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"Pigułki wczesnoporonne na każdą kieszeń".
W Polsce jest już plaga handlarzy zakazanymi
tabletkami
kamińska, WP.PL | dodane 2014-10-31 (15:25) |
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Czy w 2015 r. będzie
łatwiej o kredyt
hipoteczny?
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Szedł prawą stroną
drogi. Dostanie
mniejsze
odszkodowanie
Poleć
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Od 150 do 500 zł kosztują zestawy środków wczesnoporonnych, które można kupić w
serwisach ogłoszeniowych. Są one w Polsce nielegalne, ale sprzedawcom to nie
przeszkadza. Podają swoje numery telefonów i adresy mailowe, proszą o kontakt.
Szokuje fakt, że niektórzy zapewniają „pomoc w czasie zabiegu” i dostosowanie
„leczenia do konkretnej ciąży”. Handlarze, którzy potrafią się wypromować w sieci, są w
stanie zarobić miesięcznie co najmniej 8 tys. zł. Farmaceutyki, które sprzedają, mogą
być śmiertelnie niebezpieczne.
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WIĘCEJ

 Nie, nie widzę nic złego w sprzedawaniu tych środków! Złe jest to, że w naszym kraju są one zakazane,
gdy np. za granicą można je kupić. Nikogo nie oszukuję, tabletki są oryginalne, pochodzą z holenderskiej
apteki, pomagam kobietom w potrzebie – mówi Maria, która sprzedaje misoprostol, w ofercie podaje
swój nr telefonu, przyznaje, że ze sprzedaży pigułkami się utrzymuje.

Inny sprzedawca – dr Andrzej – zapewnia, że ma wszystkie rodzaje środków wczesnoporonnych, które
są dostępne na europejskim rynku. Proponuje tabletki na większą kieszeń (12 sztuk "czystego"
misoprostolu oraz tabletkę RU486 za 450 zł ) oraz te tańsze  12 sztuk arthrotec oraz RU486 za 300 zł.
Informuje, że kurier dostarczy je w ciągu 2 dni. Reklamuje się, że od 4 lat z powodzeniem przeprowadza
zabiegi farmakologiczne, „monitoruje kuracje od początku do końca” oraz „indywidualnie dobiera leki do
każdej osoby, co gwarantuje zdrowie”. Pisze też, że gdyby kuracja się jednak nie udała, to „skieruje na
zabieg za granicę”. A od kosztów odliczy cenę tabletek, które nie dały zamierzonego efektu.

POLECAMY

"To jest upokarzające".
Kobiety złe na promocję
w Lidlu

AirMaxy za 40 euro?
Lepiej uważaj na ten
sklep

Poczta ściga, abonenci
uciekają
W sieci znajdziemy też środki wczesnoporonne ziołowe (dla osób, które „nie chcą truć się chemią”),
pochodzenia wietnamskiego i chińskiego. Sprzedawcy jednocześnie przestrzegają przed oszustami,
którzy chcąc zarobić, wysyłają witaminę C lub pigułki z gipsu. Lekarze nie kryją zbulwersowania.
Apelują, by pod żadnym pozorem nie kupować żadnych farmaceutyków w sieci.
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 Stosowanie misoprostolu i mifepristonu (RU486) w Polsce to nielegalna forma aborcji. Te środki mogą

Małopolskie

wywołać silne skurcze i bardzo obfite krwawienie. Kobieta bez pomocy lekarskiej może nawet umrzeć.
Zażywanie jakichkolwiek pigułek kupionych w sieci jest śmiertelnie niebezpieczne. Jeśli nawet środek
jest oryginalny, to nie wiemy jak zadziała na nasz organizm. Nigdy nie ufajmy szarlatanom, którzy podają
się za lekarzy lub doświadczonych w aborcjach farmakologicznych – mówi Alicja Zaręba, lekarz
ginekolog.
Za wprowadzanie do obrotu produktów leczniczych bez wymaganego zezwolenia grozi grzywna, kara
ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2. W 2013 roku stwierdzono 1948 tego typu
przestępstw (dane dotyczą wszystkich produktów, nie tylko tabletek wczesnoporonnych). Pamiętajmy
też, że karze pozbawienia wolności do lat 3 podlega ten, kto udziela kobiecie ciężarnej pomocy w
przerwaniu ciąży z naruszeniem przepisów ustawy lub ją do tego nakłania.
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WIĘCEJ OFERT PRACY

 Kupując specyfiki z nielegalnych źródeł nie można przewidzieć z jaką dokładnie substancją możemy
mieć do czynienia i jaki ona może mieć wpływ na organizm. Osoby, które sprzedają nielegalnie różnego
rodzaju produkty lecznicze, to nie osoby, które chcą nam pomóc w trudnej sytuacji życiowej, a
przestępcy, którzy chcą się wzbogacić  twierdzi podinsp. Katarzyna Balcer z zespołu prasowego
Komendy Głównej Policji.

