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Wprowadzenie
Tradycja i etyka medyczna dopuszczają stosowanie tylko takich metod profilaktyki, leczenia i rehabilitacji, leków i procedur chirurgicznych, których skuteczność potwierdzają obserwacje kliniczne oraz weryfikują pozytywnie wyniki
badań naukowych. Działania lekarskie, zgodnie z Art. 2. Kodeksu Etyki Lekarskiej,
powinny służyć ochronie życia i zdrowia ludzkiego. Deontolodzy są zgodni, że
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do leczniczych efektów danej procedury – należy wycofać preparat z rynku lub zaprzestać dokonywania określonych zabiegów.
Zastanawiający jest więc fakt, że wobec braku badań dowodzących korzystnych długofalowych psychologicznych, medycznych czy społecznych skutków
aborcji oraz – z drugiej strony – wobec istnienia przekonujących dowodów wskazujących na istnienie niekorzystnych następstw – ta procedura wciąż jest stosowana.
Być może jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest to, że problematyka aborcji zdecydowanie częściej niż tematem dysputy lekarzy i psychologów i częściej niż celem
badań naukowych – staje się przedmiotem zażartej dyskusji religijno-filozoficznej
bądź polityczno-ideologicznej. Szczególne spory budzi przede wszystkim podstawowa kwestia: czy zygota i zarodek, a następnie płód jest człowiekiem, czy
tylko potencjalną istotą ludzką. Emocje towarzyszące tego rodzaju kontrowersjom
utrudniają racjonalne i rzeczowe przyjrzenie się przyczynom oraz somatycznym
i psychologicznym konsekwencjom procedury aborcyjnej.
Stąd pomysł wydania tej książki, której celem jest rzetelne przedstawienie
wielowymiarowego zagadnienia aborcji. Jej redaktorzy mają nadzieję, że wpisze
się ona w profesjonalny dyskurs nad doświadczeniem aborcji, a jej treść stanie się
źródłem cennym informacji dla lekarzy różnych specjalności, pielęgniarek i położnych, psychologów, psychoterapeutów, demografów, prawodawców i przedstawicieli innych zawodów. Procedura medyczna, której celem jest przerwanie
życia zarodka ludzkiego lub płodu, dotyka istoty naszego sensu istnienia i podstawowych praw ludzkich.
Według Światowej Organizacji Zdrowia każdego roku na świecie dokonywanych jest 53 mln aborcji. Dokonało jej 75% Rosjanek, 70% Amerykanek i blisko
70% Dunek. Z danych GUS wynika, że w Polsce tylko w latach 1974-1991 prze-
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prowadzono 2.051.164 aborcji, wobec prawie 11 mln urodzonych w tym czasie
dzieci. Skala tego zjawiska nie pozostaje bez wpływu na stan zdrowia fizycznego
i psychicznego kobiet i mężczyzn oraz na sytuację demograficzną w poszczególnych krajach.
Aborcja towarzyszy ludzkości zapewne od zarania dziejów, o czym świadczą
np. pochodzące z 2700 roku p.n.e. teksty chińskie, zawierające wzmianki o stosowaniu środków poronnych. Silne kontrowersje dotyczące tej tematyki występowały już w starożytności. Platon wręcz zalecał aborcję, przede wszystkim gdy do
poczęcia doszło w wyniku kazirodztwa lub gdy matka miała więcej niż 40, a ojciec
więcej niż 50 lat. W jego czasach oczekiwano, że lekarz powinien uzdrawiać lub
zabijać, w zależności od życzenia osób, które go opłacają. Natomiast Hipokrates
jednoznacznie zakreślał granice, których lekarz nie powinien przekraczać i które
zawarte są treści przysięgi lekarskiej: „Nikomu, nawet na żądanie, nie dam śmiercionośnej trucizny ani nikomu nie będę jej doradzał, podobnie też nie dam nigdy
niewieście środka poronnego”.
Rozpiętość współczesnych terminów, jakimi określana jest aborcja (operacja,
zabieg, procedura, poronienie, poronienie sztuczne, poronienie wywołane, interrupcja, terminacja ciąży, usunięcie ciąży, przerwanie ciąży, strata prokreacyjna, odzyskanie miesiączki, spędzenie płodu, prawo do wyboru, zabicie dziecka, zamach
na życie, morderstwo, grzech, skrobanka), świadczy o tym, jak trudno jest opisać to
zjawisko w sposób w miarę bezstronny, ujmując wieloaspektowość tego zagadnienia.
Rozdziały tej monografii zostały napisane przez ekspertów w różnych dziedzinach nauk. Pozwala to osiągnąć różnorodność tematyki i punktów widzenia,
ale, z drugiej strony, pociąga za sobą zróżnicowany, indywidualny styl dyskusji.
Czytelnik osądzi, czy to pomaga, czy przeszkadza w lekturze całości. Publikacja,
której charakter można by określić mianem pro information, może być pomocna
osobom zastanawiającym się nad dokonaniem aborcji. Być może też rozdziały dotyczące terapii przyniosą nadzieję tym, którzy w swoim życiu doświadczyli aborcji.
T. Tołłoczko ukazał w swoim rozdziale aborcję w świetle etyki lekarskiej.
E. Frątczak i A. Ptak-Chmielewska szczegółowo opisują aborcję w kontekście
płodności, antykoncepcji i polityki ludnościowej. Kulisy debaty podczas kairskiej
konferencji demograficznej „Ludność i rozwój” oraz znaczne trudności w zbliżeniu
poglądów różnych orientacji światopoglądowych, dotyczących zagadnień prokreacji,
szczegółowo przedstawia J. Balicki. Organizatorzy opieki zdrowotnej mogą znaleźć
cenne informacje w rozdziale P. Jarosa, dotyczącym prawnych aspektów ochrony
dziecka poczętego. Praca A. Libery, A. Cegiełkowskiej-Bednarczyk i J. Oleszczuka
omawia pokrewne aborcji zagadnienie dzieciobójstwa postnatalnego. Zawarte w tej
pracy wnioski mogą posłużyć jako przyczynek do dyskusji, szczególnie wtedy, gdy
przypadki dzieciobójstwa służą za argument do zalegalizowania aborcji na żądanie.
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Kobiety, czasem i mężczyźni, zwracają się do specjalistów z różnymi pytaniami, zmagając się z podjęciem decyzji o przeprowadzeniu aborcji. Pytają
o możliwe następstwa tej procedury. Prowadzący tzw. poradnictwo przedaborcyjne
powinni podjąć próbę udzielenia pomocy w rozwiązaniu ukrytych konfliktów
intra- lub interpersonalnych (np. relacji z partnerem). Błędem jest natomiast
dążenie do krótkotrwałego zredukowania stresu i napięcia poprzez przeprowadzenie procedury aborcji. Wątki te w swym rozdziale rozwijają V. Rue, P. Coleman,
J. Rue i D. Reardon, podkreślając, że pomoc psychologiczna przed aborcją powinna
polegać na pełnym poznaniu historii przeżytych urazów. A. Speckhard i N. Mufel
zwracają szczególną uwagę, na to, że w doradztwie przedaborcyjnym niezbędna,
i wciąż rzadka, jest umiejętność analizowania dysocjacyjnych mechanizmów
obronnych. O profilaktycznym wymiarze psychoterapii, jako czynnika zapobiegającego aborcji, pisze także D. Kornas-Biela.
T. Dangel i J. Szymkiewicz-Dangel, omawiając opiekę paliatywną, akcentują,
jak istotny jest szacunek dla życia, godności i autonomii poczętego i nowo narodzonego dziecka. Podkreślają oni, że w przypadkach rozpoznania przed urodzeniem poważnej wady rozwojowej śmierć dziecka nie musi być przyspieszana
przez aborcję. Zwraca uwagę praca M. Lesiak i G. Wtorkiewicz, przedstawiająca
adopcję jako alternatywę dla aborcji.
Aborcja jest na tyle istotnym wydarzeniem w systemie rodzinnym i życiu jednostki, że rzetelna analiza jej przyczyn jest niezbędna. O społecznych i psychologicznych przyczynach aborcji piszą W. Franz i P. Coleman, podkreślając, że wśród rozlicznych czynników wspierających decyzję o aborcji niezmiernie istotny jest brak odpowiedniego wsparcia ze strony partnera. Autorki przedstawiają ekonomiczne przyczyny
aborcji, rolę rodziców w podejmowaniu decyzji przez młodzież, omawiają decyzję
o aborcji w szerszym kontekście stylu życia. D. Kornas-Biela dokonuje natomiast interesującego rozróżnienia postrzegania aborcji w paradygmacie psychologii prenatalnej nurtu transpersonalnego, feministycznego oraz w ujęciu psychodynamicznym.
Konsekwencje aborcji dotykają nie tylko – jak się powszechnie sądzi –
kobietę, ale i mężczyznę i ich dorosłe dzieci oraz personel uczestniczący w zabiegu.
O tym, jak zmieniają się relacje w rodzinie, w której dokonano aborcji, pisze –
przytaczając konkretne przypadki – W. Franz. Natomiast C. Coyle i A. Winkler
zwracają uwagę, że również mężczyźni przeżywają specyficzne problemy po aborcji
i w związku z tym wymagają specjalistycznej pomocy. Przeżycia osób ocalonych,
czyli dzieci pochodzących z rodzin, w których dokonano aborcji, szczegółowo
przedstawiają w swoich rozdziałach D. Kornas-Biela i A. Winkler.
Warto się przy tym zastanowić, co jest reakcją patologiczną, a co raczej
prawidłową i naturalną: depresja albo lęk, pojawiające się czasami w następstwie
aborcji, czy też zaprzeczanie, formułowanie reakcji lub bagatelizowanie znaczenia
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tego wydarzenia w życiu jednostki czy rodziny. Warto w tym kontekście przytoczyć
obserwacje W. Franz, która zwraca uwagę, że fakt, iż bardzo wysoki poziom stresu
na ogół opada szybko po aborcji, wcale nie chroni kobiety przed późniejszym pojawieniem się depresji czy napadów lęku.
Należy przy tym zaznaczyć, że istnienie tzw. zespołu poaborcyjnego jest
kwestią kontrowersyjną. Obecnie nie jest on wymieniany w amerykańskich (DSM)
ani w europejskich (ICD) spisach chorób. Warto jednak pamiętać o tym, że jeszcze
w 1987 roku w spisie DSM-III-R wymieniano aborcję jako jeden z czynników
doprowadzających do zespołu stresu pourazowego. Z kolejnego opracowania
(DSM-IV) aborcja została wycofana, choć nie przedstawiono żadnego merytorycznego uzasadnienia tej decyzji.
Rozważania na temat zespołu stresu pourazowego, jako jednej z konsekwencji aborcji, podjęli w swym rozdziale V. Rue, P. Coleman, J. Rue oraz
D. Reardon. Z ich badań, prowadzonych na Amerykankach i Rosjankach, wynika,
że aborcja może znacząco zwiększyć poziom stresu i osłabić zdolność radzenia
sobie w życiu. W innym rozdziale A. Speckhard i N. Mufel szczegółowo analizują
niezależne od tła kulturowego psychologiczne następstwa aborcji w życiu Amerykanek i Białorusinek. Wyniki ich badań sugerują, że aborcja prowadzi do poważnych następstw także wtedy, gdy osoba nie ma dostępu do informacji pro-life.
Niebezpieczeństwo rozwinięcia się różnego rodzaju uzależnień, jako konsekwencji nierozwiązanych konfliktów około aborcyjnych, opisuje A. Winkler.
Zwraca on uwagę, że nadużywanie alkoholu należy traktować przede wszystkim
jako specyficzne i nieskuteczne „samoleczenie się” pacjenta. J. Trepka-Starosta
i A. Roszkowska dowodzą – opierając się na wynikach swych badań – że doświadczenia własnej bezpłodności będącej następstwem dokonanej aborcji mogą mieć
istotny wpływ na realizację potrzeby macierzyństwa. Badania D. Allotta, porównujące następstwa aborcji i urodzenia dziecka wśród nastolatek, ukazują, że choć
kobiety, które jako nastolatki poddały się aborcji zarabiają więcej i mają większe
poczucie skuteczności, to jednak odczuwają znacznie większe przygnębienie niż
kobiety, które jako nastolatki zdecydowały się urodzić. D. Kornas-Biela udowadnia
natomiast, że aborcja może skutkować przemocą w rodzinie.
Somatyczne następstwa aborcji omawia B. Chazan, rozróżniając chirurgiczne
i farmakologiczne metody jej wykonywania oraz omawiając działanie środków
wczesnoporonnych. Zdaniem autora nie można mówić o bezpiecznej ani o terapeutycznej aborcji. Jedną z istotniejszych somatycznych konsekwencji aborcji,
jaką jest 30% wzrost ryzyka zachorowania na raka piersi, przedstawia w swej metaanalizie, ekspert kongresu Stanów Zjednoczonych, J. Brind.
Wydaje się, że konsekwencje aborcji tworzą pewien zwarty kompleks psychofizjologiczny wynikający z gwałtownego przerwania przemian psychologicznych
i somatycznych zachodzących podczas rozwijającej się ciąży. To, czy określi się go

WPROWADZENIE

13

mianem zespołu poaborcyjnego, czy np. wariantem zespołu stresu pourazowego
jest mniej ważne.
Istotne jest natomiast, że przynajmniej część osób z doświadczeniem aborcji
potrzebuje pomocy psychoterapeutycznej, pomocy adekwatnej, empatycznej i fachowej. Z pewnością nie służy im ani potępianie, ani łatwe „procedury ozdrowieńcze”, nie pomaga też racjonalizowanie ani lekceważenie ich problemów somatycznych lub psychologicznych.
O grupowej psychoterapii dla osób z doświadczeniami różnorakich
urazów psychicznych pisze W. Simon. Ta forma psychoterapii nie koncentruje
się wprawdzie na aborcji, ale uznaje ją za istotne wydarzenie w życiu. Zgodnie
z tym założeniem korzystne jest, jeżeli pacjentka odreaguje emocjonalnie to wydarzenie, a następnie, między innymi poprzez proces pojednania, będzie dokonywała reorientacji swych postaw i przekonań. Rolę przebaczenia w procesie psychoterapii osób z doświadczeniem aborcji, jako kluczowego elementu warunkującego zdrowienie, szczegółowo przedstawia C. Coyle. Z kolei A. Kónya i Z. Kónya
omawiają założenia terapii systemowej, umożliwiającej wszystkim członkom
rodziny rozpoczęcie procesu zdrowienia. Na uwagę zasługuje ponadto tekst G.
von Kirchbach przedstawiającej podejście analizy egzystencjalnej wobec aborcji.
W pracy tej zostały przedstawione różnorakie przyczyny aborcji. Pominięto jednak
fakt, że każda ciąża, nie tylko niechciana, może prowadzić do kryzysu egzystencjalnego i emocjonalnego, nasilającego wcześniejsze konflikty kobiety. Autorka
nie uwzględniła ponadto tego, że aborcja na dłuższą metę nie rozwiązuje żadnych
konfliktów intra- czy interpersonalnych, a wręcz przeciwnie – często nasila je,
pomimo okresowej latencji objawów. Omawiając sposoby pomagania osobom
z doświadczeniem aborcji, należy jeszcze wspomnieć o rozdziale napisanym przez
K. Cross, która sama przeżyła dwie aborcje. Poruszająco opowiada ona swoją historię oraz losy innych kobiet. Jednocześnie przedstawia działalność grup samopomocowych dla kobiet z doświadczeniem aborcji i ich rodzin.
Niewątpliwie niniejsza publikacja nie wyczerpuje tematyki dotyczącej
aborcji. Wciąż niezbędne są dalsze badania, które jeszcze pełniej ukażą skalę i obraz
zjawiska. Prowadzenie takich badań – o czym wnikliwie piszą w swym rozdziale
P. Coleman, D. Reardon, T. Strahan i J. Cougle – jest jednak niezmiernie trudne.
Z metodologicznego punktu widzenia idealne badania powinny być prospektywne,
randomizowane z uwzględnieniem dużej grupy badawczej i stosownej grupy kontrolnej. Powinny obejmować różne rodzaje zabiegów aborcyjnych i analizować długoterminowe ich konsekwencje. Kryterium prospektywności wydaje się jednak
w tym przypadku trudne do zaakceptowania z przyczyn etycznych.
Procedura aborcji wpływa na stan zdrowia jednostek, a poprzez to na
dobrostan całych społeczeństw. Negowana jest wartość życia nie tylko osób nie-

14
narodzonych, ale i dzieci ciężko chorych czy osób w podeszłym wieku. Hierarchia
wartości ulega relatywizacji. Zdaniem wielu, można zniszczyć zarodek lub unicestwić płód z tzw. wskazań społecznych, np. w celu tworzenia linii komórek macierzystych, przeszczepów tkanki mózgowej czy produkcji szczepionek – a ciała
dzieci abortowanych, martwo urodzonych czy zmarłych po porodzie utylizować
razem z odpadami szpitalnymi.
Akceptacja dla tzw. późnej aborcji tuż przed terminem porodu, kiedy
urodzone dziecko umiera pozostawione bez opieki, może sprzyjać niewłaściwemu
traktowaniu noworodków urodzonych przedwcześnie w sposób samoistny. Aborcja
płodów płci żeńskiej wykonywana na masową skalę w niektórych krajach Azji
ułatwia akceptację zabijania dziewczynek po urodzeniu. Dostępność antykoncepcji i, w razie niepowodzenia, aborcji, sprzyja nieuporządkowanej seksualności
i nietrwałości rodzin. Masowo wykonywane procedury aborcji mogą być po części
odpowiedzialne za kryzys demograficzny i w następstwie – zapaść ekonomiczną
oraz cywilizacyjną.
Należy więc wyraźnie stwierdzić, że dzisiejsza wiedza medyczna, psychologiczna, demograficzna i socjologiczna, której przegląd zamieszczono w niniejszej
publikacji, nie daje żadnych podstaw naukowych dla przeprowadzania procedury
aborcyjnej.
Niniejsza praca stanowi pokłosie międzynarodowej konferencji, która odbyła
się w Warszawie w czerwcu 2004 roku. Słowa wdzięczności należą się wszystkim
osobom, zarówno tym, które pomagały w organizacji konferencji, jak i tym, które
przyczyniły się do powstania niniejszej publikacji. Obaj redaktorzy pragną również
podziękować Wydawcy i całemu zespołowi Wektorów. Jednocześnie proszą o przesyłanie wszelkich uwag krytycznych, które posłużą przy kolejnym wydaniu książki.
Bogdan Chazan, Witold Simon

Aspekty prawne i etyczne
Prawne aspekty ochrony dziecka
przed urodzeniem
Paweł Jaros
Podstawowym prawem każdej osoby jest nienaruszalne prawo do życia, które
stanowi fundament pozostałych praw człowieka. Początek życia ludzkiego jest zdeterminowany biologicznie – życie ludzkie zaczyna się od poczęcia. Od momentu
zaistnienia życie wymaga ochrony prawnej. Poszanowanie praw człowieka,
a zwłaszcza prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci, winno stać się
zatem standardem współczesnej cywilizacji. Zadaniem państwa jest ochrona
każdego ze swych obywateli, w najwyższym stopniu musi zatem dążyć do zapewnienia im całkowitej gwarancji nienaruszalności przyrodzonego prawa do życia.
Prawo, chroniąc życie od poczęcia, powinno wyznaczać nieprzekraczalne granice
zachowań, jak również proponować szeroki zakres środków, które we wszystkich
aspektach respektowałyby godność i prawa dziecka nienarodzonego.
Przyrodzone prawo do życia potwierdzone zostało w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. (art. 3). W Europejskiej Konwencji
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 r.1 zapisano wprawdzie, że prawo każdego człowieka do życia jest chronione przez
prawo (art. 2), jednak orzecznictwo Europejskiej Komisji Praw Człowieka i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu jednoznacznie nie potwierdza,
że przepis ten odnosi się również do dziecka poczętego2. Zgodnie z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych z 16 grudnia 1966 r.3, każda
istota ma przyrodzone prawo do życia.
1

Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 248, zm. 1995 r., Nr 36, poz. 175-177.

2

Zob. m.in. orzeczenie Open Door i Dublin Well Woman v. Irlandia, 29.10.1992,
A. 246-A, par. 66; X. v. Norwegia, A. 867/60; X. v. Austria 10.12.1976, A. 7045/75 DR
7/87; Knudsen v. Norwegia , 8.3.1985, A. 11045/84, DR 42/247; DR 19/244; Paton
v. Wielka Brytania, 13.5.1980, A. 8416/79, DR 19/244.

3

Dz. U. z 1977 r., Nr 38, poz. 167.
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Na objęcie nasciturusa ochroną prawną przewidzianą w Konwencji
o Prawach Dziecka z 1989 r. wskazuje preambuła: „Dziecko z uwagi na swą niedojrzałość fizyczną oraz umysłową, wymaga szczególnej opieki i troski, w tym
właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po urodzeniu”. Zapis taki jest
powtórzeniem formuły zawartej w Deklaracji Praw Dziecka z 20 listopada 1959 r.
Karta Praw Podstawowych4, włączona do projektu do traktatu konstytucyjnego Unii Europejskiej, w art. 2 ust. 1 stanowi, że „Każdy ma prawo do życia”.
Problem zapewnienia prawnej ochrony życia i godności człowieka w prenatalnej
fazie rozwoju, także w odniesieniu do zagrożeń wynikających z rozwoju nauk
biomedycznych, poruszany jest również w dokumentach Parlamentu Europejskiego i Rady Europy5.
Celem Europejskiej Konwencji Bioetycznej z 4 kwietnia 1997 r.6 jest zagwarantowanie każdej istocie ludzkiej poszanowania integralności i innych praw
i podstawowych wolności wobec nowych zastosowań biologii i medycyny. Potwierdzono, że godność ludzką oraz tożsamość gatunku ludzkiego powinno się
szanować od zapoczątkowania życia. W protokole dodatkowym do Konwencji
z 12 stycznia 1998 r. jednoznacznie zakazano natomiast klonowania istot ludzkich.
W ostatnich latach coraz silniejsze są tendencje dążące do osłabienia i zrelatywizowania przyrodzonego prawa do życia, przeciwstawiając mu tzw. prawo do
aborcji, rozumiane jako jedno z podstawowych praw kobiety. W rezolucji o zdrowiu
i prawach seksualnych i reprodukcyjnych z 3 lipca 2002 r. Parlament Europejski
zalecił, by „w celu ochrony zdrowia i praw reprodukcyjnych kobiet, dokonywanie
aborcji stało się legalne, bezpieczne i dostępne dla wszystkich”.
Wezwanie do zapewnienia pełnego szacunku i absolutnej ochrony życia
od momentu poczęcia zamieszczono natomiast w Karcie Praw Rodziny 22 października 1983 r. Karta potwierdza stanowczo w art. 4 pkt a, że aborcja jest bezpośrednim naruszeniem fundamentalnego prawa każdej istoty ludzkiej – prawa
do życia. Nawiązując do Deklaracji Praw Dziecka i Konwencji o Prawach Dziecka,
dokument ten proklamuje prawo dzieci – zarówno przed, jak i po urodzeniu – do
szczególnej ochrony i pomocy.
4

Karta Praw Podstawowych przyjęta przez państwa członkowskie Unii Europejskiej
w Nicei 8 XII 2000 r.

5

M.in. Rekomendacja Parlamentu RE dot. Europejskiej Karty Praw Dziecka 874
(1979); Rekomendacja R(90) Komitetu Ministrów w sprawie prenatalnych genetycznych badań przesiewowych i prenatalnej diagnostyki genetycznej oraz związanego
z tym poradnictwa; Rekomendacja 1100 (1989) Zgromadzenia Parlamentarnego
w sprawie wykorzystywania embrionów i płodów ludzkich w badaniach naukowych.

6

Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w kontekście
zastosowań biologii i medycyny została podpisana przez Polskę 7 maja 1999 roku.
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W świetle prawa polskiego życie ludzkie ma rangę wartości konstytucyjnej.
Zasadę ochrony życia każdego człowieka w polskiej ustawie zasadniczej umieszczono
jako pierwszą wśród przepisów dotyczących wolności i praw osobistych. Zgodnie
z przepisem art. 38 Konstytucji7, Rzeczpospolita Polska zapewnia każdemu prawną
ochronę życia. Konstytucja nie poręcza zatem samego prawa do życia, za dobro podlegające ochronie przyjęto egzystencję człowieka. W treści przepisu nie znalazł się
jednoznaczny nakaz ochrony życia od poczęcia do naturalnej śmierci, jednak – co
zostało potwierdzone w orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 maja 1997
roku – wartość życia ludzkiego jako dobra prawnego chronionego konstytucyjnie
nie może być różnicowana i uzależniona od stadium rozwoju. Życie ludzkie staje
się zatem wartością konstytucyjna już od momentu powstania.
Standard prawnej ochrony życia poczętego w prawie polskim określony
został w znaczącym zakresie w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja
1997 r.8 Trybunał orzekał o zgodności z Konstytucją przepisów ustawy z dnia 30
sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz zmianie niektórych innych
ustaw9, liberalizującej warunki dopuszczalności przerywania ciąży i osłabiającej
pozycję prawną dziecka poczętego, ustaloną przez poprzednio obowiązującą
ustawę z dnia 7 stycznia 1993 r.10.
Obowiązek zapewnienia ochrony życia ludzkiego Trybunał Konstytucyjny
wyprowadził z zasady demokratycznego państwa prawnego, uznając go za jeden
ze standardów współczesnej demokracji. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że demokratyczne państwo prawne realizuje się wyłącznie jako wspólnota ludzi, stawiając w centrum człowieka i dobra dla niego najcenniejsze. W państwie takim
istocie ludzkiej przysługuje ochrona życia od momentu poczęcia. Wartość konstytucyjnie chronionego dobra prawnego, jakim jest życie ludzkie, nie może być
różnicowana w zależności od faz jego rozwoju, gdyż brak jest precyzyjnych i uzasadnionych kryteriów pozwalających na dokonanie takiego zróżnicowania.
Zakres prawnokarnej ochrony dziecka poczętego wyznaczają przepisy art.
152-154 i 157a Kodeksu karnego11 oraz ustawy z 7 stycznia 1993 r. o planowaniu
7

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r., Nr 78,
poz. 483).

8

K. 26/96, OTK 1997/2/19.

9

Dz. U. z 1996 r., Nr 139, poz. 646.

10

Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r., Nr 17, poz. 78).

11

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553
z pózn. zm.).
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rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania
ciąży, w brzmieniu nadanym jej przez ustawę z 30 sierpnia 1996 r., oraz przepisy
ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty12, określających
warunki dopuszczalności przeprowadzania eksperymentów z udziałem dziecka
poczętego, ze zmianami wprowadzonymi przez ustawę z 8 lipca 1999 r.13. Zgodnie
z przepisem art. 152 § 1 k.k. przestępstwo przerwania ciąży za zgodą kobiety ciężarnej, lecz z naruszeniem przepisów ustawy z 7 stycznia 1993 r., zagrożone jest
karą pozbawienia wolności od 1 miesiąca do lat 3. W przypadku gdy dziecko
poczęte osiągnęło zdolność do samodzielnego życia poza organizmem matki,
sankcja jest surowsza – od 6 miesięcy do lat 8 (art. 152 § 3 k.k.). Przestępstwem
jest także udzielenie kobiecie ciężarnej pomocy w przerwaniu ciąży z naruszeniem
przepisów ustawy lub nakłanianie jej do tego. Czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 3 (art. 152 § 2 k.k.).
Rozwiązania prawne przyjęte w Polsce w zakresie dopuszczalności aborcji
opierają się na tzw. modelu wskazań. Przerwanie ciąży może być dokonane tylko
przez lekarza i za zgodą kobiety ciężarnej, jedynie w przypadku gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej („wskazanie medyczne”), gdy badania
prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo
ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu („wskazanie eugeniczne”) lub gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego („wskazanie kryminalne”).14
Przerwanie ciąży ze względów eugenicznych może być dokonane do chwili
osiągnięcia przez płód zdolności do samodzielnego życia poza organizmem kobiety
ciężarnej, a ze względów kryminalnych – jeżeli od początku ciąży nie upłynęło
więcej niż 12 tygodni. W każdym czasie możliwa jest aborcja w razie wystąpienia
wskazań medycznych. Zabieg przerwania ciąży ze względów medycznych lub eugenicznych powinien zostać dokonany w szpitalu, przerwanie ciąży ze względów kryminalnych może być przeprowadzone również w prywatnym gabinecie lekarskim.
Wystąpienie wskazania medycznego lub eugenicznego stwierdza lekarz inny niż
dokonujący przerwania ciąży, chyba że ciąża zagraża bezpośrednio życiu kobiety.
Okoliczność, że zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż ciąża powstała w wyniku
czynu zabronionego, stwierdza prokurator. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 22 stycznia 1997 r. zabieg przerwania ciąży
może wykonać jedynie lekarz posiadający specjalizację pierwszego stopnia w za12

Tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 21, poz. 204 z pózn. zm.

13

Ustawa z dnia 8 lipca 1999 r., o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1999 r., Nr 64, poz. 729).

14

K. Wiak, Ochrona dziecka poczętego w polskim prawie karnym, Lublin 2001, s. 238-244.
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kresie położnictwa i ginekologii lub tytuł specjalisty w zakresie położnictwa i ginekologii. Lekarz może odmówić bezpośredniego udziału lub współdziałania przy
przerywaniu ciąży z powołaniem się na tzw. klauzulę sumienia. Do przerwania
ciąży wymagana jest pisemna zgoda kobiety. W przypadku małoletniej lub kobiety
ubezwłasnowolnionej całkowicie wymagana jest pisemna zgoda jej przedstawiciela
ustawowego. Małoletnia powyżej 13 roku życia również wyraża swoja zgodę pisemnie. W przypadku małoletniej poniżej 13 roku życia wymagana jest zgoda sądu
opiekuńczego, a małoletnia ma prawo do wyrażenia własnej opinii. W przypadku
kobiety ubezwłasnowolnionej całkowicie wymagana jest także pisemna zgoda tej
osoby, chyba że na wyrażenie zgody nie pozwala stan jej zdrowia psychicznego.
W razie braku zgody przedstawiciela ustawowego do przerwania ciąży wymagana
jest zgoda sądu opiekuńczego.
W przepisie art. 153 k.k. ustawodawca kryminalizuje przerwanie ciąży wbrew
woli kobiety ciężarnej. Zachowanie sprawcy tego przestępstwa polegać może
na przerwaniu ciąży z użyciem przemocy wobec kobiety ciężarnej lub w inny
sposób, bez jej zgody, np. poprzez dokonanie innego zabiegu lekarskiego, na
który ciężarna wyraziła zgodę, wywołując jednocześnie bez jej zgody poronienie.
Drugi rodzaj zachowania sprawcy polega na doprowadzeniu kobiety ciężarnej do
przerwania ciąży przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem. Przestępstwo to
jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W przypadku
gdy czyn sprawcy skierowany był przeciwko dziecku poczętemu, które osiągnęło
zdolność do samodzielnego życia poza organizmem matki, sprawca podlega karze
pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeżeli następstwem przerywania ciąży
wbrew przepisom albo nakłaniania lub udzielania pomocy do takiego zabiegu jest
śmierć kobiety ciężarnej, zgodnie z art. 154 k. k., kara jest surowsza i wynosi od
roku do lat 10. W przypadku gdy śmierć kobiety ciężarnej jest następstwem tych
działań, ale w sytuacji, gdy płód osiągnął zdolność do samodzielnego życia poza
organizmem matki oraz gdy do przerwania ciąży doszło przy użyciu środków
zmuszających, sprawca podlega natomiast karze pozbawienia wolności od lat 2
do 12. Sprawca poniesie surowszą odpowiedzialność, jeżeli – zgodnie z przepisem
art. 9 § 3 k.k. – następstwo w postaci śmierci kobiety ciężarnej przewidywał albo
mógł przewidzieć.
Przepis art. 157a § 1 k.k. penalizuje spowodowanie uszkodzenia ciała dziecka
poczętego lub rozstroju zdrowia zagrażającego jego życiu. Przestępstwo to zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od
1 miesiąca do lat 2. Bezpośrednim przedmiotem ochrony jest tu zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka poczętego, niezależnie od środowiska, w jakim się znajduje
– także „in vitro”. Przestępstwa nie popełnia lekarz, jeżeli uszkodzenie ciała lub
rozstrój zdrowia dziecka poczętego były następstwem działań leczniczych, ko-
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niecznych dla uchylenia niebezpieczeństwa grożącego zdrowiu lub życiu kobiety
ciężarnej albo dziecka poczętego (art. 157a § 2 k.k.). W paragrafie 3 art. 157 a k.k.
objęto klauzulą niepodlegania karze matkę dziecka poczętego.
Warunki uczestnictwa dziecka poczętego w eksperymentach medycznych
określone są w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z przepisem
art. 26 ustawy udział w eksperymencie leczniczym kobiet ciężarnych wymaga
szczególnie wnikliwej oceny związanego z tym ryzyka dla matki i dziecka poczętego. Kobiety ciężarne i karmiące mogą uczestniczyć wyłącznie w eksperymentach badawczych pozbawionych ryzyka lub związanych z niewielkim ryzykiem. Dzieci poczęte nie mogą natomiast uczestniczyć w eksperymentach badawczych. Naruszenie norm określonych w art. 26 ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty może zagrażać zdrowiu i prawidłowemu rozwojowi dziecka poczętego, a przez to realizować znamiona przestępstwa z art. 157a § 1 k.k.
Na gruncie prawa cywilnego nasciturus nie ma pełnej zdolności prawnej,
mimo to pozostaje pod prawną ochroną. Zasadniczą rolę odgrywa w tym zakresie
przepis art. 8 Kodeksu cywilnego15, na mocy którego człowiek nabywa zdolność
prawną dopiero z chwilą urodzenia. Ustawą z dnia 30 sierpnia 1996 roku uchylono
§ 2 art. 8 k.c., zgodnie z którym zdolność prawną miało również dziecko poczęte,
jednakże prawa i zobowiązania majątkowe uzyskiwało ono pod warunkiem, że
urodzi się żywe. Dziecku poczętemu w sferze praw niemajątkowych przysługiwała bezwarunkowa zdolność prawna, natomiast w odniesieniu do praw majątkowych – zdolność warunkowa. Rezygnacja z tego przepisu spowodowała zawężenie ochrony prawnej dziecka poczętego. Konstrukcję warunkowej zdolności
prawnej dziecka poczętego przyjął polski ustawodawca, regulując dopuszczalność
spadkobrania i zapisobrania dziecka poczętego, uzależniając ją od urodzenia się
żywego dziecka. Warunek ten, w myśl art. 927 k.c., musi się ziścić, by dziecko
poczęte w chwili otwarcia spadku, czyli w chwili śmierci spadkodawcy, mogło być
spadkobiercą. Warunek przewidziany przez ustawodawcę ma charakter warunku
zawieszającego, jego spełnienie się rodzi skutki ex tunc – dziecko poczęte traktuje
się zatem tak, jakby żyło w chwili otwarcia spadku.
Podobne założenie – konieczność zrealizowania się warunku zawieszającego
w postaci żywego urodzenia się dziecka – legło u podstaw rozwiązań odnoszących
się do sytuacji deliktowej dziecka poczętego. Zabezpieczenie praw dziecka, które
doznało szkód w prenatalnej fazie rozwoju, stanowi przepis art. 446 k.c., zgodnie
z którym z chwilą urodzenia dziecko może żądać naprawienia szkód doznanych
przed urodzeniem, także przez czyny jego matki. Art. 446 został dodany przez
ustawę z 7 stycznia 1993 r., a następnie zmieniony przez ustawę z 30 sierpnia 1996
r. Nowelizacja z roku 1996 została następnie zakwestionowana przez Trybunał
15

Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z pózn. zm.
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Konstytucyjny. Wprowadzona zmiana uniemożliwiła dziecku poczętemu dochodzenia odszkodowania za szkody wyrządzone mu przez matkę. Trybunał orzekł
o niekonstytucyjności takiego rozwiązania, powołując się na zasadę równości, wymagającą ujednolicenia warunków odpowiedzialności cywilnej matki z innymi
osobami. Zdaniem Trybunału, gdy matka dziecka poczętego podejmie zawinione
działania naruszające dobro dziecka, jedynym instrumentem zapewniającym cywilnoprawną ochronę dóbr dziecka poczętego w stosunku do matki jest możliwość dochodzenia odszkodowania po urodzeniu.
Dziecku, które doznało szkody w czasie rozwoju prenatalnego, po spełnieniu koniecznych przesłanek odpowiedzialności, może zostać przyznane odszkodowanie, obejmujące zarówno naprawienie wyrządzonej szkody majątkowej
(art. 444 k.c.), jak i zadośćuczynienie z tytułu doznanej krzywdy niemajątkowej
(art. 445 k.c.). Oprócz ochrony interesów majątkowych nasciturusa, przepis ten
chroni także sferę interesu osobistego dziecka, co ma istotne znaczenie zwłaszcza
w zakresie ochrony zdrowia dziecka poczętego – w razie popełnienia przez lekarza
błędu w sztuce ponosi on zatem odpowiedzialność odszkodowawczą względem
małego pacjenta. Dziecku mogą również przysługiwać świadczenia ubezpieczeniowe z tytułu zdarzeń mających miejsce przed jego narodzeniem16.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy17 nie rozstrzyga jednoznacznie o sytuacji
prawnorodzinnej dziecka poczętego. W doktrynie prawa rodzinnego zasadniczo
przyjmuje się, że władza rodzicielska powstaje ex lege z chwilą urodzenia się
dziecka, jednak współcześnie coraz częściej zauważa się zasadność przyznania
przynajmniej niektórych z jej elementów w stosunku do dziecka jeszcze nieurodzonego. Miałoby to znaczące reperkusje m.in. w odniesieniu do podejmowania
decyzji o diagnostyce, kierunkach i ponoszeniu kosztów terapii prenatalnej18.
Dla dziecka poczętego, lecz jeszcze nieurodzonego, ustanawia się kuratora,
jeśli jest to potrzebne do strzeżenia przyszłych praw dziecka (art. 182 k.r.o.). Konieczność taka może wynikać z konfliktu interesów (zwłaszcza majątkowych)
dziecka poczętego i jego rodziców. Potrzebę ustanowienia dla dziecka poczętego
kuratora może uzasadniać np. ochrona praw nasciturusa do spadku lub zapisu.
Przepis art. 643 Kodeksu postępowania cywilnego19 umożliwia zabezpieczenie
16

SN z 7 października 1971 r., OSPiKA 1972, poz. 110.

17

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r., Nr
9, poz. 59 z pózn. zm.).

18

Zob. T. Sokołowski, Cywilnoprawna ochrona człowieka przed jego narodzeniem, (w:)
Ochrona człowieka w świetle prawa RP, Olsztyn 2002, s. 106.
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Ustawa z dnia 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r., Nr 43,
poz. 269 z pózn. zm.).
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spadku, gdy z jakiekolwiek przyczyny grozi naruszenie praw lub rzeczy pozostałych
po spadkodawcy. Wniosek o dokonanie takiego zabezpieczenia może zgłosić osoba,
która uprawdopodobni, że jest spadkobiercą, uprawnionym do zachowku lub zapisobiercą (art. 635 § 2 k.p.c.), w przypadku gdy jest nim nasciturus – nieodzowne
może okazać się ustanowienie kuratora do czasu urodzenia dziecka.
Do wzmocnienia pozycji dziecka poczętego na gruncie prawa polskiego
znacząco przyczyniło się wejście w życie ustawy z dnia 6 stycznia 2000 roku
o Rzeczniku Praw Dziecka20. Ustawa ta po raz pierwszy wprowadziła do systemu
prawa polskiego normatywną definicje pojęcia dziecko – zgodnie z przepisem art. 2
ust. 1, dzieckiem jest każda istota ludzką od poczęcia do osiągnięcia pełnoletności.
Mimo że ustawodawca polski przewidział instytucje chroniące prawa
dziecka przed jego urodzeniem, stwierdzić należy, iż nie jest to ochrona pełna.
W przypadku wystąpienia przesłanek medycznych, eugenicznych i kryminalnych
można dokonać przerwania życia dziecka poczętego. Dla skuteczniejszej ochrony
interesu prawnego dziecka poczętego dalszego sprecyzowania wymaga pozycja
prawna dziecka poczętego, jako pacjenta oraz w sferze praw i obowiązków rodziców względem nienarodzonego dziecka, zarówno osobistych, jak i majątkowych. Poza obszarem regulacji prawnej pozostają procedury prokreacji wspomaganej, sztucznego tworzenia istot ludzkich, manipulacji genetycznych. Problematyczne jest określenie statusu prawnego embrionów in vitro, a także ustalenie
macierzyństwa i ojcostwa takiego dziecka. Godność dziecka poczętego wymaga
objęcia go intensywniejszą niż obecnie ochrona prawną.

Adres do korespondencji:
Paweł Jaros
Biuro Rzecznika Praw Dziecka
ul. Śniadeckich 10
00-656 Warszawa
e-mail: pawel.jaros@brpd.gov.pl
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Ius est quo iustum est
– Prawem jest to, co jest prawe
Tadeusz Tołłoczko
Nie jestem prawnikiem. Jeśli jednak ośmielam się mówić o niektórych problemach prawnych w medycynie, to tylko dlatego, że jako lekarz należę do tej
grupy społecznej, która kierować się musi i myślą, i sumieniem. Myślenie obowiązuje wszystkich. Sumienie zaś uznać można jako głos rozumu ukształtowanego
na zaakceptowanych zasadach moralnych. Wszelkiego rodzaju instrukcje i prawne
obowiązki, bez ich zrozumienia i akceptacji przez moralną świadomość, nie mogą
stanowić bezwzględnego zobowiązania do ich przestrzegania. Wyjątek stanowić
tu mogą tylko edykty, podane przez wielkie, niekwestionowane Autorytety.
Przekraczając granice swojej specjalności, jako chirurg, zdaję sobie sprawę,
że nie mam patentu na doskonałość, mogę więc popełniać jakiś błąd. Moje przemyślenia odzwierciedlają nasuwające się wątpliwości i myśli, z jakimi borykają się
lekarze, a nie mające mocy prawnej stwierdzenia. Myśli muszą być jednak uporządkowane, bowiem Citius emergit veritas ex errore quam e confusione (Prawda
wyłania się szybciej z błędu niż z pomieszania).
Sokrates zakładał, że w miarę rozwoju ludzkości wiedza, poprzez dojrzewanie myśli, będzie spontanicznie kształtować doskonałość i piękno moralne
człowieka. Nie przewidział on jednak istnienia historycznego okresu, w którym
powszedni żywot człowieka kształtowany będzie nie przez moralność, poczucie
dobra wspólnego, miłość bliźniego, ale przez zysk, jako istotny element praw
wolnego rynku. Wbrew nadziejom Sokratesa, wiedza nie tylko nie stała się gwarantem moralności, lecz jakże często jest wręcz zagrożeniem. W starożytności
Grecy mawiali, że mądrości i wiedzy nie kupuje się na tym samym rynku, a Heraklit stwierdzał, że nie wystarczy dużo wiedzieć, ażeby być mądrym.
W wiekach średnich istniała jedność wiary, moralności, polityki i wiedzy.
Współcześnie wszystkie te elementy się usamodzielniły i istnieją całkowicie od
siebie niezależne. Przyzwyczailiśmy się traktować je jako dziedziny zupełnie
odrębne. Współcześnie nikt nie widzi sprzeczności w stwierdzeniu, że można być
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tzw. wierzącym, ale niepraktykującym. Moralność w codziennej praktyce stała się
bardzo specjalistyczną, wąską dziedziną nauk teoretycznych.
Nauka nie jest celem samym w sobie. Jest tylko środkiem. Powinna szukać
i prawdy, i sensu. Nauka zwiększa potencjalne możliwości i sprawność człowieka
– jednak – zarówno w dobrym jak i złym. Nauka może odpowiedzieć na pytanie,
jak jest – nie zawsze jednak umie odpowiedzieć na pytanie, jak być powinno.
Nauka, jako narzędzie ludzkiego działania, nie jest odporna na zakażenie polityką i ekonomią. Wiedza sama w sobie nie jest, oczywiście, dziedziną amoralną.
Niemoralna jest natomiast niekompetencja. Uwzględnić należy również fakt, że
naukowe ambicje (również lekarskie) nie zawsze mają podłoże altruistyczne.
W związku z dokonującym się postępem prawo, jak nigdy dotąd, musi
borykać się z godzeniem podstawowych koncepcji filozoficznych i światopoglądowych. Współcześnie w wyniku erupcji osiągnięć naukowych zaistniała pilna potrzeba zdefiniowania tak oczywistych dotąd terminów, jak pojęcie człowieka, określenie początku i końca jego życia, granicy autonomii osoby ludzkiej, a nawet tak
oczywistego dotąd pojęcia, jak definicja matki. Postęp w zakresie genetyki nabrał
takiego tempa, że nie sposób z góry ocenić, które z odkryć okażą się dobrem,
a które złem. Nie jesteśmy też w stanie nawet przewidzieć, jakie nowe problemy
i pytania etyczne się wyłonią w następstwie dokonujących się odkryć, zwłaszcza
że pojęcie osoby nie jest pojęciem tylko biologicznym.
Istotę kryzysu, jaki się ujawnia, zdaje się określać pewien paradoks – im
więcej medycyna wie o człowieku, tym mniej wie, co jej z tym człowiekiem robić
wolno, a czego nie wolno. Specjalistyczna wiedza medyczna osiąga szczyty wiedzy
o człowieku jako zjawisku biologicznym, ale z natury rzeczy nie jest w stanie zdefiniować sensu/bezsensu jego istnienia. Nie jest nawet w stanie ocenić sensu/
bezsensu choroby, bólu, cierpienia i śmierci. Również w nauce i medycynie
człowiek ma możność wyboru między dobrem a złem i niekiedy wybiera zło,
dlatego w sytuacjach, gdy nie wystarcza samo sumienie, potrzebne jest prawo.
Doskonała jest definicja prawa podana przez rzymskiego prawnika Ulpiana:
ius est ars boni et aequi (prawo jest sztuką piękna i sprawiedliwości), którego wskazaniem jest honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere (żyć uczciwie,
nie skrzywdzić innego człowieka, oddać każdemu to, co mu się należy). W oparciu
jednak o doświadczenie życiowe do stwierdzenia tego wniósłbym poprawkę, że
prawo nie tyle „jest” sztuką piękna, dobra i sprawiedliwości, ile „powinno być”.
Poza literą prawo ma jednak też „ducha”. A „duch” prawa ze swej istoty ma
chronić człowieka przed ingerencją obowiązującego prawa w jego poczucie tożsamości, poczucie sensu jego istnienia, sensu wyznawanych przez niego wartości
i ich hierarchii. W poszanowaniu autonomii jednostki prawo powinno też zabezpieczać człowieka przed władzą – przed każdą władzą, która chciałaby ingerować
w sumienie i rządzić jego sumieniem.
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Ponieważ prawnicy nie są w stanie skodyfikować wszystkich sytuacji klinicznych, z którymi spotkać się może lekarz, dlatego też tworzone przez nich
prawa bywają „dziurawe”. Różnorodność sytuacji i związanych z nimi aspektów
moralnych jakże często przekracza wyobraźnię osób tworzących i spisujących
prawa. Ponadto jakże często nasi ustawodawcy tworzą ustawowe furtki, które się
otwierają w przypadku planowanego przestępstwa. Dlatego prawo nie może stać
się substytutem moralności.
Lekarz wykonujący swój zawód w Polsce jakże często w życiu codziennym zadaje sobie pytanie: czy wobec mnogości, zawiłości, a niekiedy
nawet sprzeczności przepisów prawnych człowiek prawy musi znać prawo? Czy
lekarz prawy musi znać wszystkie paragrafy prawa w odniesieniu do klinicznej
medycyny? Niewątpliwie czułby się bardziej bezpiecznie, gdyby przed rozpoczęciem praktyki lekarskiej najpierw ukończył studia prawnicze i uzyskał specjalizację w zakresie „prawa medycznego”. Nie czułby się tak bezbronny wobec
niektórych prawników czyhających na lekarskie błędy, kazuistyczne niepowodzenia i zawiłości praktyki lekarskiej, biorąc pod uwagę fakt, że w medycynie
2+2 wcale nie musi się równać 4.
Być jednak człowiekiem prawym to przecież nie znaczy to samo, co znać
prawo. Znajomość prawa przecież nie oznacza, że jest się człowiekiem prawym.
Wręcz przeciwnie – życie codzienne uczy, że zasady przyzwoitości, godziwości
i sprawiedliwości oraz prawo najczęściej przekraczają ci, którzy to prawo znają,
a nawet je stanowią. Wiedzą bowiem, do jakiego stopnia mogą temu prawu się
sprzeniewierzać i jak je obchodzić przez znane sobie furtki. Czy można zatem
zawsze sobie samemu zaufać? A więc w sprawach moralności też nie jesteśmy
nieomylni. Z pomocą przychodzą Autorytety. Tym bardziej że różnice światopoglądowe dotyczą podstawowych koncepcji filozoficznych, takich jak sens/bezsens
ludzkiego istnienia, lub też podstawowych pojęć biologicznych, takich jak początek i koniec tego istnienia, a więc życia i śmierci.
Sama specjalistyczna wiedza medyczna nie jest jednak w stanie tych światopoglądowych koncepcji ani wyjaśnić, ani też rozplątać zawiłości ujawniających
się problemów. Nie potrafi też uzgodnić oraz jednoznacznie określić np., jakie są
granice autonomii osoby ludzkiej, jakie są granice podejmowania decyzji o samym
sobie. Czy w społeczeństwie o zróżnicowanych poglądach istnieje jednak możliwość uzyskania powszechnie akceptowanej odpowiedzi na tego rodzaju pytania?
Niewątpliwie przy ustalaniu prawa potrzebna jest tolerancja dla odmiennego
sposobu myślenia. Bez wzajemnego zrozumienia narastać będzie tylko nieufność,
niwecząca możliwość kompromisu. Pamiętać należy jednak, że tak jak drogą
głosowania nie można ustalać, co jest prawdą naukową ani co nią nie jest – tak
też tą metodą nie można zdecydować, co jest moralnie dobre, a co moralnie złe.
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W wyniku głosowania można uzyskać większość, nie mając racji. Wynik głosowania nie ma wartości merytorycznego argumentu.
Pozwolę sobie na trochę przewrotną – makiaweliczną definicję wysoko kwalifikowanego specjalisty w medycynie. Otóż: prawdziwie wysoko kwalifikowany
specjalista to osoba, która wykorzystuje swą wiedzę i doświadczenie dla dobra
chorego, ale która również byłaby w stanie wyrządzić choremu szkodę w sposób niewykrywalny. Dla niego wszelkie prawne normy i paragrafy nie stanowiłyby żadnej
trudności do ominięcia. Prawo nie jest więc w stanie w pełni zabezpieczyć chorego
przed niewłaściwym do niego stosunkiem specjalisty. Jednak ich zobowiązania
moralne taką gwarancję dają.
Sumienie jest głęboko zakorzenione w naturę ludzką. Prawo nie może narzucać poglądów światopoglądowych i przekonań religijnych. Ingerencja władzy
w lekarskie sumienie oznaczałoby istnienie prawa do bezprawia. Prawdą natomiast
jest, że istnieje znamienna skłonność do wyciszania własnych sumień, z wykorzystaniem do tego dobrej pamięci do zapominania.
Nie wszyscy – w tym również prawnicy – zdają sobie sprawę, że lekarz niemal
codziennie boryka się z problemami, których nie da się jednak rozwiązać na poziomie prawa. Nie ulega wprawdzie wątpliwości, że nieregulowana prawem przestrzeń naszego codziennego lekarskiego życia stopniowo, ale nieustannie, kurczy
się i maleje. Niebezpieczeństwo, jakie temu procesowi grozi, to dominacja prawa
nad etyką, a Ojciec Święty przestrzega, że ...z przemocy moralnej i werbalnej rodzi
się przemoc fizyczna.
Nie ulega też z kolei wątpliwości, że nieregulowana prawem przestrzeń
naszego naukowego życia związanego z medycyną również stopniowo, ale nieustannie i nieuchronnie się powiększa. Niebezpieczeństwo, jakie temu procesowi
grozi, to możliwość zrobienia z człowiekiem wszystkiego, na co tylko technologia
pozwoli, zwłaszcza że definicja jego poczęcia i końca jest definicją ruchomą,
określaną według pragmatycznych potrzeb.
Myślę, że zarówno lekarze, jak i prawnicy, menadżerowie czy naukowcy
powinni stale pamiętać i stale sobie przypominać, że człowiek to nie tylko pojęcie
biologiczne. Człowiek jest nie tylko obiektem prawa, nie jest tylko konsumentem
lub producentem PKB, nie tylko płatnikiem podatku. Bo człowiek to misterium.
Misterium wymagające respektu dla jego godności, autonomii i niepowtarzalności,
ponieważ to są istotne cechy człowieczeństwa.
Trzeba uświadomić sobie aktualność starorzymskiej zasady, że non veritas
sed auctoritas facit legem (nie prawda, lecz wola klasy panującej stanowi prawo).
Ale czy prawem zawsze ma być to, co postanowi władza? Oznaczałoby to redukcję pojęcia rzymskiego ius do lex. Akty prawne uchwalane są przez polityków
większością partyjnych głosów. Polityka stała się u nas zawodem bez odpowie-
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dzialności, a bezkarność zabezpieczana jest systemem immunitetów. „Wartość
moralną” naszych przedstawicieli w instytucjach państwowych powszechnego
zaufania, systemu sprawowania władzy i metod procesów ustawodawczych, odzwierciedlają bardzo przejrzyście dane ujawniane przez dziennikarzy. Znamienna
krótkowzroczność polityków myślących kategoriami następnych wyborów nie
czyni ich uprawnionymi do kreowania trwałych zasad moralnych, zwłaszcza że
w procesie ustawodawczym biorą udział również posłowie z procesami karnymi.
Nasze tzw. elity polityczne nie powstały w wyniku posiadanych walorów
intelektualnych i moralnych, lecz powołane zostały do pilnowania partyjnych interesów. I dlatego, jeśli problem aborcji staje się przedmiotem szczególnego ich
zainteresowania, to nie dlatego, by dążyć do rozwiązania aspektów moralnych
i prawnych, ale tylko dlatego, że można na nim w danym momencie stracić lub
zbić kapitał polityczny. W tej sprawie politycy nie zdradzają nawet najmniejszych
przejawów moralnego niepokoju.
Czy w tej sytuacji można być bezkrytycznie lojalnym wobec stanowionego
przez polityków prawa? Czy w tej sytuacji można się zgodzić, aby lekarzy bezdyskusyjnie obowiązywało tylko to, przez polityków ustanowione, prawo, a nie trwałe
normy etyczne, które w odniesieniu do przestrzegania praw człowieka i praw
pacjenta są znacznie bardziej rygorystyczne niż przepisy prawne? Tak więc czy
lekarze mają zawsze dopasowywać swoje normy etyczne do istniejących przepisów
prawnych uchwalanych większością partyjnych głosów, reprezentujących interes
grupowy? Politycy zawsze walczą o większość, ale nie zawsze o prawdę i rację.
Zasady etyki lekarskiej powinny być opracowywane wyłącznie w oparciu o wiedzę,
myśl i sumienie w oderwaniu od politycznych interesów. A sumienie jest nie tylko
kategorią etyczną, lecz w polskim systemie prawnym także kategorią prawną (prof.
L. Kubicki). Mamy więc obowiązek z tej reguły prawnej korzystać.
Z pełną świadomością sprzeciwiłbym się wszelkim pomysłom obywatelskiego nieposłuszeństwa wobec stanowionego prawa, ale w warunkach, gdy
państwo szanować będzie moje sumienie. Dla polityczno-pragmatyczno-wyborczych potrzeb politycznych partii nie można ustanawiać przepisów gwałcących
lekarskie sumienie i zmuszać lekarzy do łamania swoich przekonań. Nie można
nadawać etyce lekarskiej politycznego wymiaru. Należy odróżniać państwo prawa
od praworządności, legalności i sprawiedliwości, prawa bowiem mogą być i nielegalne, i niesprawiedliwe, a nawet przestępcze. Monteskiusz wypowiedział znamienną myśl, że nie wszystko, co jest prawem, jest z tej racji sprawiedliwe, lecz to,
co jest sprawiedliwe, powinno stać się prawem.
Lekarz natomiast działać ma w układzie pozapolitycznym, a więc być poza
wszelkimi ideologicznymi przesłankami, teoriami prawnymi i systemem politycznym. Na froncie udzielić musi pomocy żołnierzowi wrogiej armii. Lekarz to
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homo ethicus, uzbrojony w poczucie tzw. sprawiedliwości społecznej, jako wartości
etycznej. Propagowana natomiast obecnie woluntarystyczna koncepcja „sprywatyzowanej” etyki staje się zaprzeczeniem lekarskiego powołania.
Czy problemy etyczne rozstrzygać maja tylko lekarze? Techniczna sprawność
w diagnostyce i wykonywaniu zabiegów i operacji nie stanowi kwalifikacji do
ustalania norm moralnych i podejmowania decyzji moralnych nawet w specjalnościach, które reprezentują.
Mam nadzieję, że niniejsze refleksje przyczynią się do rozwiązania rzeczywistego problemu, w jakim stopniu prawo ma być przekazem i wyrazem różnorodności światopoglądowej całego pluralistycznego społeczeństwa, wynikającej
z odmiennych nakazów religijnych i osobistych przekonań. Wolność przekonań,
tak jak każda wolność, wiązać się musi jednak z poczuciem odpowiedzialności.
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Kontrowersje wokół aborcji
na konferencji „Ludność i Rozwój” w Kairze
(1994)
Janusz Balicki
Wprowadzenie
Konferencja „Ludność i Rozwój” w Kairze była oenzetowską konferencją
z serii ludnościowych. Serię tę rozpoczęła w 1927 r. konferencja w Genewie pod
auspicjami Ligi Narodów z inicjatywy amerykańskiego ruchu kontroli urodzeń,
założonego przez Margaret Sanger. Poprzedniczkami konferencji w Kairze były
dwie konferencje po II wojnie światowej, w Rzymie (1954) i w Belgradzie (1965),
z udziałem głównie specjalistów od zagadnień ludnościowych, oraz dwie wielkie
konferencje z uczestnictwem delegacji rządowych i organizacji pozarządowych –
w 1974 r. w Bukareszcie i w 1984 r. w Meksyku. Konferencja kairska wzbudziła też
wiele kontrowersji i dyskusji. Niemniej wypracowany i przyjęty w Kairze Program
działania jest podstawą prowadzenia polityki ludnościowej.
Niniejszy rozdział dotyczy kontrowersji wokół aborcji. Zajmowanie się tym
zagadnieniem nie ma charakteru historycznego, ponieważ mimo osiągniętego konsensusu zapisy dokumentu końcowego są w dalszym ciągu różnie interpretowane,
a zwłaszcza zapis dotyczący aborcji. Praca prezentuje te kontrowersje, usiłuje zdiagnozować ich przyczyny oraz podejmuje próbę znalezienia płaszczyzny współdziałania różnych orientacji światopoglądowych i etycznych na rzecz obniżenia
liczby aborcji w świecie.
Polityczne i kulturowe, światopoglądowe i etyczne tło kontrowersji
Konferencja na temat zaludnienia i rozwoju w Kairze odbyła się (5-13
września 1994) w Międzynarodowym Roku Rodziny, ogłoszonym przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Wzięli w niej udział przedstawiciele 182 państw
spośród 186 zrzeszonych w ONZ. Do Kairu przybyło 3,5 tys. członków delegacji
rządowych, 700 osób z międzyrządowych organizacji, 3,8 tys. dziennikarzy i wiele
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organizacji pozarządowych oraz ekspertów, w sumie około 13 tys. osób1. Przygotowania do konferencji kairskiej trwały kilka lat. Opracowano obszerny dokument
roboczy, który ostatecznie przyjęto po burzliwych dyskusjach i wielu poprawkach.
Składał się on z 16 rozdziałów, obejmujących, między innymi, takie zagadnienia
jak: zaludnienie i rozwój ekonomiczny, równość płci, rodzina i jej zadania, prawa
i struktura, tzw. prawa reprodukcyjne, planowanie poczęć, zdrowie, choroby
i umieralność, migracja, edukacja oraz współpraca na arenie międzynarodowej
w dziedzinie polityki demograficznej.
Konferencja kairska przeszła do historii jako jedna z tych organizowanych
przez ONZ, które wzbudziły największe zainteresowanie mediów, głównie ze
względu na kontrowersje wokół aborcji. Kontrowersje zdarzały się też na wcześniejszych konferencjach, ale w przypadku Kairu już na etapie przygotowywania dokumentu dochodziło do ostrej wymiany zdań między Stolicą Apostolską a Stanami
Zjednoczonymi i innymi krajami rozwiniętymi, a także agendami ONZ-owskimi,
szczególnie Funduszem Ludnościowym (UNFPA). Po objęciu władzy w 1992 roku
przez prezydenta Billa Clintona Stany Zjednoczone wróciły znowu do swej polityki ludnościowej, prezentowanej na konferencji w Bukareszcie (w czasie konferencji ludnościowej w Meksyku w 1984 r. Stanami Zjednoczonymi rządził konserwatywny prezydent Ronald Reagan) i prowadziły ją aż do końca 2000 roku2.
George Weigel uważa, że konfrontacja Watykan-USA była do przewidzenia, ponieważ już w kampanii prezydenckiej Bill Clinton i Al Gore zobowiązali się do
pokrywania z funduszów federalnych kosztów tzw. aborcji na żądanie w każdym
okresie ciąży. Tuż po objęciu urzędu prezydenta, 20 stycznia 1993 roku, Clinton
podpisał dekrety rozszerzające udział rządu Stanów Zjednoczonych w finansowaniu dostępu do aborcji. W odpowiedzi na to „L’Osservatore Romano” zarzuciło prezydentowi, że zapowiadana w kampanii wyborczej odnowa kraju przychodzi drogą śmierci i drogą gwałtu na niewinnych istotach ludzkich3.
W ramach przygotowań do konferencji kairskiej Jan Paweł II przesłał osobiście podpisany list do wszystkich głów państw na świecie oraz do Sekretarza Generalnego ONZ, w którym m.in. napisał: (...) niepokój budzą liczne propozycje powszechnego uznania, na skalę światową, prawa do aborcji bez żadnych ograniczeń:
1

R. Cliquet, K. Thienpont, Population and Development. A Message from the Cairo
Conference, Dordrecht, Boston, London 1995, s. 1.

