
Je nevyhnutné, aby európske vlády zabezpečili počas pandémie COVID-19 

bezpečný a včasný prístup k interrupcii 
 

Vyhlásenie občianskej spoločnosti 
 

Pandémia COVID-19 a kríza verejného zdravia postavili systémy zdravotnej starostlivosti 

v Európe pred veľké výzvy. Európske krajiny sa usilujú riešiť pandémiu, chrániť  

obyvateľstvo a vyrovnať sa s čoraz väčším nedostatkom zdravotníckych pracovníkov a 

pracovníčok a zdravotníckych zariadení. Pritom je však nevyhnutné, aby prijali aj opatrenia 

na ochranu zdravia, ľudskej dôstojnosti, telesnej a duševnej integrity a reprodukčnej 

autonómie ţien a dievčat. 

 

Obzvlášť znepokojujúce je, ţe v mnohých krajinách neexistujú štátne opatrenia, ktoré by 

počas pandémie zaručovali bezpečný a včasný prístup k základným sluţbám v oblasti 

sexuálneho a reprodukčného zdravia, ako aj dostupnosť produktov a informácií z tejto oblasti. 

Ţeny a dievčatá
1
 čelia značným obmedzeniam v bezpečnom prístupe k základným sluţbám v 

oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, a to predovšetkým k včasnej interrupčnej 

starostlivosti, k post-interrupčnej starostlivosti či k núdzovej antikoncepcii. Takéto 

obmedzenia majú neúmerne väčší dopad na ľudí z marginalizovaných skupín vrátane ţien 

ţijúcich v chudobe, ţien so zdravotným znevýhodnením, rómskych ţien, nedokumentovaných 

migrantiek, dospievajúcich osôb a ţien ohrozených násilím či tých, ktoré domáce a sexuálne 

násilie zaţili. Spomínané obmedzenia tieţ zbytočne vystavujú ţeny, dievčatá a ich rodiny, ako 

aj poskytovateľky a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti riziku, ţe sa nakazia vírusom 

COVID-19. 

 

Obzvlášť závaţným prekáţkam čelia ţeny a dievčatá ţijúce v európskych krajinách, kde je 

prístup k legálnym interrupciám zakázaný alebo výrazne obmedzený. V dôsledku toho musia 

buď vycestovať do inej krajiny, kde podstúpia legálnu interrupciu, alebo musia získať 

tabletky na výkon medikamentóznej interrupcie zo zahraničia. Tieto problémy môţu vzniknúť 

aj v európskych krajinách, v ktorých prístup k interrupciám komplikujú zaťaţujúce, resp. 

škodlivé administratívne postupy, alebo tam, kde lekárky a lekári odmietajú poskytovať 

zdravotnú starostlivosť spojenú s interrupciou.  

 

Oceňujeme prístup vlád, ktoré počas tohto obdobia urýchlene zabezpečili prístup k 

neodkladnej základnej sexuálnej a reprodukčnej zdravotnej starostlivosti, najmä 

prostredníctvom poskytovania zdravotníckych sluţieb na diaľku (napr. telefonicky alebo 

elektronickou formou) a zabezpečenia prístupu k medikamentóznej interrupcii v skorých 

štádiách tehotenstva, ktorú moţno aplikovať v domácich podmienkach. Apelujeme na všetky 

ostatné európske vlády, aby nasledovali tento príklad a riadili sa odporúčaniami odborníčok a 

odborníkov v oblasti zdravotníctva a verejného zdravia. 

 

Vyzývame šesť európskych krajín, v ktorých sú interrupcie zakázané alebo prísne 

regulované
2
, aby urýchlene zmenili zákony, ktoré ohrozujú zdravie a ţivoty ţien. Súčasné 

obmedzenia v cestovaní a doprave znásobujú negatívny dosah  reštriktívnych zákonov. Ľudia 

v týchto krajinách nemusia mať viac moţnosť vycestovať do zahraničia za poskytovateľmi 
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zdravotnej starostlivosti, ktorí interrupcie vykonávajú, resp. mať prístup k tabletkám na výkon 

medikamentóznej interrupcie, ktoré zahraniční poskytovatelia zasielajú poštou. Opatrenia 

proti pandémii tak zvyšujú zdravotné riziká a negatívne vplývajú na ţivotnú pohodu ľudí, 

ktorí v súčasnosti potrebujú prístup k tejto sluţbe reprodukčného zdravia. 

 

Vyzývame krajiny, kde je prístup k interrupciám legálny, ale zdravotnícke sluţby sú v 

dôsledku rôznych prekáţok nedostupné alebo ťaţko dostupné, aby tieto prekáţky 

bezodkladne odstránili a zabezpečili prístup k sluţbám sexuálneho a reprodukčného zdravia. 

Medzi takéto prekáţky patria napríklad medicínsky neopodstatnené poţiadavky, ktoré od ľudí 

vyţadujú, aby absolvovali nepotrebné či opakované návštevy zdravotníckych zariadení alebo 

aby podstúpili povinnú hospitalizáciu. Rovnako je nevyhnutné okamţite zabezpečiť, aby 

odmietanie lekárov a lekárok poskytovať zdravotnú starostlivosť z dôvodu ich osobného 

presvedčenia neohrozilo včasný prístup k legálnym interrupciám.  

