







Обавезна регистрација сваке трудноће у здравственој
установи, итд, при Националном регистру трудноће. Трудница
оставља своје контакт податке. Свака трудноћа је национални
природни и друштвени ресурс од изузетног значаја за државу.
Након годину дана жена добија позив, поруку, мејл,
подсетник да обавести о исходу трудноће. Уколико је
трудноћа пркинута абортусом, траже се детаљније
информације и медицинска документација да је абортус
изведен у складу са законом. Ниједна беба не сме да
«нестане» без трага и гласа.
Онемогућавање хемијског абортуса фармацеутским
производима без одобрења лекара или надлежне комисије.
Забрана интернет трговине фармацеутским абортивним
средствима.
Обавештење труднице телефонским позивом, смс поруком,
мејлом, путем Вибера итд итд о дану када истиче законски рок
од 10 недеља (од тренутка зачећа) када је дозвољено вршити
вештачки прекид трудноће. Након тога дете је под пуном
правном, медицинском и социјалном заштитом државе.
Проверава се редовно здравствено стање труднице и
нерођене бебе. Трудница се обавештава о свим погодностима
и привилегијама (припадајућим средствима, итд) које има као
мајка током трудноће, при порођају, током прве године
живота бебе и даље.










Материнство и детињство, као и заштита материнства и
детета почињу од тренутка зачећа.
Проглашење сваког детета од тренутка зачећа
вредношћу од врхунског националног значаја.
Проглашење абортуса негативном, неповољном и
непожељном процедуром коју треба обесхрабрити и
понудити јасне алтернативе.
Обавезан ултразвук (4Д ако је могуће или сличан)
фетуса тако да трудница јасно види физиономију своје
бебе и чује откуцаје срца уз стручно појашњење
процеса трудноће по недељама и месецима.
Истраживања у САД су показала да 78 % трудница након
оваквог ултразвучног приказа одустају од раније одлуке
о абортусу.
Свакој незапосленој трудници или трудници која има
социјалне проблеме обезбедити месечну плату за
одржавање трудноће због спречености за рад и
додатних трошкова.
Обавезне предабортивне консултације са обученим
психологом и социјалним радником за све жене које се
одлуче на прекид трудноће, како би им се указало на
последице одлуке, могуће алтернативе, државне мере
стимулације рађања и повећање наталитета, итд.

Обавезни дани тишине, од 2 до 7 дана, у
зависности од недеље трудноће итд – период у
коме трудница, након свих испуњених
процедура има прилику да преиспита своју
одлуку о абортусу знајући за алтернативе, итд.
 Бесплатан порођај за труднице са економским
проблемима и бесплатан беби пакет.
 Укинути суфинансирање вештачког прекида
трудноће (као непожељне процедуре) из
средстава Републичког завода за здравствено
осигурање – све трошкове покрива актер
абортуса.
 Јавним кампањама, итд, подићи знатно углед
и престиж материнства и родитељства.
 Ефикасан програм усвајања као методе
решења епидемије бесплодности, стерилитета
великог броја парова у Србији и адекватне
алтернативе абортусу и повишења наталитета.


Активна заштита сваког детета и труднице
од тренутка зачећа

