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Tárgy: nyílt levél az abortusztabletta elérhetőségével kapcsolatban 

  

 

Tisztelt Államtitkár Úr! 

 

 

A Társaság a Szabadságjogokért (a továbbiakban: TASZ) és a Patent Egyesület az 

abortusztabletta elérhetőségével kapcsolatban fordul Önhöz, és kér tájékoztatást az alábbiakra 

tekintettel. 

 

 A TASZ a közérdekű adatigényléssel fordult a GYEMSZI-OGYI-hoz, mint a gyógyszer 

engedélyezési eljárások lefolytatására illetékes szervhez. Kérdéseink arra irányultak, hogy mi 

alapján határozták meg a készítmény kockázatait, illetve kértük az eljárást lezáró 

közigazgatási hatósági döntés megküldését. A GYEMSZI-OGYI megküldte a 2012. május 

17-én kelt határozatát, mely minden bizonnyal Ön előtt is ismert. Az abban foglaltak szerint a 

tabletta ún. előny/kockázati aránya kedvező, hatásossága klinikailag bizonyított és 

maradéktalanul megfelel a magyar jogszabályoknak. Hazánkra vonatkozóan mindössze 

annyi a kötelezettség, hogy használata a hatályos abortusztörvényeknek és a Szülészet- 

Nőgyógyászati Szakmai Kollégium (a továbbiakban: Kollégium) vonatkozó irányelveinek 

megfelelően kell alkalmazni. A Kollégium már 2005-ben kiadott egy szakmai állásfoglalást, 

ami támogatja a tabletta használatát, orvosi felügyeletet, és természetesen a kötelező 

tanácsadáson való részvételt és egyéb törvényi feltételeknek való megfelelést ír elő.  Látható 

tehát, hogy az engedélyben foglalt minden kritériumnak megfelelt volna használat tervezett 

módja. Az Egészségügyért Felelős Szakállamtitkárság azonban az engedélyezést követően 

közleményt adott ki, melyben előadták, hogy a ”kockázatok továbbra is vita tárgyát képzik”. 

A rendelkezésünkre álló dokumentumok azt bizonyítják, hogy a megfelelő eljárásokat, 

kockázatelemzést lefolytatták és megállapították a tabletta hatásos és biztonságos voltát. A 

GYEMSZI semmilyen olyan dokumentumot nem bocsátott a rendelkezésünkre, amiből az 

látszana kirajzolódni, hogy a miből adódik a vita az alkalmazás kockázata és mellékhatásai 

tekintetében. 

Fentiekre tekintettel kérjük Tisztelt Szakállamtitkár Urat, szíveskedjen tájékoztatást adni, 

mely kockázatok képezik az Ön által hivatkozott vita tárgyát, kivel és pontosan miről 

vitatkoznak, mikorra várható, hogy megállapodás születik, illetve mi az akadálya a 

tabletta forgalomba hozatalának. 

 

Budapest, 2014. március 18. 
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