
Gebhardt Nóra 

12 hét 

Mindent az abortuszról 
(azt is, amit az orvosok nem közölnek) 

Csak erős idegzetűeknek ajánlott! 
 
A könyv a nyugalom megzavarására alkalmas elemeket, 
felkavaró képeket tartalmaz. 
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Előszó 

Az abortusz nem más, mint a terhesség megszakítása. Két 
fajta abortuszt különböztethetünk meg. Az egyik a termé-
szetes abortusz, köznyelven vetélés, mikor a terhes nőnek 
akaratán kívül, egyéb tényezők (betegség, baleset, stb.) 
hatására vagy anélkül (spontán) szakad meg a terhessége. 
A másik fajtája a művi abortusz, melyet orvosok végeznek 
el. Ez a terhes nő önálló döntése, kivéve abban az esetben, 
ha az anya életének megmentése érdekében végzik el a be-
avatkozást. 

A 2015-ös adatok szerint Magyarországon évente 35-40 
ezer művi vetélést végeznek el különféle kórházakban és 
magánklinikákon. Ezeket 15 és 45 év közötti nőkön végzik 
el, érdekes adat, hogy a legtöbb ebből nem a 18 év alatti 
fiatalok száma, hanem a 25 és 35 éves nők. Igaz, az utóbbi 
években csökkent az abortuszok száma, de még mindig 
sokkolóak ezek az adatok. Akár abortuszpárti valaki, akár 
nem, azzal tisztában lehetünk, hogy ez egy emberélet kiol-
tása. Magyarországon törvényesen a 12. hétig végzik el a 
beavatkozást. A terhesség első két hete valójában a pete-
érésig, illetve a megtermékenyülésig eltelt időszak, ekkor 
tulajdonképpen még csak sejtekről beszélünk. 

Számos terhesség ebben a szakaszban meg is szakad 
anélkül, hogy az anya tudna róla, hiszen a be nem ágyazó-
dott petesejt a menstruációval együtt távozik. Azonban a 
beágyazódás után, a 22. napon elkezd dobogni a magzat 
szíve. Innentől már egy élő emberkezdemény fejlődik az 
anyaméhben. 

Elkezdenek kialakulni a szervei, a végtagok, az ujjak és 
már képes reflexszerű mozgásokat is produkálni. A 12. 
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hétre a magzat mérete eléri (esetleg meg is haladja) a 4 cen-
timétert, kialakul az arc szerkezete. 

Gondoljunk csak bele, egy élet fejlődik az anya testében. 
És évente 35 ezer ilyen kis életet oltanak ki a szakemberek. 

Természetesen mindenki kerülhet olyan helyzetbe az éle-
te során, ahol nincs választása vagy ez tűnik a jobb útnak, 
de sajnos a nők többsége nem kap elegendő tájékoztatást 
az abortuszról és a lehetséges következményeiről. Sajnos 
én is átestem ezen a szörnyűségen, ezért döntöttem úgy, 
hogy megosztom az abortusz előtt álló vagy abortuszon már 
átesett nőkkel tapasztalataimat, észrevételeimet, hogy gon-
dolják át alaposan még egyszer, hogy mit vállalnak, illetve 
figyeljünk oda jobban a részletekre. Nem csak előtte, ha-
nem (ha már mindenképp meg kellett tenni), utána is. 

Íme tehát minden, amit az abortuszról tudni kell. Nők-
nek, akik átélték és akik most fogják megtapasztalni. 
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1. hét 

Az együttléthez két ember kell, ahogy a gyerekvállaláshoz 
is. És egy megfelelő háttér, mind anyagilag, mind érzelmi-
leg, egy családalap. „Megcsinálni könnyű”, ami igaz is, hi-
szen összejössz egy buliban egy sráccal, a pillanat hevében 
el is felejtitek, hogy védekezzetek és a kisebbik baj, ha te-
herbe esel, de nem beszéltünk az AIDS-ről és egyéb un-
szimpatikus betegségekről, amiknek akár halálos kimene-
telük is lehet. Szóval első a védekezés. Természetesen 
100%-os védelmet egy fogamzásgátló módszer sem ad, de 
ha nincs állandó partnere valakinek, akkor a legcélszerűbb 
az óvszer. Hiszen, ha még el is szakad, jó esetben észreve-
szitek és akkor még mindig szaladhattok egy esemény utá-
ni tablettáért, ami megakadályozza, hogy teherbe ess. Én 
nem voltam ilyen szerencsés. 

Állandó partnerem lévén előnyben részesítettem a hor-
monális fogamzásgátlókat, egy fajtát szedtem 3 évig, semmi 
gondom nem volt vele, nyugodt voltam, ahogy a párom is. A 
kapcsolatunk nem áll olyan stabil lábakon, hogy felmerül-
jön a gyerekvállalás kérdése a következő pár évben. Renge-
teget dolgozunk, nem élünk együtt, a házasság gondolata 
meg sem fordult a fejünkben. Vagyis az ő fejében nem. Én 
ugyanis szerettem volna férjet és családot. És tőle, nem 
mástól. De ő nem az a klasszikus férjtípus, apatípusnak 
pedig végképp nem nevezhető. Szeretne családot, de nem 
most és egyenlőre nem is akar ezen gondolkodni. Nem is 
értem, hogy hogyan sodort össze a sors minket, én ugyanis 
családcentrikus vagyok, gyerekmániás, imádom a babákat 
és minden álmom, hogy nekem is legyen. Akár most azon-
nal. Hiszen mire várjunk? Csakhogy nálam ez nem ilyen 
egyszerű. 
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Az embrió fejlődése a 7., 8., 9., 10. és 12. hétben* 

 

A baba fejlődése a 4. héttől a születésig* 

 

                                                
* Forrás: internet 
* Forrás: internet 