SKORZYSTAJ

Właściciele serwisów ogłoszeniowych podają w swoich regulaminach, że niedopuszczalne jest
umieszczanie ofert zawierających treści niezgodne z prawem. Gdy się jednak takie pojawią, reagują
najczęściej dopiero po otrzymaniu zgłoszenia od użytkownika.
 Nie jesteśmy w stanie przejrzeć wszystkich ofert, które są u nas zamieszczane. Liczymy na uczciwość
użytkowników. Poza tym naruszeniem prawa jest wprowadzenie nielegalnego produktu do obrotu, a nie
sama publikacja oferty  twierdzi przedstawiciel jednego z serwisów, w którym znaleźliśmy kilkadziesiąt
ogłoszeń zamieszczonych w ostatnich tygodniach. Inny serwis, w którym jest ok. 3 tys. ofert tego typu,
nie odpowiedział.
Naczelna Rada Aptekarska złożyła w Sejmie wniosek o zakaz sprzedaży leków przez internet. Według
niej, co trzeci specyfik oferowany w internecie pochodzi z nielegalnego źródła, a wiele z nich jest
sfałszowanych. Przeciwko takiemu rozwiązaniu protestuje Konfederacja Lewiatan i Związek
Pracodawców Aptecznych PharmaNET.
AK/WP.PL
(powyżej prezentujemy screeny przykładowych ogłoszeń)
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ostatnio aktywne | najnowsze | najstarsze | najczęściej oceniane | najczęściej odpowiadane
~Anna 20141104 (12:21)
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A tam niebezpieczne,głupie gadanie brałam i żyje,ważne że działają
odpowiedz
~adam 20141103 (17:08)

0

0

prawie 12 lat zasuwaplem na etascie i ledwo starczalo na zycie, od niemal 2 lat pracvuje w domu w internecie, teraz
mam znacznie wiecej niz gdybym pracowal w norqwegii, w internecie kazdy moze zarsabiac bo jest mnostwo
sposoybow tylko czasu malo, ja glownie dziaolam tu storycash.pl i od dwoch lat mam dobra pensje
odpowiedz
~marek 20141103 (17:02)

0

0

prawie 12 lat zasuwavlem na etaxcie i ledwo starczalo na zycie, od niemal 2 lat pracmuje w domu w internecie,
teraz mam znacznie wiecej niz gdybym pracowal w norbwegii, w internecie kazdy moze zarrabiac bo jest mnostwo
sposokbow tylko czasu malo, ja glownie dziailam tu storycash.pl i od dwoch lat mam dobra pensje
odpowiedz
~marek 20141103 (16:56)

0

0

prawie 12 lat zasuwajlem na etaacie i ledwo starczalo na zycie, od niemal 2 lat pracsuje w domu w internecie, teraz
mam znacznie wiecej niz gdybym pracowal w norrwegii, w internecie kazdy moze zarvabiac bo jest mnostwo
sposombow tylko czasu malo, ja glownie dziahlam tu redstable.pl i od dwoch lat mam dobra pensje
odpowiedz
~artur 20141103 (16:50)

0

0

prawie 12 lat zasuwazlem na etapcie i ledwo starczalo na zycie, od niemal 2 lat pracvuje w domu w internecie, teraz
mam znacznie wiecej niz gdybym pracowal w norvwegii, w internecie kazdy moze zarmabiac bo jest mnostwo
sposocbow tylko czasu malo, ja glownie dziaxlam tu redstable.pl i od dwoch lat mam dobra pensje
odpowiedz
~adam 20141103 (16:44)

0
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prawie 12 lat zasuwaxlem na etalcie i ledwo starczalo na zycie, od niemal 2 lat pracnuje w domu w internecie, teraz
mam znacznie wiecej niz gdybym pracowal w nortwegii, w internecie kazdy moze zarfabiac bo jest mnostwo
sposoobow tylko czasu malo, ja glownie dziatlam tu redstable.pl i od dwoch lat mam dobra pensje
odpowiedz
~As 20141103 (15:25)
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Cały ten artykuł to jedna wielka reklama. Czytelnik bez problemu znajdzie nazwy leków, a następnie już na własną
rękę, korzystając z porad w artykule, znajdzie sprzedawcę? Przecież coś takiego jest karalne.
odpowiedz
~rej 20141102 (09:56)

67

2

A kiedy bedzie całkowity zakaz reklamowania leków, bo czasami to prawie cała reklama to same leki.
odpowiedz
pokaż 2 ukryte odpowiedzi
~nn 20141103 (11:31)
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Już widzę obłódnych katoli z krzyżami pod klinikami aborcyjnymi , w Polsce nigdy legalnej nie będzie !
odpowiedz
~Henryk5555 20141103 (11:30)