2

Prezydent G.W. Bush na początku swojej kadencji, w 2001 roku powrócił do stanowiska USA z konferencji w Meksyku i zarządził m.in. przerwanie finansowania organizacji międzynarodowych, które w swoich programach ludnościowych propagują
dostęp do aborcji.

3

G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Znak, Kraków 2000,
s. 908.
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w ten sposób wykracza się daleko poza ramy tego, na co, niestety, zezwala już prawodawstwo niektórych krajów4. W trakcie przygotowywania konferencji Jan Paweł
II dyskutował problem tzw. niebezpiecznej aborcji z przewodniczącą konferencji,
Nafis Sadik, dyrektorem Funduszu Ludnościowego ONZ. Nie doszło jednak między
nimi do zbliżenia stanowisk. W czerwcu 1994 r. kard. Angelo Sodano, Sekretarz
Stanu, powiedział: (....) w centrum debaty stawia się prawa kobiety, w tym także
prawo do aborcji, i traktuje je prawie na równi z innymi prawami człowieka, natomiast nie troszczy się wcale o życie dziecka poczętego (...). Pretekstem, jakiego zamierza się dziś użyć, aby otworzyć drogę dla aborcji, jest tak zwana aborcja niebezpieczna (unsafe abortion). Rozumowanie jest następujące: aby uniknąć śmierci
matki, trzeba zalegalizować aborcję5.
Zastrzeżenia do dokumentu kairskiego miała jednak nie tylko Stolica Apostolska, ale i niektóre państwa Ameryki Łacińskiej, jak i państwa islamskie. Szczególnie negatywne opinie były prezentowane przez islamskie media i niektórych
polityków. Na przykład, według Adela Husseina, wiceprzewodniczącego Partii
Pracy w Egipcie, propozycje globalnej polityki ludnościowej kairskiej konferencji są szatańskim spiskiem (...) pod auspicjami ONZ i Banku Światowego (...)
mającym na celu zmniejszyć ludność świata islamskiego do 2020 roku. W partyjnym
organie prasowym „Shaab” napisał on, że kraje bogate są przerażone wykładniczym
wzrostem liczby muzułmanów i planują wydać miliardy dolarów, aby go zredukować
w ciągu dwóch następnych dekad. Świat islamski negatywnie oceniał konferencję
w Kairze, jako sprzeczną z prawem muzułmańskim (Shariat), szczególnie w odniesieniu do koncepcji rodziny, legalizacji aborcji (np. ówczesna premier Pakistanu, Benazir Bhutto, powoływała się na werset z Koranu: Nie będziesz zabijać
swoich dzieci) i przyznaniu prawa do wspólnego życia poza małżeństwem ludziom
różnej czy tej samej płci.
Podstawą dyskusji nad zapisem dotyczącym aborcji w Rozdziale VIII, poświęconym zdrowiu, chorobie i umieralności, był problem tzw. aborcji niebezpiecznej, czyli wykonywanej w warunkach zagrażających zdrowiu czy życiu kobiety,
przez niefachową osobę. Według przewodniczącej konferencji, dr Sadik, dokonywano w tym czasie ok. 50-60 mln zabiegów rocznie, podczas których na skutek
tzw. niebezpiecznej aborcji zmarło 70-200 tys. kobiet.
Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czy organizatorzy zamierzali za pomocą tych drastycznych danych przekonać delegatów do potrzeby
4

Jan Paweł II, „Rodzina należy do dziedzictwa ludzkości”. List do głów państw [na
Międzynarodową Konferencję na temat Zaludnienia i Rozwoju w Kairze], „L’Osservatore
Romano” (wyd. pol.) 1994, 8, s. 4-5.

5

Kard. Angelo Sodano, Stolica Apostolska wobec Międzynarodowej Konferencji na temat Zaludnienia i Rozwoju, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 1994 nr 6-7, s. 33-34.
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wprowadzenia w każdym państwie legalnej aborcji, ponieważ, jak wiadomo, tzw.
aborcja niebezpieczna utożsamiana jest z aborcją nielegalną. Jak piszą Ruth Dixon-Mueller i Adrienne Germain, najskuteczniejszym sposobem uniknięcia komplikacji związanych z niebezpieczną aborcją jest zadbanie, aby usługi aborcyjne
były bezpieczne, legalne i ogólnie dostępne6. Prawdopodobnie jednak organizatorzy konferencji byli świadomi, że osiągnięcie tego celu jest nierealne. Nawet
wiceprezydent USA Al Gore w swym wystąpieniu na sesji plenarnej zaprzeczał, że
Stany Zjednoczone są za legalizacją aborcji w każdym państwie. W trakcie dyskusji
plenarnych podejmowano jednak tego rodzaju próby. Np. przedstawicielka Danii,
Helle Degn, powiedziała m.in.: musimy także podjąć bolesną sprawę niebezpiecznych
aborcji, które zagrażają życiu i zdrowiu tak wielu kobiet. Chciałabym podkreślić, że
w pełni popieram stwierdzenie, iż aborcja nie powinna być promowana jako metoda
planowania rodziny. Ale kiedy kobieta sama podejmuje tę bardzo trudną decyzję
poddania się zabiegowi, należy zapewnić jej dostęp do bezpiecznych i legalnych usług
aborcyjnych. W przeciwnym razie ryzykuje życiem7. W podobnym duchu wypowiadała się też minister ds. Równości z Finlandii, Elizabeth Regan, podkreślając,
że z doświadczeń jej kraju wynika, iż liczba aborcji spada, mimo że jest dozwolona
z przyczyn społecznych. Austriacka minister ds. kobiet, Johanna Dohnal, również
powiedziała, że kobiety powinny mieć zapewnione prawo do przerywania niechcianej ciąży, bez narażania się na niebezpieczeństwo utraty zdrowia czy życia.
Najważniejszy zapis nt. aborcji zamieszczono w dokumencie roboczym
(8.25)8 w dwóch alternatywnych wersjach. Pierwsza, wersja „A”, była bardziej
zbliżona do stanowisk reprezentowanych przez kraje skandynawskie. Apelowano
tam do rządów o przegląd i ocenę prawa krajowego dotyczącego aborcji oraz podkreślono, że powinno się zapewnić kobietom łatwy dostęp do opieki zdrowotnej
na wysokim poziomie, która obejmowałaby solidną informację, porady i opiekę
medyczną dającą możliwość przerwania ciąży w wypadku, kiedy jest to dozwolone
przez prawo.
Wersja „B” nie zawierała już wezwania rządów do przeglądu prawa krajowego. Zawierała natomiast stwierdzenie, że jakiekolwiek wprowadzenie bezpiecznej i legalnej aborcji w ramy systemu ochrony zdrowia może być określone
jedynie na płaszczyźnie krajowej, z uwzględnieniem różnych punktów widzenia.
6

R. Dixon-Mueller, A. Germain, Reproductive Health and the Demographic Imagination, w: Women’s Empowerment and Demographic Processes. Moving Beyond Cairo,
ed. by H.B. Presser, G. Sen, International Studies in Demography, Oxford University
Press, Oxford 2000, s. 83.

7

S. Johnson, The Politics of Population, dz. cyt., s. 104.

8

Draft Programme of Action of the International Conference on Population and Development, UN, Cairo,5-13 September 1994, A/CONF.171/L.1 13 May 1994,s.58-59.
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Wersja ta została przygotowana przez UE. W trakcie dyskusji, w której zabrało
głos przeszło 85 delegatów, opinie były dosyć zróżnicowane. Próbowano, między
innymi, zakwestionować, a później doprecyzować, znaczenie terminu „niebezpieczna aborcja”9. Ostatecznie dołączono przypis precyzujący znacznie tego
terminu na podstawie definicji WHO: Niebezpieczna aborcja (unsafe abortion)
jest określona jako procedura przerwania niechcianej ciąży czy to przez osoby niemające odpowiednich kwalifikacji, czy to w warunkach pozbawionych minimalnych
standardów medycznych, lub jedno i drugie. Zastąpiono także zwrot: W przypadku,
kiedy aborcja jest legalna zwrotem: W przypadku, kiedy aborcja nie jest sprzeczna
z prawem.
Tabela 1. Wersje zapisu 8.25
Wersja „A”
8.25. [All Governments, intergovernmental organisations and rele¬vant non-governmental organisations are urged to deal openly and
forthrightly with [unsafe abortion]
as a major public health concern.
Particular efforts should be made to
obtain objective and reliable information on the policies on, incidence
of and consequences of abortion
in every country. Unwanted pregnancies should be prevented
through sexual health education
and through expanded and improved family planning services,
including proper counselling to
reduce the rate of abortion. Governments are urged to assess the
health and social impact of induced
abortion, to address the situations
that cause women to have recourse to abortion and to provide
adequate medical care and counselling. [Governments are urged to
evaluate and review laws and policies on abortion so that they take
into account the commitment to
9

Wersja „B”
8.25 [All Governments
and intergovernmental
and non-governmental
organisations are urged
to deal openly and forthrightly with unsafe
ab or t i on a s a m aj or
public health concern.
„Governments are urged
to assess the health impact of unsafe abortion
and to reduce the need
for abortion through
expanded and improved family planning services. Prevention of unwanted pregnancies must
a lw ay s b e g ive n t h e
highest priority and all
attempts should be made
to eliminate the need for
abortion. In no case should
abortion be promoted
as a method of family
planning. In circumstances where abortion is
legal, women who wish

Wersja ostateczna
8.25. In no case should
abortion be promoted as a
method of family planning.
All Governments and relevant intergovernmental
and non-governmental
organizations are urged
to strengthen their commitment to women’s health,
to deal with the health
impact of unsafe abortion
as a major public health
concern and to reduce
the recourse to abortion
through expanded and improved family-planning
services. Prevention of
unwanted pregnancies
must always be given the
highest priority and every
attempt should be made
to eliminate the need for
abortion. Women who
have unwanted pregnancies
should have ready access to
reliable information and
compassionate counselling.

A. Shepherd, J. Griffin, Holy See Halts Consensus on Abortion, „ICPD Watch”, Cairo,
09/07/1994; Y. Collymore, Vatican blocks agreement on abortion, „Terra Viva”, Cairo,
09/08/1994; J. Dayal, Women’s rights held hostage. Victim of failed consensus on abortion, „Terra Viva”, Cairo, 09/08/1994.
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women’s health and well-being in
accordance with local situations,
rather than relying on criminal
codes or punitive measures. Although the main objective of public
policy is to prevent unwanted pregnancies and reduce the rate of
abortion, women should have ready
access to quality health care services that include reliable information, counselling and medical
care to enable them to terminate
pregnancies in those cases where
it is allowed by law, if they so
decide, and that provide for the
management of complications and
sequelae of unsafe abortion. Postabortion counselling, education and
family planning services should be
offered promptly so as to prevent
repeat abortions.]”

to terminate their pregnancies should have
ready access to reliable
information and compassionate counselling and
such abortion should be
safe. In all cases, women
should have access to services for the management
of complications arising
from unsafe abortions.
Any measures to provide
for safe and legal abortion
within the health system
can only be determined
at national level through
policy changes and legislative processes which
reflect the diversity of
views on the issue of
abortion.]”

Any measures or changes
related to abortion within
the health system can only
be determined at the national or local level according to the national legislative process. In circumstances where abortion is
not against the law, such
abortion should be safe.
In all cases, women should
have access to quality services for the management
of complications arising
f r o m a b o r t i o n . Po s t abortion counselling, education and family-planning
services should be offered
p r o mp t l y, w h i c h w i l l
also help to avoid repeat
abortions.

Źródło: Draft Programme of Action of the International Conference on Population and Development,
UN, Cairo, 5-13 September 1994, A/CONF.171/L.1 13 May 1994, s. 58-59; Programme of Action of
the International Conference on Population and Development, UN, Cairo,5-13 September 1994, UNPF,
New York 1996, s. 70-71.

Tabela 2. Wersje zapisu 8.25 – część druga
(8.25) W żadnym wypadku aborcja nie powinna być promowana jako metoda planowania rodziny.
Nalega się, aby wszystkie rządy i właściwe organizacje międzyrządowe i pozarządowe umocniły
swoje zobowiązanie na rzecz zdrowia kobiet, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom aborcji niebezpiecznej dla zdrowia, traktując to jako poważny problem zdrowia publicznego oraz zmniejszać
poddawanie się zabiegom przerywania ciąży poprzez rozszerzanie i doskonalenie usług w zakresie
planowania rodziny. Ochrona przed niechcianymi ciążami zawsze musi być najwyższym priorytetem
i należy dołożyć wszelkich starań w celu wyeliminowania potrzeby aborcji. Kobiety z niechcianą ciążą
powinny mieć dostęp do odpowiedniej informacji i poradnictwa pełnego współczucia. Jakiekolwiek
środki zaradcze lub zmiany odnoszące się do aborcji w ramach systemu opieki zdrowotnej mogą być
określone tylko na poziomie krajowym lub lokalnym, zgodnie z krajowym procesem legislacyjnym.
W przypadku, kiedy aborcja nie jest sprzeczna z prawem, zabiegi aborcyjne powinny być bezpieczne.
We wszystkich przypadkach należy zapewnić kobietom dostęp do jakościowych usług zajmujących
się powikłaniami aborcyjnymi. Powinny być dostępne poradnictwo postaborcyjne, edukacja i usługi
w zakresie planowania rodziny, co pozwoli także uniknąć powtórnej aborcji.
Źródło: Programme of Action of the International Conference on Population and Development, UN,
Cairo, 5-13 September 1994, UNPF, New York 1996, s. 70-71.
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Po długich i zabarwionych emocjonalnie dyskusjach uzgodniono kompromisowy tekst dotyczący aborcji, zamieszczony w Programie Działania. Na końcu
znajdują się zastrzeżenia poszczególnych państw, które nie zgadzały się częściowo
z przyjętym tekstem lub chciały sprecyzować sposób rozumienia długo dyskutowanego zapisu. Johnson debatę nad paragrafem 8.25 nazywa jednym z najbardziej godnych uwagi epizodów w historii międzynarodowych negocjacji10.
Podsumowując je, „New York Times” (10 września 1994 r.) napisał, że była to
znaczna porażka Watykanu, który twierdził, że nie ma czegoś takiego, jak bezpieczna aborcja, ponieważ każdy zabieg powoduje zniszczenie ludzkiego życia.
***
Według Stolicy Apostolskiej dokument konferencji kairskiej, w przeciwieństwie do wcześniejszych dokumentów z Bukaresztu i Meksyku, uznaje aborcję
za element polityki ludnościowej, a nawet podstawowej opieki medycznej, choć
podkreśla zarazem, że aborcja nie powinna być propagowana jako środek planowania rodziny i zaleca rządom poszukiwanie alternatyw dla aborcji. Przewodniczący delegacji watykańskiej, arcybiskup Renato R. Martino (stały obserwator
Stolicy Apostolskiej przy ONZ w Nowym Jorku), podkreślił, że u podstaw konferencji w Kairze istniało założenie, iż trzeba ujednolicić politykę ludnościową
na całym świecie, dając kobietom w krajach Trzeciego Świata dostęp do aborcji,
sterylizacji i antykoncepcji i zmieniając tradycyjną etykę seksualną przez przyznanie jednostce prawa do aktywności seksualnej także poza związkiem małżeńskim itd. Pomimo tych zastrzeżeń, Stolica Apostolska zgodziła się podpisać
przyjęty dokument11.
Również niektóre kraje ze Środkowej i Południowej Ameryki oświadczyły
w swym końcowym wystąpieniu, że w związku z tym, iż przyjmują za początek
życia ludzkiego moment poczęcia, terminy takie jak „antykoncepcja”, „regulacja
płodności” i „zdrowie reprodukcyjne” muszą być interpretowane w swym wąskim
znaczeniu (z wykluczeniem aborcji). Malta była jedynym krajem europejskim,
który przyłączył się do tego zastrzeżenia. Oprócz Watykanu, niektóre państwa,
głównie z Ameryki Łacińskiej, a także Wybrzeże Kości Słoniowej, Malta i Zjednoczone Emiraty Arabskie – miały zastrzeżenia co do sposobu omawiania aborcji
w dokumencie (zarzucały, że jest bez odniesień moralnych, lub wręcz sugeruje,
że jest to prawo kobiet). Większość z tych państw podkreśliła, że przez terminy
10

S. Johnson, The Politics of Population, dz. cyt., s. 120.

11

Zastrzeżenia Stolicy Apostolskiej, „L’Osservatore Romano” (wyd. pol.) 1994, nr 11,
s. 45-48.
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„rodzina” i „małżeństwo” rozumieją tylko związki heteroseksualne. Dżibuti,
Ekwador, Honduras, Jordania, Kuwejt, Syria i Zjednoczone Emiraty Arabskie
oświadczyły, że przyjmują kairski Program Działania tylko w wymiarze swego
prawa narodowego, szanując przekonania etyczne, kulturowe i religijne swoich
społeczeństw. Ponadto takie kraje jak Afganistan, Brunei, Dżibuti, Iran, Jordania,
Kuwejt, Libia i Jemen oświadczyły, że będą interpretować dokument konferencji
w świetle prawa islamskiego. Natomiast UE, USA kraje skandynawskie, kraje karaibskie, Kamerun, Zimbabwe, Chile, Kostaryka, Meksyk, Wenezuela, Australia
i Indonezja wyraziły tylko pozytywne opinie12.
Przyczyny kontrowersji – założenia antropologiczno-etyczne
Podczas debaty nad zapisem o aborcji doszło do zderzenia dwóch przeciwstawnych opcji. Jedna domagała się prawa kobiet do decydowania o własnym
macierzyństwie, bez ograniczeń ze względu na prawa poczętego dziecka, a druga
występowała w obronie tych praw. Stanowisko tej pierwszej orientacji wyraziła
bardzo jasno na konferencji kobiecej w Pekinie Gisele Halimi, prezydent organizacji Prawo Wyboru dla Kobiet (The Right to Choose for Women). Podkreśliła
ona, że edukacja seksualna, środki antykoncepcyjne i aborcja są fundamentalnymi
prawami kobiet, które kończą tysiące lat niewolnictwa, powodowanego przypadkową ciążą i wstydliwie ukrywaną aborcją. Kobieta nie jest zwierzęciem rozpłodowym ani krzywą demograficzną, którą można manipulować w zależności
od tego, czy ta krzywa rośnie, czy opada. Jej zdaniem, ingerencja czynników motywowanych religijnie powinna być odrzucana z zasady, a prawa cywilnego nie
można mieszać z prawem religijnym. Jeśli się tak dzieje, to istnieje zagrożenie dla
demokracji, wolności myśli i przekonań13.
Stanowisko tej drugiej orientacji oddaje z kolei George Weigel, objaśniając
stanowisko Watykanu, przyjęte na konferencji w Kairze: To była kwestia najważniejszych praw człowieka, która w latach 90. rozgrywała się na arenie światowej.
W dziejach każdej kultury istnieje jakiś wielki, określony problem. Takim problemem
w Stanach Zjednoczonych w XIX wieku było niewolnictwo, a w Niemczech w latach
30. kwestia żydowska. Dla Jana Pawła sprawa aborcji była konkretnym problemem
dla wyłaniającej się kultury światowej, problemem, który umocni lub zepsuje wolne
społeczeństwa przyszłości14.
12

R. Cliquet, K.Thienpont, Population and Development, dz. cyt., s. 142-144.

13

J. Balicki, E. Frątczak, Ch.B. Nam, Przemiany ludnościowe. Fakty – interpretacje – opinie.
t. 1. Mechanizmy przemian ludnościowych. Globalna polityka ludnościowa, Instytut Politologii UKSW, Warszawa 2003, s. 422.

14

G. Weigel, Świadek nadziei. Biografia papieża Jana Pawła II, Znak, Kraków 2000, s. 911.
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Wydawać by się mogło, że spór dotyczący aborcji można rozstrzygnąć przez
ustalenie, kiedy zaczyna się ludzkie życie. Jak wiadomo, wyróżnia się kilka kryteriów
człowieczeństwa: kryterium genetyczne wraz z tzw. zasadą potencjalności – moment
poczęcia, kryterium implantacji, kryterium neurologiczne, kryterium zdolności do
samodzielnego istnienia, kryterium narodzin oraz kryterium rozwoju. To ostatnie
reprezentuje m.in. australijski etyk, utylitarysta, Peter Singer, przyznający rodzicom
prawo decydowania o życiu czy śmierci dziecka do 28. dnia po urodzeniu15. Jednak
praktycznie dyskusja nad tym, kiedy zaczyna się życie ludzkie, czy od kiedy ma się do
czynienia z osobą ludzką, czyli podmiotem praw, w tym także prawem do ochrony
życia, służy zwykle próbie usprawiedliwienia przyjętego wcześniej stanowiska. Jeśli
się nie przyjmie, że istnienie członka gatunku ludzkiego zaczyna się w momencie
poczęcia, to wszelkie dalsze kryteria człowieczeństwa są zupełnie umowne.
Na pewno prawdą jest, że dane normy etyczne zależą od antropologii, na
co zwracał uwagę jeszcze w PRL-u autor książki o orientacji marksistowskiej,
Józef Czerwiński, w pracy Marksistowska a katolicka koncepcja moralności. Wyjaśniał on kontrowersje między katolikami a marksistami, dotyczące dopuszczalności aborcji ze względów społecznych: Dopuszczenie możliwości usunięcia
ciąży ze względów społecznych wiąże się ściśle z koncepcją człowieka. Jeśli bowiem
człowiek jest przede wszystkim istotą społeczną, to embrion nie jest jeszcze człowiekiem, jest jedynie tworem biologicznym (...). Zniszczenie jego nie może być porównywane z zabiciem człowieka – istoty właśnie społecznej. Oczywiście, fakt, że
społeczne cechy rozwijają się później, nie może być odczytany jako negacja człowieczeństwa niemowlęcia, które nie ma jeszcze świadomości, lecz jedynie zewnętrzne
cechy gatunku ludzkiego. Niemowlę jest też człowiekiem i zabicie jego zarówno moralność, jak i prawo osądzają bardzo surowo16.
Wspomniani już wcześniej autorzy pracy dotyczącej konferencji kairskiej,
Cliquet i Thienpont, istoty konfliktu dopatrują się w braku elastyczności religii
albo jej pewnych grup: (...) fundamentaliści religijni kontynuują próbę utrzymania
norm, które wytworzyły się podczas pastersko-agrarnej fazy historii, szczególnie w odniesieniu do postaw seksualnych i reprodukcji, i stosują je w obecnej industrialnej
i postindustrialnej kulturze17. Ten wątek narzucania moralności przez instytucje
religijne występował dosyć często na konferencji w Kairze i innych konferencjach
oenzetowskich. Przywołana wyżej Halimi uważa, że ingerencja czynników motywowanych religijnie powinna być odrzucana z zasady. Nie podważając słuszności
jej wypowiedzi, można jednak zapytać, dlaczego ingerencja czynników motywo15

P. Singer, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa 1997, s. 237.

16

J. Czerwiński, Marksistowska a katolicka koncepcja moralności, MON, Warszawa
1977, s. 25.

17

R. Cliquet, K.Thienpont, Population and Development, dz. cyt., s. 4-5.
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wanych nie-religijnie miałaby być w takim razie bardziej uprzywilejowana? Często
się wydaje, że przyznanie prawa do życia poczętej istocie ludzkiej związane jest ze
światopoglądem religijnym. Jednakże można spotkać wśród religii Wschodu wyznających reinkarnację pogląd, że przerwanie życia nienarodzonemu dziecku nie
jest tragedią, ponieważ ma ono szansę ponownie się począć. Można także spotkać
ateistów, którzy są przeciwko aborcji, gdyż uważają, że pozbawia się poczętą istotę
ludzką niepowtarzalnej szansy na życie.
Warto może w tym miejscu przytoczyć wypowiedź prezydenta RP, Aleksandra Kwaśniewskiego, dla „Trybuny”: (...) w sprawach aborcyjnych dość istotnie
zmieniłem zdanie. Nie dlatego, że staję się katolikiem. Nadal jestem zdeklarowanym
agnostykiem. Moim zdaniem, należy większy nacisk położyć na edukację, świadomość seksualną, propagowanie środków antykoncepcyjnych, na partnerstwo
w związku, szacunek mężczyzny do kobiety, nawet jeżeli jest to związek chwilowy,
przypadkowy. Panowie, jestem starym człowiekiem i zaczynam być trochę pod tym
względem konserwatywny. I tyle. Nie zmieniam jednak swoich poglądów religijnych.
Aborcja to pogląd filozoficzny. Znalazłbym się w ogromnym kłopocie, gdyby ktoś
z mych bliskich przyszedł do mnie z takim problemem. Gdybym mógł uchronić jakąś
kobietę przed aborcją, to starałbym się tak zrobić18.
Różne orientacje światopoglądowe i etyczne a redukcja liczby aborcji w świecie
Czy jest szansa współdziałania różnych orientacji światopoglądowych
i etycznych na rzecz realizacji poniższego zapisu Programu Działania (8.25):
W przypadku, kiedy aborcja nie jest przeciwko prawu, zabiegi aborcyjne powinny
być bezpieczne? Przecież już sama terminologia, bezpieczna czy niebezpieczna
aborcja, jest w odbiorze orientacji konserwatywnej brakiem poczucia elementarnego szacunku dla poczętego życia ludzkiego.
Obowiązek poszukiwania płaszczyzn współdziałania różnych orientacji światopoglądowych i etycznych na rzecz redukcji aborcji w świecie wynika z tekstu dokumentu kairskiego: Ochrona przed niechcianymi ciążami zawsze musi być najwyższym priorytetem i należy dołożyć wszelkich starań w celu wyeliminowania potrzeby aborcji. Kobiety z niechcianą ciążą powinny mieć dostęp do odpowiedniej informacji i poradnictwa pełnego współczucia. (...) We wszystkich przypadkach należy
zapewnić kobietom dostęp do jakościowych usług zajmujących się powikłaniami aborcyjnymi. Powinny być dostępne poradnictwo postaborcyjne, edukacja i usługi w zakresie planowania rodziny, co pozwoli także uniknąć powtórnej aborcji (8.25).
Wydaje się, że powyższy tekst może być płaszczyzną podjęcia współpracy
orientacji konserwatywnej i liberalnej. W tej współpracy przeszkadzać może
18

Aleksander Kwaśniewski, Przywróćmy normalność, Z prezydentem RP rozmawiają:
Marek Barański, Jarosław Karpiński i Piotr Skura „Trybuna” 8.05.2004 r.
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różnica w podejściu do środków planowania rodziny. Dla opcji liberalnej trudne
jest do zrozumienia stanowisko Kościoła, występującego jednocześnie przeciwko
aborcji i antykoncepcji, a opcji konserwatywnej trudno zrozumieć, dlaczego propagatorzy środków antykoncepcyjnych nie przekazują podstawowej wiedzy na
temat rytmu płodności i jego obserwacji.
Czy rzeczywiście można mówić o free choice, o wolności wyboru w wypadku,
kiedy kobieta dokonuje aborcji ze względów społecznych, czyli „zmuszona” takimi
lub innymi czynnikami społecznymi? Czy może raczej dopiero rozwiązanie jej problemów mogłoby dać jej szansę podjęcia wolnej decyzji? Dixon-Mueller i Germain
podają, że kobiety w Kolumbii, rozmawiające w swoim gronie o swoim problemie
z nieplanowaną ciążą, nie zaczynają od rozeznania, gdzie można dokonać aborcji,
lecz czy mają to zrobić. Na ich decyzje wpływa przede wszystkim reakcja ojca
dziecka, a dopiero później sytuacja kobiety19.
Podsumowanie
Kontrowersje na temat aborcji na konferencji ludnościowej w Kairze miały
podłoże polityczne, kulturowe, światopoglądowe i etyczne. Przede wszystkim
jednak dotyczyły kolizji praw kobiety do decydowania o swoim macierzyństwie
z prawami poczętego dziecka do życia. Przyjęty zapis Programu Działania nt.
aborcji (8.25) był kompromisem, niezadowalającym do końca żadnej ze stron
konfliktu. Dlatego każda z późniejszych konferencji oenzetowskich lat dziewięćdziesiątych czy początku XXI w., dotycząca różnych zagadnień społecznych
(Szczyt Gospodarczy w Kopenhadze; Konferencja Kobieca w Pekinie, Habitat II
w Stambule, Szczyt Żywnościowy w Rzymie czy Szczyt Ziemi w Johannesbergu)
była okazją do podejmowania prób zmiany zapisu 8.25, zarówno przez orientacje
liberalne, jak i konserwatywne. Przywoływano się jednak wtedy wzajemnie do
porządku hasłem: „nic poza Kair”. Wypracowany w trudzie konsensus stanowi
jednak wspólną wartość, a tekst 8.25 może być podstawą do podejmowania działań
różnych opcji światopoglądowo-etycznych na rzecz redukcji przeprowadzanych
zabiegów przerywania ciąż zarówno tych nielegalnych, jak i legalnych, przy wzajemnej dobrej woli, dla dobra jednostki i ludzkiej społeczności.
Adres do korespondencji:
Janusz Balicki
ul. Cystersów 11
80-330 Gdańsk
e-mail: j.balicki@uksw.edu.pl
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R. Dixon-Mueller, A. Germain, Reproductive Health and the Demographic Imagination, dz. cyt.,s.84.

AUTOPROMOCJA
Książka dostępna dzięki uprzejmości Wydawnictwa Wektory. Zachęcamy do zapoznawania się z innymi
pozycjami tego wydawnictwa.

Rebelia. Kościół katolicki i kulturowa rewolucja to książka o ostatecznym cywilizacyjnym
starciu między Kościołem katolickim a Oświeceniem – wojnie rozgrywającej się na naszych
oczach od przeszło sześćdziesięciu lat. Atak wrogów Kościoła, według E. Michaela Jonesa, skupił
się na trzech głównych obszarach: edukacji; publicznej promocji nieprzyzwoitości; demontażu
pojęć takich, jak tradycyjny model rodziny i seksualności. Autor ukazuje, jak doszło do stworzenia nowej wywrotowej broni – ideologii kontrolowanego rozbudzania libido, która, w myśl
jej twórców, ma doprowadzić ostatecznie do powszechnej laicyzacji. Książka jest dobrą analizą
negatywnej roli, jaką w tej wojnie odegrały świeckie sądy, kościelne uczelnie oraz owoce, które
przyniósł światu Sobór Watykański II.
Jones opisuje przebieg katolickich bitew z mediami i ośrodkami kultury masowej, zwłaszcza z Hollywood, ujawnia także źródła i scenariusze rebelii, która przeniosła się na łono samego
Kościoła. Fundament, na którym opiera się działająca w Kościele piąta kolumna, to według autora
książki tzw. amerykanizm – ideologia próbująca pogodzić mistyczne Ciało Chrystusa na ziemi
z koncepcją idealnego, liberalnego państwa, którym miałyby być Stany Zjednoczone Ameryki.
Idea ta, potępiona jeszcze przez papieża Leona XIII w Testem Benevolentiae Nostrae, wróciła niepostrzeżenie po Soborze Watykańskim II, ukradkiem zaabsorbowana przez rzymskokatolickie
magisterium, stała się powodem jego niebezpiecznego rozdwojenia..

Oświecenie miało swój początek jako ruch zmierzający do wyzwolenia człowieka,
a niemal z dnia na dzień przekształciło się w przedsięwzięcie zmierzające do uzyskania
nad nim kontroli. Niniejsza książka to opowieść o tej transformacji. Można w niej widzieć
historię rewolucji seksualnej, nowoczesnej psychologii lub wojny psychologicznej. Tym,
co je wszystkie łączy, jest wielopokoleniowe przedsięwzięcie realizowane metodą prób
i błędów z umysłem wypaczonym przez namiętności, a sprowadzające się do tych samych
konkluzji, do jakich doszedł św. Augustyn pod koniec istnienia Rzymskiego Imperium.
Człowiek ma tylu panów, ile przywar, wad i słabości.
Sprzyjając im, władza działa na rzecz zniewolenia, które może przyjąć postać kontroli
politycznej. Pozostaje jedynie pytanie, czy owo zniewolenie daje się wykorzystywać dla
czerpania z niego korzyści finansowych i politycznych, a jeśli tak, w jaki sposób można
to osiągnąć. Najlepsza metoda kontrolowania ludzi jest ta, która osiąga swe cele, pozostawiając ich całkowicie nieświadomymi faktu, że podlegają kontroli, a najlepszą drogą
do tego jest systematyczna manipulacja ich pożądaniami, albowiem człowiek się z nimi
utożsamia. Broniąc ich, broni swojej ?wolności?, którą zazwyczaj pojmuje jako nieograniczoną możność zaspokajania własnych pragnień, nie rozumiejąc najczęściej, że niezwykle
łatwo jest manipulować nimi z zewnątrz. Manipulacja ta służy dziś mrocznym siłom do
udoskonalania systemu finansowego i politycznego nadzoru oraz eksploatacji. Dogłębnie rozumieli to św. Paweł i św. Augustyn, nazywając zjawisko owo „zniewoleniem przez
grzech”. Książka ta, opisując spójną konstrukcję światopoglądu opartego na tym zjawisku, wyjaśnia, w jaki sposób wyzwolenie seksualne stało się formą politycznej kontroli.
E. Michael Jones

Wydawnictwo Wektory od lat zaznajamia polskich czytelników ze znakomitymi, lecz ciągle w Polsce słabo znanymi, pozasystemowymi
autorami, wnosząc w ten sposób w naszą rzadko wietrzoną scenę
publicystyczną, ożywczy powiew myśli. Po co? Byśmy mogli w Polsce
uzyskać, jak najpełniejszy obraz, zainspirować się, uzbroić w argumenty,
WYDAWNICTWOWEKTORY.PL

zrewidować, często niezbyt trafny, światopogląd. By polski emocjonalny

513-053-125

konserwatyzm przekuć w realną i pragmatyczną siłę, zdolną zachować,

info@wydawnictwowektory.pl

to co w naszej cywilizacji, kraju, narodzie najlepsze.

Psychospołeczne uwarunkowania
dzieciobójstwa w okresie postnatalnym
– konsekwencje prawne
1

Aneta Libera, Agnieszka Cegiełkowska-Bednarczyk, Jan Oleszczuk
Przestępstwo dzieciobójstwa w perspektywie historycznej i prawnej
Dzieciobójstwa dokonywano od najdawniejszych czasów. Współcześnie dzieciobójstwo rozumiane jest jako zabicie przez matkę nowo narodzonego dziecka. Na
przestrzeni wieków zmieniała się ocena społeczna zabójstwa dziecka oraz sposób
karania kobiet dokonujących takiego czynu. Doniesienia etnologów wskazują na
występowanie wśród niektórych plemion przyzwolenia na zabicie przez rodzica
dziecka słabego, z wadami rozwojowymi. Platon dopuszczał możliwość zabijania
dzieci słabych, z wadami rozwojowymi ze względu na dobro państwa, dopuszczał
również możliwość pozbawiania życia dzieci zdrowych w sytuacji zagrożenia przeludnieniem. W czasach starożytnego Babilonu dzieciobójstwo było karane odcięciem matce piersi, natomiast w starożytnym Egipcie karą było trzymanie przez
matkę zwłok dziecka przez trzy dni i trzy noce. Chrześcijaństwo postulowało
wprowadzenie ochrony życia ludzkiego w każdej postaci, jako zasady. Kara za
dzieciobójstwo i zabójstwo nie różniła się znacznie i w obu przypadkach była to
zazwyczaj kara śmierci. W zależności jednak od przynależności matki do określonej klasy społecznej dobierano sposób wykonania wyroku. Kobiety z niższych
warstw społecznych karano zakopaniem „żywcem”, wbiciem na pal, a czasami
utopieniem; do wykonania kary na kobietach urodzonych szlachetnie używano
1

Materiał zamieszczony w powyższym rozdziale stanowi pracę zbiorczą z innych opublikowanych artykułów: 1) A. Libera, A. Cegiełkowska-Bendarczyk, Przestępstwo
dzieciobójstwa i porzucenia. „Alma Mater” 2004, 14, 136-139; 2) A. CegiełkowskaBendarczyk A. Libera, K. Turowski, Przestępstwo dzieciobójstwa w perspektywie
historyczno-prawnej. Ann. UMCS 2007, 62, 7-10; 3) A. Cegiełkowska-Bendarczyk,
K. Turowski, A. Libera, Dzieciobójstwo – skala przestępstwa i charakterystyka demograficzna sprawczyń tego czynu. Ann. UMCS, 2007. 62, 1-6
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miecza2. Stopniowe przemiany społeczno-obyczajowe doprowadziły do złagodzenia kar za dzieciobójstwo.
Kodeks Karzący Królestwa Polskiego z 1818 roku wyróżniał dwa typy dzieciobójstwa, będące przestępstwem uprzywilejowanym: dzieciobójstwo dziecka
nieślubnego, bierne dzieciobójstwo dziecka nieślubnego. Podstawową przesłanką
uprzywilejowania dzieciobójstwa popełnionego na noworodku ze związku nieformalnego był lęk przed wstydem i hańbą. Od roku 1932 kodeks karny w Polsce
traktował dzieciobójstwo jako przestępstwo swoiste, zagrożone karę więzienia do
lat pięciu3. Kodeks karny precyzował, że dzieciobójstwo może dotyczyć jedynie
noworodka, ponieważ tylko w okresie porodu lub w krótkim czasie po nim trwa
jego wpływ na stan psychiczny i fizyczny matki. Okres ten nie był dokładnie
określony, przyjmowano jednak przedział czasowy od kilkunastu do dwudziestu
paru godzin po porodzie, zakładając, że zazwyczaj po tym czasie kończy się wpływ
prawidłowo przebiegającego porodu na zdrową psychicznie kobietę. Należy przy
tym wspomnieć, że Dreszer4 uznaje, że okres porodu i jego wpływ na matkę
powinny być analizowane wspólnie: przez lekarza sądowego, położnika, psychiatrę i psychologa. Autor uważa bowiem, że mimo fizjologicznego charakteru
okresu porodu i połogu, może on znacznie wpływać na zaburzenie równowagi
psychicznej kobiety.
W ustawie z 6 czerwca 1997 roku w art. 149 Kodeksu Karnego, obowiązującej
od 1 stycznia 1998 roku, wprowadzono zmiany dotyczące okresu, w którym dokonanie takiego czynu jest traktowane jako uprzywilejowane, dotyczące sankcji
kar oraz rozszerzenia okoliczności, z którymi związane jest przestępcze zachowanie matki5. Brzmienie art. 149 kk z 1997 r. jest następujące: Matka, która
zabija noworodka pod wpływem silnego przeżycia związanego z przebiegiem porodu,
znacznym zniekształceniem dziecka lub ze szczególnie trudną sytuacją osobistą,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat6. Jak z tego wynika,
okres, w którym dokonanie takiego czynu traktowane jest jako uprzywilejowane,
został rozszerzony na cały okres noworodkowy, co może spowodować rozszerzenie
okresu złagodzonej penalizacji dzieciobójstwa7. W uzasadnieniu projektu ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 roku zwrócono uwagę na zmniejszenie karalności dzieciobójstwa w wyniku poszerzenia ram czasowych, usuwając znamię czasu w postaci
2

Stanik, 2002.

3

Kozłowska, 2002.

4

Dreszer, 1962.

5

Kornas-Biela, 2002.

6

P. Kozłowska, dz.. cyt.

7

Uzasadnienie Projektu, 1998.

PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA DZIECIOBÓJSTWA

43

„okresu porodu”, a wprowadzając w to miejsce pojęcie „noworodek”, które nie jest
jednolicie rozumiane. Niektórzy uznają bowiem za noworodka dziecko do chwili
odpadnięcia pępowiny – czyli do około siedmiu dni po porodzie, a inni – do dwudziestego ósmego dnia życia (takie stanowisko przyjmuje Światowa Organizacja
Zdrowia). Kodeks karny z 1997 roku, oprócz przedstawionych wyżej zmian, uzupełnił treść omawianego przepisu o zupełnie nowe sytuacje, rozszerzając w ten
sposób przesłanki umniejszające winę dzieciobójczyń. Przyjęto bowiem, że naruszenie równowagi psychicznej dzieciobójczyń musi być spowodowane silnym
przeżyciem, związanym z jedną z trzech okoliczności wymienionych w art. 149 kk:
przebiegiem porodu, znacznym zniekształceniem dziecka, szczególnie trudną sytuacją osobistą matki. Dwie ostatnie okoliczności są nieprecyzyjne i pozwalają na
szeroką interpretację, są również sprzeczne z normami moralnymi kultury łacińsko-chrześcijańskiej, co zdaniem autorów będzie prowadzić do negowania wartości
życia ludzkiego i godności osoby. Wyrażano również obawę, że wystarczy stwierdzenie tylko jednej okoliczności, wymienionej w przepisie, do przyjęcia istnienia
związku przyczynowego pomiędzy stanem psychicznym matki a wpływem na nią
silnego przeżycia i w rezultacie – do kwalifikowania omawianego czynu jako zabójstwa uprzywilejowanego. Widziano w tym ryzyko, że przestępstwo dzieciobójstwa stanie się w efekcie faktycznie bezkarne. Na koniec uzasadnienia zarzucono
brak konsekwencji i logiki w ochronie życia ludzkiego, stwierdzając, że art. 152
par. 3 kk z 1997 roku zakłada wyższą sankcję karną za zabicie płodu zdolnego do
życia poza łonem matki niż art. 149 kk. za zabicie dziecka. Norma art. 149 nowego
kk została określona jako ciche przyzwolenie na „odroczoną aborcję”8.
Z powodów wyżej wymienionych projektodawcy uznali za uzasadnioną
zmianę treści art. 149 kk. przez przywrócenie mu brzmienia sprzed nowelizacji9.
W lipcu 1999 roku Sejm RP znowelizował kodeks karny w zakresie penalizacji
dzieciobójstwa, przywracając artykułowi 149 poprzednią treść. Brzmienie artykułu
jest następujące: Matka, która zabija dziecko w okresie porodu pod wpływem jego
przebiegu, podlega karze pozbawienia wolności od trzech miesięcy do lat pięciu.
Zatem dla zaistnienia zabójstwa uprzywilejowanego, określonego w tym przepisie,
muszą jednocześnie zaistnieć dwa warunki: zabójstwo dziecka przez matkę musi
nastąpić w czasie rodzenia lub bezpośrednio po urodzeniu dziecka, gdy jej stan
psychiczny odbiega od normalnego, a ponadto musi nastąpić w związku przyczynowym z wpływem, jaki poród wywarł na stan psychiczny kobiety rodzącej.
Zakłada się, że poród jest silnym przeżyciem, że jest sytuacją o charakterze kryminogennym i przeżycia związane z przebiegiem porodu mogą motywować dzieciobójstwo. Większość przedstawicieli nauk medycznych zakłada istnienie wpływu
8

Hajdukiewicz, 1999; P. Kozłowska, 2002; Uzasadnienie Projektu, 1998.

9

Uzasadnienie Projektu, 1998.
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przebiegu porodu na sferę psychiczną kobiety rodzącej i związaną z tym decyzję zabójstwa noworodka. Niektórzy badacze uważają jednak, że założenie takie jest błędne,
uznając, że agresja matki przeciwko nowo narodzonemu dziecku powodowana jest
nie przebiegiem porodu, a innymi przyczynami10, związanymi z trudną, a czasem
tragiczną sytuacją rodzinną lub problemami natury ekonomicznej11.
Charakterystyka demograficzna i psychologiczna dzieciobójczyń
W niniejszej pracy dokonano analizy częstotliwości występowania dzieciobójstwa w latach 1973-2003 oraz socjalnych uwarunkowań przestępstwa dzieciobójstwa w oparciu o dane z Ministerstwa Sprawiedliwości, przedstawiające liczbę
prawomocnych skazań, dane z Policyjnego Systemu Statystyki Przestępczości
TEMIDA obejmujące kobiety podejrzane o dzieciobójstwo, dane z Roczników Statystycznych Województw GUS12, z roczników Bezrobocie Rejestrowane w Polsce
I-IV kwartał GUS13, z Rocznika Demograficznego GUS14 oraz z pozycji Ludność.
Stan i struktura Demograficzno-Społeczna GUS15.
Dzieciobójstwo nie jest przestępstwem spotykanym zbyt często, ale jednoznaczne określenie liczby występowania tego czynu jest trudne ze względu na fakt
rzadkiego informowania organów ścigania o dokonaniu tych przestępstw oraz ze
względu na liczne umorzenia spraw z powodu braku dowodów winy lub nieustalenia
sprawcy. Istnieje duża różnica między liczbą wszczętych postępowań w sprawach
o dzieciobójstwo, a liczbą osób skazanych (patrz Wykres 1). Dane z Ministerstwa
Sprawiedliwości (2004), dotyczące prawomocnych skazań za dzieciobójstwo,
wskazują na zmniejszanie się występowania tego czynu w ciągu lat 1973-2002.
W roku 1974 liczba prawomocnych skazań z art. 149 kk wyniosła 40, natomiast
w roku 2002 wynosiła 12. Badacze zagadnienia uznają, że rzeczywiste rozmiary tego
czynu są większe, na co wskazują dane z Policyjnego Systemu Statystyki Przestępczości16, i tak np. w roku 1974 liczba przestępstw z art. 149 kk, stwierdzonych przez
policję, wyniosła 89, natomiast w roku 2002 obejmowała 28 tego typu przestępstw.
10

Listę możliwych czynników wywołujących agresję matki przeciwko nowo narodzonemu dziecku należy uzupełnić o wcześniejszą historię prokreacyjną danej kobiety
(przyp. red).

11

Daszkiewicz, 1998; Gaj, 2002; Kodeks Karny, 2004.

12

Rocznik Statystyczny Województw, 2000; 2001; 2002.

13

Bezrobocie Rejestrowane, 2000; 2001; 2002; 2003.

14

Rocznik Demograficzny, 2003.

15

Ludność, 2003.

16

Policyjny System Statystyki, 2004.
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Wykres 1. Liczba prawomocnych skazań z artykułu 149 kk oraz przestępstw stwierdzonych przez policję w latach 1973-2002.

Ministerstwo Sprawiedliwości

Policyjny System Statystyki Przestępczości

Większość dzieciobójczyń mieszkała w mieście (50,7% według Ministerstwa
Sprawiedliwości, 61,0% według GUS). Struktura wiekowa dzieciobójczyń przedstawia się następująco: do 20. r.ż. (n = 231, 33%), 21-29 lat (n = 324, 46,1%), 30-39
lat (n = 115, 16,4%), powyżej 40. r.ż. (n = 32, 4,5%) (dane Ministerstwa Sprawiedliwości). Analogiczne zależności między wiekiem a ilością popełnianych przestępstw pokazują dane z Policyjnego Systemu Statystyki Przestępczości. Wśród
kobiet podejrzanych o dzieciobójstwo w latach 1990-2003 kobiety w wieku poniżej
25 lat stanowią 59,5%, z czego poniżej 20. roku życia stanowiło 32,5%. Podobny
rozkład tej zmiennej wśród dzieciobójczyń uzyskał Stanik [2002]. W badanej
przez niego grupie 94 sprawczyń dzieciobójstwa skazanych w latach 1970-1996
stanowiły 68% kobiety przed 24 rokiem życia.
Wykształcenie sprawczyń dzieciobójstwa przedstawia się następująco: największą grupę dzieciobójczyń stanowią kobiety z wykształceniem podstawowym
(40.6%) i zasadniczym zawodowym (41.2%), co stanowi łącznie 81.8 % całej populacji sprawczyń w latach 1991-2003. Warto przy tym zaznaczyć, że łączny
procent kobiet z całej populacji Polek z wykształceniem podstawowym lub zasadniczym wynosił w tamtym okresie 47.4%. Procent dzieciobójczyń z wykształceniem średnim wynosi 17%, a z wykształceniem wyższym 1.2%. Analogiczne
wyniki uzyskał w swoich badaniach Stanik17.
Jeśli idzie o stan cywilny i posiadanie/nieposiadanie dzieci wśród sprawczyń
dzieciobójstwa, to przeważają panny (n = 70, 74,5%), 19,1% (n = 18) stanowiły
mężatki a 6,4% (n = 6) rozwódki. 58,5% skazanych za przestępstwo dzieciobójstwa
17

Stanik, 2002.
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Tabela 1. Zestawienie dokonanych przestępstw dzieciobójstwa ze wskaźnikiem
bezrobocia w poszczególnych województwach na terenie Polski w latach 1999-2002.
Ilość przestępstw dzieciobójstwa i wskaźnik bezrobocia
Województwo

1999

2000

2001

2002

Dz

B

BK

Dz

B

BK

Dz

B

BK

Dz

B

Dolnośląskie

1

15,8

23,4

–

18,1

22,7

–

21,1

24,7

1

22,5

Kujawsko-pomorskie

–

16,6

18,8

3

19,4

20,8

–

21,6

22,1

–

22,6

Lubelskie

1

12,8

14,7

4

14,0

13,6

–

15,7

14,1

2

15,8

Lubuskie

1

17,5

22,3

–

20,5

22,8

–

24,1

26,9

1

25,9

Łódzkie

1

14,1

16,1

1

16,1

18,7

1

18,1

19,9

–

18,5

Małopolskie

–

10,3

16,5

–

11,9

13,0

1

14,0

14,4

1

13,9

Mazowieckie

4

9,6

16,1

2

11,1

14,5

3

12,9

17,3

–

13,9

Opolskie

–

13,2

16,7

–

15,3

19,8

–

17,8

17,9

–

19,3

Podkarpackie

1

14,5

19,2

1

15,9

18,8

1

17,3

20,3

–

16,9

Podlaskie

5

12,4

14,0

–

13,7

15,6

–

15,1

17,6

1

15,2

Pomorskie

–

14,3

19,8

1

16,2

20,6

–

19,6

20,1

–

21,2

Śląskie

2

9,9

18,5

1

12,8

19,7

1

15,5

23,6

–

16,5

Świętokrzyskie

1

15,0

16,8

1

16,5

16,1

1

18,3

20,1

3

18,5

Warmińsko-mazurskie

–

22,8

25,3

2

24,5

29,3

–

28,7

27,5

2

28,8

Wielkopolskie

1

10,7

17,1

–

12,3

15,6

1

15,2

19,0

1

16,1

Zachodniopomorskie

1

17,5

20,9

–

20,5

21,6

–

24,0

22,0

–

26,4

Polska

19

13,0

18,1

16

15,0

18,1

9

17,4

20,0

12

18,1

Dz – liczba prawomocnych skazań za dzieciobójstwo; Dział Statystyczny Ministerstwa Sprawiedliwości. B – stopa bezrobocia według województw, stan na koniec roku; Bezrobocie Rejestrowane
w Polsce. GUS [2004]. BK – stopa bezrobocia wśród kobiet, według BAEL; Bezrobocie Rejestrowane
w Polsce I-IV kwartał GUS (2000; 2002; 2002; 2003).

