
arba „mirties piliulė"
BJ^okietija susidūrė su problema: medikamento RU 486, arba „Mifegyne“, legalizavimu. Jau anksčiau 

šio preparato vartojimas buvo leistas Prancūzijoje, Švedijoje, Didžiojoje Britanijoje ir Kinijoje. Jau 
vasarą Vokietijos žinybų sprendimas leisti vartoti medikamentą sukėlė diskusijų audrą vietos spau
doje. Labiausiai nuomonės išsiskyrė tarp valdžios pareigūnų ir Katalikų Bažnyčios. Gydytojai irgi 
pasisakė skirtingai: vieni sveikino šį žingsnį, kiti akcentavo gresiančias problemas. Nuo lapkričio 
pabaigos Vokietijoje jau bus galima vartoti medikamentą. Panašiu keliu eina Šveicarija, Austrija ir 
kitos Vakarų Europos šalys...

Preparatas Prancūzijoje
Iki RU 486 pasirodymo nėštumas dažniausiai būdavo nu- 

traukiamias išsiurbimu arba chirurginiu abortu. RU 486 yra pir
mas preparatas ankstyvam nėštumui nutraukti. Jį sukūrė pran
cūzų firma „Roussel-Uclaf“ septintajame dešimtmetyje. Pran
cūzijoje šis preparatas jau nuo 1988 metų vartojamas kaip alter
natyva chirurginiam metodui.

RU 486 vartojimas Prancūzijoje griežtai kontroliuojamas. 
Tik specialiose klinikose ir tik ginekologų priežiūroje moteris gali 
vartoti preparatą. Vaistinėse jo negalima įsigyti. Nelegalus pre
parato platinimas prilyginamas narkotikų platinimui.

Pirmą kartą pas gydytoją apsilankiusiai moteriai nusta
tomas nėštumo laikas (perparato vartojimas Prancūzijoje leisti
nas tik iki 49-tos nėštumo dienos). Po to viena savaitė skiriama 
apsisprendimui. Šiuo laikotarpiu su moterimi aptariami psicho
loginiai, socialiniai ir medicininiai nėštumo nutraukimo aspek
tai. Vėliau moteris raštu patvirtina savo apsiprendimą ir jai išduo
dama pažyma apie suteiktą konsultaciją. Su gauta pažyma gali
ma kreiptis į bet kurią oficialiai patvirtintą kliniką. Gydytojas dar 
kartą pasiteirauja, ar moteris tikrai nori žengti šį žingsnį. Sutikus 
ji gydytojo akivaizdoje nuryja tris „Mifegyne“ piliules. Taip su
stabdomas vaisiaus vystymasis ir jis miršta (preparatas veikia kaip 
antihormonas: jis blokuoja progesterono - nėštumą palaikančio 
hormono - veikimą).

Po dviejų dienų, vėl apsilankius pas gydytoją, duodamos 
trys „Prostaglandin“ tabletės, tuomet negyvas vaisius yra pašali
namas iš moters kūno.

Maždaug po 10 dienų vėl privaloma kreiptis į gydytoja, kad 
būtų ištirta, kaip veikė preparatas, ir kad būtų suteikta reikalinga 
pagalba. Daug rūkančioms ir vyresnėms nei 35 metai moterims 
vartoti „Mifegyne“ tabletes yra uždrausta.

Saugumas
Besidžiaugiantys nauju preparatu akcentuoja jo saugumą. 

Suvartojus „Mifegyne“ tabletes nukraujavimo, infekcijų rizika iš
sivysčiusiose šalyse tampa daug mažesnė nei chirurginiu metodu. 
Mirštamumas, vartojant preparatą, yra 1 atvejis 200 tūkstančiui 
abortų ir pagal saugumą prilygsta išsiurbimo metodui (nelegalių 
abortų atveju: 1 mirtis - 3 tūkstančiams abortų). Manoma, kad 

Trečiojo pasaulio šalyse šie skaičiai skirsis „Mifegyne“ nenaudai.

Problemos
Jau antro apsilankymo pas gydytoją metu išgyvenama 

didelė psichologinė įtampa. Ypač ji sustiprėja tuomet, kai nuryjus 
„Mifegyne“ tabletes, laukiama, kada apvaisintas kiaušinėlis pa
sišalins su krauju. Tai nėra taip paprasta perprasti ir dažnai suke
lia slegiančias fantazijas. Taip pat pabrėžiamas vienas iš esminių 
skirtumų tarp chirurginio metodo ir preparato: chirurginio abor
to metu moteris yra tarsi „pasyvi“ dalyvė, o „Mifegyne“ tabletes ji 
pati įsideda į bumą, tuo sustiprindama savo galios jausmą, o kar
tu ir atsakomybę už atliktą veiksmą.

Taip pat nėra „lengvas“ tablečių veikimas, kaip kad dažnai 
įsivaizduojama ir skelbiama. Apie 20 procentų moterų patiria di
delius spazmus, kur kas daugiau - šleikštulį, smarkų ir ilgalaikį 
kraujavimą (kartais besitęsiantį net iki devynių dienų), dalis 
tokių abortų baigiami išsiurbimu ar chirurginiu būdu.

„Mirties piliulė“
Nepritariantys piliulės legalizavimui kelia klausimą dėl ne

gimusios gyvybės apsaugos. Diskutuojama, ar valstybė turi ginti 
tik užsimezgusią gyvybę. Klausiama, ar moteris tikrai gali elgtis 
su jos kūne esančiu vaisiumi, kaip jai patinka? Kada užsimezgusi 
gyvybė tampa žmogumi? Taip pat neišspręsta lieka ir „juodosios 
rinkos“ problema.

Bavarijos sveikatos ministrė Barbara Stamm nuogąstavo, 
kad toks lyg ir mediciniškai lengvas nėštumo nutraukimo meto
das gali vesti „prie siaubingo negimusių vaikų sumenkinimo“. 
Preparato legalizavimas gali didinti abortų skaičių. Moterys patirs 
dar didesnį spaudimą iš vyrų pusės. Be to, apsisprendimo laiko
tarpis yra labai trumpas, tad moterys turės greitai ir dažnai gerai 
neapgalvojusios nuspręsti apie vaisiaus likimą.

Kiolno arkivyskupas kardinolas Joachimas Meisneris 
pavadino šį preparatą „mirties piliule“. Su „Mifegyne“ yra žudo
mi žmonės. Vyskupas Karlas Lehmannas, kalbėdamas Vyskupų 
Konferencijos vardu, pabrėžė, kad „riba nužudyti dar negimusį 
kūdikį sumažės“. Bažnyčios vadovai dar kartą akcentavo, kad 
kiekvienas abortas yra neteisėtas ir negali būti toleruojamas.

Pagal Vokiefijos spaudą parengė Virgilijus Saulius

Sandora 1999`12


