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SajtÓko2emény 2005 szeptember 1 4 abortusz tab|etta
2006. május 29.
Az abortusz{ab|ettra a|ka|maása nem vonja maga utána a terhesség-megszakÍtások
sámának novekedését, ugyanakkor kevesebb kockázatta| jár, mint a m téti beavatkoás
2005.09.15 00:00 - EÜM - SajtÓ és KommunikáciÓs FóosZá|y

A Sz |észeti és Nógyogyászati Szakmai Ko||égium idén nyar e|ején adta ki á||ásfog|a|ását a
terhesség-megszakftás egyk tij eszkcizének, az n. abortusz-tab|etta alkalmaáatóságának
kérdéséró|. A szakmai vé|emény szerint a tab|ettát a terhesség 8. hete e|ótt - mint a
terhességmegszakÍtÓ beavatkoások eglkét - aIkaImazni lehet, haszrrá|atának ti|tása nem
indoko|t, a m téti beavatkoássa| szemben kevésbé terhe|i meg a nŐi szervezetet.

A trab|etta e|vi a|ka|maáatÓságával a magza|i é|et véde|méró| szÓ|Ó 1 992. éVi LXXX. torvény
e|óíÉsai nem séru|nek, a terhesség.megszakÍtás szabá|yozása nem |azu|, a jogszabá|yban
|eírtakattovábbraisbeke|| tiartanil 

,|gytehátVa|tozat|anu| 
fenná|| aCsa|ádvédétmi szopaat

segftségnyujtÓ kcite|ezettsége, minden érintett résá vrgsz a beavatkoás e|kerÜlését cé|zo - a
magzat véde|mét szo|gá|Ó - tianácsadáson!

Mint a terhesség-megszakftás eglk |ehetséges mÓdszere, a tiab|etta is kiárÓ|ag a megfe|e|ó
fekvóbeteg-e||átÓ intézményekben (kÓrházakban) a|ka|mad:'ato,kiárő|ag s2goru orvosi
fe|Ügye|et, megfigye|és me||ett. A trablettra tehát nem haszná|hatÓ járóbeteg-e||átásban, nem
vá|hat patikaszerré! Tudni ke||, hogyje|en|eg Magyarorságon nincs i|yen győgyszerkészÍtmény
forga|omban, sót, az orságos GyÓgyszerészeti |ntézethez sem érkezett még kére|em i|yen
te rmék torzs konyvezésére !

A terhessé g -meg sza k ítá s Magya rorsá g o n ne m a |kotmá nye||enes, nem b untetendó o rvosi
beavatkoás, a hatá|yos jogszabá|yok szerint nem sámít embert!|ésnek. Az érintettek kciztj|
senki nincs rákénylszerÍfue arra,hogy ere| a mego|dássa| é|jen, eá mindenki szabad
akaratábÓ| dontheti e|. Az abortusz végzésére jogosu|t orvos is dclnthet Úgy, hogy megtagadja
a beavatkoást.

Ahogyan eddig is tettÍjk, a jovŐben is egyuttm kodilnk minden o|yan civiI szervezette|, és
támogatunk minden kezdeményezést, ame|y. a mi cé|jainkka| egyezoen - annak érdekében
|ép fe|' hogy miné| tobb egészséges gyermek szÜ|ethessen meg Magyarorságon.
i#l' l'nffuUes

*eercLrremtatás

http://wwru.eum. hu/archiwn/kozl enrenyeldsaj tokozl emeny2005-0g063G 32 1t1


