
A kormány nehezíti a hatékony fogamzásgátlást 
 

Budapest, 2015. február 3.  
 
A Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, a  NANE Egyesület, a Patent Egyesület és a 
Társaság a Szabadságjogokért nyílt levélben kérte az Egészségügyért Felelős 
Szakállamtiktkárságot, hogy jelölje meg, mely okok miatt nem látja biztonságosnak, 
hogy a sürgősségi fogamzásgátló tablettát vény nélkül hozzáférhetővé tegyék – az EU 
szerveinek ajánlása ellenére – illetve mit lát szükségesnek ahhoz, hogy ez 
megvalósulhasson.  
 
Dacára annak, hogy az  Európai Gyógyszerügyi Hivatal ezzel foglalkozó bizottsága 
(továbbiakban CHMP), valamint az Európai Bizottság is az ellaOne nevű esemény utáni 
fogamzásgátló tabletta vény nélkül elérhetővé tétele mellett áll ki, Magyarországon az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma nemrég kiadott közleménye szerint a tabletta 
hazánkban „betegbiztonsági kockázatok” miatt továbbra is vényköteles marad. 
 
Az ellaOne  egy esemény után használható tabletta, mely akár 120 órán belül (5 nap) is 
hatékony lehet, és megelőzheti a nem kívánt terhességet. Fontos azonban kiemelni, hogy a 
tabletta legbiztonságosabban az első 24 órában fejti ki hatását. Érthető módon így 
ahatékonyság akkor a legmegfelelőbb, ha a hozzáférést minél könnyebbé és gyorsabbá 
teszik. 
 
A minisztériumi közleményben hivatkozott betegbiztonsági kockázat az európai 
engedélyezési eljárásban már tisztázásra került: csak olyan gyógyszer kaphat engedélyt, 
melynek az előnyei meghaladják a kockázatokat. A  tabletta vény nélkül is biztonságosan 
alkalmazható,  az EU-ban 2009-ben engedélyezték, és azóta széles körű információk állnak 
rendelkezésre az előnyökről és kockázatokról. 
(http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2014/11
/news_detail_002223.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1) 
 
Érdemes megfontolni, hogy mi szolgálja jobban a nők egészségét, biztonságát és a későbbi 
gyermekvállalás elősegítését: egy idejében alkalmazott sürgősségi tabletta vagy ennek 
hiányában, illetve a késleltetett hatás esetleges következményeképpen a nem kívánt 
terhesség művi megszakítása. 
 
A szervezetek végezetül emlékeztetik a magyar kormányt  hogy az ENSZ CEDAW Bizottsága 
2013-ban az alábbi ajánlást fogalmazta meg számukra: "biztosítson megfelelő hozzáférést 
családtervezési szolgáltatásokhoz és megfizethető fogamzásgátló eszközökhöz, beleértve a 
sürgősségi fogamzásgátló készítményeket is, minden nő számára (...), és szüntesse meg a 
sürgősségi fogamzásgátlás vénykötelességét". 
 
„A magyar döntés elfogadhatatlan. Az EU 28 tagállamából huszonkettőben recept nélkül 
elérhető a tabletta, a bizottsági ajánlást követően még a nagyon szigorú abortuszpolitikát 
folytató Lengyelország kormánya is bejelentette, hogy feloldja a sürgősséi tabletta 
vénykötelességét. A magyar ismét szembemegy az európai gyakorlattal, ezzel kockáztatva a 
magyar nők biztonságát és egészségét“ - mondta Bence Rita, a  TASZ Betegjogi és 
Önrendelkezési Programvezetője. 
 
Kérjük, hogy a rendelkezésére álló eszközökkel segítse elő, hogy az ügyről a 
nyilvánosság tudomást szerezhessen. Felmerülő kérdéseivel keresse Spronz Júiát, a 
PATENT Egyesület jogászát a 06-70-391-36-22-es, vagy Bence Ritát, a  TASZ Betegjogi 
és Önrendelkezési Programvezetőjét a 06-20-393-27-53-as telefonszámon. 
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