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"Abortion Drone" waży mniej niż 5 kg, nie będzie wykorzystywany do celów komercyjnych, podczas lotu pozostanie w zasięgu wzroku pilota oraz nie będzie leciał w
kontrolowanej przestrzeni powietrznej - informuje organizacja Women on Waves Foto: womenonwaves.org

"Abortion drone" przetransportuje w sobotę paczki z pigułkami poronnymi z niemieckiego Frankfurtu nad Odrą do Słubic w
Polsce - informuje "Nasz Dziennik".
Transport pigułek dronem to element kampanii, która firmowana jest w Polsce przez lewicową Feminotekę i Porozumienie Kobiet 8 Marca. Jak
reklamują organizatorzy polscy i niemieccy, akcja "ma podkreślić różnice w realiach Polek, w kontekście dostępności bezpiecznych usług
aborcyjnych, w porównaniu do realiów kobiet z innych krajów Europy".
Prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka dr Antoni Zięba oświadczył "Naszemu Dziennikowi", że akcja przypomina
mu "najczarniejsze elementy relacji polsko-niemieckich z czasów II wojny światowej, kiedy to podczas okupacji hitlerowskiej Niemcy planowali
zniszczenie Polski przez promocję aborcji i antykoncepcji".
W tym kontekście Antoni Zięba cytuje wypowiedź hitlerowskiego zbrodniarza wojennego Martina Bormana, że "płodność Słowian jest
niepożądana. Niech używają prezerwatyw albo robią skrobanki - im więcej, tym lepiej. Oświata jest niebezpieczna".
PAP,kh
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Te tabletki są zdecydowanie szkodliwe, Prokuratura powinna wszcząć śledztwo w sprawie podrzucania trucizn na teren Rzeczpospolitej. Środki zabójcze dla nienarodzonych dzieci
mają tylko jeden adres, są to dzieci polskie - jak by na to nie patrzył, to ma znamiona ludobójstwa,

POWIEDZIELI W POLSKIM RADIU
 Rozenek i Napieralski ruszają z nową formacją
(/7/473/Artykul/1467008,Andrzej-Rozenek-powolalismy-z-Grzegorzem-Napieralskim-nowaformacje-polityczna)

  Minister pracy: dla PSL ważna jest ustawa o ziemi
(/9/299/Artykul/1466909,Minister-pracy-dla-PSL-wazna-jest-ustawa-o-ziemi)

  Grzegorz Schetyna: warto zrobić wiele dla Grecji
(/9/299/Artykul/1466451,Szef-MSZ-Grzegorz-Schetyna-warto-zrobic-wiele-dla-Grecji)

  Miller: nie ma pośpiechu z wyborem marszałka Sejmu
(/7/129/Artykul/1466878,Leszek-Miller-marszalek-Wenderlich-jest-osoba-godna-zaufaniapublicznego)

 "Trzeba zatrzymać pielęgniarki w zawodzie"
(/7/129/Artykul/1466881,Rozmowy-pielegniarek-z-rzadem-Podwyzka-nie-powinna-bycrzucona-jak-ochlap)

CZYTAJ TAKŻE
Ostry spór. Arcybiskup Hoser: używanie pigułki "dzień po" to aborcja
17.04.2015
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Na początku stycznia KE zdecydowała, że "ellaOne" może być dostępna w krajach UE bez recepty Foto: PAP/Grzegorz Michałowski

Arcybiskup Henryk Hoser zdecydowanie sprzeciwia się łatwemu dostępowi do pigułki "dzień po". Duchowny, który kieruje w
Episkopacie Polski Zespołem Ekspertów do spraw Bioetycznych przekonuje, że jej używanie to jak dokonanie aborcji.
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Arcybiskup Henryk Hoser o pigułce "dzień po" (IAR)



Jego zdaniem, winni są ci decydenci, którzy pozwolili na jej sprzedaż młodym ludziom bez recepty. W ten sposób niszczą młodzież - mówi
arcybiskup. Hierarcha uważa, że pigułka działa jak środek aborcyjny. - Dawanie jej dziecku do ręki, to pozbawianie go odpowiedzialności za
swoje zachowanie - dodaje. Arcybiskup Hoser zaznacza, że wprowadzenie do sprzedaży bez recepty leku hormonalnego to kuriozum.
Rozporządzenie ministra zdrowia
W piątek wchodzi w życie zmienione rozporządzenie ministra zdrowia, na mocy którego antykoncepcja awaryjna "ellaOne" - tzw. pigułka "dzień
po" - będzie dostępna bez recepty wyłącznie dla osób, które ukończyły 15. rok życia.
15 lat to w Polsce tzw. wiek przyzwolenia - zgodnie z art. 200 Kodeksu karnego karalne jest obcowanie płciowe z małoletnim poniżej lat 15. Jak
wyjaśnił rzecznik ministerstwa zdrowia Krzysztof Bąk, farmaceuta bądź technik farmaceutyczny będzie mógł odmówić wydania leku "ellaOne"
osobie, która na jego prośbę nie udokumentuje ukończenia 15. roku życia.
Na początku stycznia Komisja Europejska zdecydowała, że "ellaOne" może być dostępna w krajach UE bez recepty, nie wprowadzając ograniczeń
wiekowych. Pigułki zostały dopuszczone do obrotu w Unii Europejskiej w 2009 r. Substancja czynna preparatu to octan uliprystalu. Główny
mechanizm działania polega na hamowaniu lub opóźnianiu owulacji.
Charakterystyka tabletki "ellaOne"
Według charakterystyki "ellaOne" dostępnej na stronie KE, tabletka nie jest przeznaczona do stosowania w trakcie ciąży i nie powinna być
przyjmowana przez kobiety podejrzewające, że są w ciąży lub świadome bycia w ciąży. - Tabletka "ellaOne" nie powoduje jednak przerwania
istniejącej ciąży - podkreślono.
W dalszej części charakterystyki napisano, że nie wykazano żadnych różnic w zakresie bezpieczeństwa lub skuteczności w przypadku osób
młodocianych, w porównaniu z kobietami dorosłymi w wieku co najmniej 18 lat.
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Pełną charakterystykę produktu leczniczego "ellaOne" można znaleźć pod adresem: http://ec.europa.eu/health/documents/communityregister/2015/20150107130448/anx_130448_pl.pdf.

Źródło: TVN24/xnews
W przyjętym w styczniu br. stanowisku prezydium Naczelnej Rady Aptekarskiej zaznaczyło, że biorąc pod uwagę działania niepożądane tabletek
zawierających octan uliprystalu i interakcje z wieloma lekami, bezpieczniejsze dla zdrowia kobiet byłoby wydawanie tych tabletek wyłącznie na
receptę, zwłaszcza że jej wystawienie jest poprzedzone badaniem lekarskim.
Aptekarze apelowali do premier Ewy Kopacz i ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza o podjęcie "bezzwłocznych, zdecydowanych i skutecznych
działań w celu wprowadzenia regulacji prawnych, które zapewnią, by produkty zawierające octan uliprystalu wydawane były wyłącznie na
podstawie recepty lekarskiej".
PAP/aj
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