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Pigułka "dzień po" (jako tzw. antykoncepcja awaryjna), została dopuszczona do sprzedaży na terenie
Unii jako lek bez recepty na decyzją Komisji Europejskiej ze stycznia 2015 r. W Polsce od kwietnia 2015
r. prawo takie przysługuje osobom, które ukończyły 15. rok życia. Wkrótce jednak mogą wejść w życie
przepisy, według których środek ten będzie dostępny tylko na zlecenie lekarza.
 
W styczniu ubiegłego roku Europejska Komisja ds. Leków zdecydowała, że pigułka "dzień po" może być
sprzedawana bez konsultacji z lekarzem. Z decyzji skorzystał producent EllaOne i pigułka została
zarejestrowana przez Europejską Agencję Leków jako środek wydawany bez recepty.
 
 
W kwietniu 2015 roku Ministerstwo Zdrowia dopuściło preparat EllaOne do sprzedaży bez recepty w
Polsce, z ograniczeniem wiekowym od 15. roku życia. To jednak może się wkrótce zmienić.
 
Minister zdrowia: nie zabronimy, ale...
 
Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że sprzedaż w aptece produktów leczniczych, które mają
wskazania do stosowania w antykoncepcji, może odbywać jedynie na podstawie recepty wystawionej
przez uprawnioną do tego osobę.
 
Nowelizacja została już przyjęta przez resort zdrowia, a projekt trafił do konsultacji zewnętrznych. Potem
zajmie się nim parlament.
 
- Nie zabronimy stosowania pigułki tzw. antykoncepcji awaryjnej ellaOne, bo specyfik jest
zarejestrowany w całej UE, tylko przez korektę prawa doprowadzimy do tego, że będzie dostępny na
zlecenie lekarza - zapowiedział 30 marca w rozmowie z TVP1 minister zdrowia Konstanty Radziwiłł.
 
Przypomniał, że hormonalne środki antykoncepcyjne, które zawierają silnie działające substancje są z
mocy prawa dostępne tylko na receptę. - Te przepisy mają jedną lukę w postaci tego jednego preparatu,
który jest sprzedawany bez recepty i to w dodatku dzieciom. Ta sytuacja jest nienormalna - stwierdził.
 
- Poprzez odpowiednią korektę prawa doprowadzimy do tego, że będzie dostępny tylko na zlecenie
lekarza, zatem również w taki sposób, że ten lekarz będzie mógł poradzić czy udzielić informacji na
temat ryzyka związanego (z jego użyciem - PAP) i powiedzieć jak to się stosuje - wyjaśnił minister.
 
Można było przed, czy będzie wolno po?
 
- Szacuje się, że rocznie w Polsce przeprowadza się od 80 do 200 tys. aborcji. Liczby te mogą poszybować
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w górę na skutek zmian prawnych szykowanych przez rząd - alarmowali eksperci podczas debaty pt.
"Można było przed, czy będzie wolno po? Antykoncepcja awaryjna, przerywanie ciąży - czy mamy się
czego obawiac´?", zorganizowanej 14 kwietnia br. w Sejmie RP przez Koalicję Mam Prawo.
 
Zdaniem prelegentów uczestniczących w tej dyskusji zakaz sprzedaży „pigułki po” bez recepty, to
pierwszy krok w kierunku całkowitej delegalizacji prawa do przerwania ciąży oraz w skrajnym przypadku
wycofania z Polski środków antykoncepcyjnych.
 
Dr Grzegorz Południewski, ginekolog i położnik, ekspert Koalicji Mam Prawo podkreślał, że „dostępność
środków antykoncepcji awaryjnej daje szansę młodym dziewczynom, jeśli odbyły niezabezpieczony
stosunek, niedopuszczenia do zajścia w ciążę. Jednak co się stanie, jeśli takie tabletki nie będą
praktycznie dostępne? - pytał specjalista.
 
Wskazał, że "w USA 60 proc. ciąż u dziewczyn w wieku 15-17 kończy się aborcją". - Jeśli zatem utrudnimy
dostęp do antykoncepcji awaryjnej, doprowadzimy do sytuacji, w której młode kobiety będą zachodziły
w nieplanowe ciąże i szukały rozwiązań, kiedy na zapobieganie jest już za późno - zaznaczył dr
Południewski.
 