PSYCHOSPOŁECZNE UWARUNKOWANIA DZIECIOBÓJSTWA

47

panien nie posiadało dzieci. Stanik18, dokonując charakterystyki społeczno-zawodowej sprawczyń zabójstwa noworodka, wykazał, że 41,5% (n = 39) badanej
grupy to pracownice fizyczne, 11,7% (n = 11) to rolnicy, 6,4% (n = 6) pracownice
umysłowe, 30,8% (n = 29) to kobiety znajdujące się na utrzymaniu męża lub konkubiny, 4,3% (n = 4) pozostaje na utrzymaniu rodziców, a 5,3% (n = 5) utrzymuje
się z alimentów.
Analiza zmiennych demograficznych ujawnia, że dzieciobójczynie to przede
wszystkim kobiety młode (od 21. do 29. roku życia); w przeważającej większości
panny bezdzietne; z wykształceniem podstawowym i zasadniczym zawodowym;
będące pracownicami fizycznymi lub na utrzymaniu męża/konkubina. Wśród
mężatek i kobiet rozwiedzionych przestępstwo dzieciobójstwa występowało tylko
u kobiet posiadających już dzieci. Częstotliwość występowania przestępstwa dzieciobójstwa w różnych regionach Polski jest odmienna. Nie wykazano wpływu stopy
bezrobocia w poszczególnych regionach Polski na kształtowanie się tych różnic.
Największy wskaźnik dzieciobójstw w latach 1999-2003 występuje w województwie mazowieckim (9 przestępstw, 16,07% w skali kraju), następnie w województwie lubelskim (7, 12,7%) oraz podlaskim i świętokrzyskim (w obu – 6,
10,9%). Najmniejsza liczba dzieciobójstw wystąpiła w województwie pomorskim
i zachodniopomorskim, w których dokonano po jednym takim czynie (1,8%).
W skali kraju liczba jednego dzieciobójstwa stanowi 1,78%. Nie odnotowano natomiast tego typu przestępstwa tylko w jednym województwie – opolskim (dane
z Ministerstwa Sprawiedliwości).
Dane umieszczone w Tabeli 1. udowadniają, że fakt posiadania lub braku
pracy przez kobiety (BK) nie jest czynnikiem predysponującym do popełniania
przestępstw dzieciobójstwa. Przyjmując, że wskaźnik bezrobocia w poszczególnych
województwach (B) jest wyrazem stanu zamożności danego regionu, z analizy powyższych danych wynika, że czynnik ten nie ma wpływu na liczbę popełnianych
dzieciobójstw.
Powyższa analiza poszczególnych zmiennych demograficznych obejmuje
różne przedziały lat, co spowodowane jest dostępnością danych umieszczonych
w bazach statycznych Ministerstwa Sprawiedliwości i Policyjnego Systemu Statystyki Przestępczości oraz Głównego Urzędu Statystycznego.
Dyskusja
W literaturze przedmiotu, oprócz zmiennych demograficznych i socjologicznych, które mogą odgrywać rolę w patogenezie przestępstwa dzieciobójstwa,
jako czynniki predysponujące do dokonania takiego czynu, analizowane są również
zmienne biologiczne i psychologiczne. Wśród wymienianych mechanizmów wy18

Tamże.
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różniane są m.in.: zaburzenia psychiczne; zaburzenia osobowości; zaburzone
relacje interpersonalne z najbliższymi członkami rodziny; bardzo młody wiek; negatywna reakcja emocjonalna na ciążę; trudna sytuacja społeczno-ekonomiczna;
ograniczony poziom rozwoju intelektualnego.
Poporodowe zaburzenia psychiczne są traktowane przez wielu badaczy19
jako ważne czynniki etiologiczne dzieciobójstwa. Ogromne przemiany fizjologiczne i endokrynologiczne, zachodzące w organizmie w czasie ciąży i porodu,
w specyficzny sposób wpływają na funkcjonowanie psychiczne kobiety i mogą
wywoływać patologiczne zmiany ograniczające poczytalność. Szczególna uwaga
zwrócona została na psychozę poporodową, która opisywana jest jako jedno
z najrzadszych, lecz najcięższych zaburzeń, w przebiegu którego może dojść do
zabójstwa dziecka. Statystyki podają, że dokonuje tego czynu około 4% kobiet
w czasie trwania psychozy20. Często opisywany w literaturze przypadek Andrei
Yates21 jest przykładem takiej zależności pomiędzy porodem, zaburzeniami psychicznymi a dokonaniem czynu dzieciobójstwa.
Wśród innych zaburzeń afektywnych oraz psychotycznych, występujących
w przebiegu porodu, wymieniane są: epizod depresyjny, maniakalny, epizod
choroby afektywnej jednobiegunowej lub dwubiegunowej oraz krótkotrwałe zaburzenia psychotyczne22. W klasyfikacji ICD-10 podkreślone jest, że silne przeżycie,
związane z przebiegiem porodu, może spełniać kryteria ostrej reakcji na stres. Zaburzenia psychiczne, które stanowią składową tej reakcji, rozwijają się jako odpowiedź na duży stres fizyczny i/lub psychiczny, a ich głębokość w znacznej mierze
zależy od indywidualnej wrażliwości jednostki na sytuacje trudne23.
Tomb24 stwierdza, że pewne elementy zaburzeń osobowości istnieją w każdym
człowieku i często ujawniają się dopiero pod wpływem stresu. Poród zaliczany jest
do stresorów ostrych, o charakterze przeciążenia, a czasami zagrożenia. Może on
stanowić dla kobiety takie położenie życiowe, w którym znajduje się na granicy
wydolności możliwości fizycznych i psychicznych. W niektórych przypadkach
poród może stanowić sytuację zagrożenia życia i zdrowia matki lub dziecka25.
Dotychczasowe badania wykazały, że większość sprawczyń dzieciobójstwa
cechuje niedojrzałość emocjonalna o typie bierno-zależnym, z deficytami
19

Steiner, Yonkers, 1998; Sidorowicz, 1998.

20

Tamże.

21

Szegedy-Maszak, 2002; Thomas i in., 2001.

22

American Psychiatry Associations,1994.

23

Hajdukiewicz, 1999.

24

Tomb, 1995.

25

Oniszczenko, 1998; Rosenthal, 2002.
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w uczuciach wyższych; podwyższony poziom lęku i podatności na sugestię; infantylizm; niski poziom samokontroli wynikający ze słabej interioryzacji norm
i zasad społeczno-moralnych oraz słabej świadomości celów życiowych i osobistych
działań; brak autonomii podmiotowej w sterowaniu zachowaniem26. Osoby, które
wykazują wyżej wymienione cechy, charakteryzują się obniżonym progiem odporności na stres oraz stosowaniem w większości niekonstruktywnych i nieakceptowanych społecznie i moralnie sposobów radzenia sobie27.
Czyn dzieciobójstwa może być interpretowany w kontekście silnych zaburzeń
w relacji z partnerem życiowym, wynikających z dużego nasilenia konfliktów lub
uzależnienia. Przykładami szczególnie dramatycznych zaburzeń tego rodzaju
jest zaburzenie osobowości typu borderline oraz zaburzenia wchodzące w zakres
zjawiska współuzależnienia28. Osobowość borderline charakteryzuje się gwałtownością zachowań, bez przewidywania konsekwencji, zmiennością nastroju, obniżoną zdolnością do kontroli zachowań emocjonalnych i impulsywnych, co w rezultacie wywołuje łatwe popadanie w konflikty z otoczeniem29. Typowe jest również
występowanie zaburzeń obrazu siebie, uczucie pustki wewnętrznej, skłonność do
tworzenia intensywnych i nietrwałych związków z innymi, mogą pojawić się także
próby samobójcze, samouszkodzenia. Współuzależnienie cechuje lęk i brak zaufania do siebie, zależność od innych, poczucie niskiej wartości, trudności w porozumiewaniu się, labilność emocjonalna, poczucie winy, skłonność do myślenia
magicznego oraz wyuczona bezradność30.
Czyn dzieciobójstwa może być wynikiem trudnej sytuacji psychospołecznej,
zwłaszcza gdy współwystępują okoliczności typu: brak wsparcia emocjonalnego
ze strony najbliższych (rodziny, partnera); negatywna postawa otoczenia – wyrażana bezpośrednio lub pośrednio; brak alternatywnej perspektywy przyszłości
w stosunku do dotychczasowych planów (naukowych, zawodowych), niemożliwych do zrealizowania w wyniku zaistniałej ciąży; trudna sytuacja materialno-bytowa. Wymienione warunki, wywołując wiele negatywnych uczuć (strach,
wstyd, poczucie winy, osamotnienia, bezsilności), w znaczny sposób wpływają na
kształtowanie się negatywnego nastawienia kobiety do ciąży i dziecka.
Na trudną psychologicznie sytuację w przypadku bardzo młodych matek
składa się brak przygotowania do podjęcia roli macierzyńskiej, poczucie niekompetencji rodzicielskiej, silny lęk przed dzieckiem; może również mieć wpływ duża
26

Stanik, 2002.

27

Heszen-Niejodek, 2000; Stanik, 2002.

28

Stawar, 1997.

29

ICD-10, 2000.

30

Beatie, 1994; Rosenhan, Seligmann, 1994.
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zależność od matki, przy braku psychologicznej odrębności charakterystycznej dla
dorosłego oraz braku poczucia tożsamości jako kobieta31. Kołowski32, na podstawie
analizy 132 akt sądowych, wśród negatywnych reakcji na ciążę, przejawianych przez
dzieciobójczynie, wyróżnia: ukrywanie ciąży (62%); chęć usunięcia ciąży (15%);
niechęć do posiadania dziecka (8%); zdecydowaną chęć zabicia noworodka (6%).
Mimo że w większości przypadków do poczęcia dziecka doszło w warunkach zaangażowania uczuciowego (z chłopakiem, mężem, konkubentem), brak akceptacji
ciąży i zdecydowanie negatywny stosunek do mającego urodzić się dziecka przejawiało 67% sprawczyń dzieciobójstwa oraz 82% partnerów seksualnych, którzy
najczęściej zaprzeczali ojcostwu i/lub porzucali matkę.
Badacze zagadnienia podkreślają, że do oceny stanu psychicznego kobiet dokonujących zabójstwa noworodka istotne jest określenie ich ogólnej sprawności intelektualnej, w tym zdolności do rozpoznawania i rozumienia danego czynu oraz
zdolności do kierowania własnym postępowaniem w trakcie jego popełniania.
Rozkład zmiennej – poziomu inteligencji wśród sprawczyń zabójstwa noworodka
znacznie odbiega od normalnego rozkładu tej zmiennej w ogólnej populacji.
Ponad 30% kobiet dokonujących tego przestępstwa charakteryzuje poziom intelektualny poniżej dolnej granicy normy33. W literaturze sądowo-psychiatrycznej
wyodrębnia się pogląd, że osoby upośledzone umysłowo, wykazujące zaburzenia
w zakresie uczuciowości i woli, są mniej odporne na ból i skłonne do czynów impulsywnych, a dzieciobójstwo jest konsekwencją takiego czynu. Większość psychiatrów34 podkreśla, że dzieciobójstwo może być dokonane z przyczyn patologicznych, takich jak: komplikacje porodowe (np. rzucawka porodowa), padaczka,
choroby psychiczne, w tym schizofrenia, psychoza maniakalno-depresyjna, trwałe
następstwa po doznanych wcześniej urazach czaszkowo-mózgowych oraz zaburzenia osobowości o rysie psychopatycznym i histrionicznym.
Natomiast u zdrowych dzieciobójczyń psychiatrzy uznają wpływ porodu
na stan psychiczny przede wszystkim w sferze emocjonalnej. Zmiany reagowania
afektywnego uwarunkowane są: bólami porodowymi, wysiłkiem fizycznym, utratą
krwi, urodzeniem dziecka nieślubnego, zatajeniem ciąży i porodu, lękiem o własne
życie, szczególnie przy przedłużającym się porodzie, lękiem o przyszłość swoją
i dziecka, negatywnymi emocjami kierowanymi przeciwko ojcu dziecka i dziecku,
jako pośrednich sprawcach jej cierpień35.
31

Kornas-Biela, 2002.
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Kołowski, 1994.
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Stanik, 2002; Kołowski, Z. Przybylski, 1995.
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Bilikiewicz, 1973; Birnbaum, 1931.
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Bilikiewicz, 1973; Wachholtz, 1919.
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Wśród badaczy generalnie można wyróżnić trzy stanowiska w ocenie
przyczyn dzieciobójstwa. Większość przedstawicieli nauk medycznych uznaje, że
do dzieciobójstwa dochodzi w wyniku silnych przeżyć emocjonalnych rodzących
matek, związanych z przebiegiem porodu36. Przeciwnicy odrzucają możliwość
wpływu czynników związanych z porodem na popełnienie takiego przestępstwa,
wymieniają natomiast przyczyny ściśle związane z sytuacją ekonomiczną, rodzinną
i osobistą matek37. W trzecim podejściu zakłada się korelację czynników porodowych i socjalnych, w jakich znajduje się rodząca, wpływających na dokonanie
przestępstwa dzieciobójstwa.
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Przyczyny i skala zjawiska
Społeczne i psychologiczne przyczyny aborcji
Wanda Franz, Priscilla K. Coleman
Wskazanie rzeczywistych czynników (społecznych i osobistych), wpływających na decyzję o aborcji, jest niezmiernie ważne. Do najistotniejszych należą:
ogólny brak szacunku dla życia oraz brak zgody co do tego, kiedy zaczyna się życie.
Istotne jest również, powszechne w wielu środowiskach, egocentryczne podejście
do świata oraz promiskuityczne zachowania seksualne. Brak pełnej informacji,
udzielanej kobietom w klinikach aborcyjnych, oraz prawo legitymizujące dostęp
do aborcji także zwiększają częstotliwość tego zjawiska. W kontekście społecznym
najbardziej znaczące są opinie wyrażane przez partnera, rodziców, rodzeństwo
i rówieśników. Z całą pewnością istotną rolę odgrywają kwestie materialne oraz
plany zawodowe. Badanie Coleman (w druku), obejmujące analizę dwóch zbiorów
danych z Survey of Adolescent Health (ADD Health)1 i uwzględniające ponad 50
czynników demograficznych, edukacyjnych, psychologicznych, rówieśniczych i rodzinnych, wskazało jako predyktory aborcji: skłonność do podejmowania ryzyka,
pragnienie opuszczenia domu, problemy ze snem i palenie marihuany.
Powody podejmowania decyzji o aborcji
Jednym ze sposobów badania przyczyn aborcji jest zwrócenie się do kobiet
w klinice aborcyjnej z pytaniem, dlaczego wybrały aborcję zamiast donoszenia
ciąży. Badania tego rodzaju zazwyczaj przeprowadzane są wśród kobiet oczekujących na aborcję w klinice. W badaniach ogólnonarodowych, opublikowanych
w 1988 r., odpowiedzi na pytania udzieliło 1900 kobiet2. Większość z nich podawała
kilka powodów decyzji o aborcji, w tym najczęściej trzy: (1) urodzenie dziecka
wprowadziłoby zbyt wielką zmianę w ich życiu, (2) przekonanie, że nie mogą
1

Survey of Adolescent Health (ADD Health) – szerokie badania zachowań powiązanych
ze zdrowiem i dorastającej młodzieży; więcej informacji http://www.cpc.unc.edu/
projects/addhealth (przyp. tłum.).

2

Torres, Forrest, 1988.
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sobie pozwolić na dziecko oraz (3) problemy w relacjach w związku, w którym
trwały. Wśród innych przyczyn, podawanych przez co najmniej jedną trzecią respondentek, należy wymienić: (1) kobiety nie były gotowe do podjęcia odpowiedzialności za dziecko, (2) nie chciały, aby inni dowiedzieli się, że podjęły życie
seksualne i (3) były zbyt młode.
Wymienione przyczyny wskazują, że kobiety decydują się na aborcję przede
wszystkim dlatego, iż prowadząc życie seksualne, nie są przygotowane na możliwość zajścia w ciążę i urodzenia dziecka. Podane powody wskazują również na
istnienie głębszych przyczyn, które mogłyby wytłumaczyć, dlaczego podejmują
one współżycie seksualne, jednocześnie nie mając zamiaru mieć dzieci. Mało
prawdopodobne jest, aby badania, w których same kobiety mają określić powody
swojej decyzji, wskazały te głębsze przyczyny.
Ekonomiczne przyczyny aborcji
Obrońcy prawa do aborcji często uzasadniają konieczność prawnego usankcjonowania aborcji względami ekonomicznymi. Z badań relacji między warunkami
ekonomicznymi a korzystaniem z prawa do aborcji3 wynika, że najważniejszym
czynnikiem prowadzącym do wzrostu liczby aborcji była jej dostępność. Liczba
aborcji malała w środowiskach, w których istniały ograniczenia w refundacji zabiegów ze strony Medicaid4 lub obowiązywało prawo nakazujące zawiadomienie
rodziców nieletniej dziewczyny. Tak więc – jak się wydaje – kobiety powstrzymują
przed aborcją czynniki bezpośrednio zwiększające koszty emocjonalne lub
koszty finansowe tej procedury. Co więcej, podczas gdy wyższe zarobki zarówno
mężczyzn, jak i kobiet wpływały na wzrost liczby urodzeń, nie było dowodów na
to, by warunki ekonomiczne miały jakikolwiek wpływ na liczbę aborcji. Nie można
przy tym wykluczyć, że podając ekonomiczne uzasadnienie aborcji, kobiety nie
opierają swojej oceny na obiektywnych danych ekonomicznych. Bywa bowiem
tak, że kobieta może mieć tyle samo pieniędzy, co rodzina wychowująca dzieci.
Może się jednakże zdarzyć, że taka kobieta ma nadzieję na jeszcze wyższy standard
życia lub spodziewa się lepszej pracy. Może również wykorzystywać argumenty
ekonomiczne do uzasadnienia decyzji, która jest w istocie decyzją społeczną, wynikającą z jakości relacji interpersonalnych.
Istniejące badania5 pokazują, że choć kobiety podają jako uzasadnienie
aborcji czynniki ekonomiczne, to w rzeczywistości taka decyzja nie wiąże się z nimi.
3

Matthews, Ribar, Wilhelm, 1997.

4

Medicaid – to państwowy program ubezpieczeń zdrowotnych dla ludzi niezamożnych
w USA (przyp. tłum.).

5

Ney, Wickett, 1989.
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Zaangażowanie rodziców w podejmowanie decyzji przez dorastającą młodzież
Badania przeprowadzone przez Matthews i wsp.6 dowodzą, że wprowadzenie
prawa nakazującego powiadomienie rodziców osoby nieletniej miało znaczący
wpływ na spadek liczby aborcji. Te kwestię zbadano dogłębnie w jednym stanie,
w którym ustanowiono prawo o zawiadamianiu rodziców o aborcji – obowiązywało ono przez siedem lat, zanim zostało zniesione przez sąd7. Okazało się, że
nie tylko spadła liczba aborcji, ale również zmniejszyła się aktywność seksualna
dorastającej młodzieży. Wyniki te sugerują, że aborcja dokonuje się w kontekście
społecznym i międzyludzkim.
W przypadku nastolatek rodzice odgrywają bardzo ważną rolę w podejmowaniu decyzji o ew. aborcji. Kiedy dziewczęta wiedzą, że rodzice zostaną
poinformowani o tym, iż zaszły w ciążę, starają się przeważnie zmniejszyć prawdopodobieństwo poczęcia. Ta zmiana zachowań obejmuje przede wszystkim rezygnowanie z podejmowania współżycia seksualnego. Jednakże, jeżeli dorastająca
dziewczyna zajdzie w ciążę, zaangażowanie rodziców znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo poddania się przez nią aborcji.
Problemy zdrowia psychicznego jako jedna z przyczyn aborcji
Jako jedno z wczesnych uzasadnień aborcji podnoszono konieczność jej dostępności dla kobiet chorych psychicznie oraz kobiet mających skłonności samobójcze. Doświadczenia kliniczne wykazały jednak, że poddanie się aborcji nie poprawia stanu psychicznego ani nie przynosi ulgi kobietom mających problemy psychiczne. Pewne badania nawet wykazały, że po aborcji stan tych kobiet pogarsza
się8. Dane wykazują ponad wszelką wątpliwość, że kobiety oczekujące dziecka
prawie nigdy nie popełniają samobójstwa. Są natomiast pewne dowody na to, że
donoszenie dziecka poprawia stan kobiet cierpiących na choroby umysłowe. Przy
ponad milionie aborcji rocznie w USA szacuje się, że nie więcej niż 3-5% aborcji
może być spowodowane problemami zdrowia psychicznego.
Nie ma badań zalecających przeprowadzanie aborcji ze wskazań, jakimi są
zaburzenia psychiczne. Prawo, które powoduje, że kobiety głębiej się zastanawiają
nad ew. aborcją (ustawa o informowaniu rodziców, „prawo kobiety do wiedzy”),
może w znacznym stopniu zredukować liczbę aborcji.

6

Matthews, Ribar, Wilhelm, 1997.

7

Rogers i in., 1991.

8

Ney, Wickett, 1989.
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Używki a decyzja o aborcji

Wyniki badania9 porównującego korzystanie z używek między kobietami,
które dokonały aborcji bądź urodziły dziecko w ciągu 18 miesięcy po urodzeniu
poprzedniego dziecka, sugerują, że kobiety były bardziej skłonne wybrać aborcję,
gdy zaangażowanie ojca dziecka oceniały jako niskie. Pozostałe zmienne, pozwalające przewidzieć wybór aborcji, to niebycie żoną ojca dziecka oraz rozważanie
poddania się aborcji przy poprzedniej ciąży. Kiedy skutki tych zmiennych zostały
statystycznie usunięte, okazało się, że w porównaniu z kobietami, które urodziły,
te mające za sobą aborcję trzy razy częściej przyznawały się do znacznego spożywania alkoholu w ciągu ostatnich 30 dni (minimum pięć drinków dziennie)
i niemal dwa razy częściej przyznawały się do palenia papierosów.
Aborcja jako wybór stylu życia
Paul Sullins10 postawił hipotezę, że osoby wspierające prawo do aborcji mogą
należeć do szczególnej grupy kulturowej, której podejście do małżeństwa i seksualności predysponuje do wyboru aborcji. Sullins analizował zachowania seksualne 10 847 kobiet, porównując te, które przeprowadziły aborcję, z tymi, które
donosiły dziecko do końca ciąży. Kobiety, które dokonały aborcji, dwukrotnie
częściej pozostają niezamężne. A jeżeli wyjdą za mąż, to prawdopodobieństwo
rozwodu jest u nich wyższe o 37%. Mają dwa razy więcej partnerów seksualnych,
mają trzy razy więcej partnerów przed małżeństwem, mają mniej dzieci, wcześniej
rozpoczynają życie seksualne i później wychodzą za mąż. Prawdopodobieństwo
poddania się aborcji było mniejsze u kobiet żyjących w małżeństwie. Poddanie się
aborcji utrudniało późniejsze zawarcie małżeństwa. Dokonanie aborcji zwiększało
prawdopodobieństwo kilkukrotnych rozwodów w życiu danej osoby. Możliwe jest,
że te wzorce są wywoływane przez aborcję i w takim wypadku są nie przyczyną
aborcji, a jej skutkiem.
O znaczeniu wyboru stylu życia sprzed pierwszej ciąży świadczą następujące różnice między kobietami, które zdecydowały się na aborcję, a tymi, które
urodziły dziecko: 1) niepodejmowanie życia seksualnego przed ślubem (kobiety
bez aborcji – 24%, kobiety z aborcją – 7%). A wśród tych, które miały partnerów
przed ślubem (bez aborcji – średnio 2 partnerów, z aborcją – średnio 4 partnerów),
2) współżycie po raz pierwszy w noc poślubną (bez aborcji – 17,8%, z aborcją
– 3,8%), 3) pierwsze współżycie z mężem lub swoim chłopakiem (bez aborcji –
57,2%, z aborcją – 30,3%), 4) brak zgody na pierwsze współżycie w danym mo9

Coleman, Maxey, 2004.

10

Sullins, 2003.
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mencie (bez aborcji – 22,8%, z aborcją – 33%), 5) wiek, w jakim współżyły po raz
pierwszy (bez aborcji – średnio 17,56 lat, z aborcją – 16,43 lat), 6) czas, jaki upłynął
od pierwszego współżycia do zawarcia małżeństwa (bez aborcji – średnio 4,1 lat,
z aborcją – średnio 6,7 lat).
Ogólny wzorzec dla tej grupy kobiet bez aborcji to mniejsza liczba partnerów,
związki poważniejsze i występujące w późniejszym wieku. Jak twierdzi Sullins,
różnice kulturowe mogły powstać, jeszcze przed podjęciem decyzji o aborcji
przy pierwszej ciąży. Aby zrozumieć, co jest podstawą tych różnic kulturowych,
konieczne jest przeanalizowanie badań dotyczących postawy kobiet i stylu życia
w okresie dokonywania aborcji.
Postawa wobec płodu jako element decyzji o aborcji
Conklin i O’Connor11 analizowali przekonania 817 kobiet co do nienarodzonego dziecka. Badaczy interesowało, czy te przekonania mają wpływ na decyzję
o aborcji. Zmienną zależną było dobre samopoczucie psychiczne, na które składały
się takie czynniki, jak szacunek do samej siebie, afekt negatywny lub pozytywny
oraz zadowolenie z życia. Analiza poszczególnych korelacji wykazała, że kobiety,
które poddały się aborcji, określały szacunek do samych siebie jako niski i charakteryzowały się negatywnym afektem. Jednakże, kiedy do analizy regresji wprowadzono kryterium aktualnego bycia mężatką, skutki aborcji nie miały już statystycznego znaczenia. Wynika stąd, że bycie mężatką było ważną zmienną, zapowiadającą stosunkowo dobre samopoczucie psychiczne po aborcji.
W skali poglądów dotyczących płodu mierzono stopień, w jakim respondentki były przekonane, że płód jest w pełni człowiekiem i zasługuje na prawa.
Ten pomiar, wraz z danymi o aborcji, wprowadzono do analizy regresji dla miary
dobrego samopoczucia psychicznego. Jeśli chodzi o szacunek do samej siebie, afekt
negatywny i zadowolenie z życia, nie było znaczących skutków u kobiet, które dokonały aborcji. W każdym przypadku kobiety, która przeszła aborcję, przekonanie,
że płód jest w pełni człowiekiem, skutkowało znacznym obniżeniem samopoczucia. U kobiet, które dokonały aborcji i były przekonane, że płód nie jest człowiekiem, poziom dobrego samopoczucia psychicznego był podobny, jak u kobiet,
które nie podjęły decyzji o aborcji.
Jest niewykluczone, że przynajmniej niektóre kobiety mogą racjonalizować
przyczyny swej aborcji, twierdząc, że nie ma ona większego znaczenia niż operacja
któregoś z organów. Dlatego też nie cierpią z powodu konfliktu sumienia spowodowanego takim czynem, jakim jest aborcja. Z drugiej strony, te kobiety, które są
przekonane, że nienarodzone dziecko jest w pełni człowiekiem, mogą doświadczać
11
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konfliktu sumienia, a to wpływa na ich samopoczucie psychiczne. Autorzy badania
twierdzą, że tego rodzaju dysonans poznawczy może doprowadzić do zmiany
poglądów – z przekonania, że nienarodzone dziecko jest człowiekiem, na przekonanie, że to dziecko nie jest faktycznie człowiekiem i vice versa. Dysonans, który
często jest nasilony np. gdy kobieta ogląda dziecko w swym łonie za pomocą USG.
Zaangażowanie w ciążę a podejmowanie decyzji o aborcji
Lydon12 (1996) przeprowadził badania nad decyzją o aborcji, uznając, że czynnikiem decydującym o wypowiadaniu się przeciwko aborcji lub za nią, jest zaangażowanie w ciążę. Badania te opierały się na założeniu, że istnieją wzorce zaangażowania
oparte na wartościach związanych z samowiedzą kobiety. W klinice aborcyjnej przeprowadzono wywiady z pięćdziesięcioma siedmioma kobietami, zanim poznały wynik
testu ciążowego. Następnie przeprowadzono z nimi wywiad telefoniczny tydzień po
poznaniu wyników testu i jeszcze raz miesiąc po podjęciu decyzji. Pomiar wartości
ciąży opierano m.in. na pytaniach, czy „urodzenie dziecka teraz” sprawiłoby, że będzie
się czuła dobrze ze sobą oraz że będzie się troszczyła o innych itd. Miernikiem zaangażowania było pytanie o stopień, do jakiego kobieta czuła się „zaangażowana, zobligowana, przywiązana, nastawiona entuzjastycznie, miała poczucie obowiązku, poczucie radości, ciężaru czy ulgi” w stosunku do potencjalnej ciąży.
Wyniki pierwszego wywiadu wskazują, że znaczenie, jakie niesie ze sobą
ciąża, przyczyniało się istotnie do zaangażowania w ciążę. Zmienna zaangażowania
wyjaśniała 69% rozbieżności co do decyzji o aborcji. Osoby decydujące się na urodzenie dziecka wykazywały wysoki stopień zaangażowania. Aby zmierzyć związek
między zaangażowaniem w ciążę a innymi czynnikami zdrowotnymi, zadawano
respondentkom pytanie o palenie papierosów. Spodziewano się, że w przypadku
kobiet pragnących urodzić dziecko – co świadczyło o wysokim stopniu zaangażowania – większe będzie prawdopodobieństwo ograniczenia palenia. Wyniki
potwierdziły tę hipotezę, osoby pragnące urodzić dziecko, ograniczyły palenie
w znacznie większym stopniu, niż osoby decydujące się na aborcję.
Kiedy do analizy regresji wprowadzono zaangażowanie w ciążę, odpowiadało ono za 17% zmienności. Zaangażowanie było szczególnie ważnym predyktorem wzrostu depresji, poczucia winy i wrogości po aborcji – ale nie lęku.
Okazało się, że kobiety bardzo zaangażowane w ciążę i decydujące się na aborcję,
doświadczają po aborcji uczuć negatywnych, nawet jeżeli były tylko nieznacznie
zaangażowane w ciążę. Bardzo zaangażowane kobiety, które postanowiły kontynuować ciążę, wykazywały najwięcej lęku. Jeżeli u kobiet, które wybrały urodzenie
dziecka, w okresie podejmowania decyzji stopień zaangażowania był niewysoki,
12
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to towarzyszyły im dość negatywne uczucia. Jednakże przejawiały one tendencję
do znacznej przemiany w uczucia wysoce pozytywne wkrótce po zakończeniu
okresu podejmowania decyzji.
Liczba dokonanych wcześniej aborcji była pozytywnie związana z zaangażowaniem, przy czym kobiety, które dokonały wcześniej aborcji, wykazywały
wyższe zaangażowanie. U kobiet, które dokonały już wcześniej aborcji, prawdopodobieństwo zdecydowania się na aborcję w obecnej ciąży było znacznie niższe
(28%), niż w przypadku kobiet, które jeszcze aborcji nie dokonały (69%).
Kobiece oceny konsekwencji aborcji
Biorąc pod uwagę stan napięcia wywołany nieplanowaną ciążą, kobiety,
które znajdują się w takiej sytuacji, mają skłonności do oceniania konsekwencji
swojej decyzji w stanie pewnego zawężenia świadomości13. Z dużym prawdopodobieństwem kobieta powierzchownie zanalizuje sytuację, skupiając się na
osobistych kosztach donoszenia dziecka i korzyściach, jakie płyną z aborcji,
natomiast raczej zignoruje osobiste korzyści urodzenia dziecka i straty powiązane z aborcją. W obliczu niechcianej ciąży kobiety często czują się zrozpaczone i samotne, lękają się utraty osobistej autonomii, zniszczenia planów na
przyszłość, utraty szacunku innych osób oraz relacji z partnerem. Postrzegają
również dziecko jako ogromną odpowiedzialność, do której nie są odpowiednio
przygotowane. Większość kobiet nie dostrzega wtedy możliwych długoterminowych konsekwencji aborcji. Często nie umieją przyjąć tego, że posiadanie
dziecka może poprawić jakość ich życia.
Sytuacja sprzed aborcji a konsekwencje poaborcyjne
Wielu zwolenników aborcji twierdzi, że stres poaborcyjny występuje wyłącznie u kobiet, które przed aborcją wykazują pewne warunki psychologiczne.
Znane są badania, w których testowano taki właśnie model, w celu zbadania,
do jakiego stopnia warunki przedaborcyjne wpływały na adaptację po aborcji14.
Autorzy wskazywali, że przed podjęciem decyzji o aborcji poziom stresu jest
bardzo wysoki i na ogół opada natychmiast po dokonaniu aborcji. Zapytano
145 respondentek o to, na ile były pewne swojej decyzji, czy miały wątpliwości.
Pytano również o ew. pragnienie posiadania kolejnego dziecka, zainteresowanie
13

Ostrowska (Aborcja – niektóre problemy psychologiczne. „Nowiny Psychologiczne”,
1994, nr 1, ss. 29-44) opisywała tzw. zespół przedaborcyjny u kobiet rozważających
aborcję, charakteryzujący się: napięciem, niepokojem, drażliwością, bezsennością,
myślami natrętnymi, płaczliwością i otamowaniem emocji (przyp. red.).
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seksem, zadowolenie ze związków, problemy zdrowotne, lęk przed ciążą i korzystanie z antykoncepcji.
Wyniki wykazały, że pozytywne myślenie i unikanie problemów mogło
zmniejszyć poziom stresu, o ile nie był szczególnie wysoki. Gdy stres był bardzo
wysoki, zdolność do zaangażowania się w unikanie sytuacji i generowanie pozytywnego myślenia była bardzo niska. Zanim doszło do aborcji, wiele czynników
nasilało ambiwalencję, wśród nich większe pragnienie dziecka, bardziej negatywny
stosunek do aborcji, małe wsparcie społeczne oraz negatywny stosunek do aborcji
w otoczeniu. Większa ambiwalencja łączyła się z żalem bezpośrednio po aborcji,
ale nie podczas późniejszego wywiadu. Jednakże ambiwalencja była powiązana
z negatywnym afektem w obu momentach. Większy żal bezpośrednio po aborcji
prowadził do większego stresu przy kolejnym wywiadzie, a stres z kolei prowadził do większego żalu. Im bardziej negatywny afekt po aborcji, tym większe
pragnienie urodzenia dziecka i niższe zadowolenie ze związku bezpośrednio po
aborcji i podczas kolejnego wywiadu. Pragnienie dziecka miało największy jednostkowy wpływ na stres, żal i zadowolenie ze związku.
Wykorzystanie seksualne jako czynnik w podejmowaniu decyzji o aborcji
Kobiety padające ofiarą przemocy domowej doświadczają ekstremalnych
problemów wynikających z zaburzonych kontaktów społecznych. Glander i wsp.15
odkryli, że spośród kobiet przychodzących do kliniki na aborcję 39,5% było wykorzystywane seksualnie i dotyczyło to w większym stopniu kobiet białych niż
innych ras.
Becker-Lausen i Rickel16 stwierdzili, że wykorzystanie seksualne i znęcanie
się prowadzi do wczesnego rozpoczęcia życia seksualnego z wieloma partnerami.
To z kolei, ich zdaniem, powoduje, że kobiety wykorzystane seksualnie znacznie
częściej podejmują decyzję o aborcji, niż kobiety niewykorzystywane seksualnie.
Ponadto mężczyźni, nad którymi się wcześniej znęcano, dosyć często lekceważą i/
lub opuszczają kobiety, które potem wybierają aborcję. W tego rodzaju środowisku
częściej dochodzi do aborcji.

Wnioski

Wydaje się, że aborcja funkcjonuje jako element kulturowy w środowisku,
w którym wartość małżeństwa, seksualności i urodzenia dziecka są zaburzone
przez czynniki osobiste i społeczne. Najbardziej skrajną formą takiego zaburzenia jest wykorzystanie seksualne. Dowiedziono, że stopień zaangażowania
15

Glander i in., 1998.

16

Becker-Lause, Rickel, 1995.
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w ciążę jest ważnym składnikiem decyzji o ew. utrzymaniu nieplanowanej ciąży.
Zaangażowanie kobiety powinno obejmować uznanie, że nienarodzone dziecko
jest człowiekiem, któremu należą się prawa. Trudno bowiem jest wyobrazić
sobie, by kobieta mogła oddać się czemuś, co nie ma konkretnej ludzkiej formy.
Stwierdzono również, że ustanowienie prawa o „informowaniu rodziców” może
wspierać zarówno kobietę, jak i jej nienarodzone dziecko, i zmniejszyć liczbę
dokonywanych aborcji. Społeczność wypowiadająca się za życiem pomaga zapewnić dostęp do edukacji, która – jak wynika z zaprezentowanego przeglądu
badań –może pomóc zbudować „kulturę życia”, i w efekcie znacznie zmniejszyć
częstość dokonywanych aborcji.
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Demograficzny wymiar aborcji
Ewa Frątczak, Aneta Ptak-Chmielewska
Wprowadzenie
We wstępie do publikacji ONZ Abortion Policy: A Global View1 czytamy:
Chociaż przerwanie ciąży jest zwykle stosowane w praktyce przez większość krajów
świata i było stosowane w praktyce od dawna, to jest tematem, który budzi namiętność i spór. (...) Przerwanie ciąży jest bardzo blisko spornych zagadnień
prawnych, kontroli własnego życia przez kobiety i granic tej kontroli, istoty i natury
obowiązku państwa, by ochronić nienarodzone dzieci, napięcia między świeckimi
i religijnymi poglądami na życie ludzkie, praw małżonków i rodziców i ich zaangażowania w decyzje o przerwaniu ciąży i kolidujące prawa matki i płodu. Mówiąc
o aborcji, nie sposób pomijać procesy demograficzne, z którymi jest powiązana,
szczególnie zaś płodność (proces rodności, urodzenia) oraz umieralność (zgony).
Poniższy schemat przedstawia miejsce aborcji w odniesieniu do procesów demograficznych oraz szeroko pojętej polityki ludnościowej.
Należy zaznaczyć, że jakość i dostępność danych statystycznych nt. aborcji
zależy m.in. od regulacji prawnych dotyczących aborcji. Te zaś są na świecie bardzo
zróżnicowane (patrz Tabela 1.).
Pomiar zjawiska, źródła informacji
Mówiąc o demograficznym wymiarze aborcji, mamy na uwadze ocenę
zjawiska według: 1) określonych cech demograficznych (wiek kobiety, jej
stan cywilny, kolejność urodzenia dziecka); 2) cech społecznych (poziom wykształcenia), 3) cech geograficznych (miejsce zamieszkania kobiety); 4) aborcji
w relacji do: poczęć, liczby urodzeń, umieralności kobiet związaną z ciążą, porodem
i aborcją. Dane o zabiegach aborcyjnych pochodzą z oficjalnych statystyk państwowych i stanowią podstawę do wyznaczenia różnego rodzaju mierników.
1

Abortion Policies, 2002, s. 1.
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Schemat 1. Płodność – antykoncepcja – aborcja – umieralność: polityka ludnościowa.

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 1. Warunki dopuszczalności aborcji na świecie
Odsetek państw dopuszczających aborcję
(według warunków dopuszczalności)
Zagrożenie życia matki
98
Zagrożenie zdrowia fizycznego
63
Zagrożenie zdrowia psychicznego
62
Gwałt i kazirodztwo
43
Uszkodzenie płodu
39
Względy społeczno-ekonomiczne
33
Na żądanie
27
Źródło: Abortion Policies: A Global Review, Population Division, Department of Economic and Social
Affairs, United Nations, 2002, Vo.1 s. 8; Press Release, POP/830 14 June 2002 UN Population Division
Issues updated Study on Abortion Policies
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Najczęściej wykorzystywane mierniki do analizy aborcji i umieralności kobiet
to: 1) współczynnik aborcji (abortion rate) – liczba aborcji na 1000 kobiet w wieku
15-44 (49) lat, cząstkowe współczynniki aborcji według wieku, stanu cywilnego
i kolejności urodzenia u kobiety; 2) wskaźnik aborcji (abortion ratio) – liczba
aborcji na 100 zarejestrowanych ciąż (aborcji, poronień samoistnych i urodzeń),
proste wskaźniki będące relacją liczby aborcji do urodzeń żywych i poronień samoistnych. Do tej grupy miar należy zaliczyć2:
• wskaźnik umieralności kobiet z powodu ciąży, porodu i połogu (maternal
mortality ratio): liczba zgonów na 100 000 urodzeń żywych;
• współczynnik umieralności kobiet z powodu ciąży, porodu i połogu (maternal mortality rate): liczba zgonów na 100 000 kobiet w wieku prokreacyjnym (15-49 lat);
• życiowe ryzyko zgonu z powodu ciąży, porodu i połogu (lifetime risk of maternal death, oblicza się, mnożąc współczynnik umieralności przez 35 – lat);
• współczynnik niebezpiecznej aborcji (incidence rate) – liczba niebezpiecznych
aborcji na 1000 kobiet w wieku 15-49 lat;
• wskaźnik niebezpiecznej aborcji (incidence ratio) – liczba niebezpiecznych
aborcji w relacji do liczby urodzeń żywych (wyrażony w %);
• wskaźnik umieralności spowodowanej niebezpieczną aborcją (mortality ratio)
– liczba zgonów z tytułu niebezpiecznej aborcji na 1000 urodzeń żywych;
• proporcja (udział) zgonów z tytułu niebezpiecznej aborcji w ogólnej liczbie
zgonów z tytułu ciąży, porodu i połogu;
• współczynnik zgonów z powodu tzw. niebezpiecznej aborcji (case fatality rate)
– liczba zgonów z powodu tzw. niebezpiecznej aborcji na 100 procedur aborcji.
Aborcja – wybrane aspekty: świat, Europa
Spośród prawie 50 milionów przerwań ciąży, wykonanych na świecie każdego
roku (dane z 20003), 30 milionów dokonywanych jest w krajach rozwijających
się, a 20 milionów to tzw. aborcje niebezpieczne. Blisko 90% (95%) ze wszystkich
tzw. niebezpiecznych przerwań ciąż dokonywanych jest w krajach rozwijających
się. Ryzyko zgonu z powodu przerwania ciąży: w krajach rozwijających się: 1 na
2

Termin „niebezpieczna aborcja” (unsafe abortion) według definicji WHO z 2004 r.
oznacza: zabieg przerwania niechcianej ciąży przez osoby niewykwalifikowane i/lub
w warunkach niespełniających podstawowych norm medycznych.

3

Dane: WHO, ONZ, pochodzące głownie z publikacji: 1. C. AbouZahr, T. Wardlaw,
K. Hill K., Y. Choi, Maternal Mortality in 2000: Estimates Developed by WHO, UNICEF and UNFPA, WHO, Geneva 2002 2. Sharing Responsibility Women Society &
Abortion Worldwide, The
The Alan Guttmacher Institute. Reports 1999 http://www.guttmacher.org/pubs/sharing/pdf
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Wykres 1. Legalne aborcje – nielegalne aborcje
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Źródło: Sharing Responsibility Women Society & Abortion Worldwide, The Alan Guttmacher Institute. Reports 1999 http://www.guttmacher.org/pubs/sharing/pdf , wykres 4.2.,
str 26.

250 procedur, w krajach rozwiniętych: 1 na 3700 procedur. Ponad 70 000 kobiet
umiera każdego roku z powodu powikłań przerwania ciąży. Stanowi to około 13%
przypadków zgonów związanych z ciążą.
Poniżej zamieszczono dane charakteryzujące zjawisko aborcji na świecie
i w Europie, oparte na statystyce Światowej Organizacji Zdrowia i innych instytucji
Organizacji Narodów Zjednoczonych, według stanu na rok 1995. Około 1/3 ciąż
na świecie nie kończy się urodzeniem. Tylko 63% wszystkich ciąż kończy się urodzeniem dziecka, 15% to poronienia i urodzenia martwe, pozostałe 22 % to poronienia sztuczne. Współczynnik aborcji definiowany jest jako liczba aborcji na
1000 kobiet w wieku 15-44 lat. Na świecie na każdy tysiąc kobiet będących w wieku
prokreacyjnym każdego roku przypada 35 aborcji, w tym 20 są to aborcje legalne,
15 – nielegalne. W krajach rozwiniętych współczynnik wynosi 39/1000 (w tym
35 to aborcje legalne, 4 aborcje nielegalne). W krajach rozwijających się współczynnik aborcji wynosi odpowiednio 34/1000 (w tym 16 legalne i 18 nielegalne).
W krajach rozwiniętych dominują aborcje legalne, w krajach zaś rozwijających
się przeważają aborcje nielegalne.
Współczynnik aborcji jest bardzo zróżnicowany pomiędzy regionami, podregionami i państwami ze względu na wartość oraz strukturę. Najwyższy współczynnik
aborcji ma Europa Wschodnia: 90/1000 przy średnim poziomie współczynnika dla
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Europy na poziomie 48/1000 (ponad dwukrotnie mniej). Regiony rozwinięte, z wyłączeniem Europy Wschodniej, mają współczynnik aborcji na poziomie 20. Pozostałe kontynenty mają współczynniki aborcji odpowiednio: Afryka – 33/1000;
Azja – 33/1000; Ameryka Łacińska – 37/1000. Zdecydowana przewaga aborcji
w tych częściach świata to aborcje nielegalne. Trzy kraje na świecie o najwyższym
współczynniku aborcji to: Wietnam, Rumunia i Kuba. Miejsce czwarte zajmuje
Rosja, piąte Białoruś, szóste – Ukraina. Najniższe wartości współczynników mają
kraje: Hiszpania, Irlandia, Holandia, Belgia, Niemcy, Szwajcaria, Tunezja i Finlandia.
Umieralność matek
Szacowana przez WHO liczba zgonów kobiet w związku z ciążą, porodem
i połogiem na świecie w roku 2000 wyniosła 529 000. Znaczna część tej liczby
przypada na Afrykę i Azję, odpowiednio jest to 251 000 i 253 000, co stanowi 95,3%
ogólnej liczby zgonów. Wskaźnik umieralności kobiet dla całego świata jest szaTabela 2. Wskaźniki umieralności kobiet z powodu ciąży porodu i połogu
Liczba zgonów matek na 100.000 urodzeń żywych wg regionów
Świat
Kraje rozwinięte
Regiony mniej rozwinięte
Afryka
830
Afryka Wschodnia
1.061
Afryka Środkowa
944
Afryka Północna
130
Afryka Południowa
437
Afryka Zachodnia
1.023
Azja
330
Azja Wschodnia
55
Azja Południowo-Środkowa 520
Azja Zachodnia
190

400
20
440

Europa
28
Europa Wschodnia
61
Europa Północna
11
Europa Południowa
15
Europa Zachodnia
17
Ameryka Łacińska i Karaiby 190
Karaiby
408
Ameryka Środkowa
137
Ameryka Południowa
197
Północna Ameryka
11
Oceania
240
Australia i Nowa Zelandia
12
Malezja/Mikronezja/Polinezja 1.123

Źródło: Maternal mortality in 2000, Estimates developer by WHO, UNCEF and UNFPA.
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Wykres 2. Zgony z powodu niebezpiecznej aborcji: 1995-2000.

Źródło: Global and Regional Annual Estimates of Incidence and Mortality, Unsafe Abortions, United
Nations Regions, 1995-2000.

cowany na poziomie 400, jego wartość osiąga poziom 440 w regionach rozwijających się i 20 w krajach rozwiniętych. Wśród kontynentów najwyższy wskaźnik
umieralności ma Afryka (830), w tym Afryka Subsaharyjska (920). Kraje, które
mają najwyższą szacowaną liczbę zgonów kobiet z powodu: ciąży, porodu i połogu,
to4: Indie (136 tys.), Nigeria (37 tys.), Pakistan (26 tys.), Kongo (20 tys.), Etiopia
(24 tys.), Tanzania (21 tys.), Afganistan (20 tys.), Bangladesz (16 tys.), Angola,
Chiny, Kenia po 11 tys. Te 13 krajów daje ogólną liczbę zgonów 333 tys., co stanowi
63% ogólnej liczby zgonów. Z porównania liczb absolutnych i wskaźników umieralności matek w latach 1995 i 2000 wynika, że:
• nastąpił nieznaczny wzrost absolutnej liczby zgonów: z 515 tys. do 529 tys.,
• absolutny wzrost liczby zgonów nie przełożył się na wzrost wskaźnika umieralności matek i w obu okresach wynosi 400 zgonów na 100 000 urodzeń
żywych,
• nastąpił spadek liczby zgonów i wskaźnika zgonów w Afryce (z 273 tys. do
251 tys.; wskaźnik z 1000 do 830) i wzrost liczby zgonów i wskaźnika w Azji
(z 217 tys. do 253 tys., wskaźnik z 280 do 330).
Ryzyko zgonu jest największe w Afryce (1 na 20), w tym w Afryce Subsaharyjskiej (1 na 16). Najmniejsze jest w krajach rozwiniętych: 1 na 2 800. Interpretacja miernika jest następująca: średnio jedna kobieta na 16 w Afryce Subsaharyjskiej i jedna kobieta na 2 800 w krajach rozwiniętych doświadcza ryzyka zgonu
z powodu ciąży, porodu i połogu w ciągu cyklu życia.
4

Por. Maternal mortality in 2000, 2002, str. 13.
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Wykres 2. i tabela 2. przedstawiają regionalne zróżnicowanie wskaźnika
umieralności matek oraz zgonów z powodu niebezpiecznej aborcji. Terminem
tzw. niebezpiecznej aborcji określa się zabieg, który jest przeprowadzony przez
osoby nieposiadające odpowiednich kwalifikacji lub przeprowadzany jest w warunkach zagrażających zdrowiu lub życiu kobiety.
Aborcja – wybrane aspekty, Polska
W 1960 roku zanotowano w Polsce 223 tys., a w 2002 r. 159 aborcji. Skala
zmian liczby zarejestrowanych aborcji jest ogromna. Prawo zezwalające na aborcję
ze względów społecznych i zdrowotnych funkcjonowało w Polsce od 1956 roku.
Nowe regulacje prawne obowiązują w Polsce od 7 stycznia 1993 roku, to jest od daty
wprowadzenia Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności przerywania ciąży. Od tej daty obserwuje się istotne zmniejszenie
liczby aborcji. W roku 2002 liczba legalnie zarejestrowanych aborcji: 159, jest bardzo
mała w porównaniu do liczby urodzeń żywych. Stosowne dane zamieszcza tabela
3. Od 1993 roku, kiedy wprowadzono Ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oficjalna liczba rejestrowanych zabiegów przerywania ciąży z ponad 100 tysięcy zmalała do poziomu 1 240
(1993) i 874 (1994). Wyjątek stanowi rok 1997, kiedy obowiązywały inne przepisy.
W roku tym liczba aborcji wzrosła 6-krotnie w stosunku do roku poprzedniego.
Według obecnej ustawy (Dz. U. Nr 157) aborcja jest zgodna z prawem w takich
samych sytuacjach, które uwzględniała ustawa z 1993 roku. Zarejestrowana liczba
aborcji w roku 2002 wynosiła 159, natomiast faktyczna liczba pozostaje w dalszym
ciągu nieznana i znajduje się w sferze spekulacji lub szacunków.
Analizy rozmiarów aborcji w okresie 1950-1980 w krajach Europy Wschodniej
w latach 1950-1980 wskazują, że liczba legalnych aborcji w tym regionie była najwyższa na świecie, a aborcja pełniła rolę środka „nowoczesnej antykoncepcji”5 lub
inaczej „narzędzia kontroli urodzeń”6. Liczba urodzeń żywych wykazuje w latach
1960-2002 stałą tendencje spadkową, podobnie jak liczba zabiegów przerywania
ciąży (aborcji). Dla przykładu w latach 1980 i 1985, kiedy obowiązywała ustawa dopuszczająca aborcję ze względów społecznych, liczba aborcji stanowiła 20% ogólnej
liczby urodzeń żywych. Z danych tabeli 3. wynika, że udział poronień samoistnych
w odniesieniu do urodzeń żywych oscyluje na poziomie około 10-11%, wtedy kiedy
liczba urodzeń była na poziomie 680 tys. w roku 1985 i w roku 2001, kiedy liczba
urodzeń zmniejszyła się do poziomu 368 tys. Powstaje pytanie o fenomen prawie
zerowej liczby aborcji. Nie ma jednak wiarygodnych badań, które dotyczyłyby zagadnień niezamierzonych poczęć, ich uwarunkowań, jak i nielegalnych aborcji.
5

Frejka, 1983.

6

Kulczycki, 1995.

PRZYCZYNY I SKALA ZJAWISKA

70

Liczba poronień
samoistnych

Poronienia samoistne jako %
urodzeń żywych

Zabiegi przerywania
ciąży jako % urodzeń
żywych

1960
1965
1970
1975
1980
1985
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002

Ogólna liczba
zabiegów przerwania
ciąży (aborcji)

Lata

Urodzenia żywe
w tys.

Tabela 3. Urodzenia żywe, aborcje i poronienia samoistne, Polska – lata 1960-2002.

669,5
547,4
547,8
646,4
695,8
680,1
564,4
547,7
547,7
515,2
494,3
481,3
433,1
428,2
412,7
395,6
382
378,3
368,2
353,7

22 3000
168 600
148 300
138 800
137 950
135 564
82 137
59 417
30 878
11 640
1 240
874
570
505
3047
310
151
138
124
159

66 800
65 700
73 300
77 700
68 757
72 758
59 549
59 454
55 992
51 802
53 057
46 970
45 300
45 054
44 185
43 959
41 568
41 007
40 559
41 707

09,9
12,0
13,3
12,0
09,9
10,7
10,6
10,9
10,2
10,1
10,7
09,8
10,5
10,5
10,7
11,1
10,9
10,8
11,0
11,7

33,300
30,800
27,00
21,400
19,800
19,900
14,500
10,800
05,600
02,200
00,200
00,001
00,001
00,001
00,007
00,00
00,00
00,00
00,00
00,00

Źródło: Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonania Ustawy z dnia 7 I 1993 roku o planowaniu
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Warszawa, 27.X.
2003, tablica 1.9.
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Według pozarządowej organizacji Federacji na rzecz Kobiet i Planowania
Rodziny, Ustawa antyaborcyjna nie zlikwidowała i prawdopodobnie nie zmniejszyła
aborcji. Szacowana przez Federację liczba nielegalnych aborcji waha się w granicach
80-200 tys. rocznie. Oznaczałoby to, że podziemie aborcyjne w Polsce jest rozwinięte7.
Można jednak przytoczyć pewne argumenty tłumaczące niską liczbę aborcji: wzrost
poziomu edukacji seksualnej, większa znajomość metod planowania rodziny i zapobiegania nieplanowanej ciąży, powszechna dostępność środków antykoncepcyjnych, skuteczność innych stosowanych metod zapobiegania ciąży. To wszystko
prowadzi do zmian w kulturze i zachowaniach jednostek oraz świadomości społecznej8, co wraz z niezmienną wobec aborcji postawą Kościoła w Polsce może
przyczyniać się do coraz rzadszego występowania tego zjawiska.
Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny oraz Polska Federacja
Ruchów Obrony Życia nie są zgodne do co do masowego występowania zjawiska
podziemia aborcyjnego w Polsce. Rozbieżności dotyczą oceny skali tego zjawiska,
jak również metodologii szacunków jego rozmiarów. Polskie Stowarzyszenie
Obrońców Życia Człowieka szacuje wielkość podziemia aborcyjnego w Polsce na
ok. 7-13 tysięcy zabiegów przerywania ciąży rocznie9, natomiast według oceny Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny jest to poziom 80-200 tysięcy zabiegów rocznie. Wobec braku wiarygodnych informacji o poronieniach w Polsce
Jóźwiak i Paradysz10 przeprowadzili szacunki ich liczby w Polsce, wykorzystując
dane dotyczące Czechosłowacji z wybranych lat okresu 1960-1990. Konkluzja
autorów jest następująca11: Szacunki liczby sztucznych poronień, które otrzymaliśmy,
świadczą o tym, jak dalece dane o aborcji są zafałszowane. Wniosek ten świadczy
o tym, że jest to obszar badań, który wymaga pogłębionych studiów.
Zakończenie
Aborcja jest zjawiskiem dość silnie zróżnicowanym regionalnie, uwarunkowanym regulacjami prawnymi. Najbardziej korzystne wskaźniki odnoszą się do
Europy, z wyjątkiem Europy Wschodniej. Szansą na ograniczenie liczby aborcji
i umieralności z nią związanej są m.in. zapisy w różnych dokumentach międzynarodowych, których efektywne wdrażanie może przyczyniać się do zmniejszenia
skali zjawiska i jego niekorzystnych następstw.
7

Por. Ustawa antyaborcyjna w Polsce, 2000.

