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Ikt.sz: 1560-112022.
Tisztelt Szülészet és Nőgyógyászat Szakmai Kollégium!
Tisztelt Házíorvostan Szakmai Kollégium!
Tisztelt Gyermek Alapellátás Szakmai Kollégium!

,,A Belügyminisáérium egészségügyi szakmai irányelve a méhen beltili, élő várandósság
megállapításáről ésrizikóbesorolásáról avárandósgondozásbavétele céljáből" címmel jelent megazűj
szakmai irányelv az Egészségügyi Közlönybe n 2022. szeptember 1 5 -én.

Ebben társzerzőként a Szülészet és Nőgyógyászat Szakmai Kollégium elnöke és három munkatársa,
illefue véleményezőként aHáziorvostan Szakmai Kollégiumtól és a Gyermek Alapellátás Szakmai
Kollégiumtől az elnökök vettek részt.

,, I. I R /! Ny ], Lrr F E^]LE S ZrÉ ss tit t nn s z r-I/ErÓ K
Társszerző Egészségügyi Szahnai Kollégiumi Tagozat(ok) :

]. Sziilészeí- es nőgyóg1,,ászat Tagozat
Dr. D e nte t e r .Iitn o s s zü l é s z -n ő g,l ó g1,,á s z, e l n ök, tál,s,s z e r z ő
Fej lesztő munkacsoport :

Dr. Nagy Sándor s zii lé sz-nőgyóg,lá sz, íár s sze rző
Dr. Paulin Ferenc sziilész-ttőgyóglász, tat,sszerző
C si l li k Gabri e I l a szociálpoli ti kus, e gé sz sé g ügyi szakoktató, társ s ze r ző
Vé l em é nye z ő E gé s z s é gü g,,i S zahnai Ko l l é giumi Ta go z aío k :

]. Házio1,1,ostan Tagozat
Dr. Szabó Jóttos háziorllos, elnök, vélentényező
2. Gyermek alapellátas (házi g,,ermekorvostan, ifjúsági és iskolaor1,oslás) Tagozat
Dr. Kovács Tamás neonatológus, csecsemő- és gyermekgyógllász szakorvos, elnök, vélentényező"

A dokumentum kiemeli, hogy:
,14z egészségúgli szalrrnai irányelv készítése során a szerzői függetlenség nem sérült. "
,,Az egészségüglli szahnai irányelvben a fent felsorolt egészsegügli szahnai kollégiumi
tagozatok dolalmentáltan e gletértenek. "

Az Önök új szakmai ajánlására és az abban megváltoztatott részletes szakmai irányelvekre hivatkozott
a Belügyminisztérium korábbi, 2022. szeptember 12-én megjelent közleménye, mely egyben kiemeli,
hogy ,,Á szakrnai irányelveketfejlesztő csoporttagokfolyamatosan nyomon követik a szakirodalomban
és az ellátó környezeíben bekövetkező változásokat, ígt - eg,lebek mellett - a technológiai és a
diagnosztikai háttér fejlődését a várandósgondozás területén is.". Erre hivatkoznak a döntéshozó
politikusok is (https://telex.hu,/belfold/2022/09/I7/a-kormany-egletert-az-abortusz-szabalyainak-
modositasaval), hogy az Önok egyetértésben elfogadott szakmai ajánlása generálta azt a
belügyminisztériumi rendeletet (29/2a22 gX.12.) B]uí Rendelet), ami megváltoztatta a családvódelmi
szolgálat munkatársai által kitoltendő ,,Kérőlap a terhesség megszal<ttáshoz" 2. pontját, ahol a
következőnek kell mostantól szerepelnie: ,f bemutatott ot,vosi lelet rögzíti, hogl az áIlapotos nő
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számára az egészségügyi szolgáltató a magzati életfunkciók műkoüsére utaló térylezőt egyértelműen
azonosítható módon bemutatta. "

Önök a szakmai irányelvben megváltoaafiák az 1.3. pontban tárgyalt ,n4z ellátottak egészségüg,ti
íájékozottsága, szociális és kulturális körülményei, egléni elvárásai" alfejezetben foglaltakat.