To nie jest środek wczesnoporonny - Podążając za logiką, według której "pigułka po" to środek poronny,
musimy być konsekwentni i uznać, że prezerwatywy również powinny być wydawane wyłącznie na
receptę. środki te mają bowiem takie same zadanie - nie dopuścić do zapłonienia, a nie przerwania ciąży
- zwracała uwagę prof. Monika Płatek z Instytutu Prawa Karnego Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Dodała: - Idąc dalej takim rozumowaniem aborcja powinna być traktowana jako zabójstwo zagrożone
karą ośmiu lat pozbawienia wolności, a nie jedynie trzech, jak chcą tego pomysłodawcy projekt ustawy
delegalizującej zabiegi przerywania ciąży.
 
- Ustawodawcy nie mają zielonego pojęcia o biologii. Nie ma bowiem pojęcia dziecka poczętego,
a połączenie komórki żeńskiej i męskiej nie jest równoznaczne z pojawieniem się na świecie Jasia
Kowalskiego - tłumaczył dr Południewski.
 
- Moment stosunku nie jest równoznaczny z zajściem w ciążę. Ten proces trwa dłużej - od 3 do 10 dni. O
ciąży możemy mówić dopiero w momencie zagnieżdżenia zarodka w jamie macicy. Wszelkie działania
podejmowane przez kobietę przed tym okresem są działaniami typowo zapobiegawczymi i nie mogą być
uznawane za poronne - mówił.
 
Podkreślał, że przeciwnicy antykoncepcji awaryjnej - nawołując do zakazu sprzedaży "pigułki po" -
niezgodnie z prawdą, przypisują jej działanie wczesnoporonne czy aborcyjne, wprowadzając tym samym
opinię publiczną w błąd.
 
W uzasadnionych przypadkach
 
W rozmowie z serwisem dziennik.pl prof. Krzysztof Łukaszuk, kierownik Klinik Leczenia Niepłodności
INVICTA wyjaśnia, że działanie preparatu EllaOne polega na hamowaniu lub opóźnianiu owulacji. - W
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uzasadnionych przypadkach pigułka może być stosowana jako forma antykoncepcji po stosunku, jednak
powinna być przyjęta nie później niż w ciągu 5 dni (czyli 120 godzin) od współżycia - zaznacza specjalista.
 
- Ta pigułka powoduje przesunięcie owulacji, czyli nie dopuszcza do zapłodnienia komórki jajowej przez
plemnik, a więc zajścia w ciążę - tłumaczył z kolei w radiu TOK FM prof. Stanisław Radowicki, konsultant
krajowy w dziedzinie ginekologii i położnictwa.
 
Tabletka jest bezpieczna, jeśli jest stosowana zgodnie z przeznaczeniem, maksymalnie dwukrotnie w
ciągu cyklu. Wtedy nie jest na dłuższą metę szkodliwa i nie wpływa na zdrowie kobiety. - Niestety, są
kobiety, które stosują ją kilka, nawet kilkanaście razy podczas jednego cyklu, niezgodnie z
przeznaczeniem - ostrzega prof. Radowicki.
 
Wskazuje zarazem, że niebezpieczne może być też przedawkowanie innych dostępnych bez recepty
leków. - Przyjęcie 20 tabletek aspiryny w ciągu kilku dni może doprowadzić np. do krwawienia z
przewodu pokarmowego - przyznaje profesor.
 
Chodzi o zdrowie kobiet
 
Anka Grzywacz, koordynatorka Programowa w Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny i jedna z
założycielek Grupy Edukatorów Seksualnych Ponton zwraca uwagę na inne, potencjalne skutki
planowanej zmiany przepisów regulujących dostępność "pigułki po".
 
- Ograniczanie legalnego dostępu do środków antykoncepcyjnych może stanowic´ poważne zagrożenie
dla zdrowia kobiet, które w wyjątkowych sytuacjach będą zmuszone do szukania leków typu poza
legalnym obiegiem - przestrzega Grzywacz.
 
- Zażywanie środków medycznych pochodzących z niezweryfikowanych źródeł, może stanowic´ poważne
zagrożenie dla zdrowia oraz życia. Konsekwencją braku dostępu do środków antykoncepcji awaryjnej
może byc´ również wzrost liczby nielegalnych aborcji - podkreśla ginekolog dr Medard Lech.
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