8

Wróblewska, 2002.

9

Por. Podziemie aborcyjne, mity i fakty, 2003.

10

Jóźwiak, Paradysz, 1993.

11

Tamże, s. 40.
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Podczas Milenijnego Szczytu ONZ (2000) wszystkie państwa uznały konieczność zmniejszenia ubóstwa i nierówności społecznych. Za jeden z kluczowych
Milenijnych Celów Rozwoju uznano poprawę stanu zdrowia matek i zmniejszenia
o 3/4 umieralności kobiet z przyczyn związanych z ciążą w latach 1990-2015 .
W Polskim Raporcie Milenijnych Celów Rozwoju 12 założono dla lat
1990-2015 spadek współczynnika zgonów kobiet w związku z ciążą, porodem
i połogiem z poziomu 31,5 do 8,0 (zmniejszenie umieralności okołoporodowej
o 75%) oraz spadek współczynnika płodności wśród nastolatek (w wieku 15-19
lat) o 75%, z poziomu 15,2 do poziomu 4. Realizacja tych celów w warunkach
polskich wymaga aktywnych działań w co najmniej trzech obszarach polityki:
ludnościowej, zdrowotnej i społecznej.
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Następstwa somatyczne
i psychologiczne
Somatyczne następstwa aborcji
Bogdan Chazan
Termin „aborcja” był do niedawna nieobecny w terminologii medycznej
w Polsce. W Wielkim Słowniku Medycznym wydanym w 1996 roku pod auspicjami Wydziału Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk przez Wydawnictwo Lekarskie PZWL jest jedynie hasło „poronienie sztuczne” (łac. abortus
artificialis). Jest to ...przerwanie ciąży, wykonywane zgodnie z zasadami sztuki lekarskiej, ze wskazań lekarskich lub prawnych. Niektórzy uważają, że o ciąży można
mówić dopiero po zagnieżdżeniu zarodka w błonie śluzowej macicy, a więc po 7-8
dniu po zapłodnieniu. Analogicznie, jedynie w odniesieniu do działań podjętych
po tym czasie, zastosować by można termin „przerwanie ciąży”. W tym samym
Słowniku znajduje się definicja terminu „ciąża”. Według niej jest to stan czynnościowy w życiu kobiety związany z rozwojem płodu w jej organizmie; zaczyna się
od wniknięcia plemnika do dojrzałego jaja i połączenia komórki męskiej i żeńskiej
w zygotę, a kończy porodem... W poważnych czasopismach naukowych również
mówi się o ciąży, jako procesie rozpoczynającym się od momentu zapłodnienia1.
Z przerwaniem ciąży mamy do czynienia wówczas, kiedy podejmowane
jest działanie, którego celem jest zakłócenie przebiegu ciąży i w konsekwencji
śmierć zarodka lub płodu – form rozwoju człowieka w fazie prenatalnej. Jako
aborcję należy więc określać działania podejmowane w całym okresie rozwoju
wewnątrzmacicznego, począwszy od momentu zapłodnienia. W niektórych podręcznikach medycznych spotkać można określenie „aborcja terapeutyczna”2. Nie
da się tego terminu wyjaśnić, będąc jednocześnie w zgodzie z wiedzą medyczną
czy ze zdrowym rozsądkiem. Ciąża nie jest przecież chorobą wymagającą leczenia, a z punktu widzenia dziecka procedurę, w wyniku której traci życie, trudno
nazwać terapią.
1

Norwitz, Schust, S.J. Fischer, 2001.

2

Munsick, 2000.
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Życie człowieka rozpoczyna się w momencie wniknięcia plemnika do
komórki jajowej. Geny matki i ojca łączą się, dając niepowtarzalny zespół genetycznie uwarunkowanych cech w nowym organizmie człowieka, który na początku jest pojedynczą komórką. Zarodek, mający postać kilku blastomerów,
potem moruli i blastuli, zagnieżdża się w błonie śluzowej macicy i nadal rośnie.
Nie jest to „potencjalna istota ludzka”, określana czasem w literaturze medycznej
jako preembryo, ale człowiek, pełnoprawny członek ludzkiej rodziny. Od ósmego
tygodnia życia aż do urodzenia dziecko określa się w medycynie jako płód. Około
40 tygodnia dziecko się rodzi. Urodziny nie są więc początkiem rozwoju istoty
ludzkiej, ale zamykają okres jej wewnątrzmacicznego życia. Dziecko zmienia
„miejsce pobytu”, ale jednocześnie w jego organizmie zachodzą w tym momencie
poważne zmiany, zwłaszcza w zakresie układu sercowo-naczyniowego i oddechowego. Zachowanie dziecka tuż przed i zaraz po urodzeniu, na przykład okresy
snu i czuwania, ruchliwość w określonych porach dnia czy reakcja na stres lub
ból są bardzo podobne.
Aborcja jest jedną z najczęściej wykonywanych procedur medycznych.
W Stanach Zjednoczonych wykonuje się ich rocznie prawie półtora miliona. Obserwowano tam do lat osiemdziesiątych systematyczny wzrost liczby aborcji w porównaniu z liczbą urodzeń, równolegle ze zwiększeniem się częstości stosowania
środków antykoncepcyjnych. W 1972 roku liczba aborcji przypadająca na 1000
żywych urodzeń wynosiła 180, w latach osiemdziesiątych 360, a w roku 1992 –
335. W grupach kobiet najmłodszych i najstarszych wskaźnik ten osiągnął 450.
U kobiet w tych grupach wiekowych częściej niż w innych ciąża kończy się aborcją3.
We Francji wykonuje się rocznie około 200 tysięcy aborcji, w tym 10 000
u niepełnoletnich dziewcząt. Jednocześnie Francuzki stosują coraz częściej doustne
środki antykoncepcyjne (w 1978 roku 28% kobiet w wieku 20-44 lat, w 1994 roku
40%, a w 2004 roku 45%)4. W Anglii i Walii przeprowadzono w 2003 roku 181
tysięcy zabiegów. To o 3% więcej niż w roku poprzednim i najwyższy wskaźnik
od wprowadzenia statystyk. Wzrosła częstość aborcji wśród dziewcząt w wieku
15-19 lat, o 8% zwiększyła się liczba aborcji wśród dziewcząt przed 15. rokiem
życia. Urzędnicy Ministerstwa Zdrowia nie potrafią wytłumaczyć, dlaczego wzrasta
liczba aborcji, skoro dostęp do środków antykoncepcyjnych miał być łatwiejszy5.
W Polsce w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia liczba zarejestrowanych zabiegów wynosiła około 200 000 rocznie, od kilku lat rejestruje się rocznie
około 150 aborcji wykonanych zgodnie z przepisami prawa6. Prawdziwą liczbę
3

Henshaw, 1998.

4

Wiadomości wp.pl. 12.11.2004.

5

Polska Agencja Prasowa, 28.08.2004.

6

Sprawozdanie Rady Ministrów, 2003.
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zabiegów szacuje się na 15-20 tysięcy rocznie, szacunki mówiące o kilkuset tysiącach nie opierają się na wiarygodnych przesłankach. Dopuszczalność zabiegu
„przerwania ciąży” reguluje obecnie Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku (Dz. U.
z 01.03 1993 roku Nr 17 poz. 78).
Istota zabiegu aborcji to, jak wspomniano wyżej, ingerencja w fizjologiczny
proces ciąży za pomocą środków mechanicznych czy farmakologicznych. Prowadzi
ona do zabicia zarodka lub płodu, a jednocześnie poważnie narusza delikatne
mechanizmy fizjologiczne organizmu kobiety i struktury anatomiczne. Nic więc
dziwnego, że nierzadko pociąga za sobą przejściowe lub trwałe zaburzenia jej
zdrowia fizycznego i psychicznego7.
Stopień i trwałość następstw somatycznych zależy od kilku czynników.
Należą do nich: wiek kobiety, metoda aborcji i techniczna sprawność wykonującego, zaawansowanie ciąży, kolejność ciąży, rodność kobiety (liczba przebytych
ciąż i porodów). Czasem te czynniki nakładają się na siebie. Przerwanie zaawansowanej ciąży częściej dotyczy młodych kobiet, u których sam wiek jest czynnikiem ryzyka powikłań aborcji8.
Śmierć kobiety w wyniku aborcji zdarza się rzadko, według oficjalnych statystyk śmiertelność kobiet z tego powodu w Stanach Zjednoczonych zmniejszyła
się z 4,1 na 100 000 „legalnych” aborcji w 1972 roku do 0,3 w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku9. Prawdopodobnie zgony kobiet z powodu aborcji zdarzają
się częściej, niż są oficjalnie podawane. Według danych Światowej Organizacji
Zdrowia, w 1995 roku odsetek zgonów kobiet z powodu powikłań aborcji w odniesieniu do wszystkich zgonów matek w całej Europie wynosił 17%, w Europie
środkowej i wschodniej 24%, a w krajach zachodniej i północnej Europy – 0 do
2%10. Przyczyną różnic są prawdopodobnie warunki życia, poziom opieki medycznej, metody aborcji.
Do chirurgicznych metod aborcji należą: a) tzw. regulacja miesiączki, b) rozszerzenie kanału szyjki macicy i odessanie, c) rozszerzenie kanału szyjki macicy
i wyłyżeczkowanie, d) nacięcie macicy, wydobycie płodu i potem jej wycięcie
(rzadko stosowana). Metody „niechirurgiczne” są stosowane w ciąży zaawansowanej, od drugiego trymestru. Od kilku lat stosowana jest coraz częściej tzw.
aborcja farmakologiczna. Do niszczenia zarodków dochodzi podczas procedur
wspomaganej prokreacji. Mechanizm działania hormonalnych i wewnątrzmacicznych środków antykoncepcyjnych polega m.in. na zaburzeniu przechodzenia
7

Chazan, 1993.

8

Munsick, 2000.
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Henshaw, 1998.
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Bajos i wsp., 2003.
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zarodka w fazie blastocysty przez jajowód i jego zagnieżdżenia w błonie śluzowej
macicy, w wyniku czego zarodek ginie. Mechanizm ten w różnym stopniu odpowiada za „antykoncepcyjny” efekt działania środka.
1a. „Regulacja miesiączki” oznacza sztuczne przerwanie bardzo wczesnej
ciąży, zwykle między 4. a 7. tygodniem, licząc od pierwszego dnia ostatniej miesiączki. Procedura ta polega na założeniu do macicy przez kanał szyjki cienkiego,
plastikowego cewnika, o średnicy od 4 do 7 mm. Koniec cewnika jest dołączony do
strzykawki, za pomocą której wytwarza się podciśnienie i zasysa zawartość macicy.
W 2-3% przypadków zabieg jest nieudany. Powikłania to krwawienie i zakażenie.
Procedurę wykonuje się bez znieczulenia11. Kilka lat temu niektóre organizacje
kobiece ułatwiały nabycie zestawu o nazwie „Do it yourself ” (zrób to sama), służącego do wykonania u siebie zabiegu „regulacji miesiączki”.
1b. Aborcja metodami chirurgicznymi wykonywana jest zwykle w znieczuleniu miejscowym – okołoszyjkowym albo w znieczuleniu (uśpienie). Przed
wykonaniem aborcji metodą chirurgiczną konieczne jest rozszerzenie kanału
szyjki macicy. Do tego celu służą metalowe rozszerzadła – komplet zawierający
kilkanaście sztuk metalowych pręcików o zróżnicowanej średnicy. Szyjkę zwykle
rozszerza się do średnicy 12 mm. Założenie rozszerzadła o średnicy 9 mm jest
u kobiety będącej w pierwszej ciąży najtrudniejsze, potem przy zakładaniu rozszerzadeł o większej średnicy opór tkanek szyjki jest już zdecydowanie mniejszy.
Dochodzi wówczas do uszkodzenia, czasem trwałego, włókien tkanki łącznej, co
prowadzić może podczas następnej ciąży do tzw. niewydolności szyjki macicy
i przedwczesnego urodzenia. Na Zachodzie najczęściej stosowaną metodą aborcji
chirurgicznej w 8–14. tygodniu ciąży jest odessanie. Po rozszerzeniu kanału szyjki
macicy umieszcza się w jamie macicy końcówkę ssaka który wytwarza podciśnienie o wartości 500-700 mm Hg. Najpierw przemieszczają się do kaniuli wody
płodowe, potem płód i trofoblast (łożysko). Im bardziej zaawansowana ciąża, tym
większa powinna być średnica przyrządu.
1c. Metoda wyłyżeczkowania jamy macicy jest stosowana w 5-12. tygodniu
ciąży Uważa się ją na świecie za mniej bezpieczną niż odessanie. Polega na rozszerzeniu kanału szyjki, a następnie założeniu kleszczyków do macicy, za pomocą
których operator miażdży płód i tkanki trofoblastu, usuwając je następnie na zewnątrz. Potem za pomocą przyrządu o kształcie łyżeczki usuwa, skrobiąc od wewnątrz ścianę macicy, resztę pozostawionych tkanek12.
Konsekwencje chirurgicznej aborcji dla zdrowia (i życia) matki zależą od
środowiska, w którym kobieta żyje, metody aborcji, rodzaju znieczulenia, czasu
trwania ciąży, wieku kobiety. Stosunkowo częste są powikłania związane ze sto11
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sowaną metodą znieczulenia, miejscowego lub ogólnego. Obok nich do najczęstszych wczesnych komplikacji chirurgicznej aborcji należą: uszkodzenie
szyjki macicy, przebicie macicy (1-4 na 1000 procedur) i krwotok (1,5 na 1000).
Podczas zabiegu dochodzi też czasem do uszkodzenia narządów sąsiednich: jelit
lub pęcherza moczowego. W przypadkach uszkodzenia macicy lub innych narządów konieczny jest zwykle zabieg operacyjny w celu potwierdzenia rozpoznania i naprawy uszkodzeń. Do krwotoku dochodzi wskutek rozkurczu mięśnia
macicy, zaburzeń krzepnięcia krwi, działania leków znieczulających lub uszkodzenia macicy. Rzadko występującym, lecz bardzo ciężkim, powikłaniem aborcji
chirurgicznej jest zator wodami płodowymi. Pozostawienie w macicy tkanek
łożyska wymaga powtórzenia procedury13.
W badaniu, wykonanym w latach osiemdziesiątych w Wielkiej Brytanii na
materiale klinicznym ponad 6 tysięcy aborcji, wykazano, że 10% pacjentek powróciło do lekarza w ciągu trzech tygodni z powodu powikłań, z tego 2,1% z poważnymi komplikacjami14. W Danii przeprowadzono badanie dotyczące powikłań
5,5 tysiąca aborcji. U 6,1% kobiet konieczna była hospitalizacja z powodu powikłań. Najczęściej zdarzały się one u kobiet przed 25. rokiem życia. Opinię, że
aborcja jest szczególnie niebezpieczna u młodych kobiet i wówczas, kiedy dotyczy
pierwszej ciąży, potwierdza doniesienie duńskich autorów15. W tym samym kraju
Zhou i współpracownicy16 wykonali w 2001 roku badanie, w którym analizowano
powikłania aborcji u 56 tysięcy kobiet. Okazało się, że powikłania te (krwotok,
zakażenie, powtórzenie zabiegu) wystąpiły u 5% kobiet, dotycząc najczęściej nastolatek. Niedawno opublikowano wyniki badań dotyczących częstości poaborcyjnych powikłań w niektórych krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Można
je prawdopodobnie odnosić do naszego kraju. Na Ukrainie komplikacje bezpośrednio po zabiegu wystąpiły u 14% kobiet, a powikłania w późniejszym okresie
– u 6% kobiet. Analogicznie w Rumunii powikłania wystąpiły odpowiednio
u 8 i 6% kobiet poddających się przerwaniu ciąży. Częstość powikłań zwiększała
się wraz ze stopniem zaawansowania ciąży, wpływu wieku kobiet nie oceniano.
Najczęściej występujące powikłania to: ból w dole brzucha, ciężki lub przedłużający się krwotok, gorączka i w kilku przypadkach przebicie macicy17.
Częste powikłanie aborcji to zakażenie. Po zabiegu może dojść do zapalenia
macicy, przechodzącego następnie w zapalenie jajowodów. Następstwem zapalenia
jajowodów są zaburzenia płodności, spowodowane zarośnięciem ich wnętrza.
13
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Szczególnie często dochodzi do takiego powikłania u kobiet z zakażeniem szyjki
macicy drobnoustrojem Chlamydia trachomatis. Zakażenie to dotyczy przede
wszystkim młodych kobiet i u nich też przerwania ciąży szczególnie często powikłane są procesem zapalnym. Wyniki badań, których autorzy zajmowali się tym
zagadnieniem, dowodzą, że 10-40% kobiet, u których wykonano zabieg, miało
infekcję Chlamydia, u 10-25% z nich doszło do zakażenia. Oznacza to, że 1-10%
kobiet zachoruje po zabiegu na zapalenie macicy i jajowodów18. Powikłanie to
niesie za sobą 17% ryzyko niepłodności pochodzenia jajowodowego, 20% ryzyko
przewlekłych bólów brzucha, 40% – bólów podczas współżycia płciowego i dwa
razy większe (80%) – zaburzeń miesiączkowania19.
Frank i współpracownicy20 na podstawie badania prospektywnego i retrospektywnego grupy ponad 20 tysięcy kobiet doszli do wniosku, że przerwanie ciąży
wydaje się nie mieć wpływu na przyszłą płodność. Jednak w grupie kobiet poddanych
badaniu prospektywnemu stwierdzono, że przerwanie pierwszej ciąży łączy się
z częstszą późniejszą niepłodnością niż jej zakończenie w sposób naturalny21. Po
sztucznym poronieniu, powikłanym stanem zapalnym czy krwotokiem, dojść może
do powstania zrostów wewnątrz macicy, utrudniających rozwój zarodka podczas
następnej ciąży. W rezultacie dochodzi do poronienia lub porodu przedwczesnego.
Po zabiegu aborcji dochodzi czasem do powikłań zakrzepowo-zatorowych, dotyczących naczyń kończyn i mózgu. Niepodanie po zabiegu immunoglobuliny anty
D może przyczynić się do powstania u dzieci konfliktu serologicznego.
Badania wykazały zwiększenie częstości raka piersi u kobiet po przebytych
zabiegach aborcji. Początek ciąży to gwałtowny wzrost poziomów hormonów
w organizmie matki: estradiolu, progesteronu i choriongonadotropiny. W następstwie tych zmian dochodzi do dzielenia się i różnicowania komórek gruczołu
piersiowego (ból i napięcie piersi w początkowym okresie ciąży), które kończy się
wraz z urodzeniem dziecka. Aborcja powoduje szybki spadek poziomu hormonów,
rozwój komórek gruczołu zatrzymuje się, zanim staną się one zupełnie dojrzałe
i zróżnicowane. Są one wówczas szczególnie wrażliwe na czynniki prowadzące do
rozwoju nowotworu (kancerogeny). Daling i współpracownicy22 wykazali w 1994
roku zwiększenie o 20% częstości tego nowotworu u kobiet przed 45. rokiem życia,
nawet po jednorazowym przerwaniu ciąży. Brind wraz z zespołem23 stwierdzili
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natomiast, że u kobiet, u których wykonano aborcję, przed ciążą zakończoną urodzeniem dziecka ryzyko raka piersi jest większe o 50%. Jeżeli aborcji dokonano
po urodzeniu dziecka, ryzyko raka wzrasta w mniejszym stopniu, o 30%24. Melbye
i współpracownicy25 są zdania, że przerwanie ciąży po 17. tygodniu łączy się ze
wzrostem ryzyka raka piersi o 89%. Wielokrotne przerwania ciąży zwiększają
ryzyko raka w porównaniu z jednorazową procedurą, ale badań ilościowych
jeszcze nie wykonano.
Aborcja, zwłaszcza wielokrotnie powtarzana u tej samej kobiety, może być
przyczyną powikłań podczas następnej ciąży. Linn i wsp.26 wykazali, że przerwanie ciąży zwiększa częstość krwawień w pierwszym trymestrze następnej ciąży,
przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego, małej urodzeniowej masy ciała
i porodu przedwczesnego. Krasomski i wsp.27 stwierdzili w swoich badaniach,
że przerwanie ciąży u pierworódki dwukrotnie zwiększa ryzyko porodu przedwczesnego w następnej ciąży. Zwiększenie częstości porodów przedwczesnych
u kobiet po przebytej aborcji potwierdzili inni autorzy28. Martius i wsp.29 poszukiwali czynników ryzyka porodów przedwczesnych. Na podstawie analizy ponad
100 tysięcy urodzeń w Bawarii doszli do wniosku, że prawdopodobieństwo urodzenia przed 32. tygodniem ciąży jest 2,5 razy większe u kobiety po jednorazowej
aborcji i ponad 5 razy większe, jeżeli było w przeszłości więcej zabiegów30.
Przerwanie ciąży zwiększa ryzyko nieprawidłowego zagnieżdżenia się
zarodka w następnej ciąży i rozwoju ciąży pozamacicznej. Hogue31 dokonała
metaanalizy oceny wpływu aborcji na późniejszy przebieg procesów prokreacji.
Okazało się, że przerwanie pierwszej ciąży metodą wyłyżeczkowania zwiększa
ryzyko ciąży pozamacicznej, poronień samoistnych w drugim trymestrze ciąży
i małej urodzeniowej masy ciała.
1d. Nacięcie macicy w celu przerwania ciąży wykonuje się rzadko. Technika
jest podobna do cesarskiego cięcia. Dziecko wyjmuje się z macicy przez nacięcie
powłok brzusznych, najczęściej żywe. Procedura bywa stosowana w przypadkach
nowotworów narządu rodnego. Wówczas po nacięciu macicy i usunięciu z niej
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dziecka wykonuje się operację wycięcia macicy. Nacięcie macicy, a w jeszcze
większym stopniu jej wycięcie, łączy się zwykle z poważnym ryzykiem powikłań.
2. Wstrzyknięcie do jamy macicy różnego rodzaju płynów: stężonej
glukozy, hipertonicznego roztworu soli, doprowadza do aborcji w końcowym
okresie pierwszego trymestru ciąży (jednej trzeciej części ciąży) i w drugim trymestrze (środkowej jednej trzeciej ciąży, to znaczy w 13-27. tygodniu). Po 1-2
dniach dochodzi zwykle do skurczów macicy i do poronienia lub porodu, w zależności od zaawansowania ciąży. Czasem istnieje potrzeba podania dodatkowo
leków wywołujących skurcze macicy. Dość częste są powikłania tej procedury:
zaburzenia krzepnięcia krwi, zator wodami płodowymi, pęknięcie macicy, zaburzenia elektrolitowe.
Inną metodą aborcji w zaawansowanej ciąży jest podanie dożylnie dużych
dawek hormonu wywołującego skurcze macicy – oksytocyny. Zajmowało to
zwykle dużo czasu, często kończyło się niepowodzeniem. Notowano ciężkie powikłania stosowania dużych dawek oksytocyny: zator płynem owodniowym, pękniecie macicy oraz tzw. zatrucie wodne. W późniejszych czasach wyprodukowano
różne formy prostaglandyn, substancji mających właściwości wywoływania silnych
skurczów macicy, które mogą być podawane dożylnie, domięśniowo, dopochwowo, doszyjkowo oraz doustnie. Stosowanie tych substancji w celu wywołania
sztucznego poronienia łączy się z licznymi objawami ubocznymi: wymiotami,
atakami astmy, gorączką i biegunką. Powstał też inny problem: wywołanie poronienia późnego lub porodu przedwczesnego poprzez podanie do macicy środków
hipertonicznych prowadziło do śmierci płodu, natomiast po użyciu w tym samym
celu prostaglandyn rodziło się nierzadko żywe, najczęściej niedonoszone dziecko.
By tego uniknąć, niektórzy podają do jamy owodni przed urodzeniem roztwór soli
albo dosercowo chlorek potasu. Intensywne skurcze macicy stwarzają zagrożenie
jej pęknięciem, zwłaszcza u kobiet po cięciach cesarskich32. Najczęściej obecnie
stosowanym preparatem prostaglandyny jest misoprostol, analog prostaglandyny
z grupy E-1. Znany w Polsce lek pod nazwą cytotec jest formą misoprostolu, zarejestrowaną jak dotąd wyłącznie do leczenia choroby wrzodowej żołądka.
3. Praktyka tzw. aborcji farmakologicznej jest rezultatem aktywności
badaczy poszukujących niechirurgicznej metody aborcji we wczesnej ciąży.
Zarodek zagnieżdża się w błonie śluzowej macicy 6-10 dni po owulacji. Prawidłowy przebieg implantacji zależy od wielu czynników. Ważna jest obecność
hormonów steroidowych, zwłaszcza progesteronu, naturalnych mechanizmów
hamujących syntezę prostaglandyn, supresja odpowiedzi immunologicznej oraz
obecność czynników wzrostu i różnicowania się trofoblastu33.
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W 1985 roku zauważono po raz pierwszy, że skurcze macicy i następnie poronienie można wywołać, podając substancję mifepristone, antagonistę progesteronu. Substancja ta wywoływała martwicę zmienionej ciążowo błony śluzowej
macicy (doczesnej), uszkodzenie naczyń krwionośnych i odklejenie trofoblastu.
Następnie dochodzi do skurczów macicy i rozwierania się szyjki macicy34. Aborcja
farmakologiczna polega na podaniu najpierw mifepristonu doustnie, a 48 godzin
później lub w tym samym czasie prostaglandyny E1 dopochwowo. Do poronienia dochodzi w 84-97% przypadków. Prostaglandyna zwiększa skurczowy
efekt działania misoprostolu. Aborcja farmakologiczna nie jest w Polsce legalna.
Obserwacja kobiety po podaniu środków nie jest, według autorów prac,
konieczna, zaleca się kontrolę medyczną po czterech tygodniach. U niewielkiego
odsetka kobiet po tego rodzaju aborcji konieczne jest opróżnienie macicy z pozostających tam resztek tkanek trofoblastu i zarodka. Aborcję farmakologiczną stosuje
się od momentu, kiedy ciąża została rozpoznana, nie później niż do 9. tygodnia.
Często występują objawy uboczne: bóle brzucha (u prawie wszystkich kobiet),
nudności, wymioty, biegunki, wysypki na skórze. Im bardziej była zaawansowana
ciąża, tym objawy uboczne są silniejsze i trwają dłużej. Krwawienie z dróg rodnych
trwa zwykle 10-17 dni. W 0,1% przypadków konieczna była transfuzja krwi.
Zdarzają się przypadki ciężkich powikłań aborcji farmakologicznej, ze zgonem
kobiety włącznie. Najcięższe powikłania występują u kobiet chorujących na astmę,
leczonych kortykosteroidami, kobiet z cukrzycą, ciężką niedokrwistością i zaburzeniami krzepnięcia krwi. W przypadkach nieudanej aborcji obserwowano
u noworodków wady wrodzone czaszki i kończyn35. Na świecie obserwuje się od
dziesięciu lat zastępowanie aborcji chirurgicznej metodami farmakologicznymi.
4. Procedury tzw. rozrodu wspomaganego stosuje się w przypadkach niepłodności małżeńskiej. W ośrodkach, gdzie metody te są wykonywane, podaje
się do macicy zwykle większą liczbę zarodków, by odsetek udanych procedur był
możliwie duży. Na świecie obserwuje się obecnie zwiększoną liczbę ciąż wielopłodowych, w czym procedury wspomaganej prokreacji mają znaczący udział. Większa
jest w przypadkach ciąż wielopłodowych częstość porodów przedwczesnych i poporodowych zgonów. Jest to następstwem częstszego wśród nich wcześniactwa.
Obecnie do ciąży czworaczej czy o większej krotności dochodzi rzadziej, udane zapłodnienie następuje po transferze do macicy także dwóch czy trzech zarodków.
Zdarza się jednak w dalszym ciągu, że podejmuje się tzw. selektywną redukcję
w celu zwiększenia szansy na donoszenie ciąży. Procedury te polegają na wstrzyknięciu chlorku potasu lub preparatu naparstnicy do serca lub w okolice serca wybranego (wybranych) płodu. Czynność serca dziecka zatrzymuje się, dziecko umiera.
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Duża liczba zarodków niewykorzystanych, tzw. nadliczbowych, jest zamrażana i przechowywana w niskiej temperaturze. Część z nich ponownie podaje
się do macicy, po niepowodzeniu pierwszej procedury. Pozostaje nadal ich duża
liczba. Po kilku latach „jakość” przechowywanych w niskiej temperaturze zarodków zmniejsza się, są one wówczas rozmrażane i w ten sposób niszczone.
Żyjące zarodki są w niektórych krajach wykorzystywane do wytwarzania linii zarodkowych komórek macierzystych. Łączy się to, oczywiście, z zabiciem zarodka
– organizmu ludzkiego w najwcześniejszej fazie rozwoju.
Z zagadnieniem aborcji, jako działania polegającego na zabiciu człowieka
w prenatalnej fazie rozwoju, łączy się procedura klonowania, zarówno „terapeutycznego”, jak i „reprodukcyjnego”. Do pierwszej procedury używa się cytoplazmy komórki jajowej uzyskanej od kobiety-dawczyni. Po połączeniu z jądrem
komórki pobranej od pacjenta powstaje zarodek – źródło komórek macierzystych.
Komórki te mają być wykorzystane do leczenia chorych36. Jak dotąd, nie zastosowano tej metody w praktyce. Komórki macierzyste, zastosowane u zwierząt
doświadczalnych, ulegały czasem przemianom nowotworowym. Klonowanie zarodków ludzkich w celu uzyskania materiału do transplantacji oznacza kreację
życia ludzkiego w celu jego późniejszego zniszczenia podczas pobierania komórek
macierzystych. Jest to eutanazja zarodka, który przed śmiercią staje się dawcą
komórek do przeszczepu.
Klonowanie jest możliwe jedynie przy zaangażowaniu kobiety – dawczyni
komórek jajowych. Uważane jest to za rodzaj eksploatacji tych kobiet. Pobranie
komórek jajowych to zabieg, z którym łączy się określone ryzyko powikłań. Wprowadzenie tzw. klonowania terapeutycznego do praktyki stanowiłoby wstępny etap
do rozpoczęcia prób klonowania reprodukcyjnego. Samo wprowadzenie określenia
„klonowanie terapeutyczne” jest działaniem wprowadzającym w błąd. Jego istota
polega przecież na wytworzeniu zarodka, a więc sztucznej prokreacji. W żadnym
wypadku procedury te nie służą leczeniu zarodka.
Diagnostyka przedimplantacyjna określana jest czasem jako pierwotna profilaktyka zaburzeń rozwojowych. Przeprowadza się ją w przypadkach istnienia w rodzinie chorób genetycznie uwarunkowanych37. Nieporozumienie polega na tym,
że zabiegu, podczas którego zarodkom wytworzonym „in vitro” pobiera się jedną
komórkę i poddaje różnym testom, które mają zdecydować o tym, czy dany zarodek
jest zdrowy i może być przeszczepiony do macicy, nie można nazywać profilaktyką,
a już na pewno nie pierwotną profilaktyką. Jest to selekcyjna kontrola jakości. W tym
okresie rozwoju zarodek składa się z kilku komórek, z których każda ma zdolność
do samodzielnego rozwoju, dać początek życiu odrębnego zarodka. Poprzez od36
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dzielenie jednej lub kilku komórek powstają w warunkach naturalnych bliźnięta jednojajowe. W procedurze diagnostyki przedimplantacyjnej jedna z takich komórek
jest badana, a następnie niszczona, by zorientować się, jaki jest stan zdrowia całego
zarodka, i zdecydować o jego losach: przeszczepienia do macicy lub zniszczenia.
Prawdziwa pierwotna profilaktyka zaburzeń rozwojowych polega na usunięciu lub zmniejszeniu siły oddziaływania czynników, które mogą zaburzać rozwój
płodu, na przykład palenia papierosów, picia alkoholu. Suplementacja kwasem
foliowym zmniejsza częstość wad rozwojowych centralnego układu nerwowego.
5. Hormonalne środki antykoncepcyjne dzielą się na dwuskładnikowe, zawierające estrogen i progestagen, zwykle w postaci tabletek doustnych, oraz jednoskładnikowe, zawierające wyłącznie progestagen, w formie tabletek i wstrzyknięć.
Ich najważniejsze działanie antykoncepcyjne polega na blokowaniu jajeczkowania
i tworzenia ciałka żółtego. Mechanizm i skuteczność hamowania owulacji zależy
od dawki hormonów. Jeżeli dawka hormonów w tabletkach dwuskładnikowych
jest za mała, stężenie gonadotropin nie zmniejsza się w wystarczającym stopniu
i może dojść do owulacji38. Mechanizm działania środków jednoskładnikowych
również zależy od dawki hormonu. Przy zastosowaniu małych dawek, pomimo mechanizmu hamującego owulację, może ona występować39. Środki zawierające tylko
progestageny w małych dawkach działają również poprzez wpływ na konsystencję
śluzu szyjkowego, błonę śluzową macicy i mięśnie jajowodów40. Za pośrednictwem
dwóch ostatnich mechanizmów ulega zaburzeniu transport blastocysty w jajowodzie
i proces zagnieżdżania w błonie śluzowej macicy. Zarodek ulega zniszczeniu. Do
ciąży nie dochodzi, ale nie jedynie w wyniku działania antykoncepcyjnego.
Mechanizm działania wkładki wewnątrzmacicznej polega na wytworzeniu
w jamie macicy stanu przewlekłego zapalenia, które zakłóca przechodzenie
plemników do jajowodów. Zmiana środowiska wewnątrzmacicznego zakłóca
przebieg implantacji zarodka w błonie śluzowej macicy41. Ze względu na taki
swój mechanizm działania zalecana też bywa do tzw. antykoncepcji po stosunku.
Z kolei stosowanie wkładki wewnątrzmacicznej sprzyja obfitym krwawieniom
miesiączkowym, stanom zapalnym przydatków, ciąży pozamacicznej i, w dalszej
perspektywie, niepłodności. Wkładki antykoncepcyjne zawierające uwalniający
się stopniowo do wnętrza macicy hormon mogą spowodować przejściowy lub
utrzymujący się przez dłuższy czas brak miesiączki42.
38

Gaspard i wsp., 1984.
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Landgren, 1990.
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Stubblefield, 2000.
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Tamże.

42

Tamże.
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U kobiet stosujących wkładki nie zmniejsza się wyraźnie częstość ciąż pozamacicznych. Stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych zwiększa
ryzyko poważnych powikłań zakrzepowo-zatorowych (udaru mózgu, zawału
serca, zatoru tętnicy płucnej), zwłaszcza u kobiet po trzydziestym roku życia, palących papierosy.
Tabletki, podawane w czasie do 72 godzin po stosunku płciowym w celu
uniknięcia ciąży, są czasem określane jako „antykoncepcja doraźna” lub „kryzysowa”. Nazwa ta tylko w części odpowiada mechanizmowi działania tych
środków. Hamują one owulację, zagęszczają śluz szyjkowy, czyniąc go nieprzepuszczalnym dla plemników, wydłużają czas transportu zarodka przez jajowód, ale
przede wszystkim zaburzają synchronizację przemian w błonie śluzowej macicy,
co utrudnia zagnieżdżanie się w niej zarodka. Jest to działanie antynidacyjne43.
Tabletki morning after pills nie zmniejszają ryzyka chorób przenoszonych drogą
płciową. Mogą nawet je zwiększać u kobiet, które polegają na tej metodzie w regulowaniu płodności. Stosowanie tej metody sprzyja nieodpowiedzialnemu podejściu do aktywności seksualnej.
Badanie wykazały, że zapewnienie powszechnej dostępności „antykoncepcji kryzysowej” nie zmniejsza w badanej populacji częstości aborcji44. U kobiet
stosujących tę metodę dochodzi do zaburzeń cyklu miesiączkowego, przejściowego braku miesiączki lub nieregularnych krwawień. W Stanach Zjednoczonych i w Polsce niektórzy farmaceuci uważają, że środki te nie powinny być
dostępne bez recepty, ponieważ nie mogą być wówczas pewni, czy środki te nie są
używane przez kobiety z podwyższonym ryzykiem powikłań oraz osoby niepełnoletnie. Podnosi się również potrzebę objęcia farmaceutów klauzulą sumienia
w odniesieniu do sprzedaży tych środków45. Na lekarzach ciąży obowiązek poinformowania swoich pacjentek o mechanizmach działania środków i metod „antykoncepcyjnych”.
Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy aborcja jest procedurą bezpieczną dla zdrowia, funkcjonuje wszak w literaturze medycznej określenie safe
abortion – bezpieczna aborcja. Dla dziecka jest to procedura skrajnie niebezpieczna, ponieważ najczęściej prowadzi do jego śmierci. Stopień zagrożenia dla
zdrowia matki jest zróżnicowany, ale zawsze to zagrożenie występuje. Dotyczy
ono zdrowia w krótkim okresie i w dalszej perspektywie, a czasem również życia.
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Glasier i wsp., 2004.
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Sztuczne poronienie a rak piersi:
dowody epidemiologiczne i biologiczne
Joel Brind
Publikacje potwierdzające zależność między sztucznym (wywołanym) poronieniem a rakiem piersi pojawiają się przynajmniej od roku 19571. W latach 1950
i 1960 sztuczne poronienie nie było dozwolone, nie ma więc zbyt wielu badań
z tamtego okresu, dotyczących psychicznych bądź fizycznych skutków aborcji.
W pierwszych amerykańskich badaniach2, w których poszukiwano związku
między aborcją a rakiem piersi, stwierdzono 2,4 razy (140%) większe ryzyko wystąpienia raka piersi wśród kobiet poniżej 33. roku życia. Wynik ten został potraktowany poważnie przez Amerykański Ośrodek Kontroli i Prewencji Chorób
(US Centre for Disease Control and Prevention; CDC) i został szczegółowo zanalizowany w „Science” w roku następnym3. W swoich uwagach końcowych Cates
zauważył: Istnieje pewna obawa związana z prawdopodobnie wyższym ryzykiem
wystąpienia raka piersi u niektórych kobiet.
Również w roku 1982 ukazał się artykuł grupy badaczy z Uniwersytetu
w Oksfordzie, poświęcony aborcji i rakowi piersi4. Przedstawiając wyniki swoich
badań na populacji niemal 1200 przypadków raka piersi, autorzy, nie znajdując
żadnej zależności między aborcją a rakiem piersi, stwierdzili: Rezultaty są całkowicie uspokajające. Okazuje się jednak, że niemal wszystkie aborcje udokumentowane w badaniu oksfordzkim miały charakter samoistny. Liczba zaś poronień,
wywołanych w badanej populacji, została określona jako jedynie garstka. Celem
badania oksfordzkiego było raczej „uspokojenie” opinii publicznej co do bezpieczeństwa aborcji niż ochrona kobiet przed możliwymi długotrwałymi jej skutkami.
1

Segi i in., 1957.

2

Pike i in., 1981.

3

Cates Jr, 1982.

4

Vessey i in., 1982.
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Russo i Russo5 próbowali odpowiedzieć na pytania o ewentualne powiązania
między aborcją a rakiem piersi, prowadząc eksperymenty na szczurach odmiany
Sprague-Dawley. Wystawiając młode, seksualnie dojrzałe samice tej odmiany
szczurów na działanie znanego chemicznego czynnika rakotwórczego, dimetylobenzantracenu (DMBA), można u nich wywołać raka piersi w 70% przypadków.
Russo porównali grupę szczurzyc, którym pozwolono zajść w ciążę i nosić miot
młodych krótko po osiągnięciu przez nie dojrzałości seksualnej, z grupą szczurzyc,
które zostały potraktowane podobnie, tyle że ich młode zostały usunięte chirurgicznie. Następnie obu grupom podano identyczną dawkę DMBA. Dwadzieścia
dwa tygodnie później szczurzyce, które urodziły młode, nie wykazywały żadnych
symptomów raka piersi, natomiast 7 z 9 szczurzyc poddanych aborcji miało raka
piersi. Należy przy tym podkreślić, że jedyną zmienną różnicującą był fakt aborcji.
Piersi spośród innych organów wyróżnia fakt, że rozwijają się one dopiero
w okresie dojrzewania u samic. W tym okresie przyrost tkanki piersi następuje
w wyniku proliferacji komórek, tworzą się wtedy tzw. płatki 1. i 2. typu. W czasie
przebiegającej prawidłowo ciąży, w wyniku wysokiego poziomu estrogenu
w układzie krążenia matki dochodzi do dalszej proliferacji, a w ciągu ostatnich
ośmiu tygodni ciąży – do ostatecznego różnicowania się komórek gruczołu mlekowego w płatki typu 3. i 4. W momencie zakończenia procesu różnicowania
komórki piersi nabywają odporności na czynniki rakotwórcze, wywołujące mutacje
w DNA komórki, np. czynnik rakotwórczy DMBA.
W cytowanym powyżej eksperymencie Russo i Russo szczurzycom, którym
pozwolono na donoszenie ciąży, pozostały w pełni dojrzałe, rozwinięte piersi, zawierające niewiele płatków 1. i 2. typu, w których mógłby rozwinąć się rak, nawet
pod wpływem DMBA. Z kolei szczurzycom, którym pozwolono zajść w ciążę, lecz
których młode usunięto chirurgicznie, pozostały powiększone piersi, zawierające
wiele niezróżnicowanych komórek, stwarzających potencjalnie możliwość uformowania się raka pod wpływem DMBA. Dla porównania, szczurzyce dziewice
zapadały na raka z wysoką częstością (70% przypadków), ale nie tak wysoką, jak
szczurzyce, które przeszły aborcję (prawie 80% przypadków).
Pojawienie się w latach 70. prostych i szybkich metod badania poziomu
hormonów umożliwiło pełniejsze zrozumienie tego, co dzieje się podczas prawidłowej i nieprawidłowej ciąży u ludzi. Klasyczne badania zawartości hormonów
u kobiet ciężarnych z oznakami zagrożenia (sygnałami możliwego poronienia
w niedługim czasie) zostało przeprowadzone przez Kunz i Kellera6 na Uniwersytecie w Zurychu. Zauważyli oni, że estradiol – główna postać hormonu jajnikowego oraz główny stymulator proliferacji komórek piersi – okazał się najtraf5

Russo, Russo, 1980.

6

Kunz, Keller, 1976.
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niejszym predyktorem poronienia samoistnego. W czasie prawidłowej ciąży estradiol podnosi się mniej więcej dwudziestokrotnie w pierwszym trymestrze
– a więc do poziomu znacznie wyższego, niż wynosi norma pozaciążowa.
W przypadku większości poronień samoistnych estradiol nie odbiega od poziomu
charakterystycznego dla norm pozaciążowych. Kunz i Keller byli w stanie przewidzieć wystąpienie poronienia samoistnego z dokładnością 92% w oparciu jedynie
o poziom estradiolu we krwi matki. Wynik ten tłumaczy, dlaczego w badaniach
prowadzonych we wcześniejszych dekadach nie stwierdzono wpływu poronienia
samoistnego na wzrost ryzyka wystąpienia w przyszłości raka piersi.
Opublikowane w „Journal of the National Cancer Institute”, badania Janet
Daling7, przeprowadzone na grupie 1700 kobiet, wykazały istotny statystycznie
łączny wzrost o 50% ryzyka zachorowania na raka piersi przed ukończeniem 45.
roku życia wśród kobiet, które miały aborcję. Ponadto wśród kobiet z rodzin,
w których w przeszłości pojawiały się przypadki raka piersi, aborcja zwiększała
ryzyko zachorowania na raka piersi nie o 50%, lecz o 80%. Wśród kobiet, które
dokonywały aborcji przed ukończeniem 18. roku życia, wzrost ryzyka wyniósł
150%. Co gorsza, wśród kobiet, które miały w swoich rodzinach przypadki raka
piersi i które dokonały aborcji przed ukończeniem 18. roku życia, stwierdzono
ryzyko względne na poziomie ∞. Badanie Daling spotkało się z wyraźnie dyskredytującą oceną redaktor naczelnej pisma, które przecież je opublikowało: (…)
wyniki ogólne oraz szczegółowe dalekie są od jednoznaczności i trudno zrozumieć,
w jakiej mierze mogłyby być pouczające dla opinii publicznej (...) Istotnym problemem jest możliwość tendencyjnego prezentowania wyników8.
Teza o tendencyjnym prezentowaniu wyników (reporting bias) została po
raz pierwszy przedstawiona przez grupę badaczy WHO i Instytutu Karolinska9.
Zakłada ona, że w badaniach wykorzystujących metody retrospektywne odpowiedzi udzielane przez kobiety w kwestii tak drażliwej, jak samoistne poronienie,
różnić się będą rzetelnością w zależności od tego, czy miały one aborcję, czy nie.
Tendencyjność w prezentowaniu wyników oznacza również, że kobieta stojąca w
obliczu śmiertelnej choroby, jaką jest rak piersi, jest bardziej skłonna przyznać się
do aborcji niż kobieta zdrowa. W takiej sytuacji wzrost ryzyka byłby bardziej artefaktem niż rzeczywistym wynikiem. Ponieważ zaś w większości badań nad poronieniem wywołanym i rakiem piersi wykorzystywano metody retrospektywne, istnienie związku między aborcją a rakiem piersi próbowano podważyć, powołując
się na tendencyjność w prezentowaniu wyników.
7

Daling i in., 1994.

8

Rosenberg, 1994.

9

Lindefors-Harris i in, 1991.
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W roku 1991 ukazał się artykuł10 porównujący wyniki wcześniejszych prac11,
w których korzystano z rejestrów medycznych. Czyniono tak, gdyż chciano ustalić,
czy zdrowe kobiety z grup kontrolnych faktycznie zaniżały liczbę aborcji bardziej
niż te kobiety, które miały aborcję. Autorzy stwierdzili statystycznie istotną różnicę
między zaniżaniem liczby aborcji przez kobiety z grupy kontrolnej a ich zawyżaniem przez kobiety chore. Autorzy interpretowali wyniki w sposób dość zaskakujący, twierdząc, że kobiety, które przyznały się do aborcji, choć nie potwierdzał
tego zapis w rejestrze medycznym, wymyśliły sobie niedokonaną aborcję i w ten
sposób tendencyjnie zawyżały ich ilość.
Niezależnie od wyników powyższego badania, zgromadzono liczne krytyczne
dowody nt. ewentualnej tendencyjności w prezentowaniu wyników badań dotyczących powiązań między rakiem piersi a aborcją. Już w roku 1968 w badaniach
przeprowadzonych w Japonii, w których pacjentki chore na raka piersi porównywano nie ze zdrowymi kobietami, lecz z chorymi na raka żołądka, stwierdzono
ryzyko względne na poziomie 1,512. W roku 1989 w badaniach przeprowadzonych
w stanie Nowy Jork stwierdzono ryzyko względne na poziomie 1,9, a badania te
zrealizowano przy wykorzystaniu rejestrów medycznych, nie zaś wywiadów retrospektywnych13. Daling i wsp.14 opublikowali wyniki badań przeprowadzonych na
grupie pacjentek chorych na raka szyjki macicy i osobach z grupy kontrolnej. Rak
szyjki macicy nie ma związku z poronieniem wywołanym, efekt tendencyjnego
prezentowania wyników powinien więc wystąpić w postaci zależności dodatniej,
nie zaś braku zależności. Tymczasem stwierdzono właśnie brak zależności, co
wskazuje na nieobecność efektu tendencyjności.
W badaniach nad aborcją i rakiem piersi mamy zatem niecodzienną sytuację. Badacze z głównego nurtu zaakceptowali wyjaśnienie powtarzalnej zależności dodatniej, zakładające istnienie tendencyjności w prezentowaniu uzyskanych retrospektywnie wyników, mimo że zostało to wielokrotnie zakwestionowane. W ciągu ostatnich ośmiu lat publikowano wyniki dużych badań, prowadzonych na prospektywnych rejestrach medycznych (które jako takie nie mogą
zawierać efektu tendencyjności), wykazujących brak związku między aborcją
a rakiem piersi. W taki pośredni sposób, zestawiając wyniki badań retrospektywnych, stwierdzających istnienie tego związku, z wynikami badań prospektywnych, które istnienia tego związku nie stwierdzają, można dojść do wniosku,
10

Tamże.
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Harris i. in., 2001.
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Watanabe, Hirayama, 1968.
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Howe i in., 1989.
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Daling i in., 1994.
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że badania retrospektywne obciążone są efektem tendencyjności, a ich wyniki
należy w związku z tym odrzucić.
Tymczasem jednak nasz zespół opublikował15 wyniki metaanalizy wszystkich
dotychczasowych badań (23 prac) zajmujących się powiązaniami między rakiem
piersi a aborcją, poczynając od badań Segi16. Odnotowaliśmy łączny, statystycznie
istotny, 30% wzrost ryzyka wystąpienia raka piersi u kobiet, które miały za sobą
poronienie wywołane. Nasz artykuł był szeroko dyskutowany w mediach specjalistycznych i popularnych, a reakcje przedstawicieli głównego nurtu nauki i medycyny były tak negatywne, że skłoniły redaktora czasopisma, które zamieściło
nasz tekst („The British Medical Association’s Journal of Epidemiology and Community Health”) do jego obrony w artykule wstępnym. W stosownym fragmencie
prof. Stuart Donnan napisał: Uważam, że jeżeli przyjmuje się (tak jak ja) stanowisko
nazywane często „pro-choice”, należy jednocześnie przyjąć stanowisko, które można
nazwać „pro-information”, bez nadmiernej cenzury (bądź interpretacji) danych17.
Trzy miesiące po opublikowaniu naszego obszernego studium, w czasopiśmie, które uchodzi za najbardziej wpływowe pismo medyczne na świecie, „The
New England Journal of Medicine”, ukazały się wyniki dużych badań prospektywnych18. Wniosek z badań Melbye’go był zwięzły: Poronienie nie ma ogólnego
wpływu na ryzyko zachorowania na raka piersi. Konkluzja ta znalazła odzwierciedlenie w tekście wstępnym redaktor naczelnej Hartge: Mówiąc krótko, kobieta nie
musi obawiać się ryzyka zachorowania na raka piersi przy podejmowaniu trudnej
decyzji o przerwaniu ciąży.
Czytelnik może więc sobie zadać pytanie, jak to możliwe, że dwa metaanalityczne opracowania, opierające się na pracach z ponad 40 lat, przynoszą tak
sprzeczne wyniki i rozbieżne wnioski. Siłą badań Melbye’go było dotarcie do medycznych rejestrów każdej Dunki urodzonej między rokiem 1935 a 1978, czyli do
ponad 1,5 mln kobiet, które łącznie przeszły ponad 300 000 aborcji i u których
stwierdzono ponad 10 000 przypadków raka piersi. Ponieważ korzystano wyłącznie z rejestrów, nie było zagrożenia tendencyjnością ze strony respondentek.
Jednakże po bliższym zbadaniu rzekomo jednoznaczny wynik Melbye’go ukazuje
się w innym świetle. Większość głównych wad przedstawiliśmy w liście, opublikowanym później w „The New England Journal of Medicine”19. Najistotniejszym
błędem był fakt, że Melbye posłużył się diagnozami raka piersi sięgającymi roku
15

Brind i in., 1996.
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Segi i in., 1957.
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Donnan, 1996.
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Melbye i in., 1997.
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Brind, Chinchilli, 1997.
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1968, lecz nie wykorzystał zapisów dotyczących aborcji sprzed roku 1973. Tymczasem regułą najbardziej podstawową w badaniach naukowych jest reguła czasowości: ekspozycja (w tym wypadku – aborcja) musi zawsze poprzedzać rezultat
(w tym wypadku – raka piersi). Błąd ten nie miałby zapewne poważnego wpływu
na wyniki, gdyby aborcja rzeczywiście została zalegalizowana w Danii w roku 1973,
jak podano w artykule. Jest to jednak nieprawda, gdyż aborcja została zalegalizowana w Danii już w roku 193920. W efekcie około 60 000 najstarszych kobiet,
uwzględnionych w badaniach Melbye’go (przy czym prawdopodobieństwo wystąpienia raka piersi jest najwyższe właśnie wśród kobiet najstarszych), które miały
aborcję, sklasyfikowano błędnie jako te, które aborcji nie miały21. Pomimo tak rażących błędów metodologicznych w badaniach Melbye’go stwierdzono, np. istotny
statystycznie trend wzrostu ryzyka zachorowania na raka piersi w zależności od
stopnia zaawansowania ciąży. Aborcja dokonana po upływie 18. tygodnia ciąży
sprawiała, że ryzyko to rosło niemal dwukrotnie. Znamienny jest jednak fakt, że
wynik ten nie był przez autorów dyskutowany we wnioskach ich pracy. Nie był
również powszechnie relacjonowany przez media.
Od czasu opublikowania wyników badań Melbye’go w roku 1997 ukazały
się wyniki kilku innych dużych badań prospektywnych, dotyczących kobiet
w Szwecji22, Chinach23 oraz Wielkiej Brytanii24. We wszystkich stwierdzono brak
związku między aborcją a rakiem piersi i we wszystkich popełniono poważne błędy
metodologiczne, które szczegółowo skomentowaliśmy25. W roku 2004 w „Lancet”
przedstawiono wyniki metaanalizy, w której również stwierdzono brak istotnej statystycznie zależności między rakiem piersi a aborcją26. Praca ta miała jednak następujące zasadnicze wady: nie uwzględniała aż 15 wcześniejszych badań – głównie
retrospektywnych, z których większość stwierdziła istotną statystycznie zależność
między aborcją a rakiem piersi. Przyczyny odrzucania tych prac były co najmniej
kontrowersyjne: Nie można ustalić, kto był głównym badaczem, główni badacze
nie byli w stanie przytoczyć oryginalnych danych czy też: główni badacze uznali
swoje informacje dotyczące poronienia wywołanego za nierzetelne. W pozostałych
badaniach retrospektywnych, które uwzględniono w metaanalizie, stwierdzono
20
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Erlandsson i in., 2003.
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Ye i in., 2002.
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Goldacre i in., 2001.
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2005.
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wzrost ryzyka zachorowania na raka piersi o 11%. Badania te zostały jednak odrzucone, gdyż prowadziły do błędnych wyników z powodu, jak twierdzono, efektu
tendencyjności.
Szczególny przedmiot zainteresowania badaczy stanowią kobiety, które,
będąc w ciąży, dowiedziały się, że mają raka piersi. Stanowi to ok. 3% kobiet z tego
rodzaju chorobą. W 1931 roku Szpital Księżnej Małgorzaty w Toronto zaczął prowadzić rejestr takich przypadków. Co pewien czas lekarze z tego szpitala publikowali wyniki badań dotyczących tej grupy pacjentek, ostatni taki raport ogłoszono
w roku 198927. Przeważnie lekarze w takich przypadkach zalecają „aborcję terapeutyczną”, mając na uwadze planowaną chemioterapię lub radioterapię. Wyniki
tego badania są następujące: spośród 137 kobiet, u których stwierdzono raka
piersi, kiedy były w ciąży, 24 (20%) zdecydowało się na urodzenie dziecka i po
upływie 20 lat żyły, nie mając żadnych zaburzeń psychologicznych. Wszystkie 21
pacjentek, które wybrały „aborcję terapeutyczną”, zmarły w ciągu 11 lat. Dane dotyczące kobiet, które zaszły w ciążę po diagnozie i leczeniu raka piersi, są równie
dramatyczne: o ile wśród tych, które zdecydowały się na aborcję, 27% nie zachorowało w ciągu następnych 20 lat, wśród tych, które wybrały narodziny, odsetek
ten był dwukrotnie wyższy i wynosił 55%.
Niestety, z powodu olbrzymiej presji politycznej trudno znaleźć przedstawiciela głównego nurtu nauki, który przyznałby, że aborcja zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania na raka piersi i poprzez to stanowi zagrożenie dla kobiety.
Wyjątkiem jest praca zamieszczona w „Obstetrical and Gynecological Survey”28.
W przeglądzie negatywnych konsekwencji aborcji autorzy doszli do wniosku, że
informacja o zagrożeniach i korzyściach, udzielana przed wywołaniem poronienia,
powinna obejmować informację o ryzyku przedwczesnego porodu w przyszłości oraz
depresji. Jakkolwiek w dalszym ciągu nie mamy pewności, czy planowana aborcja
zwiększa ryzyko wystąpienia raka piersi w przyszłości, oczywiste jest, że decyzja
o przerwaniu i opóźnieniu ciąży kończy się utratą ochrony, czego ostatecznym efektem
jest wzrost ryzyka zachorowania.
Podsumowując:
Aborcja zwiększa w sposób umiarkowany (20-50%) ryzyko wystąpienia
raka piersi, co wynika z działania wysokich dawek estradiolu po przerwaniu ciąży,
która utraciła zdolność stymulowania procesu różnicowania komórek gruczołu
mlekowego.
Negowanie związku między aborcją a rakiem piersi opiera się w głównej mierze
na hipotezie mówiącej o efekcie tendencyjności, będącym wynikiem retrospektywnej
metody zbierania danych. Hipoteza ta zakłada, że kobiety chore na raka piersi są
27
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rzetelniejsze w kwestii historii własnych aborcji niż kobiety zdrowe, co zniekształca
wyniki badań retrospektywnych. Hipoteza ta była jednak wielokrotnie podważana.
Poronienie spontaniczne w pierwszym trymestrze nie wpływa na ryzyko późniejszego zachorowania na raka piersi, co można przypisać niższemu niż normalnie
wydzielaniu estradiolu przez jajniki, stanowiącego charakterystyczną cechę takich
ciąż. Poronienie samoistne nie wywiera aż tak negatywnego wpływu na długość
przeżycia kobiet z rakiem piersi wykrytym w czasie ciąży jak poronienie wywołane.
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AUTOPROMOCJA
Książka dostępna dzięki uprzejmości Wydawnictwa Wektory. Zachęcamy do zapoznawania się z innymi
pozycjami tego wydawnictwa.

