Informācija
Pašreiz bpas (Britu Grūtniecības konsultāciju dienests) interneta vietne pieejama tikai angļu
valodā. Ja šobrīd vēlaties ar kādu sarunāties, lūdzu, kontaktējieties ar mums pa tālruni 03457
30 40 30. Ja atrodaties ārpus Apvienotās Karalistes, lūdzu, zvaniet pa tālruni +44 1789 508
211
Par bpas
bpas ir bezpeļņas labdarības iestāde, kas reģistrēta 1968. gadā, lai sniegtu drošus, likumīgus
pakalpojumus, veicot abortus.
Šodien bpas veic abortus vairāk nekā 65,000 sievietēm katru gadu - aptuveni 4,000 no tām
nāk no ārvalstīm.
Mēs saprotam, ka šis jums var būt grūts laika periods un jūs uztraucaties par braukšanu uz
citu vlasti, bet, lūdzu, esiet droši, ka bpas izdarīs visu iespējamo, lai šo procesu padarītu pēc
iespējas vieglāku.
bpas apmeklējumus var vienkārši pieteikt no ārvalstīm, kā arī tas notiek pilnīgi konfidenciāli.
Kā kontaktēties ar mums
Ja vēlaties apriest iespējas saistībā ar grūtniecības pārtraukšanu, mēs varam ar jums
sarunāties jūsu valodā, neprasot par nekādu papildu samaksu.
Lai saņemtu šo pakalpojumu, lūdzu, zvaniet bpas pa tālruņi 03457 30 40 30. Ja atrodaties
ārpus Apvienotās Karalistes, lūdzu, zvaniet pa tālruni +44 1789 508 211.
Ja angļu valoda nav jūsu dzimtā valoda un jūs uzskatāt, ka jums būs nepieciešama palīdzība
apmeklējuma laikā, lūdzu, pārliecinieties, ka informējat par to bpas operatoru. Šajā gadījumā
mēs veiksim nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu tulkotāju.
bpas apmeklējuma pieteikšana
Ja zvanāt no vietas, kas atrodas ārpus Apvienotās Karalistes, lūdzu, zvaniet bpas pa tālruni:
+44 1789 508 211
Tālruņu līnijas darba laiki (Apvienotās Karalistes laiks):
8:00 līdz 21:00 no pirmdienas līdz piektdienai
8.30 līdz 18:00 sestdienās
9.30 līdz 14:30 svētdienās
Jūs varat ar mums sazināties arī pa e-pastu, rakstot uz adresi info@bpas.org.
Ja vēlaties, apmeklējuma pieteikums var tikt apstiprināts rakstiskā veidā (un ja pietiks laiks
tam, lai vēstule nonāktu pie jums ). Lūdzu, pievērsiet uzmanību tam, ka bpas savas vēstules
sūta nemarķētās aploksnēs.
Operators jums apstiprinās laiku un vietu attiecībā uz to, kā vēlēsieties saņemt konsultāciju
un uzsākt ārstniecību. Rindās nav jāgaida, kā arī daudzās vietās, apmeklējumus iespējams
noorganizēt agri no rīta, vakarā vai nedēļas nogalē.
bpas centri atrodas Anglijā un Velsā, līdz ar to jūs varat izvēlēties, kuru vietu apmeklēt. Lai
apskatītu centru atrašanās vietas, noklikšķiniet šeit.
Tāpat arī bpas sniegs jums praktisku informāciju saistībā ar nokļūšanu līdz klīnikai un
apmešanos. bpas strādā ļoti elastīgi un nodrošinās to, lai apmeklējumi netraucētu jūsu
ikdienas gaitām.
bpas - gādīgs, konfidenciāls, drošs, profesionāls.

