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Tisztelt Képviselő Asszony!

Az emberi reprodukcióra irányuló eljárásokra vonatkozó szabályozás hazánkban törvényi, illetv e
miniszteri rendeleti szintű .
Az Ön által példaként említett konkrét esetben a hölgy 3 inszemináción van túl, melyekne k
módjáról azonban nincsen információ . Ez a kérdés azért fontos, mert az ín vitro fertilizáciö (IVF)
kezelés alkalmazása akkor lehet indokolt, ha azt megelőzően, megfelelő kivizsgálás után,
háromszori sikertelen ovuláció indukcióval kombinált inszemináció történt . A 35. életév betöltése
után csökken a női termékenység, igy orvosi szempontból mindenképpen indokolt a spontán
teherbeesés eléréséhez a párok részéről a néhány hónapon keresztül tartó türelmes várakozás. Az
Ön levelében említett pár – tehát nem egyedülálló hölgy – mindent elkövet, hogy közö s
gyermekük legyen, azonban a férfi nem hajlandó arra, hogy a jogszabály által megkívánt
életközösségi nyilatkozatot aláírja. A hatályos rendelkezések szerint azonban az élettársi viszon y
megfelelő, közjegyzői dokumentációja az IVF beavatkozás feltétele, amelynek a jogalkotó
szándéka szerinti alapja a megszületendő gyermek érdeke . Ebben az esetben egyedi elbírálásnak
helye nincs . Amennyiben a pár esetében indokolttá válik az IVF beavatkozás, az élettársna k
nyilatkozat aláírásával kell jogszerűen lehetővé tenni az IVF programban való részvételt .
Természetesen a beavatkozás költségének páciens általi kifizetése sem mentesít a megfelelő
jogszabályi kötelezettségek alól !
Mindezek mellett fel szeretném hívni a figyelmét arra, hagy az IVF beavatkozás - mint minden
műtéti beavatkozás - kockázattal jár, és semmilyen szempontból nem helyettesíthet eg y
türelemmel kivárt, minden kockázattól mentes spontán terhességet . Az „otthoni inszeminációs”
beavatkozás pedig felel őtlen, az egészséget is veszélyeztető lépés, mindenképpen kerülendő,
hiszen orvosilag indokolt esetekben az egészségügyben dolgozó szakemberek segítségéne k
igénybe vételi lehetősége adott.
Az ön által feltett kérdésre válaszolva : a gyermektelen nő a megszületendő gyermek védelmét i s
figyelembe vevő jogszabályok által meghatározott feltételek mellett tud gyermeket vállalni .
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