Chiny stają się stopniowo krajem o wielkiej sile oddziaływania. Niezbędne jest, by
planiści polityczni nowej generacji mieli zapewnione możliwie największe pole widzenia
i posiadali głęboką wiedzę oraz świadomość
historyczną, gdyż tylko wykorzystując
je wszystkie, zdołają opracować długoterminowy i realistyczny plan.

Skąd się biorą kryzysy finansowe? Aby
odpowiedzieć na to pytanie, trzeba postawić
kilka innych. Kto kontroluje emisję waluty?
Kto zyskuje na inflacji? Komu zależy na
drukowaniu papierowego pieniądza bez pokrycia w złocie? Kto pragnie uzależniać ludzi
od kredytów? Do kogo należy amerykańska
Rezerwa Federalna?

Ta książka nie pozostawia złudzeń
– wielki kryzys i załamanie opartej na dolarze światowej gospodarki, są nieuniknione.
Współczesna aktywność gospodarcza nie
jest wynikiem racjonalnych przesłanek,
lecz niskich pragnień i instynktów, takich
jak: chciwość, zawiść, pożądanie. Leczenie
skutków kryzysu 2008 jest pozorne. Globalna nademisja pieniądza, utrzymywanie stóp
procentowych na bardzo niskim poziomie,
prowadzą – zdaniem autora – prostą drogą
do katastrofy.

W książce tej, obejmującej ostatnie trzysta lat historii, wnikliwie i skrupulatnie pokazany został proces formowania sił, powstawania i narastania konfliktów, zawierania
sojuszy i osiągania stanu równowagi pomiędzy elitami finansowymi Europy i Ameryki.
Dogłębna analiza zasadniczych (wciąż jednak
niejawnych) mechanizmów podejmowania
decyzji i kierownictwa we współczesnym
świecie pozwoliła po raz pierwszy odkryć
prawdziwą twarz sprawującego władzę międzynarodowego klubu bankierów.

Wydawnictwo Wektory od lat zaznajamia polskich czytelników ze znakomitymi, lecz ciągle w Polsce słabo znanymi, pozasystemowymi
autorami, wnosząc w ten sposób w naszą rzadko wietrzoną scenę
publicystyczną, ożywczy powiew myśli. Po co? Byśmy mogli w Polsce
uzyskać, jak najpełniejszy obraz, zainspirować się, uzbroić w argumenty,
WYDAWNICTWOWEKTORY.PL

zrewidować, często niezbyt trafny, światopogląd. By polski emocjonalny

513-053-125

konserwatyzm przekuć w realną i pragmatyczną siłę, zdolną zachować,

info@wydawnictwowektory.pl

to co w naszej cywilizacji, kraju, narodzie najlepsze.

Doświadczenie własnej bezpłodności
na skutek dokonanej aborcji
a realizacja potrzeby macierzyństwa
Justyna Trepka-Starosta, Agnieszka Roszkowska
Podstawowym prawem każdej osoby jest nienaruszalne prawo do życia,
które stanowi fundament pozostałych praw człowieka1. Wspólnota międzynarodowa poręcza prawo do życia. Potwierdzają to min.: Powszechna Deklaracja
Praw Człowieka, Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych czy
Konwencja Praw Dziecka. W prawie polskim Kodeks Karny określa, kiedy przerwanie ciąży jest przestępstwem. Natomiast Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku
określa warunki dopuszczalności przerywania ciąży.
Istnieje wiele prac opisujących przyczyny dokonania zabiegu aborcji2. Niezależnie jednak od tego, jakie są przyczyny takiej decyzji, wiele kobiet i mężczyzn postrzega fakt dokonania aborcji jako doświadczenie traumatyczne. W takim świetle
aborcja może wywołać szereg zaburzeń funkcjonowania tych osób – od objawów
stresu pourazowego, objawów depresji po trwałe zaburzenia więzi interpersonalnych.
Znaczące konflikty mogą się jeszcze pogłębić, gdy aborcja spowoduje bezpłodność
i w efekcie uniemożliwi spełnienie w roli macierzyńskiej czy ojcowskiej.
Cel badań
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie sposobu percepcji własnej bezpłodności na skutek dokonanego zabiegu aborcji wraz z określeniem towarzyszących temu uczuć, emocji oraz relacji partnerskich. Drugim ważnym celem jest
określenie strategii „radzenia sobie” z realizacją potrzeby macierzyństwa i podejmowanych w tym zakresie działań.
1

Prawne zagadnienia szczegółowo przedstawia rozdział P. Jarosa: „Prawne aspekty
ochrony dziecka przed urodzeniem” (przyp. red.)

2

Przegląd przyczyn dokonania aborcji zawiera np. rozdział W. Franz i P.K. Coleman,
Społeczne i psychologiczne przyczyny aborcji (przyp. red.)
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Przebieg badań
Badania zostały przeprowadzone w latach 2000-2004. Miejscem badań były
Ośrodki Leczenia Bezpłodności oraz Ośrodki Adopcyjno-Wychowawcze, znajdujące się na terenie centralnej i południowej Polski. Przeprowadzone przez nas
badania na grupie 98 kobiet, które dokonały aborcji, pozwoliło wyodrębnić trzy zasadnicze grupy kobiet, które różniły się własnymi doświadczeniami w tym zakresie,
różnice te w zdecydowanej większości są istotne statystycznie. Grupę pierwszą (A)
stanowiły kobiety (n = 11), które dokonały aborcji na skutek gwałtu. Grupę drugą
(B), tworzyły kobiety (n = 26), które z uwagi na swój stan zdrowia (nowotwory,
zaawansowana cukrzyca, wady serca itd.) podejmowały decyzję o aborcji. Grupę
trzecią (C) stanowiły kobiety (n = 61), które podejmowały decyzję o aborcji z uwagi
na młody wiek, trudności finansowe, brak pracy oraz z powodu konfliktów partnerskich i rodzinnych.
Istotne było wskazanie podobieństw i różnic między tymi trzema grupami
w zakresie zmiennych, takich jak: hierarchia wartości, poczucie sensu życia, relacje
partnerskie, stan emocjonalny. Badaczki interesowało, w jaki sposób realizowana
jest potrzeba macierzyństwa przez osoby, które dokonały aborcji. Należy przy tym
zaznaczyć, że nie jest możliwe jednoznaczne określenie, czy we wszystkich przypadkach fakt dokonanej aborcji był główną i jedyną przyczyną późniejszej bezpłodności. Ponad 50% badanych kobiet nie była w stanie określić konkretnych
i jednoznacznych przyczyn swojej bezpłodności. Wiadomo jednak, że badania lekarskie wykluczyły niepłodność ich partnerów.
Charakterystyka społeczno-demograficzna grupy badawczej
Wiek: najliczniejszą grupę stanowiły osoby znajdujące się w przedziale
wiekowym 26-30 lat (n = 37), następnie 31-35 lat (n = 21), 20-25 lat (n = 19),
36-40 lat (n = 13) i 41-45 (n = 8).
Wykształcenie: najliczniej były reprezentowane osoby z wykształceniem
średnim (n = 45), następnie wyższym (n = 30) i zawodowym (n = 23).
Związki: respondentki najczęściej były mężatkami (n = 48), konkubinami
(n = 30) lub kobietami niezamężnymi (n = 20).
Narzędzia badawcze
Ustrukturalizowany wywiad: składa się, między innymi, z 10 pytań o charakterze retrospektywnym, dotyczących percepcji sytuacji, w jakiej znalazły się
badane, tzn. faktu dokonania zabiegu aborcji – jego przyczyn. Badane określały
tam, gdzie było to możliwe, przyczyny bezpłodności, czas leczenia, podejmowane
działania, np. dokonane zabiegi zapłodnienia in vitro, długoterminowe leczenie
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hormonalne. Charakteryzowały również swoje emocje, które wiązały się z doświadczaniem własnej bezpłodności. Narzędzie zawiera również pytania, które dotyczyły form realizacji potrzeby macierzyństwa, jak również procesu decyzyjnego,
związanego z adopcją wraz z określeniem podstawowych motywów tej decyzji.
Wywiad jest narzędziem oryginalnym, skonstruowanym dla celów niniejszej pracy.
W badaniu procesu motywacyjnego poprzez wskazanie tych zmiennych,
które usposabiają lub predysponują osoby do pełnienia roli matki, posłużono się
podziałem motywacji według Łukaszewskiego3 oraz Reykowskiego4: motywacje
instrumentalne (motywacja egocentryczna – związana z silną koncentracją na
sobie, na zaspokojeniu swoich potrzeb; motywacja zadaniowa – w której istotną
rolę odgrywa cel, np. przysposobienie dziecka), motywacje nieinstrumentalne (motywacja allocentryczna – polegająca na poświęcaniu ważnych wartości osobistych
na rzecz innych, bez oczekiwania nagrody; motywacja normocentryczna – wynikająca z przyjętych norm społecznych, decyzja związana z przysposobieniem
dziecka, może być wynikiem chęci stworzenia rodziny zgodnej z przyjętym
modelem społecznym; motywacja religijna – polegająca na pełnieniu misji w życiu
lub odkupieniu win).
Test Apercepcji Tematycznej Murray’a (TAT) – posłużył jako bodziec eksperymentalny wyzwalający projekcję osób badanych ich potrzeb, uczuć, stosunku
do innych ludzi, a przede wszystkim pozwolił ujawnić występowanie motywacji
ukrytych, nieprawidłowych, opartych na nierealnych lub nadmiernych oczekiwaniach.
Murray uważał, że pragnienia i motywy nieświadome, nieujawniające się
w świadomym zachowaniu badanego, znajdują wyraz w marzeniach oraz treściach
imaginacyjnych. Przyjmował, że część motywacji ma charakter nieświadomy,
gdyż w toku socjalizacji motywy nieakceptowane społecznie ulegają tłumieniu
lub sublimacji. W założeniu TAT jest metodą uruchamiającą projekcję potrzeb
niejawnych. Człowiek postrzega tablice TAT jako sytuacje społeczne, przejawiając
skłonność do przypisywania spostrzeganym obiektom cech uzasadniających jego
własne potrzeby, postawy, motywy lub przypisując im własne nieakceptowane
tendencje. Uruchamia to mechanizm zarówno projekcji, jak i identyfikacji, i wyrażania własnych przeżyć, pragnień i lęków, własnego, obrazu świata.
Wyróżniono następujące wskaźniki motywacji ukrytych: dążenia (do
osiągnięć, do autonomii lub do szacunku do siebie), oparcie (szukanie ratunku,
bezradność, nadmierna ostrożność, wrażliwość na zdanie innych), stan emocjonalny (niepokój i lęk, współczucie, radość), naciski otoczenia (agresja werbalna,
odrzucenie, utrata relacji, dominacja, afiliacja) oraz zachowanie (kreatywność,
3

Łukaszewski, 1974.

4

Reykowski, 1986.
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postawa roszczeniową, bierność). W grupie badanej najczęściej odnotowane były:
dążenie do osiągnięć (48,4%) i dążenia do autonomii (32,3%); szukanie ratunku
(34,6%) i poszukiwanie afiliacji (22,7%); niepokój i lęk (42,9%) i radość (24,6%);
afiliacja z otoczeniem (27,9%) i utrata relacji (26,8%); kreatywność (42,5%)
i bierność (35,4%).
Skala Sensu Życia Crumougha i Maholicka – skonstruowana do pomiaru
poziomu poczucia sensu życia, różnicująca prawidłowe i patologiczne funkcjonowanie osób. Narzędzie bada następujące wskaźniki: cele życia, sens życia,
afirmacja życia, ocena siebie i ocena własnego życia.
Skala Preferencji Wartości (SPW) Popielskiego – służąca do określenia preferencji wartości ich miejsca i znaczenia w strukturze osobowości. Skonstruowano
ją w powiązaniu z koncepcją wielowymiarowego i wielokierunkowego bycia
i stawania się człowieka. Idea ta była podstawą doboru wartości, które na drodze
wyboru dokonanego przez sędziów uznano jako znaczące reprezentacje wartości
wskazujących na wymiar swego zaistnienia: fizyczny, psychiczny lub noetyczny.
Skala Ustosunkowań Interpersonalnych (SUI) Stanika – powstała w oparciu
o teorię interpersonalnego funkcjonowania osobowości Leary’ego5. Zgodnie z tą
teorią zasadnicze style funkcjonowania społecznego można opisać za pomocą
dwóch wymiarów: kontroli (dominacja – submisja) i ustosunkowania społecznego
(afiliacja – wrogość). Kwestionariusz zawiera 70 twierdzeń, tworzących 12 skal
obejmujących następujące style funkcjonowania: autokratyczny, opiekuńczy, przyjacielski, uległo zależny, wycofująco-masochistyczny, buntowniczo-podejrzliwy,
agresywno-sadystyczny, współzawodnicząco-narcystyczny, samoakceptujący, zakłamany, realistyczny i pesymistyczny.
Wyniki badań
Istnieją statystycznie istotne (na poziomie α = 0,001) różnice w przeżywaniu
własnej bezpłodności, w zależności od przyczyn dokonanej aborcji. Kobiety
z grupy A z uwagi na przeżytą sytuację traumatyczną, wiążącą się z przemocą
i gwałtem, częściej odczuwają poczucie krzywdy i przyjmują postawę roszczeniową
lub izolującą się niż osoby z grupy B i C. Charakterystyczna jest dla nich postawa
bierności, mniejsze jest przeciwdziałanie czy też kompensacja. Mimo przeżywanej
frustracji, nie dążą do uzyskania własnej autonomii. Brak im wytrwałości i konsekwencji w działaniu. Kobiety z grupy B (aborcja z przyczyn zdrowotnych) znacznie
częściej odczuwają poczucie winy z uwagi na fakt niemożności posiadania dziecka
biologicznego. Emocjonalnie przeżywają ją jako utratę, brak, eksponując przy tym
dosyć często agresję emocjonalną i werbalną. Szukają medycznej pomocy specja5

Leary, 1953.
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listycznej. Kobiety z grupy C (aborcja z przyczyn materialno-społecznych i interpersonalnych) – można byłoby powiedzieć, że są przeciwieństwem osób należących do grupy A. Dla nich charakterystyczne jest dążenie do autonomii oraz
przeciwdziałanie i kompensacja zaistniałej sytuacji. Przeżywana frustracja wiąże
się raczej z doświadczanymi przez nie przeszkodami w realizacji potrzeb, jednakże
jest to dla nich dodatkową motywacją do działania. Grupa ta charakteryzuje się
znacznie większą kreatywnością w działaniu, niż w grupie A i B.
Największa satysfakcja z siebie samego, z własnych działań, własnego życia,
charakterystyczna jest dla grupy C. Niepokojące natomiast są uzyskane wyniki
przez grupę A. Kobiety te, w porównaniu z kobietami z grupy B i C, charakteryzują się brakiem pozytywnej percepcji siebie i własnego życia. W grupie tej nie
występuje afirmacja życia, znacznie częściej dochodzi do załamania sensu życia.
Traumatyczne przeżycia doznania gwałtu mają istotne znaczenie dla poczucia zagrożenia potrzeb egzystencjalnych badanych osób.
Istnieją statystycznie istotne różnice w zakresie przeżywanych uczuć
i emocji (Uzyskane wyniki są statystyczne istotne na poziomie α = 0,05. Różnice
te wystąpiły pomiędzy grupami A i C oraz B i C). Osobom z grupy A i B znacznie
częściej towarzyszą emocje negatywne, takie jak niepokój, lęk, przygnębienie, niż
osobom z grupy C. Uzyskane wyniki mogą mieć ścisły związek z jednej strony ze
sposobem realizacji potrzeb egzystencjalnych, stopniem zadowolenia z własnego
życia (jak widzimy, największy stopień zadowolenia występuje w grupie C, co jest
zbieżne z wcześniej opisanymi wynikami), a z drugiej strony, z przeżywanym poczuciem winy za fakt dokonanej aborcji (grupa B) i ciągłym przeżywaniem sytuacji traumatycznej, jakim był dokonany na badanych z grupy A gwałt, który był
przyczyną dokonanej aborcji, jak również (najprawdopodobniej) przyczyną bezpłodności. Osoby te narażone są na przeżywanie poczucia mniejszej wartości, poczucia krzywdy, zagrożenia.
GRAFICZNE PRZEDSTAWIENIE STANÓW EMOCJONALNYCH
NA PODSTAWIE TAT
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Istnieją różnice w zakresie uznawanych wartości, celów życiowych i dążeń.
Grupa A i C częściej kieruje się wartościami materialnymi, takimi jak posiadanie
pieniędzy, mieszkania, samochodu, a dopiero w drugiej kolejności są to takie
wartości, jak miłość, rodzina, zdrowie, dziecko. Natomiast dla kobiet z grupy B najistotniejszymi wartościami są: zdrowie, miłość, rodzina, dziecko, wiedza, godność.
Kategoria wartości materialnych w tej grupie osób dotyczy jedynie wartości –
mieszkanie, jednakże jest ona charakterystyczna dla sporadycznej części osób należących do tej grupy. Zaskakujący może wydawać się wynik uzyskany w grupie
A, dotyczący wartości – rodzina. Z jednej strony może on świadczyć o mniejszej
potrzebie posiadania rodziny, z drugiej zaś – może wiązać się z lękiem przed bliskością i nawiązaniem trwałych relacji interpersonalnych z drugą osobą.
Wyniki średnie uzyskała grupa B i C w zakresie potrzeby społecznego znaczenia. Należy przypuszczać, że doświadczenia dotyczące dokonanej aborcji, jak
również fakt bezpłodności, może wpływać na poczucie bycia innym, gorszym
wśród tych osób. Będą one jednak w swoich działaniach dążyć do tego, by być zauważonym, docenionym. Dodatkowo dla części osób należących do grupy A ważne
jest odnalezienie sensu życia, co jest rezultatem załamania i przeżywanego w tym
względzie kryzysu egzystencjalnego. Dla osób należących do grupy C bardzo ważny
jest ich prestiż i komfort życiowy, dlatego ich działania będą silnie wiązały się z zaspokojeniem potrzeby społecznego znaczenia i zdobywaniem komfortu życiowego.
Badane osoby różnią się w zakresie stylu funkcjonowania interpersonalnego.
Osoby z grupy A częściej ujawniają swoje niezadowolenie w relacjach partnerskich
niż osoby z grupy B i C. W grupie A dominują style funkcjonowania interpersonalnego określane jako uległo-zależne i wycofująco-masochistyczne. Ich charakterystyczną cechą jest przede wszystkim uległość i podporządkowanie wobec
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innych. Styl uległo-zależny odzwierciedla także gotowość do nawiązywania kontaktów społecznych, wyrażających chęć bycia podległym, wiernym i ochranianym
przez innych, tak więc celem takiego zachowania jest nakłanianie innych do
udzielania pomocy i wparcia, tzn. do zachowań kierujących i odpowiedzialnych.
Niepokojący jest fakt, że osoby, które doznały traumy gwałtu, oprócz uległości
wobec innych znacznie częściej niż osoby z innych grup dążą do wycofania się
i społecznej izolacji. Charakterystyczny jest komponent wrogości, powodujący,
że jednostka odrzuca siebie i innych w kontaktach społecznych (potwierdza to
wysoki wynik uzyskany przez osoby z grupy A w stylu określanym jako wycofująco-masochistyczny). W niewielkim stopniu osoby te charakteryzują się takimi
stylami funkcjonowania interpersonalnego, w których charakterystyczne jest afiliatywne, pozytywne nastawienie na drugiego człowieka, chęć niesienia pomocy
czy gotowość do osiągania kompromisów w sytuacji niezgodności działań. Nie ma
istotnych różnic w stylach funkcjonowania interpersonalnego pomiędzy grupami
B i C. Badane osoby charakteryzują się stylami: współpracująco-przyjacielskim,
kierowniczo-autorytatywnym, uległo-zależnym. Osoby te również czasami eksponują wrogość w stosunku do siebie, jak i partnera, a również częściej ich zachowanie nastawione jest na dewaluację wartości drugiej osoby, konkurującej
o wysoki status w relacjach interpersonalnych (o czym może świadczyć wynik
uzyskany w skali współzawodnicząco–narcystycznej).
STYLE FUNKCJONOWANIA (SUI)
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Badane osoby, nie różnią się w sposób statystycznie istotny w stosowanych
strategiach związanych z realizacją potrzeby macierzyństwa. We wszystkich
grupach znajdują się kobiety, które nie realizują takiej potrzeby, gdyż uważają, że
nie jest im ona potrzebna (w tej grupie ujawniły się najsilniej uruchamiane mechanizmy obronne), podejmują dalsze leczenie bezpłodności, mając nadzieję na
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posiadanie własnego biologicznego dziecka oraz/lub podejmują decyzję o przysposobieniu dziecka. Uzyskane wyniki mogą jednak świadczyć o pewnych tendencjach w realizacji potrzeby macierzyństwa. Otóż w grupie B i C częściej niż
w grupie A podejmowana jest decyzja wiążąca się z leczeniem bezpłodności czy
też decyzja o przysposobieniu dziecka. W grupie A natomiast dominują formy zastępcze realizacji potrzeby macierzyństwa, takie jak opieka innymi dziećmi (np.
dziećmi rodzeństwa), opiekowanie się zwierzętami. Znacznie częściej występuje
również tłumienie bądź nieujawnianie potrzeby macierzyństwa. Warty zaznaczenia wydaje się również fakt, że wśród osób ujawniających chęć przysposobienia
dziecka w grupie A dominuje motywacja zadaniowa, w grupie B motywacja ego,
a w grupie C motywacja egocentryczna, normocentryczna oraz religijna.
REALIZACJA POTRZEBY MACIERZYŃSTWA
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Analiza czynnikowa
Dokonano również analizy czynnikowej uzyskanych wyników badań, w celu
dokładniejszego określenia zmiennych, które w istotny sposób mogą mieć związek
z badanym procesem – dokonanym zabiegiem aborcji a realizacją potrzeby macierzyństwa. Dzięki analizie czynnikowej, zmienne nabierają znaczenia dzięki
strukturze zależności, jakie mogą istnieć w obrębie zbioru wzajemnych zależności
między badanymi zmiennymi szczegółowymi. Możliwe jest więc obliczenie wzajemnych korelacji miedzy zmiennymi, ograniczenie ich ilości do mniejszej liczby
zmiennych syntetycznych, a następnie czynnikom tym przypisanie znaczenia psychologicznego. Aby przeprowadzić analizę czynnikową, należało ocenić macierz
współczynników korelacji między wszystkimi badanymi zmiennymi. Wykorzystano w tym celu współczynnik Keisera-Mayera-Olkina, którego wartość 0,874
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umożliwiła analizę struktury czynnikowej. Przeprowadzona analiza czynnikowa
pozwoliła ponadto na wybór dwóch syndromów i jednego wymiaru opisujących
charakter motywacji, jakimi kierują się osoby podejmujące decyzję o adopcji.
Syndrom 1. nazwany został samospełnienie. W jego ramach wyróżniono
takie postacie zachowań, jak: jasno określony sens życia; pełna akceptacja swojej
osoby oraz własnych dokonań; ufność wobec własnych pomysłów i poglądów;
uniezależnienie się od opinii innych ludzi; dążenie do jak najlepszych rezultatów
w podejmowanej działalności; aktywność społeczna wyrażająca się tendencją do
dominacji; poczucie kompetencji i odpowiedzialności; kreatywność w działaniu;
pozytywne nastawienie do partnera; motywacja egocentryczna. U osób z nasilonym syndromem spełnienia decyzja o przysposobienie dziecka będzie wiązała
się z chęcią zaspokojenia potrzeby macierzyństwa z jednej strony, jak i potrzebą
niesienia pomocy z drugiej strony.
Syndrom 2. określony został jako hedonizm-wrogość. W ramach tego
syndromu określono dwie płaszczyzny funkcjonowania jednostki: wewnętrzną,
czyli to co jest odczuwane w sferze potrzeb, dążeń i uczuć; zewnętrzną, czyli to,
co wiąże się z zachowaniem jednostki w relacjach interpersonalnych. Płaszczyzna
wewnętrzna funkcjonowania wiąże się z takim zachowaniem, jak: hedonistyczna
postawa wobec życia, osoba ma jasno określone dążenia i cele, jest wobec nich
pełna entuzjazmu. Płaszczyzna zewnętrzna wskazuje, że nie jest ona pozytywnie
nastawiona na partnera, jest wobec niego często podejrzliwa. W kontaktach interpersonalnych stara się dominować i bywa wrogo nastawiona. Druga osoba
traktowana jest w sposób instrumentalny, jako potrzebne tło, umożliwiające wykazanie przewagi czy osiągnięcie celu. Przesadnie akcentuje swoją niezależność.
Wydaje się, że tak różne funkcjonowanie w sferze wewnętrznej i zewnętrznej
jest wynikiem egocentryzmu jednostki. Jednostka w głównej mierze koncentruje
się na zaspokojeniu swoich osobistych potrzeb, jest obojętna na potrzeby innych
lub wręcz wrogo do nich nastawiona. Kieruje się motywacją zadaniową, związaną
z osiągnięciem celu, który często jest źródłem jej satysfakcji i poczucia bezpieczeństwa. W sytuacji dotyczącej przysposobienia dziecka może ona mieć jasno
określone względem niego oczekiwania, a wręcz zadania czy role do spełnienia
(rola opiekuna na starość, realizacja niespełnionych ambicji swoich rodziców).
W swoich działaniach często wykorzystuje innych, nakłaniając ich do uległości
i podporządkowania lub przypisując sobie również ich sukcesy.
Uzyskany czynnik nazwano destruktywny pesymizm i można go opisać jako:
deprywację poczucia sensu życia, brak wyraźnych dążeń i celów, negatywną ocenę
własnego miejsca w życiu, własnych możliwości oraz działań, życiowym pesymizmem, społeczną izolacją. W zachowaniu tym ujawnia się komponent wrogości
zarówno do siebie, jak i innych osób. Nieufność, podejrzliwość, bezsilność wobec
innych, niska samoocena są źródłem lęku i pogłębienia swojej niemocy egzysten-
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cjalnej. Zachowania te mogą prowadzić do zachowań autodestruktywnych. Wybór
motywacji określanej jako religijna może być formą ucieczki redukującej powstały
lęk egzystencjalny.
Wnioski
Podsumowując, w niniejszej pracy przedstawiono sposób percepcji własnej
bezpłodności na skutek dokonanego zabiegu aborcji wraz z towarzyszącymi
uczuciami i emocjami. Określono charakterystyczne cechy kobiet dokonujących
aborcji, takie jak: treść potrzeby sensu życia, hierarchia wartości, relacje społeczne.
Określono sposób realizacji potrzeby macierzyństwa wraz z motywacją do podjęcia
decyzji o przysposobieniu dziecka. W drodze analizy struktury czynnikowej wyróżniono dwa niezależne, niezwykle istotne syndromy oraz jeden czynnik, umożliwiając w ten sposób pogłębienie wiedzy dotyczącej realizacji potrzeby macierzyństwa.
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Psychologia prenatalna wobec aborcji
Dorota Kornas-Biela
Dziecko prenatalne
Badacze zajmujący się psychologią prenatalną koncentrują swe wysiłki na
ocenie poziomu psychofizycznego rozwoju dziecka od poczęcia (np. szukanie jak
najwcześniejszych dowodów pojawiania się świadomości) oraz nabywanych przez
niego kompetencji (np. w zakresie ruchów, zmysłów, uczenia się i pamięci). W tym
kontekście psychologia prenatalna zakłada możliwość doświadczania przez dziecko
prenatalne bólu w czasie dokonywanej na nim aborcji1. Dlatego formułowane są
zalecenia dotyczące konieczności stosowania anestezji nie tylko wobec matki, ale
również abortowanego dziecka. Innym zagadnieniem dotyczącym bezpośrednio
dziecka prenatalnego są odległe konsekwencje w jego życiu postnatalnym określane
mianem zespołu ocaleńca2.
Relacja rodziców do dziecka prenatalnego
Psychologia prenatalna bada również relację rodziców do dziecka prenatalnego. Jej jakość jest wyznaczona przede wszystkim ontycznym statusem dziecka
w przeżyciach rodziców. Uznanie statusu człowieka i kompetencji rozwojowych
dziecka prenatalnego sprzyja przyznaniu rozwijającej się istocie prawa do życia
i zwiększa naturalną żałobę po stracie abortowanego lub poronionego dziecka.
Wybór aborcji łączy się często z odczłowieczeniem dziecka poczętego i sprowadzeniem go do produktu prokreacji, zwanego zarodkiem lub płodem. Depersonalizacja dziecka może też wynikać z mechanizmu obronnego (np. racjonalizacji),
który pomaga kobiecie odciąć się emocjonalnie i traktować aborcję jedynie jako
procedurę medyczną przywracającą utraconą miesiączkę. Upowszechnieniu tej
mentalności pomaga też desakralizacja wartości życia oraz sprowadzanie dziecka
do roli obiektu mającego zaspakajać potrzeby psychiczne rodziców.
1

Colliron, Cavanaugh-O’Keefe, 1999; Kornas-Biela, 2004.

2

Kornas-Biela, 1998; Leonard, 2002.
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Przeżycia rodziców
Przedmiotem zainteresowania psychologii prenatalnej są też przeżycia rodziców. W przypadku aborcji badacze skupiają się na identyfikowaniu czynników
sprzyjających decyzji o aborcji, przeżyć związanych z okresem podejmowania
decyzji i oczekiwania na aborcję oraz doświadczeniach samego procesu aborcji.
Szczególnie wiele uwagi poświęca się poznaniu bliskich i odległych konsekwencji
aborcji dla matki, ojca, rodzeństwa, funkcjonowania rodziny i wewnątrzrodzinnych relacji, życia seksualnego i małżeńskiego.
Zespół stresu pourazowego jest stosunkowo częstą konsekwencją aborcji, niezależnie od motywów kierujących kobietą. Psychiczne następstwa aborcji są zróżnicowane indywidualnie, czasem są tłumione i wyparte latami. Spektrum objawów
obejmuje: żałobę, poczucie winy i wstydu, poczucie krzywdy i bycia ofiarą, osamotnienie, niepokój, utratę sensu życia, zamrożenie emocjonalne, trudności w relacjach z innymi, zaburzenia seksualne i psychosomatyczne3.
Społeczny kontekst aborcji
Kolejny obszar zagadnień podejmowanych przez psychologię prenatalną
dotyczy społecznego kontekstu aborcji. Obejmuje on między innymi zagadnienia
postaw społeczeństwa wobec dziecka prenatalnego i jego rodziców. Społeczne przyzwolenie na aborcję i zalegalizowanie jej jako łatwo dostępnej procedury medycznej sprzyja upowszechnieniu aborcji i minimalizowaniu jej psychologicznego
znaczenia. Ważne są w tym kontekście wyniki badań nad czynnikami warunkującymi postawy „za wyborem” i „przeciw życiu”.
Szczególne zainteresowanie psychologii prenatalnej jest skierowane na poznanie postaw wobec aborcji i jej konsekwencji wśród mężczyzn. W społecznym
odczuciu aborcja nie jest „męską sprawą”, stąd odmawia się mężczyznom prawa
do żalu po stracie dziecka. Konsekwencją zalegalizowania aborcji jest również to,
że mężczyzna, mając w zanadrzu rozwiązanie zgodne z prawem, może czuć się
zwolniony z obowiązku opieki nad ciężarną kobietą i swoim poczętym dzieckiem4.
Równie istotnym i równie często pomijanym zagadnieniem jest kwestia personelu medycznego biorącego udział w procedurach aborcyjnych. W sytuacji, gdy
prawo zezwala na aborcję, lekarze czy pielęgniarki przeprowadzający aborcję mogą
mieć olbrzymie trudności w ujawnianiu swoich przeżyć. Stąd szczególnie mało
badań poświęconych tej grupie osób. Nieliczne opublikowane wyniki sugerują dewastujący wpływ aborcji na intra- i interpersonalne funkcjonowanie osób profesjonalnie zaangażowanych w aborcję5.
3

Kornas-Biela, 2000; Kornas-Biela, 1988; Kornas-Biela, 2002; Winkler, 1999.

4

Kornas-Biela, 2002a; Kornas-Biela, 2000; Kornas-Biela 2002b.

5

Kornas-Biela, 1999.
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Palącym problemem, ze względu na rozpowszechnienie się różnych form
diagnostyki prenatalnej i tzw. selektywnej aborcji płodów defektywnych, jest wpływ
tych procedur na postawy społeczne wobec dziecka prenatalnego, aborcji, eutanazji6
i osób niepełnosprawnych. Legalizacja selektywnej aborcji prowadzi do upowszechnienia się jej akceptacji i rodzi pytanie o prawo do życia i jego wartość u osób ciężko
i nieuleczalnie chorych oraz głęboko upośledzonych. Skoro bowiem skazuje się na
śmierć embrion lub płód ludzki zdiagnozowany jako chory lub niepełnosprawny,
to dlaczego nie stosować tej samej zasady do człowieka po urodzeniu? W sytuacji
gdy większość rodziców po prenatalnej diagnozie obciążającej dziecko chorobą
lub wadą odmawia mu prawa do urodzenia się, gdyż nie chce doświadczać przewidywanego bólu psychicznego w czasie „nieudanej ciąży” oraz nie jest gotowa na
poświęcenia związane z leczeniem i opieką nad nim, rodzą się wtedy wątpliwości
co do wartości życia osób niepełnosprawnych. Niestety, medyczna procedura
aborcyjna staje się sposobem rozwiązania problemów wynikających z braku indywidualnej akceptacji dla niepełnej sprawności oraz z braku instytucjonalnej
pomocy dla niepełnosprawnych osób i ich rodzin. Prawo do zdrowia i szczęścia
(a zakłada się, że człowiek chory lub upośledzony jest skazany na cierpienie i pozbawiony poczucia szczęścia) staje się ważniejsze niż prawo do życia. Ciąża, którą
traktuje się jako „nieudaną”, staje się w takiej sytuacji wystarczającym argumentem
za jej przerwaniem. Niezmiernie ważna jest więc zmiana negatywnych postaw społecznych wobec niepełnej sprawności, gdyż postawy te wyjątkowo silnie korelują
z postawami wobec aborcji (wspólny jest im brak szacunku dla życia człowieka).
Równie istotna jest konkretna pomoc rodzicom dziecka specjalnej troski.
Psychologia prenatalna zajmuje się również wpływem mediów na kształtowanie postaw wobec prenatalnego życia człowieka. Techniki stosowane w mediach
mają często manipulacyjny charakter, np. wykorzystywanie dramatycznych, lecz
bardzo rzadkich incydentów, które poruszają emocjonalnie opinię społeczną (np.
dzieciobójstwa). Niektóre media wykorzystują te spektakularne zdarzenia, aby
wywołać u odbiorcy przekonanie o konieczności zaradzenia takim zdarzeniom
przez zmianę prawa legalizującego aborcję. W kontekście podawanego przykładu
przemilcza się fakt, że agresja rodziców wobec dziecka jest wynikiem nie tyle jego
nieplanowanego poczęcia, lecz raczej osobniczych skłonności rodziców do aktów
przemocy ze względu na uwarunkowania biologiczne lub wcześniejsze doświadczenie przemocy we własnym życiu. Kobiety ciężarne powinny bezwzględnie
unikać kontaktu z obrazami i tekstami, które niosą przesłanie wrogości, złości,
brutalności, znęcania się i krzywdzenia innych7.
6

Kornas-Biela, 1996.

7

Turner, Turner, 2003.
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Profilaktyka i edukacja prenatalna
Profilaktyka i edukacja prenatalna, a w szczególności wychowanie dzieci
i młodzieży w akceptacji i szacunku wobec każdej poczętej istoty ludzkiej również
stanowią obszar zainteresowań psychologii prenatalnej. Wychowanie to zaczyna się
w dzieciństwie a kształtują je konkretne codzienne wydarzenia, klimat domu rodzinnego i relacje uczuciowe między członkami rodziny, postawy wobec prokreacji
i wartości życia osób znaczących dla dziecka, wzorce prezentowane w mediach
i w czasie nauki szkolnej. Edukacja prenatalna obejmuje oczywiście również
przekaz wiedzy o prenatalnym rozwoju dziecka, prawidłowościach procesów prokreacyjnych, jak też przekaz faktów o aborcji.
Poszukuje się więc sposobów modyfikowania i optymalizowania prenatalnej
więzi, aby nie tylko przeciwdziałać aborcji, lecz również sprzyjać dalszemu rozwojowi dziecka i relacji rodziców z nim. Badania z dziedziny psychologii kulturowej, etnopsychologii i psychologii etologicznej wskazują na warunki ułatwiające lub utrudniające kształtowanie więzi rodziców z dzieckiem przed urodzeniem obserwowane zarówno u różnych grup zwierząt, zwłaszcza ssaków trans
łożyskowych, jak i w różnych kulturach na przestrzeni wieków. Zwyczaje większości kultur tzw. pierwotnych czy też prenatalne kliniki w Chinach, pomagające
rodzicom już dwa tysiące lat temu nawiązywać kontakt z dzieckiem w łonie8,
mogą stanowić inspirację dla współczesnych rodziców, dziadków czy rodzeństwa
w kształtowaniu relacji z własnym dzieckiem jeszcze przed urodzeniem.
Aborcja w paradygmacie psychologii prenatalnej nurtu transpersonalnego
Psychologia prenatalna nurtu transpersonalnego zakłada, że dziecko od poczęcia jest obdarzone świadomością. Świadomość dziecka prenatalnego przejawia
się na poziomie tkanek, komórek, a nawet atomów, dlatego nie jest związana z dojrzałością struktury układu nerwowego. Fakt, że dziecko towarzyszy matce we
wszystkim, co ona czyni, czuje i myśli, rzeźbi jego psychikę oraz koduje się w jego
ciele. Pre- i perinatalne przeżycia dziecka (np. związane z nawet nie werbalizowanymi
myślami matki o aborcji) są elementami matrycy, która dynamicznie łączy się z elementami innych sfer psychiki i warunkuje dalsze funkcjonowanie, np. w płaszczyźnie
życia uczuciowego. Człowiek nie pamięta tych przeżyć, ale doświadczane przed urodzeniem uczucia (np. bezradności, agresji, lęku, rozpaczy) są często odtwarzane np.
w postaci trudności w nawiązaniu więzi z własnym dzieckiem prenatalnym9.
Transpersonalne podejście przypisuje dziecku podmiotowość i możliwość
podejmowania decyzji w zakresie własnego losu. Podejście to zakłada tezę, że
8

Kornas-Biela, 1995; Kornas-Biela, 2002b.

9

MacLean, 2003; Turner, Turner, 2003.
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aborcja jest rezultatem nieświadomego dialogu między psychiką matki i dziecka.
Pojawienie się w umyśle matki pomysłu rozwiązania ciąży poprzez aborcję jest
objawem zaimplantowania w jej psychikę samodestrukcyjnych myśli dziecka. Świadomość dziecka i matki są połączone i dochodzi między nimi do wymiany treści
psychicznych (poza strukturą układu nerwowego). Dziecku przypisywana jest
decyzja o własnym unicestwieniu. Czyni ono to z różnych powodów, dla których
nie chce żyć lub nie może żyć, np. takie jest jego przeznaczenie w ramach przechodzenia przez kolejne formy życia w ramach reinkarnacyjnego cyklu wcieleń. Niektórzy terapeuci bazujący na założeniach filozofii i psychologii transpersonalnej,
zwłaszcza psychoanalitycy10, opierając się na przekonaniu o możliwości międzymacicznej komunikacji, wykorzystują różne techniki, np. hipnotyczną wizualizację,
by ułatwić matce porozumienie z dzieckiem w sprawie niemożności zaakceptowania
jego dalszego życia i konieczności wyabortowania go. Rozmowa z dzieckiem ma na
celu wytłumaczenie mu przeżywanych przez matkę emocji i doprowadzenie do
wyrażenia przez niego zgody na ten czyn, uzyskanie przebaczenia i pożegnanie
się z nim. Przyjmuje się, że dziecko poczęte jest zdolne do empatycznego wczucia
się w trudną sytuację matki i współczucie dla niej skłania go do decyzji o własnej
aborcji. Matka dzięki temu spokojnie, lecz z determinacją poddaje się aborcji.
Swoją ambiwalentną lub negatywną postawą wobec dziecka, konfliktowym przeżywaniem własnej płciowości i roli macierzyńskiej doprowadza więc do przyzwolenia dziecka na śmierć – decyzji o prenatalnym samobójstwie. Zdarza się, że
w wyniku takich posiedzeń terapeutycznych nie jest potrzebna aborcja, gdyż dochodzi do samoistnego poronienia przed ustaloną datą aborcji.
Zdaniem terapeutów stosujących komunikację prenatalną z dzieckiem w celu
uzyskania od niego zgody na śmierć (np. pogodzenia się z tym, że „wraca do Światła”,
zrozumienia, że niechciane, nie ma szans na szczęśliwe życie), oddziaływanie to
pozwala matce na przeżycie smutku i żalu przed aborcją, zamiast po niej, a więc
wcześniejsze dokończenie procesu zdrowienia. Tłumaczą oni sukces terapii (brak
objawów zespołu poaborcyjnego) tym, że matka zostaje zwolniona z poczucia
winy przez samo dziecko, które nie tylko rozumie jej desperację, ale nawet wyraża
współczucie wobec niej, a swoją miłość do matki poświadcza poprzez zgodę na
aborcję. Ich zdaniem dzięki temu aborcja nie jest potencjalną tragedią, ale przeżyciem rozwojowym, doświadczeniem przez matkę współczującej miłości jej
dziecka. Dziecko prenatalne jawi się jako zdolne przyjąć pozycję empatycznego
i współczującego sojusznika matki będącej w trudnej dla niej sytuacji życiowej.
Oczywiście, budzi zdziwienie fakt niedostrzegania „pozytywnych konsekwencji” tego typu ugody między matką i dzieckiem jako wyniku działania mechanizmów obronnych (np. racjonalizacji). Można by nie wspominać o tych
10

Riley, 1987; Watkins, 1986.
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praktykach, gdyby pozostały one w gabinetach terapeutów-analityków orientacji
transpersonalnej. Tymczasem są one wspominane w programach telewizyjnych,
umieszczane w czasopismach kobiecych, a nawet w programach i podręcznikach
edukacji seksualnej dla młodzieży.
Psychologia prenatalna nurtu feministycznego
Feministyczne podejście do problemu aborcji jest związane z biologistycznym (a nie personalistycznym) paradygmatem. W ramach paradygmatu feministycznego i charakterystycznego dla niego liberalnego podejścia do seksualności rozwinięto pogląd o rozwojowym charakterze doświadczenia aborcji dla
kobiety. Feministyczne i analityczne podejście do ciąży traktuje możliwość dokonywania przez kobietę prokreacyjnych wyborów jako niezbędny komponent
identyfikacji kobiecej11. Dokonana przez kobietę decyzja o aborcji oraz usunięcie
dziecka są traktowane jako wyraz jej osobistej autonomii i samowystarczalności,
a tym samym dojrzałości. Z powodu lęku i zazdrości wobec prokreacyjnej siły
i żywotności kobiet, mężczyźni, według tego podejścia, na różne sposoby limitują
ich niezależność, autonomię i samowystarczalność12, na co kobiety powinny odpowiedzieć walką o ustawowe potwierdzenie równego statusu kobiet i mężczyzn.
Feministyczny kierunek zwraca również uwagę na „niebezpieczeństwo”
technik medycznych pozwalających na wizualizację dziecka prenatalnego (USG),
słuchanie bicia jego serca (KTG) lub poznanie jego prenatalnych kompetencji. Feministyczne podejście upatruje w zastosowaniu tych metod prenatalnej diagnozy
zagrożenia dla wolności kobiet w zakresie reprodukcji13, gdyż ujawniając szczegóły
rozwoju dziecka przed urodzeniem, sprzyjają kształtowaniu przywiązania rodziców
do niego, a tym samym utrudniają decyzję o aborcji i zwiększają dyskomfort psychiczny po skorzystaniu z niej. Kobieta, zdaniem tego stanowiska, może żądać odszkodowania za szkody psychiczne poniesione po aborcji z powodu wizualizacji
dziecka prenatalnego.
Feministyczne podejście wypracowało również tzw. przedaborcyjną terapię.
Nie zaprzeczając faktowi, że aborcja jest trudnym doświadczeniem emocjonalnym
i może powodować dyskomfort psychiczny, zamiast terapii zespołu poaborcyjnego
proponuje się samodzielnie aplikowany sobie przez kobietę rytuał pożegnania
z dzieckiem. Jako przykład może służyć fragment z podręcznika do wychowania
seksualnego, opublikowanego w Polsce autorstwa Sabine Schwabenthan i Vivian
11

Robinson, Stewart, 1989.

12

Raphael-Leff, 1991.

13

Zechmeister, 2001.
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Weigert pt. Dziewczęta. Poradnik dla nastolatek14, gdzie na stronie 122 czytamy:
Pożegnanie z dzieckiem: Dziewczyna, która podjęła decyzję o aborcji, powinna wykorzystać pozostałe dni na pożegnanie się z nie narodzonym dzieckiem. Może się to
wydawać sentymentalne lub bolesne – lecz doświadczenia pokazują, że jest to konieczny krok, by psychicznie lepiej sobie poradzić z tą decyzją. Gdyż nawet jeśli tego
nie odczuwa, rozwinęły się w niej uczucia macierzyńskie i żal, że nie może urodzić
dziecka. Lepiej ujawnić te uczucia, niż latami się nimi dręczyć. Tak może wyglądać
pożegnanie: dziewczyna powinna zatroszczyć się o to, by nikt jej nie przeszkadzał,
położyć się odprężona na podłodze, nawiązać kontakt z dzieckiem, powiedzieć mu
wszystko, co czuje – miłość i złość. Powinna wyjaśnić mu, dlaczego go nie może
urodzić, potem pożegnać się. Dziewczyna może być bardzo wzruszona i płakać. Nie
należy bać się tego. Świadomość pewnych uczuć pomoże je rozwiązać. Tego rodzaju
preabortywną autoterapię proponują niektórzy terapeuci, nie widząc innego
sposobu rozwiązania sytuacji dziecka poczętego. Wyniki badań naukowych nie
potwierdzają prawdziwości takiego scenariusza, że świadomość pewnych uczuć
pomoże je rozwiązać i wystarczy pogadać z dzieckiem, powiedzieć mu, co się czuje,
a jego zrozumienie trudnej sytuacji matki uwalnia ją od jakichkolwiek przykrych
uczuć w przyszłości.
Feministyczne podejście do aborcji podkreśla znaczenie niezależności i samodzielności kobiety w podejmowaniu decyzji jako czynnik likwidujący żal po stracie.
W cytowanym podręczniku czytamy na s. 123: …większość dziewcząt przechodzi
aborcję o wiele łatwiej, niż zwykło się sądzić – pod warunkiem, iż podjęły decyzję,
bez żadnych nacisków. Oczekuje się więc, by decyzja o aborcji była całkowicie
własna, niezależna od zdania innych, a jednocześnie poparcie najbliższych dla
aborcji nazywa się wsparciem i przypisuje się mu duże znaczenie profilaktyczne
i terapeutyczne, np. Nierzadko jednak po przebudzeniu z narkozy najpierw płyną
łzy. Świadczą o tym, że napięcie i smutek ostatnich tygodni mija. Dochodzi do tego,
zdaniem autorów, jeśli dziewczyna dokonała aborcji „ze względu na rodziców lub
przyjaciela” lub zrobiła zabieg potajemnie, bez wsparcia rodziny, poczucie winy, złość
i smutek są naturalną reakcją, wentylem, przez który psychika „łapie oddech”15. Obserwowane po aborcji reakcje emocjonalne traktuje się jako „łapanie oddechu” po
ciężkich przeżyciach związanych z „nieplanowaną ciążą”, a ich wystąpieniu, oprócz
rytuału pożegnania dziecka ma zapobiegać autonomia co do wyboru opcji, jaką
jest aborcja oraz wsparcie dla własnej decyzji kobiety ze strony otoczenia.

14

Schabenthan, Weigert, 1992.

15

Tamże, 123.
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Aborcja w ujęciu psychodynamicznym
Podejście psychodynamiczne uznaje aborcję jako trudne wydarzenie prokreacyjne. Odrzuca tezę o braku psychologicznych konsekwencji aborcji – przeciwnie, podkreśla jej rozległe skutki dla wszystkich uczestników tego procesu. Podkreśla, że percepcja świata zewnętrznego, dostarczająca materiału do aktualnych
przeżyć psychicznych i zapamiętania, jest pod wpływem przeszłych doświadczeń
i mechanizmów obronnych.
Jednym z wątków podejmowanych przez przedstawicieli podejścia psychodynamicznego jest problem nieświadomego podłoża poczęcia dziecka, pomimo
dostępu do antykoncepcji i niechęci urodzenia dziecka. Próby kontroli płodności
nieraz zawodzą, gdyż zmierzają do czegoś, co jest przeciwne podświadomym pragnieniom związanym z popędem życia i przetrwania16. Podkreśla się rolę różnych
podświadomych ambiwalentnych pragnień dotyczących ciąży i posiadania dziecka17
oraz neurotycznych konfliktów, wobec których nieplanowana ciąża ma spełnić
określone funkcje18. W wypadku powtarzających się poronień samoistnych lub
aborcji stwierdza się leżące u podłoża problemy z identyfikacją płciową, z obrazem
siebie jako matki, niedojrzałą osobowość i seksualność, nieszczęśliwe dzieciństwo
(np. brak ojca). Konflikt między świadomymi i nieświadomymi pragnieniami dotyczącymi ciąży i dziecka prowadzić może do poronienia spontanicznego (np. w sytuacji napięcia między świadomym pragnieniem macierzyństwa, a nieuświadomionym lękiem przed cierpieniem przekraczającym psychiczną wytrzymałość)
lub aborcji (np. potrzeba macierzyńska zostanie wyparta w nieświadomość)19.
W literaturze psychoanalitycznej dotyczącej tzw. niechcianej ciąży podkreśla się
również rolę takich podświadomych motywów, jak, np. chęć udowodnienia swej
płodnej kobiecości; narcystyczne pragnienie replikacji siebie w dziecku (przedłużyć siebie); reakcja na utratę znaczącej osoby, której poczęte dziecko jest substytutem, a którego czeka podobny los; zaznaczenie swej niezależności, zwłaszcza
od swojej matki lub ojca dziecka; ekspresja i gratyfikacja potrzeby zależności od
innych, zaopiekowania się i zdobycia zainteresowania swoją osobą; chęć czasowego wypełnienia pustki wewnętrznej; wyraz konfliktu między macierzyńską
i profesjonalną rolą20.

16

Revault d’Allonnes, 1975.

17

Blumenfield, 1978.

18

Goebel, 1982.

19

Bourgeois, Labrousse, 1975.

20

Kornas-Biela, 1992.
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Ciąża okresem kryzysu psychicznego
Ważnym wkładem podejścia psychodynamicznego w rozumienie zdarzeń
okresu prenatalnego było podważenie powszechnego dotychczas przeświadczenia, że łono matki jest środowiskiem całkowicie bezpiecznym dla dziecka.
Frank Lake, wprowadzając pojęcie matczyno-płodowego dystresu, przyczynił się
do uwypuklenia roli związku, jaki istnieje na różnych poziomach między matką
i dzieckiem w jej łonie21. Fakt, że środowisko śródmaciczne może być miejscem
niebezpiecznym dla dziecka, potwierdza szeroko rozbudowana teratologia behawioralna, w zakresie tzw. przemocy płodu, zespołu cierpienia matczyno-płodowego.
Zgodnie z tym podejściem powiązania między matką i dzieckiem nie mogą być
traktowane jako wyłącznie idylliczne, lecz również zawierające psychogenne zagrożenia dla rozwoju i życia dziecka22.
Psychodynamiczne rozważania przedstawiają ciążę i poród jako okres
kryzysu dla każdej kobiety, nie tylko neurotycznej23, czasami o szczególnie dramatycznym przebiegu24. Uwaga terapeutów psychodynamicznych skupiona jest
głównie na doświadczeniu pierwszej ciąży, kiedy to dokonują się w kobiecie dwa
procesy – tworzenie się dziecka i siebie jako matki. Zmiany w obrębie ciała mają
swój odpowiednik w obrębie psychiki. Paralelnie do zmian fizjologicznych dokonuje się obszarze kobiety transformacja w obszarze selfu i jej tożsamości własnej,
przepracowanie ambiwalencji między procesami fizjologicznymi a procesem indywidualizacji i separacji wyłaniającego się w jej świadomości obiektu, jakim jest
dziecko, przeobrażenie się „kobiety w ciąży” w „kobietę matkę”25. W procesie
zmian tożsamości matki biorą udział jej własne wyobrażenia o byciu matką, ciąży
i porodzie, jej wewnętrzna matka, która zajmuje ważną część jej psychicznej przestrzeni (podobnie jak dziecko w łonie zajmuje przestrzeń jej ciała), jej historia rodzinna, włącznie z własnym okresem prenatalnego rozwoju i rodzenia się oraz
doświadczania opieki rodzicielskiej, jej fantazje, marzenia i plany oraz funkcjonujące w danej kulturze archetypy dotyczące matki. Proces kształtowania nowej
siebie, rodzenia się na nowo i nadawania znaczeń nowym przeżyciom, jak każdy
proces transformacji, wyzwala gwałtowne uczucia, łączy się z emocjonalną wrażliwością, często towarzyszą mu: niepokój, obawy, smutek, wahania nastroju, dezorientacja, panika i niestety nie rzadko – desperacka decyzja o zakończeniu procesu
21

Maret, 1986.