 

V súlade so záväzkami v oblasti ľudských práv
3
 a s odporúčaniami zdravotníckych 

odborníkov, odborníčok a organizácií
4
 by štáty mali prijať nasledujúce opatrenia a zabezpečiť 

ich vykonávanie minimálne po dobu trvania pandémie COVID-19:  

 

 Zabezpečiť, aby interrupcia bola povaţovaná za základnú a neodkladnú formu 

zdravotnej starostlivosti a zaistiť k nej včasný prístup. 

 Povoliť a včas sprístupniť dištančné (telefonické alebo elektronické) zdravotnícke 

konzultácie pre všetky osoby, ktoré zvaţujú interrupciu či hľadajú potrebné 

informácie. Rovnako by sa mali prijať osobitné opatrenia, ktoré umoţnia 

marginalizovaným skupinám bezplatný alebo cenovo dostupný a jednoduchý prístup k 

týmto dištančným (telefonickým alebo elektronickým) zdravotníckym konzultáciám. 

 Zabezpečiť v rámci svojej jurisdikcie včasný prístup k medikamentóznej interrupcii 

a povoliť lekárom a lekárkam predpisovať príslušné lieky prostredníctvom 

dištančných (telefonických alebo elektronických) zdravotníckych konzultácií.  

 Umoţniť, aby osoby mohli uţiť všetky lieky na výkon medikamentóznej interrupcie 

doma. Poţiadavka, ktorá existuje v niektorých európskych krajinách, aby sa jedna 

tabletka uţila za fyzickej prítomnosti lekára či lekárky, resp. aby k tomu došlo v 

zdravotníckom zariadení, by mala byť odstránená. 

 Zrušiť povinné čakacie lehoty, ktoré predchádzajú interrupcii, ako aj poţiadavky na 

absolvovanie povinného poradenstva, prípadne zabezpečiť, aby sa poradenstvo mohlo 

uskutočniť prostredníctvom dištančných (telefonických alebo elektronických) 

zdravotníckych konzultácií. 

 Povoliť lekárom a lekárkam primárnej zdravotnej starostlivosti, ako aj pôrodným 

asistentkám a asistentom poskytovanie medikamentóznej interrupcie v skorých 

štádiách tehotenstva. 

 Prijať také opatrenia v oblasti zdravotníctva, ktoré zaručia prístup k interrupčnej 

zdravotnej starostlivosti v prípadoch, keď medikamentóznu interrupciu nie je moţné 

vykonať alebo je kontraindikovaná, v prípadoch, keď ţeny potrebujú interrupciu v 

neskorších štádiách tehotenstva, alebo keď potrebujú post-interrupčnú starostlivosť, 
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ako aj vtedy keď potrebujú navštíviť zdravotnícke zariadenie z iných dôvodov. 

Cestovanie v týchto prípadoch by sa malo povaţovať za nevyhnutné a štáty by ho mali 

povoliť aj vtedy, keď je inak voľný pohyb osôb obmedzený. 

 Ak sa na výkon interrupcie poţaduje lekárske povolenie, štáty by mali zabezpečiť, aby 

ho mohol poskytnúť len jeden lekár či lekárka. Poţiadavky na schválenie výkonu 

interrupcie viacerými lekármi či lekárkami by sa mali zrušiť. 

 Zabezpečiť včasný prístup k prenatálnej diagnostike a psychosociálnej podpore, ak si 

ich ţeny vyţiadajú.  

 Zabezpečiť primeraný počet  poskytovateliek a poskytovateľov zdravotnej 

starostlivosti, ktorí sú ochotní a schopní vykonávať interrupcie na celom území danej 

krajiny, a sprístupniť informácie o tom, kde ich môţu ţeny nájsť. Ďalej je nutné 

bezodkladne zabezpečiť, aby odmietanie tohto druhu starostlivosti zo strany lekárov 

a lekárok neohrozilo prístup k bezpečným interrupciám v čase krízy. 

 Šíriť informácie o aktuálnych zmenách, ktoré sa týkajú politík sexuálneho a 

reprodukčného zdravia a práv a, ako aj zabezpečovania zdravotníckej starostlivosti, a 

ku ktorými dochádza v súvislosti s opatreniami proti šíreniu COVID-19. 

 Zabezpečiť prístup k antikoncepcii vrátane núdzovej antikoncepcie, napr. tým, ţe štáty 

povolia dištančné (telefonické alebo elektronické) zdravotnícke konzultácie a umoţnia 

poskytovanie núdzovej antikoncepcie lekárňami bez lekárskeho predpisu. 

 

Na záver vyzývame všetkých tvorcov a tvorkyne politík na európskom kontinente, aby 

odmietli návrhy, ktorých cieľom je obmedziť prístup k bezpečným interrupciám a súvisiacej 

zdravotníckej starostlivosti počas pandémie COVID-19. Takéto pokrytecké návrhy iba 

prehlbujú súčasnú krízu v oblasti verejného zdravia a majú negatívny dopad na zdravie, 

ţivoty a blaho ţien a dievčat. 
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