2

5

same wypowiedzi dzi... co daja na prawo i lewo a potem placz bo zaszlam.... za aborcje wiezienie ....
odpowiedz
~ewcia 20141103 (11:09)
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Dlaczego w Polsce zabrania się kobietom decydowania o własnym losie . Nie ma 100 % antykoncepcji i wpadka jest
zawsze możliwa . Takie tabletki stosuje się w szpitalach do usuwania martwego płodu . Dochodzi do skurczów
macicy i pod względem fizjologii jest ok. Kobiety powinny mieć możliwośc kupienia tego legalnie .
odpowiedz
~Yga 20141103 (09:39)
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No i dobrze ze wszystko mozna kupic, aborcja powinna być legalna, kościół to samo zlo! Dyskryminacja kobiet na
każdym kroku w tym kraju jest norma!
odpowiedz
~pan kracy 20141103 (08:41)
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To co zakazane i zagrożone karą to drogie. Zawsze tak było i nie ma czym się podniecać. Zastanawiająca jest tylko
indolencja naszej klasy politycznej w dziedzinie porządkowania prawa. Tylko w ten sposób można zlikwidować
nielegalny handel i szarą strefę. Może sami czerpią z tego zyski?.
odpowiedz
~hmm 20141102 (10:43)

7

38

na problemy z chcicą najlepszy kołek osikowy .... 100 % antykoncepcja i chcica wam przejdzie
odpowiedz

pokaż 2 ukryte odpowiedzi
~prawdziwe 20141103 (05:57)

24

3

ale z was nieuli i średniowieczni znachorzy! wczesnoporonna? trzeba być w ciązy, aby poronić... Gdyby kobieta w
Polsce miała prawo decydować o swoim życiu, a lekarze nie byli moherami i hipokrytami problemu by nie było....
Potem rodzą się niechciane dzieci, które lądują w śmieciach, są mordowane i od których święty kościół katolicki też
umywa rączki i odpowiedzialności brać nie chce..... tępota w polskim wydaniu
odpowiedz
~marne szanse 20141103 (04:35)
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Na 30 opinii zatrzymali 13,czyli prawie połowę.Niewola dla Polaków nigdy się nie skończy.Wyszliście z czerwonej
wpadliście w czarną.I jak widać sługusów moc,bo nawet zatrzymują opinie świadczące o potrzebie edukacji
młodych. Polska,bardzo niesprawiedliwy kraj i bardzo mało oczytane społeczeństwo.Dlatego jest jak jest a będzie
jeszcze gorzej,bo co mądrzejsi wieją za granicę . Coraz więcej rodzi kobiet o niskim intelekcie. Nie urodzi zatem
sowa sokoła.
odpowiedz
~d232323 20141102 (12:45)

58

6

gdyby były ogólnodostępne nie byłoby problemu. a powinny być dostępne.
odpowiedz
pokaż 2 ukryte odpowiedzi
~zx 20141103 (03:57)
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3

artykuł wyjątkowo płytki, moze warto było by pogłębić temat i zastanowić skąd to się bierze? gdyby pozwolono
kobietom decydować o własnym ciele, i nie odbierałoby się im praw pod naciskami kościoła to aborcja w Polsce
byłaby legalna tak jak w normalnych krajach na zachodzie a tak żyjemy w średniowieczu i polki skazane są na
podziemie aborcyjne!
odpowiedz
~MFr 20141103 (02:32)
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Zestaw wczesnoporonny przygotował Henryk C. znany jako Heniek, z wykształcenia ślusarz narzędziowy. Połowa
lekarzy w Anglii druga połowa ma ,,sumienie'' a w szpitalach policja zabija pacjentów. No to sobie Polacy radzą
metodami okupacyjnymi czyli na własną rękę.
odpowiedz
~Obiektywny 20141102 (12:27)
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42

Problemem jest to ze dzisiejszy swiat promuje niezobowiazujacy sex, i ogolnie tak zwane luzne podejscie, ale
konsekwencje musza czesto ponosic niedoswiadczeni i czesto nieswiadomi mlodzi ludzie. Wspozycie to nie zabawa,
a jesli ktos tak to traktuje to moze to miec b przykre konsekwencje, niestyty w zyciu jak w tancu kazdy krok ma
znaczenie, a czasu cofnac sie nie da! Wszyscy najezdzaja na kosicol, a gdyby tak sprobowac zyc zgodnie z nauka
proponowana przez kosciol, ludzie nie mieli by polowy problemow, czesto bardzo powaznych problemow
komplikujacych zycie, jak aborcje, choroby przenoszone droga plciowa, zdrady, (brak poczucia bezpieczenstwa, w
zwiazku w malzenstwie), rozwody, depresje, etc.
odpowiedz
pokaż 3 ukryte odpowiedzi
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