22

Rhodes, 1997; Kornas-Biela, 2003.

23

Bibring, 1959; Callahan, 1970; Rheingold, 1964,

24

Kornas-Biela, 2003.

25

Deutsch, 1965.
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tych zmian. Tym samym okres ciąży i porodu jest szansą na przeorganizowanie,
uporządkowanie i dojrzewanie psychiki, ważnym okresem w psychoseksualnym
i emocjonalno-społecznym rozwoju obojga rodziców26. Każde z nich nie będzie
już nigdy tą samą osobą, co przed poczęciem dziecka. Niestety, ta szansa rozwoju
może zostać przez aborcję unicestwiona.
Nieuświadamiane przyczyny aborcji
Szczególnie wiele uwagi poświęca się w ramach psychodynamicznego podejścia w psychologii prenatalnej roli podświadomych pragnień i motywów u kobiet
i mężczyzn jako czynników sprzyjających podjęciu decyzji o aborcji. Podkreśla
się przede wszystkim fakt, że motywy podawane przez kobietę (np. nieodpowiedni wiek, złe warunki materialno-mieszkaniowe, sytuacja zawodowa, zły stan
zdrowia) są tymi, które jako uświadomione są możliwe do werbalizacji. Budzą
społeczne zrozumienie i pozwalają utrzymać pozytywny obraz siebie. Nie są to
jednak jedyne motywy.
Niektórzy autorzy rozpatrują aborcję jako rozwiązanie uniwersalnego dylematu macierzyńskiej ambiwalencji wobec płodu i reprezentowanego przezeń
obiektu. Decyzja o aborcji może też być wynikiem konfliktowo przeżywanej sfery
płciowej, np. odrzucenia macierzyństwa, ponieważ przypomina o kobiecości obarczonej defektem z powodu braku członka męskiego. Odmówienie dziecku życia
może być psychosomatycznym wyrazem wewnętrznego konfliktu, przeżywanego
przez kobietę w dzieciństwie w związku z zakazanym seksualnym obiektem, jakim
był partner matki27.
W okresie ciąży, jako w fazie psychicznej transformacji, ujawniają się nierozwiązane konflikty z rodzicami, a zwłaszcza z własną matką28. Dziecko prenatalne
żyje w umysłach rodziców nie tylko jako aktualne lub projektowane wyobrażenie
syna czy córki, ale również jako ich wewnętrzne dziecko, którego obraz noszą
w sobie, zależnie od ich własnych wczesnodziecięcych przeżyć. Te doświadczenia
z rodziny pochodzenia mają wpływ na sposób przeżywania prokreacji oraz kontaktów z dzieckiem, przyczyniają się też do dokonywanych w tym okresie wyborów,
np. aborcji. Aborcja oraz patologia ciąży i porodu zdarza się częściej u tych kobiet,
których matki miały trudności w adaptacji do wymagań macierzyństwa, których
więź z matką była słaba, które źle znoszą swoją kobiecość29. Fizjologiczne połączenie ze sobą przeżycia stresu, związanego z brakiem akceptacji ze strony własnej
26

Mauger, 1996.

27

Pines, 1990.

28

Mauger, 1996.

29

Scardino i in., 1992.
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matki, rozważaniem przez nią unicestwienia dziecka (jakim była dorosła obecnie
kobieta), podjęciem prób jego aborcji, powoduje odżywanie tych silnych, dramatycznych doświadczeń i związanych z nimi w życiu dorosłym emocji (brak poczucia bezpieczeństwa, rozpacz) w różnych kryzysowych sytuacjach życiowych30,
a taką może być poczęcie dziecka i stan ciąży.
Dramatyczny przebieg porodu z zastosowaniem procedur medycznych i ryzykiem dla życia dziecka koreluje istotnie statystycznie z ryzykiem wystąpienia
u dziecka w przyszłości tendencji samobójczych i stosowania wobec siebie różnych
form przemocy. Psychoanalitycy przyjmują, że stłumione uczucia umierania
w czasie procesu rodzenia się domagają się odtwarzania w późniejszym życiu. Nieuświadomione doświadczenie traumy rodzenia się, związanej z uczuciem walki
o przeżycie, skłania do zachowań samobójczych lub innych destrukcyjnych jako
formy powtórzenia tej walki między życiem i śmiercią, jaka toczyła się w czasie
własnego rodzenia się31. Uświadomienie sobie i przepracowanie w terapii związku,
jaki istnieje między prenatalnymi wydarzeniami a zachowaniem (np. powtarzającymi się aborcjami) przerywa kompulsywne, samoniszczące działania.
Szczególnie ważną podświadomą motywacją jest potrzeba wyładowania przez
kobietę samodestrukcyjnych i samokarzących impulsów32. Aborcja poprzez skierowanie agresji do dziecka, nieświadomie zaspakaja sadystyczne impulsy kobiety,
a wyrażając jednocześnie agresję kobiety wobec własnego ciała, psychiki i ducha,
stanowi rozładowanie jej masochistycznych impulsów i zaspakaja potrzeby bycia
ofiarą przemocy33. Deutsch34, przyjmując masochizm i potrzebę doznania upokorzenia za podstawowy składnik życia psychicznego kobiety, uważała, że menstruacja jest czymś znaczącym, gdyż zaspakaja masochistyczne fantazje o zranieniu,
stąd chęć zaspokojenia tej potrzeby może być powodem skorzystania z pomocy
procedury aborcyjnej. Aborcja może też być traktowana jako źródło pozytywnych
emocji na tyle, na ile kobieta może poprzez nią uzyskać satysfakcję z faktu poświęcenia się dla dziecka (np. żeby nie cierpiało na świecie).
Dla niektórych kobiet aborcja jest wyładowaniem podświadomej agresji wobec
mężczyzn, wynikającej z braku lub złej relacji z ojcem. Aborcja jest więc w tym
ujęciu wyrazem pragnienia zawładnięcia (na poziomie symbolicznym) częścią
ojca i decydowania o jej losie (a tym samym o jego losie, gdyż dziecko jest również
jego potomkiem), jak i dominacji nad mężczyzną; ekspresją urazów, wrogości
30

Irving, 1997.

31

Janus, 1991b.

32

Lecker, Boynton, 1978; Rheingold, 1964.

33

Simon i in., 1967.

34

Deutsch, 1965.
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i nienawiści do mężczyzn; powtórnego doświadczenia uczucia porzucenia i zaniedbania lub odczucia przemocy i wykorzystania ze strony mężczyzny; sprawdzeniem partnera jako obrońcy i osoby, na którą można liczyć; wyrazem pogorszenia się więzów z ojcem dziecka lub doprowadzenia do zakończenia relacji z nim.
W czasie ciąży odżywają u kobiety i mężczyzny ich własne, nierozwiązane
problemy dotyczące sfery seksualnej, ewentualne zranienia w tym zakresie35
oraz konflikty przeżywane w okresie dziecięcym w stosunkach z rodzicami. Ze
względu na energię nierozwiązanych dotychczas konfliktów psychicznych, przy
braku wsparcia emocjonalnego może dojść do neurotycznego niezrównoważenia
i trudności w kontakcie z dzieckiem, odrzucenia go i decyzji o aborcji.
Aborcja u osób niepełnoletnich
Poczęcie dziecka stawia osoby niepełnoletnie w silnej sytuacji stresowej.
Najczęstsze reakcje na wiadomość o poczęciu dziecka to: szok, panika, przytłoczenie, zagubienie, izolacja, niepokój, smutek. Nagle do problemów i konfliktów
rozwojowych, charakterystycznych dla okresu adolescencji, dołączyły się typowe
dla dorosłości. Medyczne, psychologiczne i społeczne konsekwencje poczęcia
dziecka i ciąży, a tym samym aborcji, są prawie wyłącznie odnoszone do nastolatki.
Traktuje się ją jako „nastolatkę w ciąży”, a chłopca pomija, gdyż trudno uznać go
za „ojca ciąży”. Głównym problemem wtedy jest „ciąża, z którą trzeba coś zrobić”.
Można więc łatwo podjąć decyzję o jej przerwaniu, czyli o przywróceniu dziewczynie stanu fizjologicznego sprzed ciąży, wykluczając z decyzji chłopca, który do
„tych perturbacji” doprowadził. Aborcja dokonywana przez dziewczęta małoletnie
może być rozpatrywana zależnie od etapu rozwoju, np. u młodszych osób – jako
sposób na emocjonalne zbliżenie się do swojej matki poprzez uległość wobec jej
decyzji co do poczętego dziecka, u starszej młodzieży – jako sposób na odseparowanie się od własnej matki i zamanifestowanie swojej autonomii36. Nastolatki,
stając wobec alternatywy aborcji, zmagają się z niedojrzałymi funkcjami wykonawczymi ego, trudnościami w projektowaniu siebie w przyszłości, mechanizmami
obronnymi, jak zaprzeczanie, oraz koncentracją na ewentualnej stracie własnych
oczekiwań, a nie obiektu, jakim jest dziecko37. W terapii psychologicznych konsekwencji aborcji wobec nastolatek pomocne jest uwzględnienie roli obiektu przejściowego, co pomaga przepracować odtworzone skutek aborcji konflikty z dziecięcego stadium rozwoju na bardziej dojrzałym poziomie38.
35
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Hatcher, 1976.
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Natomiast małoletni ojciec, niedojrzały osobowościowo i nieprzygotowany
do rodzicielstwa, często zachowuje się w sposób nieodpowiedzialny i nie przyznając się do ojcostwa, zachowuje się tak, by zniechęcić dziewczynę i rodziców
do kontaktu z nim. Pomimo więc częstej nieobecności małoletniego ojca w rozwiązywaniu problemów wynikłych w związku z poczęciem dziecka, jego osoba
jest uznawana przez matkę jako znacząca. Przewidywana przez małoletnią matkę
opinia ojca dziecka co do aborcji i jego zachowanie z tym związane są czynnikami
(oprócz innych, jak np. opinia własnej matki, znajomość rówieśnic wychowujących
dziecko) oddziaływającymi na jej decyzje39. Niektórzy młodzi ojcowie deklarują
zainteresowanie zaistniałą sytuacją po poczęciu dziecka (chcą wiedzieć, chcą być
partnerami w podejmowaniu decyzji). Jednocześnie, jeśli dziewczyna rozważa
możliwość aborcji lub adopcji, albo wycofują się, albo wymuszają pozbycie się
dziecka, co wynika z przeświadczenia o prawie kobiety do aborcji.
Zarówno nieprzyznawanie sobie prawa do decydowania w tej kwestii, jak
i stosowanie nacisku na matkę, aby usunęła dziecko, wskazuje na nieukształtowaną
tożsamość ojca i lęk przed odpowiedzialnością rodzicielską. Spowodowane jest
to nie tylko rozwojowo uwarunkowaną niedojrzałością psychiczną, ale też izolowaniem go i brakiem oczekiwań społecznych dotyczących jego zaangażowania
w tej kwestii40. Zachowanie niepełnoletnich mężczyzn towarzyszących partnerce przy
aborcji tłumaczy się np. regresją – ujawnieniem się potrzeby otrzymania opieki,
rywalizowania z własnym ojcem, wysiłku zmierzającego do osiągnięcia idealnego
ego ojca jako dojrzałego i odpowiedzialnego mężczyzny41. Niestety, ojciec odrzucający własne dziecko niesie w swoje życie nie tylko ciężar tego odrzucenia, ale
również odrzucenia przez jego własnych rodziców. Tym samym przyswaja wobec
drugiego człowieka postawę rezerwy, lęku lub cyniczną. Konsekwencje aborcji dla
nastolatków są bardzo rozległe i różnią się pod pewnymi względami od radzenia
sobie przez dorosłych ze stratą dziecka w wyniku aborcji42.
Związek aborcji z przemocą
Wyniki licznych badań wskazują, że aborcja występuje częściej w rodzinach,
gdzie istnieje przemoc. Osoby, które doznały przemocy, są bardziej skłonne do
skorzystania z aborcji, a doświadczenie aborcji sprzyja podejmowaniu innych
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41

Rothstein, 1978.
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form przemocy wobec siebie, partnera lub dzieci w rodzinie43. Szczególnie u ofiar
przemocy seksualnej doznanej w dzieciństwie obserwuje się częściej występujące
lub bardziej nasilone w okresie ciąży uczucia smutku i depresji, odczucie strachu,
paniki i niemożność skonkretyzowania planów życiowych, poczucie bezradności,
lęk przed utratą kontroli i przed śmiercią, reakcje wrogości i chęci odwetu,
trudności z nawiązaniem bliskich więzi z dzieckiem44. Dla ofiar przemocy seksualnej bowiem nawet normalnie przebiegająca ciąża i poród mogą być traumatycznymi doświadczeniami, gdyż przywołują wcześniejsze negatywne doznania
i emocje związane ze sferą seksualną oraz dotykowym kontaktem. Okres ciąży
i porodu może postrzegany przez osoby z takim doświadczeniem jako potencjalna przemoc, tym razem ze strony sił natury i osoby dziecka (jako agresora)
oraz obcych ludzi z personelu medycznego. Dlatego osoby te mogą poprzez decyzję
o aborcji próbować uniknąć przewidywanych negatywnych przeżyć45.
Szczególnie dramatyczne przeżycia prenatalne spotyka się u tych ofiar
przemocy seksualnej, które relacjonują takie sytuacje, jak: gwałt, w wyniku którego
nastąpiło poczęcie, a budził on u matki niesmak i wstręt; poczęcie było niepożądane, połączone z presją lub gwałtem; w czasie ciąży wobec matki była stosowana
przemoc seksualna46. Dziecko rozwija się wtedy w ztraumatyzowanej części jej
ciała, w emocjonalnie toksycznym środowisku, wypełnionym hormonami stresu
oraz energią lęku, wstydu i winy. Jest ono wtedy współofiarą przemocy seksualnej,
a doświadczenie to ma istotny, niekorzystny wpływ na jego rozwój47, w tym późniejszy stosunek do ciąży i dziecka poczętego. Inaczej mówiąc, dzieci, które mają
za sobą pre- i perinatalne urazowe przeżycia, w późniejszym okresie częściej stają
się ofiarami lub sprawcami różnego typu przemocy48.
Konsekwencje aborcji
Według psychoanalityków, trauma uaktywnionej w związku z aborcją agresywnej energii, nie prowadzi u kobiety do oczekiwanego rozwiązania trudności,
ale do powstania głębokiego konfliktu wpływającego na całokształt jej życia psychicznego. Zespół stresu pourazowego z psychodynamicznego punktu widzenia
obejmuje takie objawy, jak: dominacja tłumionej agresji, stosowanie niejawnych
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form przemocy, zachowania kompulsywne, fuzja identyfikacji z agresorem
i z ofiarą, lęk przed przywiązaniem, poczucie zdrady istotnych wartości, autodeprecjacja. Szczególnie narażone na występowanie tego typu syndromu są kobiety,
które były pozbawione w dzieciństwie kontaktu z matkami, których kontakty
z matkami były negatywne emocjonalnie i konfliktowe, które pozostawały
w trudnych relacjach z ojcem abortowanego dziecka, a aborcja dotyczyła pierwszej
ciąży. Objawy zaburzeń są w tym wypadku manifestacją nieudanego procesu tworzenia wewnętrznej reprezentacji obiektu przywiązania, jakim było dziecko. Jego
obecność wymagała ukształtowania własnej identyczności jako „dobrej matki”,
„matki wszechmocnej”, płodnej, dającej życie. Jeśli relacje z własną matką nie
były prawidłowe, kobieta może napotkać na trudności w sprostaniu wymaganiom
nowej sytuacji psychicznej. Konflikt między intuicyjnym odczuwaniem, że „to jest
dziecko” i jakiej jest płci, a przyjmowaną rolą agresora, powodującą obronne dehumanizowanie dziecka, jest bardzo niszczący dla dynamiki życia psychicznego49.
Aborcja pozostawia również konsekwencje u mężczyzn, bardziej stłumione i trudniejsze do rozpoznania i terapii, ale tym bardziej nie można ich bagatelizować50.
Psychoanaliza akcentuje, że strata dziecka w wyniku aborcji, poronienia,
śmierci wewnątrzmacicznej, w trakcie porodu lub w okresie noworodkowym powoduje uaktywnienie w następnej ciąży mechanizmów obronnych i nieświadome
„zamrożenie relacji” z dzieckiem nienarodzonym51. Ten wzorzec relacji z dzieckiem
poczętym, przeniknięty podświadomym lękiem przed kolejną stratą, polega
z jednej strony na akceptacji faktu istnienia ciąży, z drugiej – na nieświadomym
odrzucaniu, zaprzeczaniu i/lub tłumieniu większości typowych uczuć i zachowań
macierzyńskich, jak np. fantazjowanie i wizualizacje na temat dziecka, planowanie
przyszłości.
Ocaleńcy od aborcji
Zdaniem psychoanalityków jednym z doświadczeń traumatycznych, które
pozostawia głęboki uraz na całe życie, jest zagrożenie aborcją. Związane z nią zagrożenie utraty życia, zagrożenie separacją, samotnością, nieakceptowaniem,
brakiem przywiązania ze strony matki, wyciska „skazę” w formującej się psychice
dziecka, tym bardziej trudną do korekty, że nierozpoznawaną i niedocenianą jako
istotna52. Groźba aborcji wywołuje przerażenie, które zostaje „zapisane” w prawej
49
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półkuli mózgowej53 i skutkuje klinicznym syndromem ocaleńca od aborcji, którego
psychologicznej sylwetce Sonne54 i Ney poświęcają wiele uwagi w swoich licznych
publikacjach55. Psychoanalitycy podejmują liczne próby dotarcia do pre- i perinatalnej pamięci56. Ocaleńcy, nie zdając sobie świadomie sprawy z doświadczonej
traumy, skarżą się na wewnętrzny smutek i chroniczne uczucie żałoby, brak
poczucia humoru, podejrzliwość, niskie poczucie wartości, lęk przed ludźmi
i wrogość do nich, agresję skierowana do innych i siebie itp.57
Sonne58, na podstawie analizy historii życia między innymi nastoletnich
morderców, ilustruje hipotezę o międzypokoleniowej transmisji przemocy oraz
o wdrukowaniu się w okresie prenatalnym poczucia odrzucenia i lęku przed
byciem wyabortowanym, zepchnięcia tego poczucia do podświadomości, a następnie rozładowywaniu go w późniejszym życiu poprzez agresję, zachowania antyspołeczne. Doświadczenie bycia odrzuconym, nieakceptowanym i niegodnym
miłości, paniczny lęk i brak poczucia bezpieczeństwa, wrogość i poczucie winy
są w procesie identyfikacji z agresorem (matką) przez nienarodzone dziecko
przyjmowane jako własne, a po urodzeniu transferowane na innych. Same życzenia matki, by dziecka nie było, żłobią w jego psychice trwałe poczucie braku
bezpieczeństwa, tendencję do ciągłych zmian nastroju (od euforii do rozpaczy),
otępienie uczuciowe59, niepokój o utratę życia, jeśli nie spełni się wymagań otoczenia, poczucie braku zakorzenienia i związania z ludźmi oraz braku osobistej
wartości60. Oczywiście, wymienione objawy są również wynikiem oddziaływań postnatalnych, które w wypadku ocaleńca od aborcji są dodatkowo związane z osobowością każdego z rodziców, modelowaną przez doświadczenia z uprzednich
udanych lub nieudanych prób aborcji. U rodziców tych częściej odnotować można
nieprawidłowe relacje z dzieckiem, np. działania restytucyjne, nadmierną opiekę
i kontrolę nad dzieckiem, ukryte odrzucenie i wrogość, domaganie się od dziecka
wdzięczności za poświęcenie61.
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Powtórne doświadczenie lęku przed aborcją może przejawić się w terapii na
wiele różnych sposobów, np. w postaci lęków typowych dla pourazowej nerwicy62.
Zrepresowane poczucie odrzucenia może się również przejawiać w symptomach
psychosomatycznych63 i silnych bólach zlokalizowanych w tych częściach ciała,
które były bezpośrednio narażone na próby aborcyjne oraz w postaci umiejscowienia się tam nowotworu64. Wydaje się, że wiele objawów psychopatologicznych
oraz problemów, z jakimi zgłaszają się pacjenci na terapię, ustępuje, jeśli wprowadzi
się w procesie terapii paradygmat: „lęku przed wyabortowaniem”. Tłumaczy on
lepiej i pozwala skuteczniej leczyć te zaburzenia niż pojęcie traumy porodu czy
kompleksu Edypa65.
Trauma doświadczana w okresie prenatalnym i okołoporodowym, m.in.
związana ze społeczną agresją wobec dziecka nienarodzonego znajduje wyraz w popularności niektórych współczesnych rodzajów twórczości artystycznej – rzeźb,
malarstwa, i szeroko dostępnej muzyki, np. treść repertuaru i sposób przekazu
muzyki rockowej, metalowej oraz styl życia ich wykonawców ujawniają wpływ
mentalności „cywilizacji śmierci”, często kształtowanej przez doświadczenia lęku
przed aborcją i odrzuceniem w najwcześniejszym okresie życia, oraz złość do
świata odczuwanych jeszcze przed urodzeniem66.
Sztuczna prokreacja a aborcja w ujęciu psychodynamicznym
Obecny rozwój wiedzy medycznej umożliwia lekarzom zaspakajanie potrzeb
rodziców co do likwidacji dziecka już poczętego, jak i co do posiadania dziecka67. Produkcja dzieci w sztucznych warunkach łączy się z wieloraką ingerencją: w okresie
prekoncepcyjnym, np. stymulacja hormonalna owulacji, donacja komórki płciowej
jednego z rodziców, zamrożenie komórek macierzystych; w okresie koncepcyjnym,
np. sztuczne unasiennienie lub zapłodnienie, wynajęcie macicy; a w okresie prei perinatalnym, np. zniszczenie zamrożonych embrionów, redukcja nadliczbowych
embrionów lub płodów w macicy, aborcja dziecka, jeśli zostanie zdiagnozowane
jako obciążone wadą lub chorobą. Sonne68, podkreśla, że „sztuczne dzieci”, jako
ocaleńcy swoistej procedury selekcyjnej, narażone są na psychologiczną dezorientację i trudności w integracji siebie.
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Profilaktyczny wymiar terapii
Podejście psychodynamiczne doceniło rolę psychicznego przygotowania się
do poczęcia dziecka, znaczenie wsparcia psychicznego oraz konieczność podniesienia jakości relacji rodziców z personelem medycznym. Istotne jest w tym kontekście zrozumienie psychologicznej biografii i uwzględnienie wzajemnego wpływu
nierozwiązanych problemów emocjonalnych z pre- i perinatalnego okresu życia
oraz obecnej sytuacji psychospołecznej, jak również rozpatrywanie doświadczeń
prokreacyjnych w kontekście radzenia sobie z „kontrolą”, „aktywnością i pasywnością” „koniecznością robienia czegoś” itp.69 Stąd rola profilaktycznej oraz psychoterapeutycznej pracy z rodzicami planującymi poczęcie dziecka, napotykającymi
na trudności w akceptacji jego obecności z powodu negatywnych wczesnych doświadczeń w rodzinie pochodzenia70.
Ciąża jest okresem szczególnej podatności na oddziaływania terapeutyczne,
gdyż dokonująca się wtedy reorganizacja osobowości uaktywnia podświadome
procesy, stąd łatwiej wydobyć je i przepracować. Szczególnie efektywne możliwości
oddziaływania terapeutycznego wynikają z faktu zwiększonej w okresie ciąży wrażliwości rodziców na bodźce emocjonalne i społeczne oraz plastyczności ich postaw
wobec dziecka i roli rodzicielskiej. Traktując okres ciąży i porodu jako ważny okres
pozytywnego kryzysu rozwojowego, w którym osobowość jest bardziej skłonna do
zmian, psychodynamiczne podejście wskazało na możliwość modyfikacji ich początkowo ambiwalentnych lub negatywnych postaw wobec ciąży, porodu i dziecka
na postawy pozytywne i sprzyjające dziecku. Przyjęcie poglądu o plastyczności
postaw macierzyńskich i ojcowskich daje nadzieję rodzicom i dziecku (chroni
przed aborcją) oraz otwiera drogę dla interwencji terapeutycznej.
Zdaniem psychoanalityków, kobiety zastanawiające się nad podjęciem decyzji
o aborcji powinny mieć dostęp do pomocy terapeutycznej, by przeanalizować motywacje i potrzeby, które leżą u podłoża lęku przed kontynuowaniem ciąży, porodem,
urodzeniem i wychowaniem dziecka. W ramach psychoterapii analitycznej następuje
między innymi uświadomienie sobie nieświadomych wyobrażeń i fantazji o dziecku
oraz zwerbalizowanie niepokojów z nim związanych, co ułatwia kształtowanie się
więzi z dzieckiem71 i zapobiega aborcji. Uświadomienie sobie stłumionych przeżyć,
rozładowanie bólu i przepracowanie negatywnych emocji mających swe korzenie
we własnym pre- i perinatalnym okresie rozwoju, we wczesnym dzieciństwie lub
w uprzednich niepowodzeniach macierzyńskich pomaga przerwać łańcuch autodestrukcyjnych zachowań72, jakim jest m.in. aborcja.
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Jednym z podnoszonych problemów w zakresie klasycznej terapii psychoanalitycznej jest jej długofalowy charakter, podczas gdy kobieta w ciąży potrzebuje
krótkoterminowej psychoterapii skoncentrowanej na rozwiązanie specyficznego konfliktu. Psychoanalitycy próbują przystosować swoje metody terapii do tych potrzeb,
np. poprzez zastosowanie grupowej regresji hipnotycznej. Pozwala ona dotrzeć
do najgłębszych poziomów psychiki, ożywić przeżycia z własnego okresu prenatalnego i rodzenia się. Jednocześnie otrzymany materiał jest opracowywany poznawczo w czasie posiedzeń terapeutycznych, a dzięki dynamice grupowej przepracowane mogą zostać doświadczone wtedy urazy, nastąpić powtórne psychiczne
narodziny. W czasie grupowej analizy dokonywana jest ekspresja werbalna doświadczeń, skojarzeń, fantazji i marzeń sennych uświadomionych w czasie hipnozy,
ich poznawcza interpretacja, zintegrowanie z całością osobowości i dokonanie
uporządkowania między treściami świadomymi i nieświadomymi.
Terapia za pomocą psychoanalitycznej regresji dociera do endogennej percepcji
fizyczno-emocjonalno-umysłowej sytuacji, która jest złożoną konstelacją. Składa się
na nią percepcja przez matkę siebie, dziecka, jego ojca oraz środowiska. Każda
z tych percepcji może być prawidłowa lub patologiczna i może zaburzać proces
ciąży i porodu oraz rozwoju dziecka, stąd wymaga terapii73. Psychologiczny mechanizm regresji pomaga matce identyfikować i rozumieć bodźce pochodzące
z własnego ciała i od dziecka, przypomnieć sobie język podświadomości i posługiwać się nim w kontakcie z dzieckiem w łonie oraz w czasie porodu. Matka
odzyskuje dzięki regresji zapomniany niewerbalny język, dzięki któremu może
kształtować lepszą więź z dzieckiem. Psychologiczna interwencja wobec matki
w ciąży ma, zdaniem terapeutów, bardzo korzystny wpływ na fizyczne i psychiczne
zdrowie dziecka oraz na ich wzajemne relacje oraz spełnia rolę prewencyjną wobec
różnych patologii74 i aborcji.
Podsumowanie
Przyjęcie tezy, że łono matki jest nie tylko oazą szczęścia, lecz również
miejscem doświadczania sytuacji trudnych i niebezpiecznych dla rozwoju i życia,
a rodzenie się może być traumą, doprowadziło do docenienia znaczenia pre- i perinatalnego rozwoju dziecka dla jakości jego postnatalnego funkcjonowania. Badania
i obserwacje kliniczne potwierdzają, że doświadczenia z tego okresu życia mogą
być źródłem nie tylko zaburzeń osobowości, nerwic, chorób psychicznych, patologii seksualnej i społecznej, ale również mogą prowadzić do powtarzanych z pokolenia na pokolenie różnych destrukcyjnych działań, w tym i aborcji. Stąd między
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innymi ważność przerwania łańcucha międzypokoleniowej przemocy poprzez nawiązanie kontaktu z dzieckiem prenatalnym, pielęgnowanie różnorodnych form
więzi z nim, psychoprofilaktyczne przygotowanie się do porodu naturalnego i rodzinnego, by potrzeby i dziecka i rodziców były zaspokojone.
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Uniwersalne reakcje na aborcję?
Więź, trauma i żal u kobiet
z doświadczeniem aborcji
1

Anne Speckhard, Natalia Mufel
Szacuje się, że na całym świecie wykonuje się 26 milionów legalnych zabiegów aborcji (Instytut Alana Guttmachera, 1999). O ile część kobiet radzi sobie
stosunkowo dobrze po aborcji2, w niektórych przypadkach aborcja pociąga za sobą
skutki zdrowotne oraz psychospołeczne. Badania nad Amerykankami oraz późniejsze badania nad Rosjankami pokazały, że co najmniej część kobiet decydujących się na aborcję doświadcza różnych konsekwencji psychologicznych, od krótkotrwałego, umiarkowanego bólu po zespół stresu pourazowego3. Zważywszy na
to, że problem dotyczy olbrzymiej liczby kobiet, ważne jest zrozumienie dynamiki
cierpienia poaborcyjnego oraz wyjaśnienie, dlaczego niektóre kobiety nie radzą
sobie dobrze z aborcją czy wręcz doznają w jej wyniku urazu. Podobnie, z uwagi
na to, że w wielu kulturach wybór aborcji oraz jej skutki psychospołeczne są warunkowane przez obyczaje społeczne, ważne jest ustalenie, czy negatywne reakcje
na aborcję są podobne, czy też różne w poszczególnych kulturach.
1

Praca oryginalnie ukazała się w „Journal of Prenatal & Perinatal Psychology & Health”
2003, 18 (1): ss. 3-37. Przedruku dokonano za zgodą.
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Należy jednak pamiętać, że u części kobiet, które po aborcji deklarują dobre samopoczucie, nasilone są mechanizmy obronne: zaprzeczanie, racjonalizacja, wyparcie.
Mechanizmy te czasami ulegają swoistemu rozszczelnieniu, przyczyniając się do czasowego lub długotrwałego nasilenia objawów. Dzieje się tak podczas sytuacji rocznicowych (rocznic poczęcia, aborcji, niedoszłego porodu) lub gdy osoba widzi inne
dzieci w wieku, w jakim mogło było być jej własne, abortowane. Doświadczanie innych znaczących strat życiowych może również sprzyjać nasileniu objawów będących
konsekwencją aborcji (przyp. red.).
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Bagarozzi, 1994; Barnard, 1990; Butterfield, 1988; Forst, J.G., 1992; Major i in., 2000;
Mufel, 2000b; Ney, 1982; Rue i Speckhard, 1996; Speckhard, 1987; Speckhard i Rue,
1992.
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Głównym celem niniejszych badań było zbadanie kobiet z kraju Europy
Wschodniej (Białorusi) pod kątem ich postaw wobec środków antykoncepcyjnych
oraz zachowań, decyzji dotyczących aborcji i psychospołecznych reakcji na nią.
Zwyczaje związane z aborcja są w wielu regionach Europy Wschodniej oraz byłego
Związku Radzieckiego różne od tych, które panują w świecie zachodnim. Nowoczesne środki antykoncepcyjne są tam trudno dostępne, natomiast aborcja jest
dostępna powszechnie i bardzo często staje się de facto podstawowym środkiem
kontroli płodności. Niekorzystna sytuacja gospodarcza oraz niedobór mieszkań powodują, że kobiety będące w nieplanowanej ciąży częściej decydują się na aborcję,
argumentując swój wybór koniecznością życiową. Celem badania było więc poznanie międzykulturowych różnic i podobieństw w reagowaniu kobiet na aborcję.
Dla przykładu, w krajach zachodnich kobiety w związku z aborcją często
skarżą się na silne poczucie winy, mające źródła religijne, tymczasem na Białorusi ateizm narzucony przez państwo mógł ukształtować zupełnie inne reakcje.
Przedmiotem zainteresowania było również to, czy wystąpią różnice między kobietami z Białorusi, które mają do aborcji swobodny dostęp, wiążący się ze słabym
społecznym potępieniem, a mieszkankami Stanów Zjednoczonych, które często
stykają się z retoryką antyaborcyjną i niekiedy muszą w drodze na zabieg mijać
tłumy demonstrujące przeciwko aborcji. Badaczki analizowały nie tylko stres pourazowy, lecz również depresję, panikę, lęk oraz inne oznaki cierpienia. Badaczki
miały więc nadzieję znaleźć odpowiedź na pytanie, czy reakcje kobiet związane
z cierpieniem poaborcyjnym mają charakter uniwersalny.
Mając na uwadze międzykulturową analizę wyników, skonstruowano narzędzie badawcze w oparciu o pojęcia zaczerpnięte z Diagnostycznego i Statystycznego Podręcznika Zaburzeń Umysłowych DSM-IV4. Ponadto w oparciu
o opublikowane badaniach zachodnie uwzględniono pytania o ewentualne doznania poczucia winy bądź żalu w reakcji na aborcję. Posłużono się zmodyfikowaną
Skalą Wpływu Zdarzeń (Impact of Events Scale, revised, IES-R), instrumentem badawczym powszechnie stosowanym w zachodnich badaniach nad urazami psychicznymi w celu porównywania wyników między różnymi populacjami i między
różnymi stresorami5.
Odsetek aborcji na Białorusi wynosi 40 przypadków na 1000 kobiet w wieku
rozrodczym. Dla porównania, Belgia, Holandia, Niemcy czy Szwajcaria mają
znacznie niższe odsetki aborcji – poniżej 10 przypadków na 1000, inne kraje Europy
Zachodniej oraz Kanada od 10 do 23 przypadków na 1000, a w Stanach Zjednoczonych odsetek ten wynosi 20 przypadków na 1000 kobiet w wieku rozrodczym6.
4

APA, 1994.

5

Weiss i Marmar, 1995.

6

AGI, 1999; CDC, 2001.
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Badanie reakcji poaborcyjnych
W niniejszym badaniu próba była niewielka i miała nielosowy charakter,
a dobrano ją głównie dla zbadania rozpatrywanego problemu. Próba obejmowała
pięćdziesiąt kobiet w wieku od 15 do 43 lat, które miały za sobą przynajmniej jedną
aborcję. Wszystkie mieszkały w Mińsku, stolicy Białorusi, nie licząc dwóch (4%),
które mieszkały w okolicznych miasteczkach. Próbę dobrano na dwa sposoby:
niektóre kobiety (64%) odpowiadały na ogłoszenia wiszące w klinikach ginekologicznych, uniwersytetach itp., zapraszające do wzięcia udziału w wywiadach dotyczących doświadczeń związanych z aborcją. Część kobiet (36%) zaproszono telefonicznie (w oparciu o prowadzone w klinikach rejestry wykonanych aborcji).
W obu wariantach, kobiety zapraszano do rozmowy o ich doświadczeniach związanych z aborcją, zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Spośród kobiet, które
zapraszano drogą telefoniczną, trzy czwarte odmówiło udziału. Ponadto 52% (n =
26) kobiet, które najpierw wyraziły zgodę, potem nie pojawiły się w umówionym
czasie. Kiedy dzwoniono do nich w celu ustalenia nowego terminu spotkania,
jako główne powody wycofania się podawały brak czasu, niechęć do powracania
do przeszłości oraz lęk przed mówieniem o tym doświadczeniu. Tych, które od
początku odmawiały udziału, nie pytano o powody. Mogły być one lepiej przystosowane i dlatego nie odczuwać potrzeby mówienia o swoich przeżyciach lub
też mogły mieć powody zbliżone do tych, jakie podały kobiety, które wycofały
się mimo uprzedniego umówienia. Oznaczałoby to, że w naszej próbie prawdopodobnie nadreprezentowane były kobiety nieodczuwające oporów przed mówieniem o swoich doświadczeniach związanych z aborcją, szukające kogoś, z kim
mogłyby porozmawiać na ten temat, mające więcej wolnego czasu bądź umiejące
radzić sobie z lękiem. Ograniczenia te powodują, że nie da się ustalić, czy respondentki reprezentują jakąś szerszą populację i czy natężenie cierpienia jest u nich
większe niż w całej populacji.
Badania prowadzono w 2000 roku. Narzędzie badawcze stanowiły anonimowe pogłębione wywiady prowadzone przez psychologa i obejmujące wykorzystanie Skali Wpływu Zdarzeń (IES-R). Przekładu na język rosyjski dokonała
Nadieżda Tarabrina, która wcześniej wykorzystywała IES-R w badaniach osób likwidujących elektrownię w Czarnobylu7. Jej wersję IES przetłumaczono na język
angielski, następnie zaś dokonano retranslacji. Jedynie przekład jednego z pytań
(dotyczącego emocjonalnego odrętwienia) był nieco mniej zrozumiały dla kobiet
z naszej próby. Zauważono to szybko i wszystkim uczestniczkom przedstawiono
identyczne dodatkowe wyjaśnienie w języku rosyjskim.
Czas potrzebny na przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie kwestionariusza wahał się od 40 minut do półtorej godziny. Wywiad zaczynał się od pełnego
7

Tarabrina, 1993.
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wywiadu dotyczącego życia seksualnego, łącznie z postawami, wiedzą oraz zachowaniami związanymi z zapobieganiem ciąży. Pytania dotyczyły też społecznych
oraz psychologicznych czynników, jakie miały wpływ na aborcję oraz decyzję
o aborcji. Wywiad miał luźną strukturę, co pozwalało kobietom na opowiadanie
o swoich doświadczeniach w dowolnej kolejności. Pytania dotyczyły tego, czy
ciąża była planowana, reakcji na wiadomość o ciąży, zarówno własnych, jak i ze
strony znaczących innych osób, procesu podejmowania decyzji, wcześniejszej ciąży
(ciąż), fizycznych oraz emocjonalnych reakcji na ciążę oraz na zabieg, tak negatywnych, jak pozytywnych (w tym poczucia ulgi, smutku, reakcji pourazowych,
żalu itd.). Zadawano również pytania o to, co kobieta myślała na temat życia
płodu przed i po aborcji, oraz czy miała jakiekolwiek poczucie przywiązania do
dziecka w czasie trwania ciąży lub po jej zakończeniu. Osoby przeprowadzające
wywiad nie sugerowały odpowiedzi, lecz usiłowały delikatnie wybadać problem,
analizując każdą możliwość. W niektórych przypadkach kobiety zaprzeczały doświadczaniu pewnych kategorii emocji (np. żalu), choć ich reakcje psychosomatyczne przeczyły odpowiedziom (np. zaczynały płakać) lub przyjmowały postawę
obronną. W takich przypadkach osoba prowadząca wywiad akceptowała bez zastrzeżeń i zapisywała odpowiedź ustną, respektowała wyraźną postawę obronną
i nie zgłębiała tematu dalej, chyba że wracał on w dalszej części wywiadu i kobieta
okazywała wówczas chęć jego omówienia. Zważywszy na to, że kobiety odczuwające najsilniejsze cierpienie odmówiły udziału w wywiadach, a także na to, że
zaobserwowano postawy obronne, które jednak respektowano, poziom stresu
stwierdzony w próbie jest prawdopodobnie niższy od obecnego w populacji. Nie
da się tego jednak stwierdzić bez badań na próbach losowych. Obecność danej
zmiennej uznawano wówczas, kiedy kobieta stwierdziła, że dana znacząca reakcja
utrzymywała się dłużej niż miesiąc.
Charakterystyka próby
Wiek. Wiek kobiet wahał się od piętnastu do czterdziestu trzech lat, przy
czym 12% (n = 6) należało do kategorii od 15 do 19 lat, 26% (n = 13) do kategorii
od 20 do 24 lat, 42% (n = 21) do kategorii od 25 do 30 lat, a 18% (n = 9) do kategorii od 30 do 43 lat.
Stan cywilny i dzieci. 60% kobiet (n = 30) było mężatkami, a 40% (n = 20) to
kobiety niezamężne. 46% (n = 23) w ogóle nie miało dzieci, pozostałe zaś 54% (n =
27), zarówno mężatki, jak i niezamężne, miały dzieci, przy czym niemal wszystkie
tylko jedno, co jest normą na Białorusi.
Religia. 22% próby (n = 11) to kobiety niereligijne lub nienależące do zorganizowanej grupy religijnej. Część z nich zadeklarowała wiarę w siłę wyższą. 8%
(n= 4) było katoliczkami; 70% (n = 35) było wyznania prawosławnego. W więk-
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szości kobiety, które zadeklarowały przynależność religijną, nie uczestniczyły regularnie w obrzędach kościelnych.
Poziom wykształcenia. 40% (n = 20) kobiet miało wykształcenie uniwersyteckie, 26% (n = 13) było studentkami, 34% (n = 17) miało wykształcenie średnie:
(22% ukończyło szkołę ponadśrednią, a jedna z kobiet w dalszym ciągu kształciła
się na poziomie średnim).
Liczba aborcji. 58% (n = 29) w naszej próbie miało za sobą jedną aborcję, 18%
(n = 9) dwie, zaś 24% (n = 12) więcej niż dwie (od 3 do 11). W 40% aborcja została
wykonana przed upływem czwartego tygodnia ciąży, zdecydowana większość
w ciągu pierwszego trymestru i jedynie kilka w drugim trymestrze.
Reakcje psychologiczne
18% (n = 9) kobiet w naszej próbie nie miało żadnych negatywnych następstw
psychologicznych aborcji w czasie przeprowadzania wywiadu, choć pięć z nich
stwierdziło, że miały wcześniej pewne trudności, które zostały już rozwiązane.
32% (n = 16) miało pewne problemy, ale nie spełniały one obiektywnych kryteriów wskazujących na możliwość wystąpienia PTSD. W 50% przypadków (n =
25) obiektywne kryteria PTSD zostały spełnione, oceniono je także klinicznie jako
wykazujące objawy PTSD. O 11 kobietach z tej grupy można nawet powiedzieć, że
cierpiały na nasilony zespół stresu pourazowego, jako że uzyskały bardzo wysokie
wyniki, przekraczające na wszystkich osiach skali punkty graniczne. Ogółem
w 82% przypadków w próbie (n = 41) zaobserwowano jakiś rodzaj negatywnych
następstw psychologicznych. Ponad 60% kobiet stwierdziło, że chciałyby skorzystać z porady psychologa, aby poradzić sobie z emocjonalnymi aspektami poniesionej straty, a 24% (n = 12) zaakceptowało ofertę przystąpienia do terapii psychologicznej po zakończeniu wywiadów.
Reakcje pourazowe
Najczęściej występujące w naszej próbie objawy miały charakter pourazowy:
myśli i uczucia unikowe (96%); depresja (78%); poczucie winy (80%); epizody retrospektywnych przebłysków (flashback) (76%) oraz cierpienie z powodu zetknięcia
ze zdarzeniami, które przypominały niektóre aspekty aborcji (92%). Wszystkie inne
symptomy PTSD wystąpiły w naszej próbie, z wyjątkiem niezdolności do przypomnienia sobie różnych aspektów aborcji. Najrzadszymi objawami były myśli
i próby samobójcze (8%) oraz zachowania autodestrukcyjne (10%). Tabela 1 pokazuje częstość występowania symptomów PTSD w próbie, a także średnie wyniki
na skali PTSD. Wyniki uzyskiwane w teście IES-R są znacznie podwyższone, gdyż
przeciętna uczestniczka była bliska spełnienia kryteriów rozpoznania PTSD, zgodnie
z punktami granicznymi ustanowionymi dla IES-R.
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Tabela 1: Częstości występowania symptomów PTSD
Ponowne przeżywanie traumy:
Koszmary/sny powracające
32% (n = 16)
Epizody retrospektywnych przebłysków
76% (n = 38)
Reakcje okołorocznicowe
48% (n = 24)
Cierpienie przy wydarzeniach przypominających
pewne aspekty aborcji
92% (n = 46)
Unikanie/zaprzeczanie:
Unikanie myśli bądź uczuć związanych z aborcją
96% (n = 48)
Unikanie sytuacji/czynności, które wywołują myśli
o aborcji
64% (n = 32)
Niezdolność przywoływania różnych aspektów aborcji: 0% (n = 0; były trzy
kobiety, które mówiły o silnym lęku przed przypominaniem. Niektóre odmówiły dyskutowania o szczególnie bolesnych aspektach swoich przeżyć
związanych z aborcją)
Odrętwienie emocjonalne
28% (n = 14)
Zwiększone wzbudzenie:
Trudności ze spaniem
48% (n = 24)
Poirytowanie bądź wybuchy gniewu
46% (n = 23)
Problemy z koncentracją
34% (n = 17)
Stan wzmożonej czujności
38% (n = 19)
Reakcje przesadnego zaskoczenia
58% (n = 29)
Symptomy związane:
Depresja, częsty płacz, lęk
78% (n = 39)
Poczucie winy/niezdolność do wybaczenia sobie samej 80% (n = 40)
Zachowania autodestrukcyjne
10% (n = 5)
Myśli i próby samobójcze
8% (n = 4)
Zakłócenia funkcji seksualnych
24% (n = 12)
Problemy w związku
54% (n = 27)
Wpływ zdarzeń:
Unikanie – średni wynik w teście IES-R 22 (przy punkcie granicznym dla
PTSD równym 17)
Intruzja – średni wynik w teście IES-R 14 (przy punkcie granicznym dla PTSD
równym 16)
Stan podwyższonego wzbudzenia – średni wynik 10 (brak ustalonego punktu
granicznego)
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Korzystanie ze środków antykoncepcyjnych
Kobiety pytano o okoliczności towarzyszące zajściu w ciążę: 44% (n = 22)
wskazało na niekorzystanie ze środków antykoncepcyjnych przed zajściem w ciążę
lub korzystanie bardzo niekonsekwentne. Inne mówiły o zawodnych metodach
antykoncepcji, choć większość z nich korzystała z takich metod w sposób niewłaściwy, np. nie rozumiejąc do końca, które dni są niepłodne. 40% próby po
doświadczeniu aborcji zmieniło swoje nastawienie wobec środków antykoncepcyjnych (zaczęło przywiązywać większą wagę do ich stosowania).
Proces decyzyjny
18% (n = 9) kobiet w próbie stwierdziło, że zostały przymuszone do aborcji
przez krewnych lub partnerów; 38% (n = 19) stwierdziło, że partnerzy naciskali na
decyzję o dokonaniu aborcji, zostawiając jednakże ostateczną decyzję kobietom;
24% (n = 12) podjęło decyzję samodzielnie, czemu niekiedy, choć nie zawsze, towarzyszyła dyskusja z partnerem; w 20% przypadków (n = 10) decyzję podjęto
wspólnie. 14% kobiet (n = 7) stwierdziło, że nie chciały dokonać aborcji, lecz potrzebowały wsparcia ze strony partnerów, aby nie zdecydować się na aborcję.
Postawa 60% (n = 30) była ambiwalentna wobec podjętej decyzji. Pośród kobiet,
których postawa była ambiwalentna, osobiste trudności finansowe, nieodpowiednie warunki mieszkaniowe oraz presja ze strony partnera były w sposób
istotny bardziej powszechne niż w grupie kobiet nieambiwalentnych.
Powody decyzji o aborcji
Powody najczęściej podawane przez respondentki miały charakter ekonomiczny. 68% kobiet (n = 34) wskazywało na brak pieniędzy lub mieszkania, bycie
studentką, życiowe problemy, niepokój o przyszłość itp. jako główne przyczyny
aborcji. 14% stwierdziło, że nie były gotowe na rozpoczęcie nowego życia; 6% (n
= 3) to mężatki, które zaszły w ciążę z kochankiem, a nie chciały zostawiać swoich
mężów; 6% (n = 3) zaniepokoiło możliwe skutki konsumpcji znacznych ilości alkoholu i papierosów na wczesnym etapie nieplanowanej ciąży; 4% (n = 2) zdecydowało się na aborcję, gdyż miały już dwójkę dzieci; jedna kobieta wskazała na
niebezpieczną pracę, w kontakcie z substancjami toksycznymi.
Postawy lekarzy
Na Białorusi, tak jak na wielu innych obszarach byłego Związku Radzieckiego, aborcja jest łatwiej dostępna i stosunkowo tańsza niż doustne środki
antykoncepcyjne. Oznacza to, że wielokrotne aborcje są powszechne, a wiele kobiet
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zgłasza się na zabieg aborcji, nie podjąwszy uprzednio stosownych środków mających na celu zapobieżenie niechcianej ciąży, co prowadzi do frustracji wśród
lekarzy. Tym samym, chociaż aborcji nie towarzyszy potępienie społeczne i jest ona
powszechnie dostępna, wśród lekarzy wykonujących zabiegi aborcyjne pojawiają
się niekiedy wrogie postawy. 26% (n = 13) kobiet w naszej próbie stwierdziło, że doświadczyły wrogich bądź poniżających zachowań ze strony lekarzy. Dla przykładu,
jedna z nich opowiedziała o lekarzu, który odmówił podania jej środków znieczulających, stwierdzając, że skoro była tak odważna, by uprawiać seks, musi mieć
również odwagę zmierzyć się z bólem, jaki niesie aborcja. 6% (n = 3) stwierdziło,
że pielęgniarki były uprzejme i dodawały im otuchy, przytrzymując ich dłonie.
Postawy wobec zabiegu
Kobietom podaje się zazwyczaj znieczulenie miejscowe lub ogólne. Ale
wszystkie kobiety stwierdziły, że zabieg była dla nich nieprzyjemny i bolesny fizycznie bądź emocjonalnie. 6% (n = 3) targały tak mieszane uczucia tuż przed
aborcją, że gotowe były wyjść, zanim zostanie przeprowadzona (jedna z kobiet
rzeczywiście wstała ze stołu ginekologicznego, lecz jej mąż przymilnie nakłonił
ją do powrotu na zabieg).
Postawy wobec ciąży
W 40% przypadków aborcja została dokonana przed upływem czwartego
tygodnia, a niemal wszystkie przeprowadzono w pierwszym trymestrze. Jednakże
76% kobiet (n = 38) stwierdziło, że miały poczucie, iż w przerwanej ciąży obecne
było życie, a 70% (n = 35) mówiło o wykształceniu się więzi między nimi a ową
żywą istotą. Kobiety dostrzegały więc w swoich aborcjach pewien element ludzkiej
straty. O ile większość z nich była w stanie jakoś się od tego zdystansować, 16%
(n = 8) kobiet w próbie mówiło o aborcji jako śmierci „mojego dziecka” bądź
„mojego maleństwa”.
Problemy w związkach
Dwie kobiety stwierdziły, że partnerzy postanowili zapłodnić je wbrew ich
woli, nie przerywając stosunku, jak obiecali, decydując się natomiast na spowodowanie ciąży i licząc na to, że uda im się w ten sposób wymusić małżeństwo. Dla
tych kobiet aborcja stanowiła sposób uwolnienia się od apodyktycznego partnera,
a także symboliczną ucieczkę spod dominacji partnera.
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Wnioski i dyskusja
W niniejszych badaniach stwierdzono, że konfrontacja z aborcją prowadzi
do uczuć zarówno pozytywnych, jak i negatywnych. Jednakże w naszej próbie
przeważały emocje negatywne. Charakter reakcji, do których zalicza się depresja,
lęk, następstwa pourazowe oraz poczucie żalu i winy, jest zbliżony do tych, jakie
stwierdzono w badaniach prowadzonych na próbach z krajów zachodnich.
Średnie wyniki na skali IES-R wskazują na możliwość wystąpienia zespołu
stresu pourazowego, w przypadku unikania oraz intruzji. Pope, Adler i Tschann8
w analizie wstępnej wyników badania przeprowadzonego na młodych kobietach
mających za sobą aborcję stwierdzili podobnie, również posługując się IES-R, że
przeciętne wyniki uzyskane przez kobiety w wieku od 18 do 28 lat przekraczały
lub były bliskie przekroczenia punktów granicznych na skalach unikania i intruzji. Barnard9, również posługując się IES-R w badaniach prowadzonych na nielosowej próbie 80 Amerykanek, które dokonały aborcji trzy do pięciu lat wcześniej,
stwierdził, że 46% uzyskało wyniki mieszczące się w umiarkowanym zakresie lub
powyżej niego, w 20% punkty graniczne dla PTSD zostały znacząco przekroczone.
Amerykańska literatura dotycząca następstw pourazowych, występujących po aborcji, stwierdza, że następstwa te obejmują od 5 do 20% próby, ale
rzadko więcej niż 50%, tak jak ma w naszej próbie10. Możliwe, że badane przez nas
kobiety doznały głębszego urazu z powodu niedostępności środków antykoncepcyjnych i powszechnego polegania na aborcji jako metodzie kontroli urodzin bądź
z powodu negatywnych postaw lekarzy.
Znaczenie przypisywane ciąży, uznanie życia oraz przywiązanie a ich relacja
z PTSD
Tak jak w przypadku wszystkich urazów, znaczenie przypisywane zdarzeniu
jest podstawowym predyktorem sposobu jego doświadczania11. Podobnie jak w badaniach prowadzonych w krajach zachodnich12, stwierdzono, że kobiety, które
doznały najgłębszego urazu po aborcji, miały poczucie, iż w grę wchodzi życie
istoty ludzkiej, z którą zdołały wytworzyć pewną więź emocjonalną. W takich sytuacjach aborcja była znacznie bardziej traumatyczna, w tym sensie, że była do8

Pope, Adler, Tschann, 1999.

9

Barnard, 1990.
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Bagarozzi, 1994; Barnard, 1990; Butterfield, 1988; Forst, J. G., 1992; Major i in., 1990;
Major i in., 2000; Ney, 1982; Speckhard i Rue, 1992.
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Donovan, 1991.

