
N�i gondolatok az abortusztabletta kapcsán 
 

 
Véleményünk szerint nem megalapozott az Emberi Er�források Minisztériuma (EMMI) azon 
kijelentése, miszerint szakmai vita övezné az ún. abortusztabletta egészségügyi kockázatait és 
hosszú távú mellékhatásait. Az ENSZ Egészségügyi Világszervezete, a WHO, ugyanúgy az 
EMMI illetékes szakmai tanácsadó testülete, a Szülészeti és N�gyógyászati Szakmai Kollégium 
egyaránt támogatja az abortusztabletta bevezetését, mivel azt biztonságosnak és hatékonynak 
tartja. Tudomásunk szerint Magyarországon is támogató a szülész-n�gyógyász szakma ebben a 
kérdésben. 
 
Az abortusztabletta szakszer� alkalmazása a terhesség 8. hetéig testileg-lelkileg kevésbé terheli 
meg a n�ket. Nem véletlen, hogy az Egyesült Királyságban a gyógyszeres módszer az összes 
abortusz 30%-át teszi ki, Franciaországban ez az arány még magasabb, Svédországban pedig a 
terhesség-megszakítás több mint fele gyógyszerrel történik. Magyarországon is ez lenne a 
kívánatos irány, ha a cél a n�k számára egyik legkevésbé veszélyes módszer elérhet�vé tétele 
lenne. 
 
Aggasztó, hogy a hozzáértés és empátia teljes hiányával olyan  parlamenti és média diskurzus 
folyik, amely terjeszti a tabletta alkalmazásával kapcsolatos tévhiteket, és gátolja a tényszer�, 
tudományosan alátámasztott információ beszerzését az érintettek számára. Az abortusztabletta 
alkalmazása orvosi felügyelet és ellen�rzés mellett történhet, és nem jöhet szóba „könnyelm�, 
elhamarkodott” használata. 
 
A nyugati példa azt mutatja, hogy a gyógyszeres abortusz lehet�ségének bevezetése nem vonja 
maga után az abortuszok számának növekedését. Az abortusz elhatározása olyan lelki 
megterhelés a n�k számára, amit nem befolyásol az a tény, hogy a folyamat némiképp emberibb 
körülmények között is történhet. 
 
A magyar n�k vállára a társadalom nagyon nagy terheket tesz, a családok terheit mindenekel�tt 
�k hordják, döntéshozatalban való részvételük Európában a legutolsó, világviszonylatban az 
utolsók között van. Nincs igazi n�i érdekképviselet. A férfi domináns politikának szerintünk 
nincs kompetenciája arra, hogy az abortusz  kegyetlen szituációjában a n�k esetleges választási 
lehet�séget megtagadja.  
 
Nincs ésszer� indoklás a tabletta alkalmazása ellen, így az alkalmazása nem áll meg 
Hegyeshalomnál. Akár legálisan, akár illegálisan, akár úgy, hogy elmennek a magyar n�k a 
szomszédos országokba, de bevezetésre kerül. Nagyobb el�relátásra és meggondolásra lenne 
szükség a felesleges kínkörök elkerülésére.  
 
Az abortuszok száma évr�l évre csökken. Ahhoz azonban, hogy ez a tendencia tovább 
folytatódjék, els�sorban a fogamzásgátló szerek és eszközök állami támogatására lenne 
szükség, mely lehet�vé tenné a társadalom széles rétegei számára a nem kívánt terhességek 
megel�zését. 
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Mindannyiunk óhaja a több kívánt gyermek megszületése. Ennek kulcsa a családok anyagi, 
erkölcsi biztonsága. Ehhez az szükséges, hogy a társadalom biztosítsa azt, hogy a n�k szabadon 
választhassanak abban, hogy mikor, milyen körülmények között adnak életet. Minden egészséges 
n� tudja , hogy az élete csak gyermekkel lehet teljes, így ha a feltételek adottak, a gyermekek 
meg fognak születni. 
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