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riaditeľka Centra pre bioetickú reformu (CBR)

TS:     Výzva nemocniciam: Zastavte zabíjanie nenarodených na oddeleniach, kde sa deti rodia  

Centrum pre bioetickú reformu apeluje na menšinu štátnych nemocníc, ktoré ešte vykonávajú umelé potraty 
na oddeleniach, kde sa zároveň rodia deti. Táto situácia často spôsobuje stres rodičkám, či ženám, ktoré sú 
hospitalizované kvôli spontánnemu potratu. Vyzývame preto tieto nemocnice, aby sa pripojili k väčšine tých, 
ktoré už túto komunistickú prax ukončili. 

„Nie všetky štátne nemocnice vykonávajú všetky legálne zákroky, napr. plastické operácie, či transplantácie  
orgánov, ktoré si pacienti môžu žiadať, a nikto neprotestuje,“ konštatuje riaditeľka Jana Ray-Tutková. 
„Komunistický potratový zákon umožňuje výnimku z trestného zákona, aby žena podstúpila umelý potrat na  
žiadosť v prvom trimestri bez udania dôvodu, štát však nie je viazaný, ako ani žiadna štátna nemocnica jej v  
tom vyhovieť. Žiadna medzinárodná zmluva ani Ústava SR nedefinuje „právo na umelý potrat“ a preto ani  
lekári nemajú „právo na vykonávanie umelého potratu“.“ Ray-Tutková poukazuje na historické fakty:

Po legalizácii potratov nacistami na okupovaných východných územiach (ako Poľsko) a pre podradnú rasu v 
Nemecku bola prijatá medicínskymi asociáciami sveta Ženevská deklarácia, ktorá modernizovala 
Hippokratovu prísahu vo svetle vojnovej skúsenosti takto: “Ja (lekár) sľubujem zasvätiť svoj život službe  
ľudstvu… Zachovám úplný rešpekt životu od času jeho počatia.1” 

„Legalizovanie len zvyšuje počet chirurgických či chemických potratov, o čo majú záujem potratové kliniky  
na Západe. Najväčšiu sieť prevádzkuje Medzinárodná federácia pre plánované rodičovstvo, ktorá je zároveň  
najbohatšou mimovládnou organizáciou sveta. Za posledných 26 rokov vykoná v USA z roka na rok viac a  
viac potratov. Propaguje zároveň chemické zabíjanie počatých hormonálnou antikoncepciou, ktorej  
rozšírenie v západnej Európe viedlo štatisticky k nárastu chirurgických potratov.” pokračuje riaditeľka CBR.

“Umelý potrat je vždy nebezpečný – zabíja počaté dieťaťa a je násilím v tele ženy. Aj v dôsledku legálnych  
potratov ženy zomierajú, alebo sú poškodené.“ tvrdí Jana Ray-Tutková a uvádza v liste vedeniam nemocníc 
aj tieto dôkazy usmrtenia žien pri legálnom potrate:

Minulý týždeň svetom preleteli správy o odsúdení potratára Kermita Gosnella z americkej Philadelphie2, 
ktorý bol spolu s deviatimi svojimi kolegami obvinený zo zabitia 41-ročnej pacienky a 7 novorodencov 
prestrihnutím ich krčnej miechy. Národná potratová federácia, ktorá robila inšpekciu v klinike, však nikdy 
naňho nepodala sťažnosť za nespočetné zlyhania. Štátni regulátori od roku 1993 ignorovali sťažnosti pre 
porušovanie zákonov na Gosnella, ktorý zarobil milióny. Minulý rok bol zas obvinený Rapin Osathanodh z 
Massachussettess, USA, za usmrtenie 22-ročnej černošky po tom, čo sa jeho zdravotná sestra odvážila 
prehovoriť3. Napriek snahám ututlať dôkazy o úmrtiach žien pri legálnom umelom potrate, v USA sa 
niekoľko stoviek prípadov dostalo do médií4. 

CBR trvá na tom, že umelý potrat je nereprodukčný zákrok a nijako nezlepšuje zdravie. Ženy po umelom 
potrate sú záťažou pre zdravotný systém a to pre zvýšenie týchto zdravotných rizík v dôsledku interrupcie:

• rakovina prsníka – až do 210 %5 • obeť domáceho násilia – o 196% 6

• klinické depresie – o 65 %7 • obeť vraždy – 4-násobne8 
• samovraždy – 6-násobne9 • následné predčasné pôrody – o 70 %10

• závislosti na drogách a alkohole - 5-násobne11 • následné spontánne potraty – o 55 %12

A napokon obeťami potratu sú aj narodené deti žien po potrate, ktoré sú 2,4-násobne častejšie obeťami 
fyzického týrania zo strany ich matiek.13

Riadiť sa 54 rokov starým komunistickým zákonom a ignorovať pokrok, ktorý priniesla genetika, 
embryológia, prenatálna psychológia, ale aj ultrazvuk, video a fotozábery o prenatálnom vývoji človeka je 
skutočne nevedecké! Ide pritom o nič menej ako o genocídu najmenších, ktorým upierame ľudskosť. 
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