12

Speckhard, 1996.
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świadczana jako „śmierć mojego dziecka”. Część kobiet doznawała urazu zazwyczaj w momencie przeprowadzania aborcji, ale w wypadku niektórych konsekwencje pojawiły się dopiero później. Kobiety, dla których aborcja była prostą,
konieczną operacją, nie doznały urazu po aborcji. U niektórych kobiet nasilony
PTSD obejmował cierpienie z powodu zabicia swojego nienarodzonego dziecka.
W grupie kobiet, które przeżywały aborcję jako pozbawienie kogoś życia,
pojawiało się poczucie winy. Choć niektóre kobiety stwierdzały, że nie czują się
winne, gdyż nie miały wyboru, to czuły pewien żal i uznawały, mimo wszystko,
zabieg za pewną traumę. Kobiety, które wcześniej urodziły dzieci, opowiadały, że
decyzja była dla nich szczególnie trudna. Już bowiem na bardzo wczesnym etapie
kolejnej ciąży trudno im było zaprzeczyć, że nosiły w sobie życie i że stopniowo
przywiązywały się do nienarodzonego dziecka. Przypomina to spostrzeżenia dotyczące przywiązania w czasie trwania ciąży i poczucia straty, czynione przez
uczestniczki badań prowadzonych w krajach zachodnich13.
Postawa lekarzy również może wywołać lub wzmóc negatywne reakcje
po aborcji, zwłaszcza poczucie winy oraz strach. Jedna kobieta powiedziała, że
lekarz skarcił ją, mówiąc: „Trzeba było myśleć wcześniej”. Inna opowiedziała, że
lekarz ostrzegł ją, iż może utracić zdolność do rodzenia dzieci, co przysporzyło
jej później wielu zmartwień.
Reakcje pourazowe
Poniższy przypadek Niki, 22-leniej niezamężnej i bezdzietnej studentki, pokazuje pełny obraz urazu poaborcyjnego: proces decyzyjny, postrzeganie ciąży oraz
kształtowanie się wewnętrznych znaczeń, które wpływają na problemy psychologiczne oraz możliwość wystąpienia zespołu stresu pourazowego.
Była to ciąża nieplanowana. Zostałam zaskoczona. Nigdy nie stosowałam
środków antykoncepcyjnych. Sądziłam, że jestem bezpłodna. Bez żadnych wątpliwości zdecydowałam się na wczesną aborcję. Czułam się przez to smutna, ale
nie miałam poczucia, że w moim ciele ktoś jest. Wiedziałam, że muszę to zrobić. Po
aborcji czułam zupełny spokój i nie przeżywałam żadnego dyskomfortu duchowego.
Ale nie miałam miesiączki i dokuczały mi poranne nudności. Po dwóch miesiącach
poszłam do doktorki, która wykonała USG. Po tym, jak powiedziała mi, że noszę
w sobie małe dziecko, mające rączki i nóżki, było mi bardzo trudno podnieść się ze
stołu zabiegowego. Nie pamiętam, jak wróciłam z jej gabinetu. Byłam bardzo zdenerwowana i potrzebowałam towarzystwa, zdecydowałam się więc powiedzieć matce.
To było okropne. Nie mogła zrozumieć, jak mogłam sypiać ze swoim chłopakiem
przed ślubem. Zadzwoniłam do niego. Powiedziałam, że potrzebuję pomocy, lecz
13

Bagarozzi, 1994; Barnard, 1990; Leifer, 1980; Speckhard, 1987; Speckhard i Rue, 1993.
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jego to nie obchodziło. Poszłam do ośrodka diagnostycznego, aby upewnić się, że po
tamtej nieudanej aborcji z dzieckiem wszystko jest w porządku i okazało się, że jest.
Wtedy byłam dumna z tego, że mam dziecko. Gdy szłam ulicami, myślałam: „Ludzie,
wy nie wiecie, że będę miała dziecko!” Lecz nie miałam pracy. Moja matka była
przeciwna temu, abym urodziła dziecko, ponieważ mój partner mi nie pomoże. Nie
mogliśmy wziąć ślubu. Nie umiałam zdecydować, co mam robić. Lekarze wyznaczyli
mi dwa spotkania w celu przeprowadzenia aborcji. Dwukrotnie uciekłam z kliniki.
Za pierwszym razem zobaczyłam ulotkę przeciwko aborcji. Za drugim razem, kiedy
wszystko już było przygotowane, lekarz powiedział mi: „Jesteś taka młoda, jak będziesz mogła z tym żyć?”. Nie mogłam tego zrobić po tym, co mi powiedział.
Po kilku kolejnych tygodniach nie miałam już siły. Byłam taka zmęczona.
Zdecydowałam się wtedy na aborcję. Pomyślałam, że jeśli to zrobię, będę mogła
zakończyć tę całą sytuację i zapomnę o wszystkim. Moja matka poszła ze mną do
kliniki. Miałam poczucie, że idę do komory egzekucyjnej. Odczuwałam panikę,
strach i przez cały czas chciało mi się płakać. Nikt nie potrafił zrozumieć moich
uczuć. Lekarze byli w złym nastroju i krzyczeli na mnie. Kiedy w czasie badania
poczułam ból, powiedziałam o tym lekarzowi. Odparł mi: „Umiałaś zrobić dziecko,
to teraz bądź dość odważna, by znieść ból”. Ale pielęgniarka dodawała mi otuchy,
trzymała mnie za rękę.
Z powodu komplikacji musiałam zostać w szpitalu. O dziecku nie myślałam
w ogóle, dopóki nie wróciłam do domu, i wtedy zaczęło do mnie wszystko docierać.
Przez trzy tygodnie płakałam w swoim pokoju. Byłam bardzo zła na matkę. Powiedziałam jej, żeby czuła się winna tego, że zmusiła mnie do aborcji. Chciałam
mieć dziecko, a jedynym powodem, dla którego zdecydowałam się na aborcję, jest
moja rodzina. Zrozumiałam, że byłam matką i po tym wszystkim wciąż nie mogę
zrozumieć, dlaczego nią nie zostałam. Zaczęłam liczyć tygodnie. Urodziny mojego
dziecka wypadły w maju. Myślałam o tym, jak by to było, gdybym była w ciąży,
stawała się coraz większa, leżała w łóżku, o tym, jak w autobusach i tramwajach
ludzie ustępowaliby mi miejsca. Teraz, kiedy poznaję nowych znajomych, jeśli mam
poczucie, że nie spotkam ich już więcej, mówię im, że mam syna i opowiadam, jaki
jest. Wybieram dla niego różne rzeczy, ubrania i jedzenie. Nie mogę spotykać się
z małymi dziećmi. Jest to zbyt bolesne. Przestałam utrzymywać kontakt z przyjaciółką, która poprosiła mnie, abym zaopiekowała się jej córką przez kilka godzin.
Byłam dla niej niedobra. Przed matką ukrywałam swoje emocje. Boję się, że nie będę
mogła mieć dzieci. Lekarz mówi mi teraz, że wszystko jest w porządku. Rozmawiam
dużo ze swoim synem. Piszę do niego listy. Proszę go o wybaczenie, ale on mi nie
wybacza, bo to dla niego bardzo bolesne. Często śni mi się, że pływa w basenie wypełnionym krwią, żywy, lecz z połamanymi rączkami i nóżkami. Śniło mi się również,
że urodziłam ośmiocentymetrową plastikową lalkę, taką, jaką widziałam na USG.
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Płaczę, kiedy mi się to śni. Wierzę w Boga, lecz boję się chodzić do kościoła, tam
wszystko jest takie czyste, poukładane, a ja jestem brudna i słaba.
Przypadek ten ilustruje, jak dynamicznie zmieniały się znaczenia przypisywane przez Nikę ciąży. Po badaniu USG, gdy lekarka mówiła, że dziecko
ma rączki i nóżki, Nika jest szczęśliwa i dumna ze swojej ciąży, ale nie znajduje
wsparcia, by donosić ją do rozwiązania. Przy poważnych zastrzeżeniach i poczuciu
żalu decyduje się na aborcję. Wtedy inny lekarz poddaje w wątpliwość, czy Nika
będzie umiała żyć z takim wyborem. Nika widzi ulotkę antyaborcyjną, która tylko
wzmacnia jej wątpliwości co do podjętej decyzji. Wszystko to prowadzi do sytuacji, w której Nika postrzega aborcję jako śmierć jej własnego dziecka i w konsekwencji doznaje głębokiego urazu oraz żalu, którego prawdopodobnie nie doświadczyłaby, gdyby doszło do aborcji w trakcie pierwszej wizyty u ginekologa.
Historia Niki jest przykładem, w jaki sposób własne doświadczenia oraz dyskurs
społeczny kształtują wewnętrzne odczucia i definicje dotyczące aborcji, co z kolei
w istotny sposób wpływa na przebieg reakcji pourazowych.
Powtórne przeżycie
Powtórne przeżycie urazu aborcyjnego wywołują, między innymi, sytuacje
bądź daty, które przypominają o aborcji. W niektórych przypadkach mogą to być
wręcz wyrażenia, które padły w znaczącej sytuacji: Rozmawialiśmy o tym, co zrobić.
On tylko powtarzał, że wszystko będzie dobrze. Odebrałam to jako jego gotowość
do bycia dla mnie wsparciem w czasie ciąży, ale jemu chodziło o wsparcie mnie
w czasie aborcji. Byłam zupełnie rozbita. Potem powtarzał to samo w klinice, już po
aborcji, kiedy uznał, że jest odpowiedzialny za mój stan. Kiedy przypominam sobie,
jak mówił „wszystko będzie dobrze”, oraz to, że myślałam, iż jemu chodzi o moje
dziecko, a jemu chodziło tylko o aborcję, zaczynam go nienawidzić. Nienawidzę
tej frazy i wpadam w przygnębienie za każdym razem, kiedy jej używa, mówiąc
o różnych rzeczach, naszych finansach, naszym życiu, o czymkolwiek. Przypomina
mi o tym, że nie mogę mu we wszystkim ufać, w co kiedyś wierzyłam.
W jednym przypadku, ponowne przeżycie zostało wręcz wywołane przez
daty czasopism w bibliotece: Pracuję w bibliotece. Kiedy tam idę, myślę: w tym roku
byłam w ciąży, w tym roku urodziło się moje pierwsze dziecko, tego roku miałam
aborcję, w tym roku miałby dwa latka…
Unikanie
Tak jak w przypadku badań prowadzonych na próbach w krajach zachodnich,
kobiety, które doświadczyły urazu w wyniku aborcji, usiłują unikać odczuć czy
sytuacji, które przypominają im o aborcji. Określenia były tutaj silnie zindywidu-
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alizowane, ale część kobiet wymieniła: klinikę, w której wykonano zabieg, powrót
na badania ginekologiczne, unikanie towarzystwa kobiet w ciąży, małych dzieci
itp. Niektóre kobiety wspominały, że przez pewien czas były przytłoczone, a nawet
chciały odebrać sobie życie, bo stało się dla nich zbyt ciężkie. Traciły wówczas satysfakcję z życia i potrzebowały znacznego wsparcia, by znaleźć w sobie energię,
by dalej żyć.
Nie mogłam zdać egzaminów, wzięłam roczny urlop dziekański.
Niekiedy mechanizm unikowy był tak silny, że symptomy PTSD początkowo
nie ujawniły się w wywiadzie, zwłaszcza że kobietom pozwolono opowiadać o poszczególnych zdarzeniach w takiej kolejności, jaką same uznały za stosowną.
Symptomy te ujawniały się dopiero po zastosowaniu IES-R, kiedy kobiety przyznawały, że za wygaszonymi uprzednio objawami kryje się coś więcej. Ponadto
kobiety, stopniowo nabierając zaufania do badaczek, zaczynały otwierać się, często
wybuchając płaczem.
Dysocjacja i unikanie odpowiedzialności
Wart odnotowania jest fakt, że niektóre kobiety nie poczuwały się do odpowiedzialności za aborcję. Wiele kobiet wspominało, że przed aborcją dostrzegały w swojej ciąży żywą istotę, do której czuły się przywiązane. Były jednakże
w pewnym sensie niezdolne do tego, by ją uchronić, zdecydowały się więc na
aborcję i w konsekwencji doświadczyły urazu. Wygląda to na sprzeczność, chyba
że zauważymy, iż doświadczenie aborcji charakteryzuje się często dysocjacją emocjonalną. Kobiety te opisywały uczucia przerażenia oraz przytłoczenia emocjonalnego zajściem w ciążę w nieodpowiednim dla nich czasie. Jednocześnie traktowały aborcję jako sposób poradzenia sobie z nieznośną sytuacją.
Posługiwanie się dysocjacyjnymi mechanizmami obronnymi w trakcie
aborcji lub przed nią odnotowano również w badaniach amerykańskich. Elżbieta
Karlin14, amerykańska lekarka wykonująca zabiegi aborcyjne, opisała, jak kobiety
na stole ginekologicznym w jej gabinecie zwijały się w czasie aborcji do pozycji
embrionalnej lub zaczynały „gaworzyć” jak niemowlę.
Obwinianie innych
Kiedy rozszczepione emocje wracają i cierpienie nasila się, niektóre kobiety,
nie mogąc uporać się z poczuciem winy, projektują ją oraz przenoszą odpowiedzialność za aborcję na partnera, rodzinę bądź ginekologa.
Jedna z kobiet obwiniła nas o swoją aborcję, ponieważ nie zdołaliśmy jej dostatecznie wyperswadować. Jej ginekolog opisał jedynie możliwe skutki i dał czas do
14

Karlin, 1997.
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namysłu. Ale według niej, powinien był ją powstrzymać. Oznacza to, że ponosi odpowiedzialność za jej decyzję.
Kobiety, które posługują się dysocjacyjnymi mechanizmami obronnymi,
pytają z kolei: Jak ginekolog może odbierać dzieciom życie? Inne czują złość na
tych, którzy nie okazali dość wsparcia, by pomóc im w kierowaniu się własnymi
przekonaniami lub w ochronie życia, którego istnienie w sobie uznały: Nie mogę
znieść widoku swojej siostrzenicy, albowiem moja siostra i ja zaszłyśmy w ciążę
w tym samym czasie, lecz matka powiedziała mi, że nie mogę mieć dwójki dzieci
nie mając męża. A moja siostra także nie ma męża.
Bardzo częstym scenariuszem, potwierdzonym przez zarówno nasze, jak i zachodnie badania, jest emocjonalne dystansowanie się partnera od całej sytuacji
i pozostawianie de facto decyzji kobiecie. Kobiety takie odczuwają później złość
wobec wszystkich, którzy nie powstrzymali ich przed aborcją, partnera i całego
świata. Jednocześnie mechanizmy obronne kobiety decydującej się na aborcję
w warunkach silnego stresu i braku wsparcia w znacznym stopniu utrudniają jej
racjonalne podejmowanie decyzji.
Kobiety mają prawo oczekiwać od przedstawicieli personelu medycznego,
że udzielą im pomocy dotyczącej właściwego stosowania środków antykoncepcyjnych czy wręcz zachowają ciążę w sytuacji, gdy uczucia kobiety są wysoce ambiwalentne lub kiedy jasne jest, że to partner wymusza na niej decyzję o aborcji.
Uczucia winy i gniewu wobec personelu medycznego za aborcję, stanowią niezwykle drażliwy problem społeczny i badawczy.
Mechanizmy kompensacyjne
Niektóre kobiety usiłowały uniknąć przeżywania trudnej sytuacji okołoaborcyjnej przez ponowne i szybkie zajście w ciążę. W takim przypadku mechanizm
kompensacyjny staje się częścią reakcji unikowej: powtórzyć tę sytuację z innym
zakończeniem, w nadziei na uniknięcie emocji negatywnych oraz poczucia żalu.
Mechanizm ten pomógł niektórym kobietom poradzić sobie ze stresem i poczuciem winy, a także wybaczyć samym sobie. Niestety, dla wielu kończy się to
kolejnym kryzysem pełnym ambiwalencji i kolejną aborcją.
Przypadek Tani: Dwa miesiące po aborcji dostałam obsesji na punkcie ponownego zajścia w ciążę. Przez sześć miesięcy uprawiałam seks bez żadnej przyjemności, po to tylko, aby zajść w ciążę. Nie pamiętam, co robiłam w trakcie tych sześciu
miesięcy. Nie ma ich w moim życiu. Mój mąż był przeciwny. Było to dla niego trudne,
ale postawiłam go przed faktem dokonanym. Po urodzeniu kolejnego dziecka poczułam
się znacznie lepiej. Tych dwoje dzieci jest teraz razem obecnych w moich myślach.
Przypadek Larysy: Po aborcji znów chciałam zajść w ciążę. Każdego miesiąca
miałam nadzieję na zajście w ciążę. Żyłam w takim stanie. Usiłowałam nie pić
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alkoholu i nie brać lekarstw, bo może zajdę w ciążę. Widok dzieci napawa mnie
szczęściem, nawet po mojej przerwanej ciąży. Mój partner stał się bardzo staranny,
jeżeli chodzi o środki antykoncepcyjne, bo nie chce tym razem, abym zaszła w ciążę.
Wiem, że nie mogę być w ciąży. Brałam pigułki, teraz stosujemy prezerwatywy.
Czasami śni mi się, że biorę niewłaściwą pigułkę. Myślałam o uszkodzeniu jego prezerwatyw. Wiem, że to głupie. Odliczam dni do połowy cyklu, ale on wszystko kontroluje. Mówi, że nie możemy.
Nadopiekuńczość
Mechanizmy kompensacyjne przejawiają się nie tylko poprzez pragnienia
nowej ciąży, lecz również poprzez postawę nadopiekuńczości lub nadmiernej kompensacji wobec kolejnego dziecka. Ciąża o charakterze kompensacyjnym oraz nadopiekuńczość, jako reakcje na traumatyczne przeżycia aborcyjne, to zjawisko obserwowane również w badaniach prowadzonych na Zachodzie15.
PTSD o późnym początku (late-onset PTSD)
U pięciu kobiet zaobserwowano również reakcje w postaci PTSD o późnym
początku. Były one wywoływane np. przez późniejsze problemy ginekologiczne
(infekcje, bezpłodność, problemy związane z przebiegiem późniejszych ciąż) lub
choroby, wypadki, urazy urodzonych później lub wcześniej dzieci. Sytuacje tego
typu stanowiły potencjalny wyzwalacz początku lub nawrotu przygnębiających
uczuć związanych z aborcją. W pewnych przypadkach wydarzeniom tym towarzyszył nieświadomy lęk, że za aborcję wymierzona zostanie „kara”. Powiązany
z aborcją PTSD o późnym początku obserwowany jest również w badaniach zachodnich16.
Aborcje wśród przedstawicieli świata medycznego
Aborcja jest sytuacją trudną nie tylko dla pacjentek, lecz również dla lekarzy
oraz pielęgniarek zajmujących się opieką ginekologiczną. Jeżeli zgadzają się na wykonywanie aborcji, sytuacja ta naznacza ich na całe życie. Może to być znaczne obciążenie, zwłaszcza jeżeli lekarki decydują się na aborcję. W naszej próbie znalazło
się pięć kobiet, które były ginekologami lub położnymi. Reakcje pourazowe, takie
jak poczucie winy i unikanie, które wystąpiły u nich po aborcji, były bardzo silne.
Niektóre z nich odmawiały później wykonywania aborcji, a nawet pomocy przy
poszukiwaniu lekarza, który mógłby ją wykonać. Kiedy moje przyjaciółki oraz inne
15
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kobiety proszą mnie o pomoc w związku z aborcją, jest to dla mnie bardzo trudna
sytuacja, bardzo niepokojąca i zaczynam odmawiać. Czuję się tak, jak gdyby grzech
zbliżał się do mnie, kiedy proszą mnie o pomoc w znalezieniu dobrego lekarza. Chcę
uniknąć jakiejkolwiek pomocy przy aborcji, lecz aborcja wiąże się z moją pracą.
Próbuję od tego uciec.
Inne z kolei zaczęły przyjmować agresywne, pełne złości postawy wobec
kobiet, które podjęły decyzje zupełnie inne niż one same. Po pierwszych dwóch
aborcjach stałam się bardzo zaniepokojona i wrogo nastawiona wobec kobiet, które
miały wiele dzieci, mimo trudnej sytuacji ekonomicznej. Jak mogły!
Lekarki martwiły się również, bardziej niż inne osoby, medycznymi skutkami
aborcji. Można to wyjaśnić ich większą wiedzą i doświadczeniem. Obserwują
komplikacje i rzadko spotykają przypadki, w których żadne następstwa nie wystąpiły. Tym większym szokiem jest dla lekarki, gdy sama znajduje się w sytuacji
ew. aborcji. Wiem o tym (antykoncepcji) wszystko, więc jakim cudem mogło mi się
to przydarzyć? Podobnie Gianelli17 opisuje niekorzystne reakcje na aborcję wśród
amerykańskich lekarek.
Pozytywne i negatywne zmiany tożsamości
Tak jak w przypadku badań prowadzonych na Zachodzie, stwierdziliśmy, że
u niektórych kobiet aborcja spowodowała zmianę tożsamości18. Niektóre kobiety,
przeżywszy kryzys aborcyjny, stały się bardziej świadome i odpowiedzialne,
zwłaszcza jeżeli chodzi o antykoncepcję. U innych wystąpiły głębokie negatywne
zmiany w postrzeganiu siebie samych. Mufel19 badała postrzeganie siebie samych
po aborcji wśród Białorusinek i stwierdziła, że niektóre z nich potrzebowały nawet
roku na rozwiązanie tego kryzysu egzystencjalnego.
Problemy w relacjach
Decyzja o aborcji w jakimś stopniu odzwierciedlała jakość związku dwojga
osób, jednocześnie jednak zabieg ten odciska na relacji swoje piętno. W niektórych
przypadkach, brak wsparcia dla kobiety będącej w ciąży stawał się przyczyną konfliktów bądź separacji. Kiedy decyzje podejmowano wspólnie, miało to korzystniejszy wpływ na związek. Niekiedy partnerzy byli wobec kobiet bardzo apodyktyczni: Mój mąż powiedział mi, że rozwiedzie się ze mną, jeżeli nie zdecyduję się
na aborcję.
17
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Uraz aborcyjny doprowadził u niektórych kobiet z naszej próby do problemów seksualnych, co stwierdzono również w badaniach zachodnich20. Część
kobiet tak bardzo bała się kolejnej ciąży i kolejnej aborcji, że przestawały one odczuwać przyjemność z seksu: Poszerzenie szyjki macicy było bardzo bolesne. Po tym
wszystkim zupełnie straciłam libido. Związki seksualne przestały mnie interesować.
Usiłowałam robić wszystko, aby nie znaleźć się ponownie w tej sytuacji. Działo się
tak przez sześć miesięcy.
Poczucie winy
Poczucie winy jest, obok PTSD, jednym z najczęściej występujących objawów
(80%), lecz jednocześnie jednym najtrudniejszych do przezwyciężenia. Wiele
kobiet, które wyrażały poczucie winy z powodu aborcji, mówiło, że wybaczą sobie
bądź wybaczy im Bóg, jeżeli zrekompensują tamtą aborcję narodzinami kolejnego
dziecka. Dla przykładu, jedna z kobiet straciła nadzieję na przebaczenie, ponieważ
zdecydowała się na sterylizację. Ponieważ w ten sposób ustrzegła się przed kolejnymi ciążami i aborcjami uważała, że Bóg wybaczyłby mi tylko wtedy, gdybym
dała życie innemu dziecku, ale to jest niemożliwe, ponieważ poddałam się sterylizacji. Inne wyrażały obawę, że Bóg nie wybaczy im nigdy: Wiem, że wszystko, co
robię, nie wystarczy do odkupienia mojej winy. Nie mogę pójść do kościoła, jestem
zbyt brudna. Gdy Bóg coś daje, trzeba to przyjąć.
Przeprowadzając niniejsze badania, autorki zastanawiały się nad umieszczeniem w kwestionariuszu pytań o poczucie winy. Białoruska członkini zespołu
badawczego przypuszczała, że poczucie winy będzie raczej niewielkie, a poczucie
winy o charakterze religijnym nie wystąpi na pewno. Szczególnie zważywszy na brak
wyrazistej retoryki antyaborcyjnej oraz na to, że młodzi ludzie, jeśli w ogóle mają
jakieś związki z kościołami, to na ogół luźne. Ostatecznie zdecydowano się jednak
poruszyć temat ewentualnej winy w subtelny sposób pod sam koniec wywiadu.
Mimo długiej historii narzuconego przez państwo ateizmu, okazało się,
że przekonania religijne są wciąż żywe i obecne. 78% kobiet w próbie zadeklarowało przynależność religijną, mimo rzadkich kontaktów z kościołem. W istocie
większość opisywała swoją przynależność bardziej w kategoriach pochodzenia etnicznego, nie zaś systemu wierzeń, wskazując, że ich dziadkowie byli religijni, ale
one same religijne nie są. 80% kobiet mówiło o swoim poczuciu winy w związku
z aborcją, wiele z nich o obawie przed sądem Bożym lub przed tym, że nie będą
umiały sobie wybaczyć. 14% (n = 7) kobiet było przekonanych, że trudne sytuacje,
jakie po aborcji stały się udziałem ich samych, stanowiły bezpośredni skutek
aborcji, były więc swego rodzaju karą. Było to niezwykle istotne, zważywszy na to,
że jednocześnie stwierdzały one, iż nie odczuwają one żadnego związku z Bogiem
20
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i nigdy bądź rzadko bywały w kościele. Niemniej wiele kobiet odczuwało winę na
sposób religijny, mówiąc o karze boskiej za własne postępowanie.
Dwie główne grupy religijne obecne na Białorusi oraz w naszej próbie (tzn.
katolicy i prawosławni) potępiają aborcję, choć ich stanowisko rzadko jest prezentowane publicznie, np. w mediach. Podobnie, retoryka antyaborcyjna prawie
nie istnieje i nie ma protestów przy klinikach, inaczej niż w Ameryce. Niemniej
jednak kobiety, które z przyczyn etnicznych uważają się za katoliczki bądź prawosławne, zdają sobie sprawę z religijnego zakazu aborcji, nawet mimo luźnych
związków z kościołami i powszechnej akceptacji społecznej dla aborcji.
Kobiety, które mówiły o swoim poczuciu winy, zapytano, w jaki sposób
chcą się z nim uporać. Wskazywały wówczas na potrzebę pójścia do kościoła
i odpokutowania aborcji. Była to częsta odpowiedź, mimo że wiele z kobiet nie
postawiło nigdy stopy w kościele. Katoliczki na ogół wspominały, że muszą się
wyspowiadać, choć myśl o spotkaniu z księdzem je przerażała, a członkinie Kościoła prawosławnego stwierdzały, że muszą zapalić świeczkę w kościele i pomodlić się o przebaczenie, choć i one były przerażone na myśl o wizycie w kościele i rozmowie z księdzem.
Mimo deklaracji o potrzebie duchowej pokuty, jedynie 14% (n = 7) kobiet
w naszej próbie zdecydowało się na nią po aborcji. Używając bardzo emocjonalnych
słów, mówiły o lęku przed dalszym potępieniem, poniżeniem i wstydem i bały się,
że Bóg im nie wybaczy. Ale deklarowały głęboką potrzebę przebaczenia. Większość
z nich zdawała się nie wiedzieć o naukach Kościoła, które dają im możliwość odpokutowania, lub, jeśli wiedziały, nie wierzyły, że odnoszą się one również do nich.
Równie silne poczucie winy, choć bez potrzeby powrotu do Kościoła, z którym
nie ma się związku, został zaobserwowany również w badaniach zachodnich21.
Należy zauważyć także, iż 12% (n = 6) kobiet w naszej próbie stwierdziło,
że miały kontakt z amerykańskimi filmami o aborcji lub literaturą antyaborcyjną,
otrzymaną od amerykańskich misjonarzy pracujących na Białorusi (w klinikach
bądź na uniwersytetach), która wywołała w nich poczucie winy. Na przykład, jedna
z kobiet przeczytała wiersz napisany z perspektywy usuniętego płodu, który powracał w jej myślach i powodował ogromne poczucie winy przez trzy następne
miesiące. Jak więc można się było spodziewać, poszczególne kultury z różnych
stron świata wpływają na siebie i przenikają się wzajemnie.
Więź i uznanie życia
Więź i uznanie życia są najtrafniejszymi predyktorami poczucia winy, żalu
oraz urazu22. Jeżeli kobieta uznaje życie płodu w czasie ciąży, a zwłaszcza jeżeli przy21

Rue i Speckhard, 1992.

22

Mufel i in., 2002.
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wiązuje się do „swojego dziecka”, prawdopodobieństwo, że doświadczy urazu poaborcyjnego, jest większe. Jeżeli decyzji o aborcji towarzyszyły wątpliwości lub jeśli była
ona podejmowana bez emocji, na skutek dysocjacyjnego mechanizmu obronnego,
uznanie płodu za niezależną istotę oraz elementy więzi z nim mogą pojawić się po
aborcji. Często doprowadzały do tego sny: o donoszeniu ciąży i pomyślnym rozwiązaniu, o maleńkim dziecku itp. Podobnie fantazje na jawie pełniły funkcję przepracowania żalu, urazu i poczucia winy. Główne motywy tych fantazji dotyczyły
płci dziecka, jego pojawienia się, jego przyszłego zawodu, relacji między dzieckiem
a matką. Jedna z kobiet opowiada: Czuję, że jest blisko mnie. Byłam na ulicy i nagle
poczułam, że jest tutaj. Było to po owulacji. Mam poczucie, że powietrze wokół mnie
się porusza. Tak jak gdyby była to dusza mojego dziecka. Myślę, że byłby dobrym muzykiem. W tym przypadku kobieta rozmyślała o swoim dziecku i przypisywała mu
swoje cechy, których nie udało się jej zrealizować. Ona sama chciała być muzykiem.
Miała poczucie, że jej niespełnione marzenia umarły wraz z aborcją.
Żal i reakcje duchowe
74% (n = 37) badanych kobiet w próbie wyraziło żal z powodu utraty ciąży
w wyniku aborcji, a 32% (n = 16) płakało przez dłuższy czas po aborcji. Niektóre
z nich mówiły, że liczyły miesiące do dnia, w którym wypadłyby urodziny dziecka,
był to dla nich czas wypełniony cierpieniem. Inna powiedziała: Wybudowałam
mały cmentarz, na który chodzę płakać i prosić o przebaczenie. Kiedy w sposób delikatny zapytano kobiety o to, czy mają jakieś duchowe przekonania dotyczące życia
w czasie ciąży bądź po aborcji, 10% kobiet (n = 5) wyraziło pewność, że dusza ich
nienarodzonego dziecka została przeniesiona na innego człowieka (tj. na ich następne dziecko lub na dziecko kogoś innego). Dla przykładu, jedna z kobiet opowiedziała, że miała aborcję po śmierci swojego wujka, co wzbudziło u niej poczucie winy, że nie pozwoliła jego duszy wrócić na ziemię. Podobne obserwacje
poczyniono w badaniach prowadzonych w krajach zachodnich23.
10% (n = 5) kobiet chciało natychmiast po aborcji zajść w ciążę ponownie.
Co oczywiste, było to związane z nadzieją na swoiste cofnięcie czasu i poprzez to
zaprzeczenie stracie. Podobnie kiedy kobiety pytano o to, czy w przyszłości będą
chciały mieć dzieci, mimo obecnej sytuacji, w której raczej trudno zdecydować
się na dziecko, 56% (n = 28) wyraziło taką chęć.
Lęk i panika
48% kobiet w próbie (n = 24) miało objawy lęku (łącznie z napadami paniki)
związane z cierpieniem poaborcyjnym. Okazało się, że łączą się one z nierozwiązanymi, natrętnymi wspomnieniami pourazowymi.
23

Speckhard i Rue, 1993.
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Reakcje psychosomatyczne i autodestrukcyjne
U 28% kobiet z naszej próby stwierdziłyśmy odrętwienie emocjonalne, często
prowadzące do różnego rodzaju zaburzeń psychosomatycznych. Kolejnym wariantem zachowania autodestrukcyjnego są zaburzenia jedzenia. Występowały one
u niektórych kobiet, przybierających na wadze po aborcji aż do dnia, w którym
miały urodzić, przecząc tym samym, że ciąża już nie istnieje, z kolei inne gwałtownie traciły na wadze, walcząc z depresją i PTSD. Jedna z kobiet opowiada: Po
aborcji znacznie straciłam na wadze, ponad 10 kilo. 8% kobiet wspomniało o swoich
myślach i próbach samobójczych. W większości przypadków były to rozpaczliwe
próby poinformowania znaczących osób o swoim żalu i rozpaczy. Jedna z kobiet
opowiada o swoich samobójczych pragnieniach: Myślałam o podcięciu sobie żył
w nadgarstkach, o tym, że mój partner mnie znajdzie i uratuje. A potem zrozumie,
jak bardzo cierpię. Nie chcę umrzeć, chcę, by dostrzegł moje uczucia. Towarzyszyła
temu pustka, wrażenie utraty kontroli, zamknięcie się w sobie, żal, gniew, unikanie
jakiegokolwiek bólu. Pragnienia samobójcze, zaburzenia somatyczne i zaburzenia
jedzenia stwierdzono również w badaniach zachodnich.
Kobieta, która po aborcji zgłasza się po pomoc do psychologa, często na początku pierwszej wizyty zgłasza dolegliwości, nie informując o aborcji. Dla przykładu,
jedna z kobiet zgłosiła się na terapię z powodu uzależnienia od narkotyków i dopiero
w trakcie terapii zdała sobie sprawę z tego, że jej uzależnienie ma źródło w chęci zapomnienia o uczuciach i snach, jakie nastąpiły po aborcji, w unikaniu tego, co było
dla niej rzeczywistością nie do zaakceptowania. Rozsądnie jest więc zadać pytania
dotyczące historii seksualnej, aby dowiedzieć się o wcześniejszych ciążach i ewentualnych aborcjach, a w przypadku aborcji postarać się delikatnie zgłębić, jak przebiegały i jakie były ewentualne następstwa. W wielu przypadkach otworzy to możliwość dalszej dyskusji, być może nie od razu, lecz dopiero na późniejszych sesjach,
kiedy wytworzy się więź z terapeutą i zaufanie do niego.
Pomoc psychologiczna przed aborcją
Fakt, że niektóre kobiety decydujące się na aborcję doświadczają później
reakcji pourazowych, wskazuje na to, iż pomoc psychologiczna przed aborcją dla
kobiet oraz par jest bardzo ważna, szczególnie gdy istnieje uzasadnione ryzyko
problemów poaborcyjnych. W badaniach zachodnich czynnikami ryzyka okazały
się wymuszenie decyzji o aborcji, młody wiek, wcześniejsze ciąże, depresja występująca przed aborcją, przywiązanie powstałe w czasie ciąży, uznanie wartości
życia itp.24 Przywiązanie i uznanie wartości życia okazały się czynnikami ryzyka
również w badaniach prowadzonych na próbie białoruskiej25.
24

Major i in., 2000; Rue i Speckhard, 1992a.
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Psycholog powinien zwrócić uwagę na proces decyzyjny w celu upewnienia
się, że decyzja o aborcji nie została podjęta pod przymusem lub w rozpaczy.
W tym pierwszym przypadku, należy powstrzymać apodyktycznego partnera.
W przypadku rozpaczy, jeśli pozwalają na to środki, należy pomóc kobiecie dostrzec, że ma więcej możliwości wyboru. Aborcje dokonywane w sytuacji braku
wyboru są tragedią i z dużym prawdopodobieństwem można oczekiwać, że skończą
się poczuciem żalu lub urazem.
Terapeuta powinien umieć zachować delikatną równowagę między wolnym
wyborem, jaki oferuje kobiecie, odpowiedzialnością za pytania o emocje i opóźnieniem przeprowadzenia aborcji do chwili, w której kobieta będzie pewna swojej
decyzji i świadoma swoich reakcji emocjonalnych.
Opieka po procedurze aborcji
Ważne jest poinformowanie lekarzy i psychologów o konieczności psychologicznej obserwacji kobiet po przeprowadzeniu aborcji i wyjaśnienie im, w jaki
sposób mogą przyczynić się do nasilenia urazu psychologicznego bądź jego
zmniejszenia. Skoro unikanie stanowi jeden z głównych objawów PTSD, należy
zauważyć, że nawet nieobecność jakichkolwiek reakcji po aborcji, może oznaczać,
iż kobieta radzi sobie dobrze lub świadczyć o uaktywnieniu silnego mechanizmu
unikowego. W takiej sytuacji istotnym zadaniem obserwacji poszpitalnej jest
ułatwienie procesu wyrażania uczuć, z otwarciem na pozytywne oraz negatywne
reakcje na aborcję. Wiele kobiet mówiło nam, że o swojej aborcji z nikim nie rozmawiało. Stwierdzały, że rozmowa z psychologiem jakkolwiek początkowo może
budzić lęk, może też i przynieść ulgę, pozwalając dostrzec pewne związki i dając
możliwość porozmawiania na ten temat. Kobiety mające za sobą traumatyczne doświadczenia związane z aborcją czują często silną potrzebę wsparcia i dochodzą do
wniosku, że grupy samopomocowe są dobrym miejscem, w którym ich żal może
znaleźć ujście, w którym mogą znaleźć wsparcie i zrozumienie.
Wnioski
Przedmiotem zainteresowania niniejszych badań były uniwersalne międzykulturowe reakcje na aborcję. Badania kobiet w Białorusi, w której kontekst społeczny dokonywania aborcji jest zupełnie różny niż na Zachodzie, wykazały, że w istocie istnieją
uniwersalne reakcje na aborcję. W oparciu o niniejsze studium i porównania z istniejącymi badaniami autorki dochodzą do wniosku, że kobiety, które doświadczają urazu
w wyniku aborcji, nie różnią się tak bardzo od siebie. W istocie, nawet te kobiety, które
wykorzystują aborcję de facto jako środek kontroli urodzeń lub dokonują „wyboru
w sytuacji bez wyboru”, nie różnią się pod względem tego, jak aborcja zmienia się
z mechanizmu zaradczego w stresor pourazowy.
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Spośród uniwersalnych wniosków z tego badania, choć wymagających jeszcze
potwierdzenia w badaniach prowadzonych na większych, reprezentatywnych
próbach porównawczych, wymienić należy:
• poczucie ulgi jako natychmiastowy efekt po aborcji (przerwanie ciąży poprzez
aborcję, nawet jeżeli dla niektórych kobiet kończy się stresem pourazowym,
często przynosi choćby krótkotrwałą ulgę od bezpośredniego i uporczywego
kryzysu),
• aborcja nie zawsze kończy się urazem (niektóre kobiety na Białorusi, a także
w krajach zachodnich, używają aborcji jako mechanizmu radzenia sobie
w przypadku ciąży niechcianej, nie ponosząc – lub przynajmniej nie uświadamiając sobie – przy tym głębokich skutków psychologicznych),
• reakcje traumatyczne (psychopatologia po aborcji często charakteryzuje
się myślami natrętnymi, stanem podwyższonego wzbudzenia oraz mechanizmem dysocjacji),
• poczucie winy (aborcja może prowadzić do unikania i wzbudzenia poczucia
winy, niezależnie od różnic kulturowych),
• żal i reakcje duchowe (aborcja przeżywana jako zdarzenie wiążące się z czyjąś
śmiercią, niezależnie od różnic kulturowych wzbudza uczucie żalu oraz doznania natury duchowej),26
• więź i uznanie wartości życia (u niektórych kobiet, nawet u tych, które są
pewne, że zdecydują się na aborcję, już na bardzo wczesnym etapie ciąży wykształca się więź z płodem/embrionem),
• czynniki religijne (katolickie i prawosławne stanowisko wobec aborcji odgrywało znaczną rolę we wzbudzaniu27 poczucia winy, nawet u kobiet luźno
związanych z Kościołem),
• uraz związany z aborcją jest często ukrywany (z naszych i zachodnich badań28
wynika, że kobiety często ukrywają własne doświadczenia aborcyjne i mówią
o nich z niechęcią),
• wiele zdarzeń może maskować uraz poaborcyjny (np. depresja, zaburzenia
jedzenia, panika i zaburzenia lękowe itd.).
Podsumowując, jeżeli kobiety cierpią z tego powodu, że ich ciąża została
przerwana przez aborcję, wówczas określenie predyktorów traumy (na przykład
tego, czy uznają życie lub tworzą więź z nienarodzonym płodem/embrionem)
może pomóc kobietom niezależnie od ich kultury, kraju pochodzenia czy reli26

Gilligan, 1993.
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Warto być może dokonać głębszej refleksji, na ile chrześcijańskie stanowisko wobec aborcji wywołuje poczucie winy, a na ile umożliwia cierpiącym osobom otwarte
mówienie o swych trudnościach. (przyp. red.).
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gijności. Ponadto, zważywszy na olbrzymią liczbę kobiet dokonujących każdego
roku aborcji, jest niezwykle ważne, aby rozpocząć prowadzenie prospektywnych
badań na reprezentatywnych próbach, tak aby sprawdzić, jaki procent kobiet
dobrze sobie radzi po aborcji, a jaki cierpi z powodu negatywnych reakcji psychologicznych.
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Dlaczego amerykański eksperyment „wolnościowego ładu” się nie powiódł? Odpowiedź postępowców brzmi: Ameryce nie udało się
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Court albo w utracie konstytucyjnej sprawiedliwości. Christopher Ferrara w swojej książce Wolność, bóg, który zawiódł oferuje zupełnie inną
odpowiedź. Opierając się na solidnej argumentacji, demaskuje obietnicę gwarantowanych swobód, jako oszukańczą chimerę. Opisuje, jak
fałszywy bożek nowego porządku politycznego - idea liberalnej wolności, która narodziła się na długo przed założeniem Ameryki - zyskiwał
coraz większe poparcie, powoli rosnąc w siłę w pierwszych latach istnienia narodu amerykańskiego. Dziś, gdy idea wolności osiągnęła swoją
pełną moc, wbrew złudnym obietnicom dźwigamy ciężar jej przytłaczających dekretów i doświadczamy pustki świeckiego zarządzania, które
na nas nałożyła.
Ferrara demaskuje liczne mity konstruowane na użytek świeckiego państwa z nieustępliwością poszukiwacza prawdy. A prawdę o przyczynach fiaska wolnościowego projektu ukrywają zarówno środowiska liberalne, jak i konserwatywno-libertariańskie. W tej błyskotliwej,
nowej wersji amerykańskiej historii i życia politycznego autor wzywa czytelników, by odważnie spojrzeli rzeczywistości w oczy, zwłaszcza
że rysuje się możliwość odnalezienia utraconej drogi do prawdziwego społecznego ładu i autentycznej wolności, które wciąż mogą być dziedzictwem ludzkości.

Wydawnictwo Wektory od lat zaznajamia polskich czytelników ze znakomitymi, lecz ciągle w Polsce słabo znanymi, pozasystemowymi
autorami, wnosząc w ten sposób w naszą rzadko wietrzoną scenę
publicystyczną, ożywczy powiew myśli. Po co? Byśmy mogli w Polsce
uzyskać, jak najpełniejszy obraz, zainspirować się, uzbroić w argumenty,
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to co w naszej cywilizacji, kraju, narodzie najlepsze.

Odległe skutki aborcji
u dorastających dziewcząt:
predyktory depresji
1

Daniel Allott
Wstęp

Żal związany z aborcją i inne psychologiczne jej skutki, opisywane jako
„zespół poaborcyjny”, są przedmiotem znacznych kontrowersji. Planned Parenthood i inne organizacje promujące aborcję twierdzą na ogół, że emocjonalne
skutki aborcji są „w przeważającej mierze pozytywne”2. Inni uważają, że kobiety
wybierające aborcję stają przed wielorakimi i długoterminowymi zagrożeniami
emocjonalnymi. Powyższe kontrowersje dotyczą również nastolatek i są niezwykle
istotne, ponieważ są to przeważnie osoby nie w pełni jeszcze dojrzałe emocjonalnie
i społecznie, a więc szczególne narażone na psychopatologiczne konsekwencje.
Niestety, dysponujemy bardzo małą liczbą badań zajmujących się emocjonalnym doświadczeniem nastolatek po aborcji. Te nieliczne wykazują poważne
braki metodologiczne, takie jak mało wiarygodna współpraca ze strony respondentek, zmieniająca się w czasie intensywność reakcji wielu kobiet oraz ograniczenia metody kwestionariuszowej w badaniach skomplikowanych i czasami wypartych reakcji poaborcyjnych3. Ponadto tylko nieliczne badania zestawiają psychologiczne skutki aborcji i urodzenia dziecka u nastolatek. Celem niniejszej
pracy jest więc odpowiedzenie na pytanie: jakie zakończenie ciąży – aborcja czy
poród – związane jest ze zwiększonym ryzykiem odległych problemów psychologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem depresji?
Odpowiedź na powyższe pytanie zapewne będzie uwarunkowana tym, na
ile polityka społeczna rządów i organizacji pozarządowych wspiera młode kobiety
1

Praca oryginalnie ukazała się w „Georgetown Public Policy Review“, 2005, nr 10 (2),
ss. 16-41. Przedruku dokonano za zgodą.

2

Strona internetowa Planned Parenthood, 2003

3

Speckhard,1990.
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w podejmowaniu takich decyzji prokreacyjnych, które zmniejszają ryzyko odległych skutków psychologicznych. W większości krajów rozwiniętych wskaźnik
urodzeń przez nastolatki wynosi około 3-5%4. Choć liczba aborcji w USA maleje,
od 1990 r. co roku dokonywano ponad milion aborcji i ponad 30% ciąż w USA
kończy się aborcją5, podczas gdy w innych krajach rozwiniętych wskaźnik aborcji
wynosi około 20%. W sumie ocenia się, że każdego roku na całym świecie dokonuje się co najmniej 46 mln aborcji6. Wynika z tego, że ze względu na częstość
występowania aborcji nawet niewielkie komplikacje zdrowotne mogłyby mieć
wpływ na życie wielu kobiet i ich rodzin.
W „Orędziu o stanie państwa”, wygłoszonym w 1995 r., prezydent Clinton
uznał, że ciąże nastolatek to największy społeczny problem, przed jakim stoi nasz
naród7. Dziś, gdy liczba ciąż nastolatek spadła, corocznie w USA nadal zachodzi
w ciążę prawie milion dziewcząt8. W Europie Zachodniej, gdzie wskaźniki ciąż
nastolatek są aż pięciokrotnie niższe niż w USA, przeznacza się znaczne sumy publicznych pieniędzy na edukację młodzieży co do negatywnych skutków ciąży u nastolatek. Jeden z dominujących poglądów utrzymuje, że ciąża w wieku kilkunastu
lat niesie za sobą szereg poważnych problemów, zarówno bliskich, jak i odległych
w czasie. Przeważnie nastolatki zachodzące w ciążę opóźniają się w nauce, co odbija
się na ich niekorzystnej sytuacji tak społecznej, jak i ekonomicznej.
Przegląd literatury
Urodzenie dziecka
Wiele, szczególnie starszych, badań wykazało, że nastoletnie matki są bardziej
zagrożone ubóstwem 9, a ich dzieci często charakteryzuje opóźniony rozwój wczesnodziecięcy. Badacze znaleźli silne związki między urodzeniem dziecka w wieku
kilkunastu lat a niskim poziomem wykształcenia i późniejszą niestabilnością małżeństwa10, między nastoletnią donoszoną ciążą a późniejszym doświadczeniem
przemocy11. Są też wyniki sugerujące większe prawdopodobieństwo, że dzieci
4

AGI, 1999.
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AGI, 2003.
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Strona internetowa International Planned Parenthood, 2003.
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Raport SIECUS, 1997.
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AGI, 2003.
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Panzarine, Santelli 1987.
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Maynard 1996; McLanahan, Garfinkel 1993; Bumpass, McLanahan, 1989; McLanahan 1994.
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Maynard 1996; Zuravian 1988.
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nastoletnich niezamężnych matek same doświadczą rodzicielstwa w wieku kilkunastu lat12.
Badania prowadzone w ciągu ostatnich piętnastu lat, podają w wątpliwość
wiarygodność starszych danych łączących porody nastolatek z odległymi negatywnymi skutkami psychospołecznymi. Krytyka dotyczy głównie kwestii metodologicznych. Cytowane powyżej badania nie były randomizowane. Badacze nie
kontrolowali wpływu wystarczającej liczby zmiennych mogących wpływać na
uzyskane wyniki, np. dochodu i wykształcenia rodziców nastolatki, pochodzenia
etnicznego, miejsca zamieszkania, nadużywania substancji uzależniających, wychowywania przez samotne matki itp. Biorąc pod uwagę fakt, że te istniejące
wcześniej obciążenia również przyczyniają się do powstawania negatywnych
okoliczności w życiu dorosłym, przypisywanie wszystkich wynikających z nich
skutków tylko wiekowi, w jakim kobieta rodzi dziecko, jest nieuprawomocnione.
Innymi słowy, jeśli nawet na skutek działania polityki społecznej kobiety zaczną
rodzić swe pierwsze dzieci, nie doprowadzi to do zmiany trudnych uwarunkowań
psychospołecznych, których doświadcza część kobiet.
Stojąc wobec powyższych wyzwań, Geronimus i Korenman13 zaproponowali
model badawczy polegający na porównaniu sióstr, które urodziły pierwsze dziecko
w różnym wieku. Ponieważ siostry mają wspólne środowisko rodzinne i sąsiedzkie,
badacze założyli, że różnice społeczno-ekonomiczne między nimi powinny odzwierciedlać skutki urodzenia pierwszego dziecka w różnym wieku. Hoffman
i wsp.14 zaobserwowali z kolei, że w dłużej perspektywie czasowej wiele matek jest
w stanie przezwyciężyć niekorzystny wpływ urodzenia dziecka w młodym wieku.
Posługując się analizą regresji, wskazali, że urodzenie dziecka w wieku kilkunastu lat
pociąga za sobą znaczne koszty edukacyjne i ekonomiczne, ale ten skutek był złagodzony, gdy wzięto pod uwagę zmienne dotyczące środowiska rodzinnego. Okazało
się, że środowisko rodzinne ma większy wpływ, a wczesne urodzenie dziecka mniejszy,
na status psychospołeczny kobiety, która urodziła dziecko będąc nastolatką. Niemniej
wciąż uważa się za bardziej prawdopodobne, że to kobiety, które nigdy nie urodziły
dziecka, a nie nastoletnie matki, ukończą szkołę średnią i podejmą studia.
Psychologiczne skutki urodzenia dziecka w wieku młodzieńczym
Biorąc pod uwagę wszystko, co napisano na temat społeczno-ekonomicznych
konsekwencji urodzenia dziecka w wieku kilkunastu lat, odległym skutkom psychologicznym tego wydarzenia poświęcono niewiele uwagi. Większość istnie12

Bolton 1980.
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Geronimus, Korenman, 1992.
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Hoffman i wsp., 1993.
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jących badań wykazuje, że urodzenie dziecka w wieku młodzieńczym jest związane
ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia odległych zaburzeń psychologicznych15,
przy czym ryzyko to jest zróżnicowanie istniejącymi wcześniej cechami osobowościowymi. Kalil i Kunz16 odkryli, że chociaż nastoletnie matki wykazują – jak
się spodziewano – znacząco wyższy poziom objawów depresyjnych w wieku
młodzieńczym w porównaniu z kobietami, które urodziły pierwsze dziecko jako
dorosłe mężatki, różnice te gwałtownie maleją, gdy kontrolowany jest wpływ
czynników dotyczących matki dziecka (poczucie własnej wartości we wczesnej
młodości i osiągnięcia w nauce). Jak dotąd żadne badanie nie wykazało ostatecznie, że urodzenie dziecka w wieku młodzieńczym jest bezpośrednią przyczyną
depresji osoby dorosłej.
Aborcja
W społeczności naukowej dochodzi obecnie najwyraźniej do consensusu, że
niektóre kobiety doświadczają negatywnych psychologicznych skutków aborcji.
W wydaniu specjalnym „Journal of Social Issues”, poświęconym badaniom odnoszącym się do psychologicznych skutków aborcji, redaktor naczelny Gregory
Wilmoth napisał w podsumowaniu: Praktycznie jest zgoda wśród badaczy co do
tego, że niektóre kobiety doświadczają negatywnych psychologicznych reakcji po
aborcji. Nie ma natomiast zgody co do następujących kwestii: (1) czy przeważająca
liczba kobiet doświadcza takich reakcji, (2) jak poważne są te negatywne reakcje,
(3) kiedy poważne negatywne reakcje stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego
czy zdrowia psychicznego, (4) jak klasyfikować te poważne następstwa.
Badania depresji poaborcyjnej – rozważania metodologiczne
Niezależnie od potencjalnej ideologicznej stronniczości badaczy, istnieją
jeszcze inne wyzwania. W badaniach longitudinalnych i retrospektywnych około
połowa kobiet ukrywa przed osobami prowadzącymi wywiad fakt poddania się
aborcji17. Nawet w badaniach przeprowadzanych krótko po aborcji odnotowuje
się wysoki wskaźnik rezygnacji, przeciętnie 20–60%. Porównania demograficzne
osób, które początkowo zgadzają się, a potem odmawiają wywiadu, wskazują, że
osoby ostatecznie odmawiające udziału w badaniach odpowiadają z dużym prawdopodobieństwem profilowi kobiet przyznających się do dużego nasilenia zaburzeń poaborcyjnych18.
15

Kalil, Kunz, 2001; Beck i in., 1990; Vicary 2001.
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Kalil, Kunz, 2001.
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Kalil, Kunz, 2001.
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Alder, 1976.
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Trudno również o zgodę co do tego, jakie objawy badacze powinni
próbować określać ilościowo (ulga, depresja, zablokowany żal, uporczywie nawracające wspomnienia, zachowania autodestrukcyjne itd.) bądź jaki poziom
objawów należy uznać za znaczący. Niektóre reakcje związane z aborcją mogą
pasować do modelu patologicznej żałoby lub patologicznego żalu 19. W innych przypadkach u niektórych kobiet występują objawy spełniające diagnostyczne kryteria zespołu stresu pourazowego (PTSD)20. Jest więc prawdopo-dobne, że kobiety doświadczają po aborcji bardzo rozmaitych reakcji psychologicznych.
Biorąc pod uwagę całą złożoność tematu, staje się zrozumiałe, że naczelny
lekarz USA C. Everett Koop w 1987 r. stwierdził, że dotychczasowe badania na
tym polu nie pozwalają na wyprowadzenie jakichkolwiek ogólnych wniosków
dotyczących korzyści lub niebezpieczeństw związanych z aborcją21. Możliwość
ukrywania, rezygnacji i zastosowania nieodpowiednich narzędzi badawczych –
wszystko to razem nasila tendencję do zaniżania wskaźnika negatywnych reakcji
poaborcyjnych.
Aborcja a depresja
O możliwości istnienia związków między doświadczeniem aborcji
a zdrowiem psychologicznym pierwszy mówił dr Vincent Rue, który wraz z Anne
Speckhard, rozwinął pojęcie zespołu poaborcyjnego (PAS), jako odmiany zespołu
stresu pourazowego (PTSD), po raz pierwszy opisanego przez psychiatrów po powrocie żołnierzy z wojny w Wietnamie22. Rue i Speckhard twierdzili, że objawy PAS
są takie same jak objawy PSTD: retrospekcje, zaprzeczanie, tłumienie, poczucie
bezradności, beznadziei, smutek, użalanie się, obniżone poczucie własnej wartości,
nieufność, żal, rozpad związków i samopotępienie23. Drugorzędowe objawy PAS
to depresja, nadużywanie środków odurzających, zaburzenia snu i myśli samobójcze. Speckhard i Rue odkryli, że błędnie prowadzone badania nad skutkami
aborcji i naciski polityczne spowodowały niedobór rzetelnych informacji dotyczących urazu poaborcyjnego. Od tego czasu niektórzy badacze doszli do wniosku,
że to, czy kobieta podda się aborcji, czy nie, nie niesie ze sobą znacząco większego

19
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Speckhard, 1992; Barnard 1990.
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ryzyka wystąpienia problemów psychologicznych24. Na przykład Major i wsp.25,
wykorzystując Inwentarz Depresji Becka, odkryli, że tylko kobiety uznające ciążę
za „wysoce znaczące wydarzenie” przeżywały trudności z poradzeniem sobie po
aborcji. Inni stwierdzili coś przeciwnego: kobiety, które dokonują aborcji, i tak
są bardziej zagrożone depresją26. Ney i wsp.27 odkryli, że większa liczba strat
ciąż, w szczególności aborcji, koreluje zarówno z odległymi problemami zdrowotnymi, jak i koniecznością skorzystania z profesjonalnej pomocy w radzeniu
sobie ze stratami. W badaniu kobiet fińskich, które popełniły samobójstwo w latach
1987-1994 Gissler i wsp.28 odkryli, że przy średnim rocznym wskaźniku samobójstw, wynoszącym dla całej populacji 11,3 na 100 tysięcy, wskaźniki dla kobiet,
które poddały się aborcji, były znacząco wyższe (34,7).
Młode kobiety dokonujące aborcji mogą stawać przed jeszcze większym
ryzykiem niż cała populacja kobiet29. Wheeler30 zbadała wpływ aborcji na młode
kobiety w wieku 13-19 lat. Jej badanie pokazało, że kobiety, które doświadczyły
aborcji, miały poważniejsze objawy depresji i poczucia winy niż kobiety, które nigdy
nie były w ciąży. Te odkrycia sugerują, że dorastające dziewczęta, które poddają
się aborcji, są bardziej zagrożone kliniczną depresją31. Inni badacze stwierdzili, że
młode dziewczęta nie są bardziej zagrożone psychologicznymi problemami po
aborcji niż kobiety dorosłe. Adler i wsp.32 stwierdzili, że choć dorastające dziewczęta
w wieku poniżej 18 lat miały więcej obaw w związku z decyzją o aborcji, to kiedy
wzięto pod uwagę przedaborcyjny stan emocjonalny, wiek 18 lat okazał się nie
być znaczącym progiem dla psychologicznych reakcji na aborcję.
Obszarem, któremu badacze poświęcili niewiele uwagi, są odległe skutki
aborcji dokonanej u nastolatek. Chociaż Major i współpracownicy33 odkryli, że negatywne emocje, depresja i niezadowolenie z decyzji o aborcji wzrastały z upływem
czasu, to trzeba powiedzieć, że autorzy objęli swoim badaniem czas tylko dwóch
lat. Major odkryła również, że większość kobiet, które rzeczywiście doświadczały
24
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problemów psychologicznych, miała za sobą wcześniejszą depresję lub skłonności
do depresji. Z drugiej strony istnieją badania wykazujące silny związek aborcji
i późniejszej depresji u dorastających dziewcząt34. Reardon i Cougle35 odkryli,
że korzystanie z porad psychiatrów – cztery lata lub więcej po aborcji – częściej
zdarzało się kobietom, które poddały się aborcji w wieku młodzieńczym, niż tym,
które jako nastolatki donosiły ciążę.
Zdrowie psychiczne młodzieży
Autorzy większości badań nad ciążami nastolatek dostrzegają, jak ważne
jest kontrolowanie wpływu cech występujących przed ciążą. Nie można określić
związku przyczynowego, jeżeli cierpiąca na depresję kobieta, która zaszła w ciążę
jako nastolatka, cierpiała na depresję także jako dziecko. Jedynie biorąc pod uwagę
tę skłonność, możemy zidentyfikować odległe skutki psychologiczne aborcji lub
urodzenia dziecka. Tym bardziej że dziewczęta mające niskie poczucie wartości,
słabe wyniki w nauce, problemy ze zdrowiem psychicznym lub fizycznym są
o wiele bardziej narażone nie tylko na ciążę w wieku młodzieńczym, ale i na depresję jako osoby dorosłe36.
Warunki ekonomiczne mogą korelować z depresją, gdyż sytuacja ekonomiczna młodej kobiety jest bardzo blisko powiązana zarówno z miernikami
zdrowia, jak i z późniejszymi warunkami ekonomicznymi w życiu dorosłym,
a obie te zmienne są związane ze zdrowiem psychicznym37. Dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej mogą cierpieć z powodu napiętych
relacji z rodzicami i rodzeństwem, co może zwiększyć zagrożenie skłonnością do
depresji38. Reardon i Cougle39 odkryli, że zgłoszenia do poradni psychiatrycznej
po aborcji częstsze były wśród kobiet o niskich dochodach, niż wśród kobiet o dochodach wyższych.
Dzieciom z rodzin rozbitych i tym, które nie mają dobrych relacji z innymi
dziećmi, mogą w większym stopniu zagrażać zarówno ciąża w wieku kilkunastu
lat, jak i odległe zaburzenia psychologiczne. Dla przykładu, Lipman40 odkryła,
że w porównaniu z dziećmi z pełnych rodzin, dzieci wychowywane przez samotne
34
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matki były bardziej zagrożone problemami psychiatrycznymi, nieprzystosowaniem
społecznym i gorszymi wynikami w nauce. Bluestein i wsp.41 w badaniu relacji rodzinnych i depresji poprzedzających aborcję odkryli, że jeżeli rodzina nie funkcjonowała dobrze, prawdopodobieństwo doświadczenia depresji przez młodą
kobietę znacząco rosło. Badacze doszli do wniosku, że kobiety decydujące się na
aborcję w trzecim trymestrze ciąży, które nie miały zadowalających relacji w rodzinie, doświadczały bardziej nasilonych objawów depresyjnych.
Zmienne dorosłych
Rodzina i środowisko społeczne osoby dorosłej mają związek z aborcją.
Kobiety niezamężne i nieszczęśliwe mężatki, szczególnie kiedy łączy się to
z aborcją dokonaną w okresie dorastania, stanowią grupę wzmożonego zagrożenia depresją42. Przy czym mężatki często otrzymują większe wsparcie
w radzeniu sobie z problemami. Na przykład Reardon i Cougle43 odnotowali,
że u kobiet, które dokonały w młodości aborcji, prawdopodobieństwo wystąpienia depresji wzrasta o 10%. W dodatku pośród kobiet, które urodziły dziecko
jako nastolatki, ryzyko wystąpienia depresji u niezamężnych było o 57% procent
wyższe niż u mężatek44. W przypadku nastolatek, które poddały się aborcji, należy
również uwzględnić kolejne dzieci. Niektórzy badacze odkryli, że obecność kolejnych dzieci nasila żal po stracie pierwszego dziecka. Bradley45 stwierdził, że
wystąpienie lęku i depresji jest bardziej prawdopodobne po urodzeniu drugiego
dziecka, jeżeli w pierwszej ciąży matka poddała się aborcji. Z drugiej strony urodzenie kolejnych dzieci, szczególnie w kontekście małżeńskim, może dać matce,
która wcześniej dokonała aborcji, pewne poczucie pojednania i zmniejszyć
uczucia straty i winy46.
Również religijność jest ważnym czynnikiem określającym wskaźniki depresji47. Religijna kobieta może znaleźć uzdrowienie i pociechę w swojej wierze;
religia może jej pomóc złagodzić ból wcześniejszej aborcji lub nadać szczególne
41
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43

Reardon, Cougle, 2000.

