Právne fakty o potratových tabletkách
pre Radu vlády SR pre ĽP, menšiny a RR
Schvaľovaný bod programu 6. na zasadnutí 15.4.2013 ukladá štátnemu tajomníkovi MZ SR
pripraviť novelu vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o umelom prerušení tehotenstva, aby tá
umožnila zákonnú registráciu a zavedenie potratových tabletiek.
Pre zavedenie a registráciu potratových tabletiek v SR v súlade s právnym poriadkom SR je
potrebná zmena potratového zákona v NR SR! Navrhovaná novela vyhlášky by bola v rozpore s
potratovým zákonom 73/1986 Zb. z., v ktorom sa niekoľkokrát uvádza doslova výkon potratu v
zdravotníckom zariadení ako nevyhnutná podmienka. Z par. 7 to jasne vyplýva: "zdravotnícke
zariadenie, kde sa výkon urobí.“
Výdaj potratových tabletiek na lekársky predpis s obmedzením výdaja len gynekológom
nezaručuje dodržanie zákona. V ambulancii dôjde len k prehltnutiu tabletky a kontrole po
niekoľkých dňoch, čo nerešpektuje potratový zákon. Žena od lekára odchádza domov, kde po
niekoľkých hodinách až dňoch potráca počaté embryo, resp. plod do záchodovej misy. Zbavenie
sa nenarodeného života z maternice je podstatnou súčasťou výkonu umelého potratu.
Keďže zákon je vyššia právna norma ako vyhláška, musí byť vyhláškou rešpektovaný, ináč bude taká
vyhláška protiústavná.
Národnú legislatívu rešpektuje aj Európska smernica 2001/83/ES o medicínskych produktoch pre
ľudské používanie, ktorá hoci ukladá členským štátom EÚ vzájomné uznávanie liekov, jasne
prehlasuje, že sa to nevzťahuje na prípravky spôsobujúce potraty, ak ich národná legislatíva
obmedzuje alebo zakazuje. (titul II, čl.4, ods.4) SR mala informovať komisiu podľa tejto smernice o
národnej legislatíve týkajúcej sa ukončenia tehotenstva, čo sa však pred registráciou nestalo.

LEKÁRNICI PROTI POTRATOVÝM TABLETÁM
Vo februárovom vydaní Lekárnických listov vo všetkých štyroch článkoch venovaných
potratovým tabletám sa lekárnici postavili proti potratovým tabletám. Namietky farmaceutov sa
týkajú výhrady voči tomu, aby zákon 362/2011 o liekoch do definície lieku (par. 2 (7)) zahŕňal aj
smrtonostnú tabletku označovanú ako „liek“, keď ide o otravu maličkého človeka. Ďalej je tu
neexistencia výhrady svedomia pre farmaceuta, ktorá je však garantovaná zdravotníkom pri
vykonávaní umelého ukončenia tehotenstva v zákone 576/2004 o zdravotnej starostlivosti. Online
petíciu farmaceutov proti potratovým tabletkám podpísalo už vyše 200 lekárnikov.1
Potratové tabletky Mifegyne a Medabon sú schválené pre potrat na žiadosť do 63. deň tehotenstva
od začiatku poslednej menštruácie. Človek v maternici na 63. deň je v 7. týždni po počatí a má
vyvinuté všetky orgány a sformované končatiny i tvár! (viď obrázky) Tablety sú však zaregistrované
na potrat aj po 3. mesiaci tehotenstva, čo hradia zdrav. poisťovne a spolufinancujú všetci občania. 2
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http://www.peticie.com/vyzva_proti_registracii_potratovych_tabletiek_v_sr
písomná informácia pre používateľky lieku Medabon a Mifegyne na webstránke ŠÚKL