Ebben a következők szerepelnek:
,,A Rendelet és a jelen egészségügyi szakrnai irányelv ismerete.
A szúlészeti ultrahangvizsgálatok teljesítőkepességével szemben a tarsadalmi elvárás mmimalista, ezért
a vizsgálat céljáról és teljesítőkepességéről a várandósokat tajékoztatni szükséges, ez alapján történhet
a beleegsezés a vizsgálatba.
Nem kívánt terhesség esetén biztosítani kell, hog,, a várandós nő a magzatot, annak az adott terhességi
korra jellemző életfunkcióit, szívműködését észlelje (pl. a magzat ultrahang képét, a szív pulzációját, ha
technilmilag lehetséges, eglértelműen azonosítva meg kell részére mutatni, illetve a szívhangot
me ghal lgattatni, amennyib en annak orvosi e l lenj aval lata nem áll fenn). "

A Magyar Orvosi Kamara, annak vezető tisztségviselői és szervezetei, igy a MOK Elnöksége vagy
például a MOK Etikai Kollégiuma nem tudott erről a változtatásról, véleményüket a tervezett
módosításról elózetesen sem Önök, sem a Belügyminisztérium nem kérte ki.Igaz, erre Önök jogilag
nem kötelezettek, de a kérdés társadalmi súlya miatt, a szakma és a társadalom széles rétegeinek
bevonása mindenképpen indokolt lett volna. Mi is a sajtó útján értesültünk ennek atársadalom széles
rétegeit érintő és foglalkoztatő, fajsúlyos, társadalmi, szakmai és etikai kérdéseket is érintő szakmai
irányelv, és annak következményeként kommunikált belUgyminisztériumi rendelet megváltoztatásáről.

Sajnálatosan semmilyen evidencia, szakirodalmi hivatkozás nem került be a fent idézett módosítások
kapcsán azűj szakmai ajánlásukba, igy szakmai, bioetikai szakirodalmihivatkozások sem lelhetőek fel
a munkájukban, ami eztanagyon fontos változtatást szakmailag, bioetikailag a|átámasztaná Úsy tűnik,
hogy a korábbi, azonos íémájű irányelveknél kozolt szakirodalmi listát, ami 2021.január 28-ánjelent
meg, egyáltalán nem frissítették, ami jelentős kontrasztb an áll a belügyminisztériumi közleményekben
foglaltakkal és egyben elvárható lenne egy szakmai kollégiumi, magas színvonalú szakmai ajánlás
publikálásánál.

Több kérdés felmerült bennünk a szakmai kollégiumok közös munkája kapcsán.
Nagyra becsülnénk, ha időt szakitanának az alábbi kérdések megválaszolására a legjobb tudásuk és
lelkiismeretük szerint, hogy mind hivatásrendünk tagjait, mind a szélesebb nyilvánosságot érdemben
tájékoztatni tudjuk ebben a lényeges kérdésben.

kérdéseink

1. Milyen szakmai érvek, esetleges nemzetközi jó gyakorlatolq evidenciák alapján változtatták meg a
szakmai ajánlás következő részet?
"Nem kívánt terhesség esetén biztosítani kell, hogl a várandós nő a magzatot, annak az adott terhességi
korra jellemző éIetfunkcióit, szívműködését észlelje (pl. a magzat ultrahang képét, a szív pulzációjat, ha
technilcailag lehetséges, eglértelműen azonosítva meg kell részére mutatni, illetve a szívhangot
me ghal l gattatnt, amennyi b en annak orvo si e llenj avallata nem áll fenn). "
2. Yan-e bizonyiték arr4 hogy az ultrahangvizsgálat és annak ilyen fajta bemutatása befolyásolja a
betegek abortuszra vonatkozó döntését?
3. Aváltoztatástd,átámasztő szakrnai-tudományos cikkek, havannak, miértnem szerepelnek azirodalmi
listában a IX. pont alatt?
4. Mikor és milyen arányban szavazták meg a szakmai kollégiumok a fenti változtatás bevezetését?
Ennek van-e írásos nyoma, jegyzőkönyve? Betekintést kaphatunk-e ebbe?
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5. A szakmai kollégiumi tagozatok dokumentálí egyetértése a szakmaj ajánlás kapcsán mikor történt
meg, és ezt hogyan dokumentálták" hol érhető el? Betekintést kaphatunk-e ebbe?
6. Kértek-e bioetikai szakértői segítséget a szakmai változtatás bevezetésének mérlegelése során? Ha
igen, mikor, kik voltak azok a személyek és milyen szakmai támpontokat adtak a szakmai
kollégiumoknak?
7. Bevontak-e, ha nem, akkor miért nem vontak be betegszervezeteket, társszabnákat, szakmapolitikai
társaságokat, civil szervezeteket a szakmai előkészítő munkáb a?
8. A feltrintetett Országos Bábaszövetség miért szerepel a munkájukban megemlítve?
9. A Szülészet és Nógyógyászat Szakmai Kollégium miért nem kommunikál a társadalom szélesebb
rétegeivel, hogy szakmai álláspontjukat kifejtsék és elmagyarázzák a szélesebb közvóleménynek, hogy
milyen szakmai szempontok alapján törtónt aváltonatás? Tervezik-e azllyen irányú kommunikálást?
1,0. Erezte-e bármelyik szakmai kollégium, vagy annak tagjai, hogy politikai nyomásgyakorlás alatt
állnak aszakmai munkájuk közben vagy utána?
1l,. Mikor áll fenn a szövegezésben leírt orvosi ellenjavallat Önök szerint?
12. Magyarországon mindenütt, ahol nem l<tvánt terhességgel foglalkoznak, biztosítva vannak-e a
személyi, szakmai és tárgyi feltételek a javaslatukban foglaltak kivitelezéséhez?
Amennyiben nem, akkor mi a gyakorlati teendő ilyen helyzetben?
13. A vizsgálatba való etikus beleegyezés folyamatát mennyiben befolyásolja az Onök ekal
megfogalm azotl űj q ánl ás?

14. Mikor utasitbatjavissza a nem kívánt terhességgel jelentkező nő azilyen fajta vizsgálatot, azaz,hogy
a páciens a magzatot, annak az adoitterhességi kona jellemző életfunkcióit, szívműkodését észlelje?
15. Miről kell etikusan tájékoáatni a nem kívánt terhességgel j el entkező nőt az ilyen fajta vizsgálat előtt?
Erre a kollégákat, szakszemélyzetetfelkészítették-e gyakorlati útmutatókkal, esetlegesen készítettek erre
minta bel eegyező nyllatkozatot már?
16. Tesznek-e kivételt kiskoruaknál vagy nemi erőszak után nem kívánt terheséggel jelentkező nők
esetében azi|yen fajtavizsgálat elvégzésében? Ha nem, miért nem?
17. A nem kívánt terhességgel jelentkező nőt érheti-e hátrányos megktilOnböáetés a családvédelmi
szolgálatnál és az abortuszt elbíráló bizottság előtt, amennyiben nem tudja ig.azolni azt,hogy ilyen fajta
vizsgálaton átesett?
18. Véleményük szerint kell-e olyan jogszabály, amelynek célja, hogy befolyásolja a nők abortuszra
vonatkozó dontéseit?

Tájékoáatom Önöket, hogy válaszuk ennek a levélnek a másolatával a MOK transzparencia
(https://mok.hu/transzparencia) rovatába kerülne fel, a jelenlegi MOK elnökségének a transzparencia
iránti elkötel ezettsége j egyében.

Tisztelettel és kollegiális üdvözlettel a MOK Etikai Kollégiuma nevében

Dr. Hegedűs Zsolt s.k.
MOK Etikai Kollégium elnöke

Budapest, 2022. szeptember 21
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