44

Reardon, 2002.

45

Bradley, 1984.

46

Rozważania poświęcone dynamice rodzinny, w której rodzi się dziecko po
wcześniejszej aborcji, przedstawiono w rozdziałach A. Winklera: Uzależnienia jako
konsekwencje aborcji oraz D. Kornas-Bieli: Psychologia prenatalna wobec aborcji
(przyp. red.).

47

Miller, 1997; Sherkat, Ellison, 1999.
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znaczenie jej relacjom z dzieckiem czy dziećmi. Z drugiej strony większość religii
naucza, że macierzyństwo jest relacją ważną i świętą, której w żaden sposób nie
wolno trywializować czy pozbawiać świętości. Takie nauczanie może wzbudzić
w kobiecie po aborcji większe poczucie winy, stresu i depresji z powodu dokonanego wyboru. Major i Mueller48 odnotowali, że kobiety, które uznawały ciążę
za wydarzenie „wysoce znaczące”, gorzej radziły sobie po aborcji niż te, które
uznawały ciążę za mniej znaczącą. Z innej perspektywy – religijność rodziców koreluje z wieloma pozytywnymi skutkami u dziecka49, w tym łączy się z mniejszą
częstością występowania depresji.
W rozważaniach metodologicznych dotyczących aborcji należy wspomnieć
o teorii umiejscowienia kontroli50. Zgodnie z nią, każda osoba ma wewnętrzne lub
zewnętrzne umiejscowienie kontroli (internal, external locus of control). Upraszczając: ludzie o zewnętrznym umiejscowieniu kontroli są przekonani, że mają niewielki wpływ na to, w jakim kierunku zmierza ich życie. Natomiast ludzie o wewnętrznym umiejscowieniu kontroli są przekonani, że ich własne czyny determinują nagrody, które uzyskują, i że mają moc sprawowania kontroli nad swoim
własnym życiem. W niniejszym badaniu założono, że kobieta dokonująca aborcji
czuje, iż dysponuje ostateczną władzą nad swoim życiem i przyszłością (być może
zainicjowaną przez decyzję o aborcji), młoda matka zaś (pod wpływem wczesnego
urodzenia dziecka i jego skutków) ma zewnętrzne umiejscowienie kontroli
i w mniejszym stopniu odczuwa, że sprawuje osobiście kontrolę nad kierunkiem
w jakim zmierza jej życie.
Model koncepcyjny
Poniżej przedstawiono model wpływu ciąży w wieku młodzieńczym na depresję dorosłych kobiet w Wielkiej Brytanii. Model ten obrazuje dosyć skomplikowaną sieć determinant depresji. Głównym wyzwaniem tego badania może być
wzięcie pod uwagę wystarczającej liczby zmiennych mających wpływ na depresję
u osób dorosłych. Pierwsza ramka obejmuje skłonność do depresji w dzieciństwie.
W 30-letniej katamnezie zadawano retrospektywne pytania, badające zdrowie psychologiczne w dzieciństwie. Ponadto określono sposób zakończenia ciąży spośród
pięć opcji: urodzenie martwego dziecka, urodzenie żywego dziecka, poronienie
samoistne, aborcja, nadal w ciąży. Zmienną zależną w tych analizach jest depresja
dorosłych. Wzięto pod uwagę także zmienne ekonomiczne i społeczne, stosunek
do dzieci, zadowolenie z życia i warunki zdrowotne. Wreszcie, jak pokazuje model,
48

Major i Mueller, 1985.

49

Brady i in., 1996; Gunnue i in.,1999; Miller, 1997; Sherkat, Ellison, 1999.

50

Rotter, 1954.
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depresja młodzieńcza, zakończenie ciąży u nastolatki i stan zdrowia dorosłej
kobiety – wszystkie te czynniki mogą potencjalnie przyczynić się do rozwoju depresji u osoby dorosłej. Kluczową sprawą jest ponownie upewnienie się, czy zakończenie ciąży u nastolatki ma znaczący wpływ na depresję u osoby dorosłej,
a jeżeli tak – to jak silny jest ten wpływ i w jakim zmierza kierunku. Zmienna depresji dorosłych jest uwarunkowana przez 24 czynniki, wynikające z pytań zadawanych respondentkom, które w momencie badania miały około 30 lat. Pytania
mają szeroki zakres, od zapytań o zwyczaje dotyczące snu, stresu i złości po bezpośrednie zapytania o załamania nerwowe. Na przykład, jedno z pytań brzmiało:
„Czy często czujesz się nieszczęśliwa lub przygnębiona?” a inne „Czy często
wpadasz w gwałtowną złość?”
Model koncepcyjny:

Model koncepcyjny:
Badanie
wpływu
sposobu
zakończenia
ciąży
nastolatek
Badanie wpływu sposobu zakończenia
ciąży nastolatek
na depresję
u osób
dorosłych

na depresję u osób dorosłych
zmienne
społeczne/dotyczące
związku

zmienne dobrobytu
finansowego

depresja
młodzieńcza

zakończenie ciąży
w wieku kilkunastu lat
– urodzenie dziecka
– aborcja

zmienne zdrowia
fizycznego
depresja
w wieku dorosłym

zmienne postawy
wobec dzieci

zmienne otwartości
na życie

zmienne zadowolenia
z życia
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Grupa badawcza
Grupa badawcza składa się ze wszystkich kobiet urodzonych w Wielkiej Brytanii
podczas jednego tygodnia w 1970 r. (tzw. kohorta BCS70). Próba została skategoryzowana pod kątem tego, czy kobiety zaszły w ciążę w wieku 20 lat lub wcześniej, a jeżeli
tak, to czy urodziły dziecko, czy też poddały się aborcji. Dziewczęta, które poddały się
aborcji, będą porównywane z tymi, które urodziły dziecko, i szerzej, z tymi, które nie
zaszły w ciążę jako nastolatki. Dziewczęta, u których wystąpiło poronienie samoistne,
zostały pominięte w analizach. Ważne jest, aby uwzględnić możliwość tendencyjności
doboru, wynikającą z faktu, że kobiety decydujące się na aborcję i kobiety o znacznym
poziomie depresji najprawdopodobniej mniej chętnie odpowiadały na badania
podczas badania katamnestycznego. Badanie to z lat 1999-2000 objęło wszystkie
kobiety w wieku 29-30 lat. Zadawano wówczas pytania o wcześniejsze zdrowie psychologiczne kobiety i wcześniejsze doświadczenia związane z ciążą.
Ograniczenia
Do najpoważniejszych ograniczeń metodologicznych należą: wysoki wskaźnik
rezygnacji; nieuwzględnianie w analizie ewentualnej depresji matki; pominięcie
kobiet, które urodziły dziecko w młodym wieku i oddały je potem do adopcji.
Metody
Zmienna zależna była zmienną ciągłą. Aby ocenić związki między zakończeniem ciąży w wieku kilkunastu lat a depresją w wieku dorosłym, najpierw przeprowadzono regresję prostą dla zakończenia ciąży, aby potwierdzić, że zarówno
poddanie się aborcji, jak i urodzenie dziecka w młodości jest powiązane z depresją w wieku dorosłym. Następnie sprawdzono, czy skutki te zmniejszają się
wraz z dodaniem domen zmiennych korelujących z depresją. Każda domena
zawiera od jednej do sześciu zmiennych i jest dodawana do modelu według ich
hipotetycznego znaczenia.
Opisowe wyniki
Z wszystkich 5790 kobiet uczestniczących w tym badaniu, 249 zaszło w ciążę
przed ukończeniem dwudziestu lat. Spośród nich 152 urodziły dziecko, 78 poddało
się aborcji, a 19 albo poroniło, albo urodziło dziecko po ukończeniu 20 lat. Tabela
2. podaje odsetki i średnie w dwóch podgrupach kobiet, dla szeregu zmiennych
społecznych, zdrowotnych, ekonomicznych, dotyczących stosunku do dzieci i zadowolenia z życia, a także ich skłonności do depresji. Dla porównania podano
procenty i średnie dla wszystkich kobiet biorących udział w badaniu.
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Tabela 1. Badanie Brytyjek urodzonych jednego tygodnia 1970 r (tzw. kohorta
BCS70), badanie katamnestyczne po 30 latach: przewidywane skutki aborcji.
Zmienna niezależna (opis)

Depresja
w wieku
30 lat

Zdrowie psychologiczne według informacji respondentki

Średnia dla
wszystkich kobiet
(SD)
4,2

Zaszła w ciążę w wieku 20 lat lub wcześniej

+

0,04 (0,20)

Urodziła dziecko w wieku 20 lat lub wcześniej

+

0,03 (,016)

Poddała się aborcji w wieku 20 lat lub wcześniej

+

0,01 (0,12)

Miała depresję jako nastolatka, zanim zaszła w ciążę
w wieku kilkunastu lat

+

0,06 (0,24)

Zamężna w czasie przeprowadzania badania

-

0,48 (0,50)

Mieszkała z partnerem w czasie przeprowadzania badania

-

0,21 (0,41)

Była rozwiedziona lub w separacji

+

0,07 (0,26)

Spotykała się ze znajomymi przynajmniej raz w miesiącu

-

0,67 (0,39)

Spotykała się z partnerem przynajmniej raz w miesiącu

-

0,80 (0,33)

Uczestniczyła w ceremoniach religijnych przynajmniej
raz w miesiącu

-

0,13 (0,29)

Regularnie uprawiała ćwiczenia fizyczne

-

0,78 (0,41)

Uznawała swoje zdrowie za dobre lub doskonałe

-

0,85 (0,35)

Roczny dochód (w funtach brytyjskich)

-

12 680 (48581,18)

Uznawała swoją sytuacje finansową za trudną

+

0,29 (0,45)

Czuła się w życiu bezsilna

+

0,32 (0,67)

Czuła, że później będzie bardziej zadowolona z życia

-

0,60 (0,41)

Czuła, że posiadanie dzieci burzy wolność

+

0,33 (0,47)

Uważała, że dzieci nie są konieczne do samospełnienia się

+

0,76 (0,41)

Brała kiedykolwiek tabletki antykoncepcyjne

+

0,86 (0,28)

Przeciwna aborcji

-

0,07 (0,25

Wartości poszczególnych zmiennych były określane 0 lub 1, gdy 1 oznaczało odpowiedź twierdzącą,
z wyjątkiem „zdrowia psychologicznego”, gdzie rozpiętość wartości wynosi 0-24, oraz „rocznego
dochodu,” gdzie podawano wartość nominalną.
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wszystkie
kobiety

kobiety, które
urodziły
dziecko jako
nastolatki

kobiety, po
aborcji jako nastolatki

Tabela 2. Odsetki i średnie dla istotnych zmiennych według sposobu zakończenia
ciąży: wszystkie kobiety, które urodziły dziecko lub poddały się aborcji w wieku
20 lat lub wcześniej (kohorta BCS70) – badanie katamnestyczne po 30 latach.

Zamężna

48,3

37,5

19,2**

Mieszka z partnerem

21,1

19,7

30,8†

Jej małżeństwo się rozpadło (w dowolnym czasie)

7,1

–

–

Spotyka się z przyjaciółką przynajmniej raz w tygodniu

66,9

56,0

76,9

Spotyka się z partnerem przynajmniej raz w tygodniu

80,3

72,6

94,9**

Uczestniczy w ceremoniach religijnych przynajmniej raz w mies.

12,7

6,6

–

12 680

7 127

14 236***

28,7

45,4

25,6**

Regularnie ćwiczy

78,0

75,7

87,2*

Dobre lub doskonałe zdrowie

85,5

79,6

80,8

Uważa, że dzieci zabierają rodzicom wolność

32,6

25,7

38,5*

Uważa, że dzieci nie są konieczne do poczucia spełnienia

79,0

74,3

87,2*

Brała kiedykolwiek tabletki antykoncepcyjne

85,8

76,5

95,5**

Jest przeciwna aborcji

6,8

9,2

0

Czuje się bezsilna w życiu

32,2

55,8

22,1***

Czuje, że jej życie w przyszłości się poprawi

59,8

63,5

80,8*

Miała depresję jako nastolatka

5,9

5,3

5,1

Poziom depresji u dorosłych

4,2

4,7

4,6

Zmienne dorosłych

Zmienne społeczne/dotyczące relacji

Zmienne finansowe
Roczny dochód (w funtach brytyjskich)
Ocenia swoją sytuację finansową jako „trudną”
Mierniki zdrowia

Stosunek do dzieci

Kontrola urodzeń

Zadowolenie z życia

Depresja

† = p < 0,10, * = p < 0,05, **= p < 0,01, *** = p < 0,001. Wartości p odnoszą się do wyników t-testu
i testu chi kwadrat ujętych dla porównania grupy kobiet, które urodziły dziecko, z kobietami, które
poddały się aborcji
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W większości mierników kobiety, które poddały się aborcji, wyraźnie różnią
się od kobiet, które urodziły dzieci jako nastolatki. Szczególnie warto odnotować
fakt, że kobiety poddające się aborcji mają wewnętrzne umiejscowienie kontroli, co
oznacza, że czują, iż osobiście sprawują władzę nad tym, w jakim kierunku będzie
zmierzać ich życie w przyszłości. W przeciwieństwie do nich, wśród kobiet, które
stają się młodymi matkami, panuje skłonność do zewnętrznego umiejscowienia
kontroli, co oznacza, że czują one, iż okoliczności życiowe są w znacznej mierze
poza ich wpływem. W szczególności, tylko 22% kobiet, które poddały się aborcji,
miało poczucie bezsilności, w porównaniu do 56% młodych matek. Co więcej,
cztery na pięć kobiet, które poddały się aborcji, czuło, że ich życie w przyszłości
się poprawi, wśród młodych matek takie odczucia miało 64%.
Kobiety, które dokonały aborcji pierwszego dziecka w wieku 20 lat lub
wcześniej, o niemal połowę rzadziej (19,2%) zostawały mężatkami niż nastoletnie
matki (37,5%). Potwierdza to, że kobiety, które poddają się aborcji, mogą być
bardziej niezależne i mniej niż młode matki skłonne do szukania w małżeństwie
sposobu uzyskania wsparcia ekonomicznego, emocjonalnego i społecznego. Nie
dziwi fakt, że młode matki zarabiają mniej pieniędzy niż ogół kobiet, jak i kobiety,
które poddały się aborcji. Być może jest to konsekwencją przerwania nauki w szkole,
powiązanego z wczesnym urodzeniem dziecka. Kobiety, które dokonały aborcji, zarabiają znacznie więcej niż przeciętna kobieta. Być może związane to jest z mniejszym
prawdopodobieństwem zawarcia małżeństwa, z czego wynika mniejsze prawdopodobieństwo dodatkowych wydatków na wychowywanie dzieci. Kobiety, które były
młodymi matkami, znacznie rzadziej „wychodzą z domu” ze znajomymi i partnerami niż kobiety, które poddały się aborcji. Zapewne dlatego, że 97% młodych
matek miało w domu co najmniej jedno dziecko w wieku poniżej 18 lat.
Istnieją znaczące statystycznie różnice w poglądach kobiet na wartość dzieci
w ich życiu. Warto odnotować, że 87% kobiet, które dokonały aborcji jako młode
dziewczyny, czuło, że dzieci nie są potrzebne do spełnienia w życiu. Jednocześnie
tylko 25% młodych matek było przekonanych, że dzieci burzą wolność rodziców,
pomimo tego, że miały one niższe dochody i prowadziły życie towarzyskie na
znacznie mniejszą skalę niż inne kobiety, szczególnie te, które poddały się aborcji.
Wielkiej Brytanii nie można uznać jako kraju „pro-life”, gdy mniej niż 7% uczestniczących w badaniu kobiet określa siebie jako „przeciwne aborcji”. Żadna z 78
kobiet, które poddały się aborcji w wieku 20 lat lub wcześniej, nie należy do tej
grupy. Ponad 95% kobiet, które poddały się aborcji, brało kiedyś tabletki antykoncepcyjne, natomiast znacznie mniej (trzy na cztery) młodych matek brało pigułki
antykoncepcyjne i ponad 9% z nich uznaje się za przeciwniczki aborcji, co przewyższa średnią krajową dla kobiet, wynosząca 6,8%.
Wbrew oczekiwaniom, nie ma różnicy w poziomie depresji między kobietami, które dokonały aborcji w wieku 20 lat lub wcześniej, a tymi, które urodziły
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dziecko. Właściwe zbadanie różnic w zagrożeniu depresją wymaga odpowiedniej
struktury regresyjnej.
Tabela 3. przedstawia oceny dla modeli regresji logistycznej, służącej przewidywaniu depresji dorosłych z wykorzystaniem pełnej próbki kobiet. Model opiera
się o zmienne zero-jedynkowe dla aborcji i nastoletniego macierzyństwa. Zarówno
zmienna aborcji (p<0,05), jak i urodzenia dziecka (p<0,001) pozytywnie korelują
ze złym samopoczuciem. To znaczy, kobieta, która poddaje się aborcji w wieku 20
lat lub wcześniej, ma wskaźnik złego samopoczucia średnio o 0,8 punktu wyższy
(4,6), niż kobieta, która nie zaszła w ciążę w wieku 20 lat lub wcześniej (3,8). Podobnie kobieta, która urodziła dziecko w wieku 20 lat lub wcześniej, ma wskaźnik
złego samopoczucia o 0,9 punktu wyższy niż kobieta, której to się nie przydarzyło.
Oznacza to, że o ile nie skontroluje się wpływu innych czynników związanych
z rozwojem depresji, to zarówno kobiety, które w wieku młodzieńczym urodziły
dziecko, jak i te, które dokonały aborcji, cierpią z powodu wyższego poziomu depresji.

Model 5

Model 6

Model 7

Model 8

Model 9

Model 10

PRIORSAD

Model 4

TEENMOM

Model 3

ABORT

Model 2

INTRECEPT

Model 1

Zmienna niezależna

Tabela 3. Wyniki regresji dla czynników mających wpływ na depresję

3,83

3,61

3,98

5,17

7,66

7,24

5,03

2,75

5,18

5,15

(0,047)

(0,048)

(0,090)

(0,147)

(0,179)

(0,620)

(0,589)

(0,074)

(0,589)

(0,601)

0,796*

0,826*

0,651*

0,717†

0,600

0,662†

0,793*

0,927*

0,775*

0,779

(0,404)

(0,391)

(0,391)

(0,388)

(0,367)

(0,363)

(0,341)

(0,361)

(0,34)

(0,340)

0,890**

0,910**

0,820**

0,724*

0,550

0,387

0,179

0,330

0,202

0,200

(0,29)

(0,286)

(0,285)

(0,283)

(0,268)

(0,265)

(0,249)

(0,264)

(0,248)

(0,249)

–

3,66***

3,59***

3,52***

3,07***

2,93***

2,45***

2,43***

2,43***

(0,193)

(0,192)

(0,191)

(0,182)

(0,180)

(0,170)

(0,169)

(0,169)

-0,680***

-0,720***

-0,561***

-0,400***

-0,167†

-0,180†

-0,186†

(0,108)

(0,107)

(0,101)

(0,102)

(0,097)

(0,096)

(0,097)

-0,242†

-0,197

-0,149

-0,040

0,031

0,035

0,031

(0,132)

(0,131)

(0,124)

(0,123)

(0,116)

(0,115)

(0,116)

0,282

0,275

0,298†

0,185

0,132

0,147

0,141

(0,183)

(0,182)

(0,172)

(0,170)

(0,160

(0,159)

(0,160)

-0,540***

-0,365**

-0,287*

-0,232*

0,221*

-0,220*

(0,123)

(0,117)

(0,116)

(0,109)

(0,109)

(0,109)

MARRIED

–

–

COHABIT

–

–

–

–

EVERDIS

OUTSOLO

–

–

–

–

–

–

–

–
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-0,954***

-0,773***

-0,541***

-0,284*

(0,146)

(0,138)

(0,134)

(0,130)

-0,351*

-0,400**

-0,404**

-0,352**

(0,152)

(0,144)

(0,143)

(0,134)

-0,221*

-0,209*

-0,114

(0,104)

(0,103)

(0,096)

-3,08***

-2,90***

-2,23***

(0,123)

(0,122)

(0,117)

-0,043

0,019

(0,063)

(0,060)

1,12***

0,613**

(0,097)

(0,094)

OUTPART

–

–

–

ATTENDCH

–

–

–

EXERCISE

–

–

–

–

GOODHLTH

–

–

–

–

INCOME

–

–

–

–

–

MONEYBAD

–

–

–

–

–

POWRLESS

–

–

–

–

–

–

BETRLIFE

–

–

–

–

–

–

KIDBOTHR

–

–

–

–

–

KIDUNNEC

–

–

–

–

PILLEVER

–

–

–

PROLIFE

–

–

0,0019

0,0612

Skorygowane R2

–

–

–

–

–

–

-0,239†

-0,238†

(0,129)

(0,129)

-0,357**

-0,384**

(0,134)

(0,138)

-0,098

-0,098

(0,096)

(0,096)

-2,23***

-2,23***

(0,117)

(0,117)

0,002

0,002

(0,060)

(0,060)

0,600***

0,597***

(0,094)

(0,094)

1,69***

2,28***

1,67***

1,66***

(0.064)

(0.063)

(0.064)

(0.064)

0,449***

0,599***

0,455***

0,455***

(0,098)

(0,103)

(0,098)

(0,098)

–

–

–

0,545***

0,545***

(0,084)

(0,084)

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0,069

0,085

0,178

0,199

0,293

0,202

0,299

-0,281**
(0,098)

–
0,030
(0,142)
0,132
(0,162)
0,299

Uwaga: Liczby w nawiasach to standardowe odchylenia. N = 5719; † p<0,10;* p<0,05; ** p<0,01;
*** p<0,001
Opis zmiennych: ABORT – poddała się aborcji w wieku 20 lat lub wcześniej; TEENMOM – urodziła
dziecko w wieku 20 lat lub wcześniej; PRIORSAD – miała depresję jako nastolatka, zanim zaszła
w ciąże w wieku kilkunastu lat; MARRIED – zamężna w czasie przeprowadzania badania; COHABIT
– mieszkała z partnerem w czasie przeprowadzania badania; EVERDIS – była rozwiedziona lub w separacji; OUTSOLO – spotykała się z przyjaciółmi przynajmniej raz w miesiącu; OUTPART – wychodziła z partnerem przynajmniej raz w miesiącu; ATTENDCH – brała udział w spotkaniach religijnych przynajmniej raz w miesiącu; EXERCISE – gimnastykowała się regularnie; GOODHLTH
– uznawała swoje zdrowie za dobre lub doskonałe; INCOME – roczny dochód (w funtach brytyjskich);
MONEYBAD – uznawała swoją sytuację finansową za trudną; POWRLESS – czuła się w życiu
bezsilna, BETRLIFE – czuła, że później będzie bardziej zadowolona z życia, KIDBOTHR – czuła, że
posiadanie dzieci burzy wolność; KIDUNNEC – uważała, że dzieci nie są konieczne do samospełnienia się; PILLEVER – brała kiedykolwiek tabletki antykoncepcyjne; PROLIFE – przeciwna aborcji.

ODLEGŁE SKUTKI ABORCJI U DORASTAJĄCYCH DZIEWCZĄT

173

Model 3. dodaje zmienne opisujące doświadczenia kobiety w związkach.
Biorąc pod uwagę fakt, że posiadanie męża może zmniejszyć ryzyko wystąpienia
depresji, wpływ małżeństwa na depresję jest negatywny i statystycznie znaczący
na poziomie 0,001. Oznacza to, że u kobiet zamężnych wskaźnik depresji jest
przeciętnie o 0,7 punktu niższy, niż u kobiet niezamężnych, zakładając identyczność innych czynników. Brany całościowo zestaw zmiennych dotyczących
relacji oznacza mniejsze zagrożenie depresją w obu sposobach zakończenia ciąży.
Model 4. dodaje zmienne mierzące sytuację społeczną kobiety. Wyniki
pokazują, że społeczna pozycja kobiety jest w znaczący sposób powiązana z jej
dobrym samopoczuciem psychologicznym. Na przykład, u kobiety, która wychodzi z domu i spędza czas ze znajomymi lub partnerem przynajmniej raz
w miesiącu, wskaźnik złego samopoczucia jest przeciętnie o 1,5 punktu niższy,
niż u kobiety, która nie wychodzi z domu w celach towarzyskich co najmniej raz
w miesiącu. Jednocześnie Model 4. wskazuje, że te mierniki społeczne służą jako
mechanizmy opisujące zmienną „matka nastoletnia”, ale nie wpływają w taki sam
sposób na powiązanie między aborcją a depresją. Warto zaznaczyć, że w Modelu
2., zanim dodano zmienne dotyczące związku i zmienne społeczne, częściowy
skutek zmiennej „matka nastoletnia” wynosił 0,82 (p<0,001), podczas gdy po
uwzględnieniu wymienionych zmiennych oszacowany parametr zmniejszył się
do 0,72 (p<0,01). Wynika z tego, że przyczyna depresji u kobiet, które urodziły
dziecko w okresie dorastania, ma częściowo związek z faktem, że w porównaniu
z innymi kobietami mają one mniej okazji do prowadzenia życia towarzyskiego
poza domem.
Model 5. ocenia względną ważność zdrowia i ćwiczeń fizycznych dla
dobrego samopoczucia. Obie te zmienne są w istotny sposób negatywnie powiązane z depresją dorosłych. Przeciętna kobieta, ciesząca się dobrym lub doskonałym zdrowiem, ma wskaźnik złego samopoczucia o 3 punkty niższy niż inne
kobiety, co jest odzwierciedleniem silnej korelacji między zdrowiem fizycznym
a zdrowiem emocjonalnym. Co więcej, skutki zarówno zmiennej „matka nastoletnia”, jak i zmiennej „aborcja” maleją, gdy uwzględni się zmienne zdrowotne.
Zdrowie może więc wpływać na depresję u młodych kobiet, które urodziły dziecko,
i u młodych kobiet, które poddały się aborcji.
Model 6. dodaje dwie zmienne dotyczące dobrego samopoczucia pod
względem finansowym. Kobieta, która opisuje swoją sytuację finansową jako
trudną, ma przeciętnie wskaźnik złego samopoczucia 1,2 punktu wyższy (p<0,001),
niż kobieta w lepszej sytuacji finansowej. Co ciekawe, włączenie zmiennych
związanych z finansami znacznie zmienia przewidywany wpływ macierzyństwa
w wieku lat kilkunastu na depresję, redukując go do wysokości pozbawionej znaczenia statystycznego. Natomiast włączenie zmiennych dobrego samopoczucia
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pod względem ekonomicznym zupełnie nie zmieniło oszacowania parametru
dla aborcji. Wynika z tego, że wyższe wskaźniki depresji, zaobserwowane wśród
nastoletnich matek, są w całości wytłumaczone zmiennymi dotyczącymi sytuacji
ekonomicznej, związków, zmiennymi społecznymi i zdrowotnymi. Rzeczywiście,
w Modelu 6. wpływ aborcji spadł minimalnie i pozostał na nieznaczącym poziomie 0,10.
Mając do wyjaśnienia jedynie podniesiony poziom zagrożenia depresją,
Model 7. dodaje dwie zmienne związane z zadowoleniem z życia. Zarówno zmienna
„bezsilność”, jak i zmienna „przekonanie o dobrej przyszłości” są znacząco pozytywnie związane z depresją na poziomie 0,001. W szczególności kobieta, która
czuje się w życiu bezsilna, ma wskaźnik złego samopoczucia średnio o 1,7 punktu
wyższy, niż kobieta, która czuje, że samodzielnie sprawuje kontrolę nad swoim
życiem, gdy pozostałe warunki są niezmienione. Jednakże należy pamiętać, że
zmienne dotyczące zadowolenia z życia mogą wywierać ochronny wpływ na
kobiety, które poddały się aborcji w wieku kilkunastu lat. Kobiety, które poddały
się aborcji, miały przeciętnie większe poczucie własnej skuteczności. Brak kontrolowania wpływu zewnętrznego umiejscowienia kontroli u osób dorosłych prowadził do zbyt niskiej oceny niekorzystnego wpływu poddania się w młodości
aborcji w poprzednich modelach.
Aby pełniej zrozumieć związek między zmiennymi „bezsilność”, „przekonanie o dobrej przyszłości” i „aborcja przed 21 r.ż.”, przeprowadzono regresję
uwzględniającą jedynie zakończenie ciąży i zmienne zadowolenia z życia (Model
8.). Kontrolowanie wpływu umiejscowienia kontroli i optymistycznego spoglądania w przyszłość rzeczywiście zwiększało przewidywany wpływ aborcji na
depresję. Co ciekawe, zmienna „matka nastoletnia” straciła całe znaczenie statystyczne z Modelu 1.
Na koniec dodano szereg zmiennych ukazujących stosunek kobiet do dzieci
i sposoby regulowania płodności (Modele 9. i 10.). Kobiety uznające, że dzieci
zabierają im wolność, są przeciętnie znacznie bardziej przygnębione niż kobiety
wyżej ceniące dzieci. Ta zmienna była istotna na poziomie 0,001. Natomiast znaczenia statystycznego nie miały ani zmienna „stosowanie tabletek antykoncepcyjnych”, ani zmienna „przeciwna aborcji”.
Generalnie rzecz biorąc, istnieje znaczące statystycznie powiązanie między
aborcją a depresją, zachowane w Modelu 10. Niniejsze badanie wykazuje, że
u kobiet, których pierwsza ciąża w wieku 20 lat lub wcześniej kończy się aborcją,
rozwój depresji jest bardziej prawdopodobny niż u młodych matek. Powiązanie
to utrzymuje się po kontrolowaniu wpływu sytuacji finansowej, poczucia skuteczności, życia towarzyskiego, wcześniejszej depresji i zadowolenia z życia.
Możemy połączyć stosunkowo wysoki poziom złego samopoczucia u tych kobiet
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z samym doświadczeniem aborcji. Zagrożenie depresją u kobiet, które urodziły
dziecko w okresie dorastania, całkowicie wyjaśniają korelaty wczesnego macierzyństwa: sytuacja finansowa, problemy społeczne i poczucie bezsilności. Kiedy te
istotne zmienne są wprowadzone do modelu, zmienna „matka nastoletnia” traci
wszelkie znaczenie statystyczne.
Dyskusja i wnioski
Odległe skutki psychologiczne aborcji i urodzenia dziecka przez nastolatki na
pierwszy rzut oka wydają się wywierać podobny wpływ na zdrowie psychologiczne
kobiety. Niemniej po uwzględnieniu dodatkowych zmiennych, jak skłonność do
depresji, zdrowie fizyczne i zadowolenie z życia, urodzenie dziecka w okresie dorastania przestaje być determinantą odległej depresji. Z drugiej strony, doświadczenie wczesnej aborcji jest powiązane z wyższym poziomem objawów depresji
w wieku dojrzałym, i to nawet po uwzględnieniu szeregu znaczących zmiennych.
Kobieta po aborcji w wieku 20 lat lub wcześniej ma średnio o 15% wyższy wskaźnik
depresji niż kobieta, która nie zaszła w ciążę jako nastolatka. Te wyniki wskazują
na logiczny fakt, że choć większość społeczeństw uznaje aborcję za akceptowalną,
nie oznacza to, że konkretna kobieta może uniknąć rzeczywistych poaborcyjnych
następstw. Wyniki tego badania, przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii, gdzie
aborcja jest szeroko akceptowanym i często banalizowanym doświadczeniem –
mogą posłużyć również jako argument w debacie nad tym, czy aby pewne grupy
społeczne nie wzbudzają poczucia winy i wstydu u kobiet po aborcji.
Wnioski dla polityki społecznej
Nieprzystosowanie psychologiczne jest szczególnie ważnym czynnikiem powiązanym z decyzją dotyczącą ciąży. Negatywne społeczno-ekonomiczne konsekwencje macierzyństwa wśród nastolatek są dobrze udokumentowane. Związek
między aborcją, szczególnie w młodym wieku, a niepłodnością, przedwczesnymi
porodami i rakiem piersi wydaje się coraz bardziej oczywisty. Dzięki temu można
zastosować skuteczniejsze procedury profilaktyczne w postępowaniu z ciężarnymi
nastolatkami. Wciąż jednak niezbędne są badania, próbujące odpowiedzieć na
pytanie, czy aborcja powoduje depresję. Badacze w owych przyszłych badaniach
powinni rozważyć co najmniej trzy wskazówki:
1) Kliniki aborcyjne i centra wspomaganej reproduktywności oraz inne szpitale
powinny być zobowiązane do przekazywania pełnych informacji o ewentualnych następstwach aborcji u konkretnych pacjentek. Takie informacje mogłyby
ograniczyć seksualnie ryzykowne zachowania i ograniczyć liczbę niechcianych
ciąż. Powinno to doprowadzić do rzetelniejszego informowania kobiet o potencjalnych konsekwencjach aborcji. Osoba ma prawo znać możliwe następstwa
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każdej procedury, której się poddaje. W przypadku aborcji lekarze mają obowiązek informowania kobiet o psychologicznych zagrożeniach, jakie ona
niesie – depresji, samobójstwach i samookaleczeniach. Tylko wtedy możemy
mówić o zgodzie po poinformowaniu, jeżeli było ono pełne. Oczywiście, kobiecie trudno jest udzielić świadomej zgody w sytuacji, gdy znajduje się w szczególnie stresującym przedaborcyjnym stanie51. Dlatego też ważne jest, by kobiety
wcześniej posiadły wiedzę o potencjalnych zagrożeniach związanych z aborcją.
2) Należy kontynuować badania nad odległymi skutkami aborcji. Na dzisiaj wciąż
zbyt wiele kobiet podejmuje decyzję o aborcji, nie mając pełnych informacji
o następstwach tej procedury.
3) Ponieważ doświadczenie urodzenia dziecka może nie być wystarczająco znaczącym predyktorem występujących później problemów psychologicznych, polityka społeczno-ekonomiczna rządu powinna w większym stopniu uwzględniać
całe spektrum korelatów depresji. Wspierając i wzmacniając małżeństwa, pomagając złagodzić ubóstwo, szczególnie młodych rodzin i dając samotnym
matkom więcej możliwości kontynuowania nauki, a jednocześnie kontynuując wysiłki zmierzające do zapobiegania ciążom nastolatek – można istotnie
wpłynąć na promocję zdrowia psychologicznego kobiet.
4) Mimo że niniejsze badanie oferuje wgląd w odległe psychologiczne skutki aborcji
i urodzenia dziecka przez nastolatki, to wiele aspektów wymaga dalszych badań,
np. z uwzględnieniem wpływu depresji matki.
5) Model przewidujący kliniczną depresję, nie tylko złe samopoczucie i smutek,
może przynieść istotne wskazania profilaktyczne i terapeutyczne.
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Aborcja a zespół stresu pourazowego:
wstępne porównanie
Amerykanek i Rosjanek
1

Vincent M. Rue, Priscilla K. Coleman, James J. Rue, David C. Reardon
Wprowadzenie
Zainteresowanie publicznej służby zdrowia koncentruje się w coraz większym
stopniu na niekorzystnych skutkach psychologicznych, jakich mogą doświadczać
kobiety w następstwie aborcji2. Badacze, o różnych przekonaniach co do aborcji,
zgadzają się co do tego, że aborcja ma negatywny wpływ na zdrowie psychiczne
niektórych kobiet. Obszerne badania wykazały, że stres pourazowy może w istotny
sposób zmienić życie jednostek3. Stresory pourazowe są silnymi predyktorami
PTSD. Jakkolwiek długotrwałe utrzymywanie się PTSD obejmuje według szacunków do 12% Amerykanek4, niewiele prac badawczych poświęcono roli aborcji
jako stresora.
Na związek między lękiem i depresją a poronieniem wywołanym zwracano
uwagę od dawna5. W obszernym przeglądzie literatury objawy lękowe uznano
1
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za najpowszechniejszą reakcję negatywną następującą po aborcji6. Zespół stresu
pourazowego (zwany kiedyś nerwica pourazową, PTSD) jako zaburzenie lękowe
można kojarzyć z przytłaczającym, zagrażającym życiu zdarzeniem oraz z niezdolnością do przepracowania urazu. We wcześniejszych badaniach zaobserwowano zależność między traumatycznym przeżyciem aborcji a pojawieniem się symptomów
związanych ze stresem pourazowym7. Badania te były jednak ograniczone w tym
sensie, że albo były studiami przypadku, albo prowadzono je na małych próbach,
z wyjątkiem jednego, nieco większego projektu badawczego, w którym stwierdzono,
że PTSD po aborcji wystąpiło u 1% kobiet8. Niniejsze studium koncentruje się na
sile związku między poronieniem wywołanym a stresem pourazowym oraz na
tym, czy reakcje pourazowe następujące po aborcji występują również w innej
niż zachodnia kulturze.
Na psychologiczne reakcje kobiet na aborcję prawdopodobnie mają wpływ
złożone czynniki społeczne i kulturowe. W niektórych społeczeństwach aborcja
jest obarczona silnymi sankcjami moralnymi; z kolei w innych częściach świata
aborcja jest biernie akceptowanym zabiegiem medycznym. Niniejsze studium
jest wstępnym porównaniem reakcji na aborcję wśród Amerykanek i Rosjanek.
Porównanie tych dwóch populacji jest interesujące zwłaszcza dlatego, że w USA
aborcja wciąż jest zjawiskiem budzącym znaczne emocje wśród polityków, od
kiedy została zalegalizowana w roku 1973, w Rosji zaś legalizacja aborcji w roku
1955 nie wywołała poważnych kontrowersji politycznych. Przez wiele lat Rosjanki
uznawały aborcję za jeden z podstawowych środków kontroli urodzeń i akceptowały coraz bardziej restrykcyjne programy polityki społecznej9. Niektóre badania
sugerują, że PTSD nie ogranicza się wyłącznie do kręgu europejskiego i amerykańskiego10. Oceny symptomów PTSD mogą się jednakże znacznie różnić ze
względu na wpływy etniczne i kulturowe11. O ile istnieją dowody świadczące o występowaniu PTSD po aborcji w Stanach Zjednoczonych12, nie przeprowadzono
podobnych badań wśród Rosjanek. Podstawowym celem niniejszych badań było
więc sprawdzenie, czy aborcja była postrzegana jako zdarzenie traumatyczne
oraz na ile jej konsekwencje spełniały kryteria PTSD tak wśród Amerykanek, jak
6
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Rosjanek. Istotne było również ustalenie czynników demograficznych oraz okoliczności zajścia w ciążę, które w największym stopniu sprzyjały wystąpieniu negatywnych konsekwencji, a także ocenie, w jakim stopniu negatywne reakcje uzależnione są od czynników kulturowych.
Materiał i metody
Uczestniczki
Do udziału w badaniach nad reakcjami kobiet na straty ciąży (w wyniku poronienia samoistnego, poronienia sztucznego, urodzenia martwego dziecka bądź
przekazanie go do adopcji) zaproszono kobiety, które doświadczyły takiej straty.
Wszystkie kobiety miały od 18 do 40 lat, a wywiady z nimi przeprowadzano aż
do uzyskania danych dotyczących 992 kobiet, mających za sobą przynajmniej
jedną utratę ciąży. W niniejszych badaniach utworzono próbę złożoną z kobiet,
które mają za sobą przynajmniej jedną aborcję, lecz nie doświadczyły poronienia,
urodzenia martwego dziecka ani adopcji (n = 548, czyli 55,2% całej próby).
W przypadku wielu aborcji, uczestniczki badań proszono o wskazanie aborcji „najbardziej stresującej”. Jeżeli chodzi o narodowość, w próbie wykorzystanej w niniejszych badaniach znalazło się 331 Rosjanek i 217 Amerykanek.
Przeciętny wiek, w jakim Rosjanki decydowały się aborcję, wynosił 22,11 lat
(SD = 5,8), w przypadku Amerykanek zaś ów wiek średni wynosił 23,07 lat (SD =
5,71). Średni wiek kobiet w momencie przeprowadzania wywiadów wynosił 28,24
lat (SD = 9,67) w przypadku Rosjanek oraz 33,86 lat (SD = 8,85) w przypadku
Amerykanek. Rosjanki decydowały się na aborcję przeciętnie po 6,75 tygodniach
ciąży (SD = 3,19), natomiast Amerykanki przeciętnie po 10,07 tygodniach ciąży
(SD = 4,55).
Procedura
Dane zbierano w 1994 roku w jednym ze szpitali miejskich w Rosji oraz
w szpitalu miejskim i w dwóch klinikach ambulatoryjnych w Stanach Zjednoczonych. W szpitalu rosyjskim, specjalizującym się w leczeniu kobiet, wszystkie
kobiety zgłaszające się po pomoc lekarską proszono o wzięcie udziału w badaniach.
Po szeregu konsultacji z rosyjskimi lekarzami i demografami, a także po przeprowadzeniu pilotażu rosyjskiej wersji IPLQ, ustalono, że najlepszą formą zbierania
danych, zapewniającą zrozumienie pytań przez pacjentki, będzie przeprowadzenie
wywiadów z pacjentkami/respondentkami przez personel lekarski. W związku
ze znacznymi trudnościami w przetłumaczeniu na język rosyjski kryteriów dotyczących reakcji unikania, charakterystycznych dla PTSD, oraz obawami dotyczącymi ewentualnych problemów pacjentek ze zrozumieniem pytań, w Rosji
posłużono się wywiadami, nie zaś kwestionariuszami. Lekarzy rosyjskich, którzy
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wzięli udział w badaniach, przeszkolono pod kątem celów badania oraz szczegółowych właściwości IPLQ. Instytucji psychiatrycznych celowo nie wzięto pod
uwagę, aby zapobiec doborowi uczestniczek z populacji osób głęboko zaburzonych.
W Stanach Zjednoczonych każda z uczestniczek wypełniła kwestionariusz
w formie pisemnej. We wszystkich trzech miejscach, w których zbierano dane,
obecny był dyżurny badacz, gotowy udzielić odpowiedzi na wszelkie pytania.
W Rosji lekarz ze szpitala przeprowadzał wywiad z pacjentkami, a następnie wypełniał kwestionariusz w ich imieniu, co miało zminimalizować ryzyko błędnych
interpretacji pytań w kwestionariuszu, wynikających z różnic kulturowych. We
wszystkich przypadkach, uczestniczki informowano, że: (1) ich udział w badaniach jest dobrowolny, (2) wszystkie odpowiedzi są anonimowe, (3) mają prawo
odmówić udziału, co nie będzie miało wpływu na możliwość korzystania przez
nie z usług medycznych, (4) mają prawo zakończyć swój udział w badaniach w dowolnym momencie i (5) po badaniach mogą skorzystać z porady lekarza, jeśli tylko
wyrażą taką prośbę. Czas przeprowadzania wywiadu wynosił od 15 do 20 minut.
Ze względu na ograniczenia finansowe i personalne, nie zbierano danych o kobietach, które nie zdecydowały się na udział w badaniach.
Pomiar
Narzędziami zbierania danych wykorzystanymi w niniejszych badaniach były
Kwestionariusz Instytutu Badań nad Stratami Ciąży (the Institute for Pregnancy
Loss Questionnaire, IPLQ) oraz standardowa Skala Przekonań Instytutu Badań
nad Stresem Pourazowym (Traumatic Stress Institute’s Belief Scale, TSI) – wersja
K opracowana przez Pearlmana13. Skala ta została następnie przeformułowana do
wersji L14 i zmieniono jej nazwę na Skalę Przekonań dotyczących Urazu i Więzi
(Trauma and Attachment Belief Scale)15. Uniwersytecki zespół ekspertów zaakceptował wykorzystanie IPLQ, którego test próbny przeprowadzono na grupie
studentów college’u.
IPLQ składa się z dwóch głównych części. Pierwsza obejmuje informacje
o demograficznych i społecznych cechach respondentek. Część druga składa się
z pytań dotyczących ewentualnych stresorów, które mogły poprzedzić aborcję bądź
wystąpić po niej. W drugiej części IPLQ uczestniczkom pokazywano listę kontrolną
poznawczych/emocjonalnych/behawioralnych skutków aborcji, pozytywnych
i negatywnych, opisywanych w literaturze. Uczestniczki proszono o wskazanie,
czy doświadczały którejś z wymienionych reakcji przed aborcją i po niej, a także,
13
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czy uważały, że wskazaną reakcję spowodowała aborcja. Wartość wskaźnika
alfa Cronbacha dla tej 14-czynnikowej skali wyniosła 0,89. Alfa Cronbacha dla
17-czynnikowej skali efektów negatywnych (wszystkie czynniki negatywne z wyłączeniem objawów PTSD) wyniosła 0,87. Dla trzech podskal miary PTSD, odpowiadających symptomom stanu podwyższonego wzbudzenia (cztery czynniki),
powtórnego przeżywania (cztery czynniki) oraz unikania (sześć czynników)
wartości współczynnika alfa Cronbacha wyniosły, odpowiednio, 0,67, 0,74 i 0,81.
Tych 14 czynników na tej skali odpowiada 14 symptomom PTSD, zarysowanym
w czwartej edycji Diagnostycznego i Statystycznego Podręcznika Zaburzeń Umysłowych (DSM–IV)16. Aby kryteria zdiagnozowania PTSD określone w DSM–IV
zostały spełnione, u danej osoby muszą wystąpić co najmniej dwa symptomy stanu
podwyższonego napięcia, pojedynczy symptom powtórnego przeżywania oraz
trzy symptomy unikania, które utrzymywać się będą przez co najmniej miesiąc.
Uwzględniono również cztery czynniki odnoszące się do skutków pozytywnych:
poczucie ulgi, poprawa obrazu samej siebie, poprawa relacji z partnerem oraz poczucie pełniejszej kontroli nad swoim życiem. Te cztery czynniki włączono dla wykluczenia efektu tendencyjności odpowiedzi, a także dlatego, że często wymienia się
je w literaturze. Dla ogólnej czteroczynnikowej skali reakcji pozytywnych współczynnik alfa Cronbacha wyniósł 0,45.
Skala Przekonań Instytutu Badań nad Stresem Pourazowym (TSI) mierzy
niespójność w przekonaniach na temat siebie i innych, które mogą być wynikiem
wystawienia na uraz psychologiczny. Skala ta składa się z 90 elementów i wykorzystuje sześciopunktową skalę Likerta. TSI opiera się na konstruktywistycznej
teorii rozwoju jaźni, łączącej w sobie psychologię jaźni, relację z obiektem, interpersonalne i społeczne teorie poznawcze17. Wewnętrzna spójność skali przekonań TSI
wyniosła 0,98 (alfa Cronbacha). Rzetelność podskal wahała się od 0,77 (kontrola
nad innym) do 0,91 (poczucie własnej wartości); w niniejszych badaniach posłużono się jednak wyłącznie wynikami sumarycznymi18. Skala przekonań TSI
była stosowana w różnych populacjach i w sposób rzetelny rozróżniała między
osobami, które przeżyły traumę, a takimi, które traumy nie doświadczyły19.
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Wyniki
Zmienne demograficzne: Kobiety z byłego Związku Radzieckiego określiły
się w większości jako Rosjanki (78,2%); w amerykańskiej próbie było 59,4% osób
rasy białej, 24,9% Latynosek oraz 10,1% osób rasy czarnej. Większość Rosjanek
pracowała w pełnym wymiarze (63,4%) w porównaniu z 34,3% kobiet w próbie
amerykańskiej. W obu krajach, większość kobiet wykonywała wolne zawody lub
pracowała w sektorze biznesowym (62% Rosjanek i 57,9% Amerykanek). Rosjanki były mężatkami częściej (59,1%) niż Amerykanki (49,1%), a także miały
za sobą nieco więcej ukończonych lat kształcenia (48,9% Rosjanek ukończyło 16
klas w porównaniu z 42,9% Amerykanek). Jeżeli chodzi o liczbę dzieci, 52% Rosjanek nie miało dzieci w porównaniu z 30,4% Amerykanek.
Zmienne psychospołeczne: Kobiety w próbie rosyjskiej uznawały swoje dzieciństwo (8,5% Rosjanek i 51,6% Amerykanek) i okres dojrzewania (74,2% Rosjanek
i 36,6% Amerykanek) za szczęśliwe. Amerykanki znacznie częściej niż Rosjanki były
Tabela 1. Statystyki opisowe dla zmiennych mierzących skutki aborcji w grupach
narodowych.
Rosjanki (N = 331) Amerykanki (N = 217)

Zmienna

Zakres
potencjalny

Zakres
obserwo- Średnia
wany

SD

Zakres
obserwowany

Średnia

SD

Efekty negatywne

0-17

0-15

4,57

3,18

0-17

10,56

3,59

Skala PTSD ogółem

0-14

0-13

3,42

3,21

0-14

8,95

3,84

Skala PTSD:
wzbudzenie

0-4

0-4

1,13

1,23

0-4

2,29

1,27

Skala PTSD:
powtórne
przeżywanie

0-4

0-4

1,14

1,17

0-4

2,75

1,39

Skala PTSD:
unikanie

0-6

0-6

1,14

1,40

0-6

3,92

1,76

Niespójność
schematów poznawczych (wynik
ogólny na skali TSI)

90-540

115-383

274,61

38,33

127-399

258,65

56,57

Poziom stresu związanego z aborcją

1-4

1-4

2,85

0,69

1-4

3,34

0,77

Efekty
pozytywne
po aborcji

0-4

0-3

0,71

0,84

0-4

0,88

1,04
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Surowa dyscyplina
w dzieciństwie

Wykorzystana seksualnie
jako nieletnia

Rozwód rodziców
respondentki zanim
ukończyła 18 lat

Niechciany kontakt
seksualny przed ukończeniem 18 lat

Wykorzystana seksualnie
przez krewnego przed
ukończeniem 18 lat

Zgwałcona
po ukończeniu 18 lat

Wykorzystana fizycznie
bądź emocjonalnie
po ukończeniu 18 lat

Tabela 2. Współczynniki korelacji między poszczególnymi stresorami psychospołecznymi a zmiennymi mierzącymi skutki aborcji, w podziale na grupy narodowe
(dane dotyczące Rosjanek podano wyróżniono tłustym drukiem).

0,03

0,01

0,03

0,12*

0,13*

0,01

0,01

0,04

0,08

0,12

-0,04

-0,06

0,10

0,00

Wyniki
na skali TSI

0,07

0,02

0,10

0,03

0,12

0,09

0,15*

0,10

0,05

0,11

0,01

0,18*

0,14*

Efekty negatywne
ogółem

0,13*

0,08

0,07

0,16**

0,16**

0,22**

0,28**

0,01

0,04

0,06

0,06

0,04

0,01

0,01

Wynik na skali
PTSD ogółem

0,16**

0,07

0,11

0,11

0,01

0,21**

0,27**

0,00

0,04

0,05

0,06

0,03

0,04

0,01

Stres

* p < 0,05; ** p < 0,01
ofiarami przemocy fizycznej bądź seksualnej przed ukończeniem 18 lat (42,3% Amerykanek i 11,4% Rosjanek). Na pytanie o przekonania religijne 63,1% kobiet w próbie
rosyjskiej oraz 89,4% kobiet w próbie amerykańskiej odpowiedziało, że są wierzące.
Przeciętna ocena znaczenia tych przekonań wyniosła 2,49 (SD = 0,73) w próbie rosyjskiej oraz 1,49 (SD = 0,71) w próbie amerykańskiej na czteropunktowej skali od
1 do 4, gdzie wyniki bliższe 1 świadczą o większym znaczeniu.
Tabela 1. zawiera statystyki opisowe wszystkich miar w próbie rosyjskiej
i amerykańskiej. W porównaniu z Rosjankami, Amerykanki, które zdecydowały się
na aborcję, z ponad dwukrotnie większym prawdopodobieństwem doświadczały
negatywnych konsekwencji psychologicznych oraz symptomów PTSD: podwyższonego napięcia, retrospektywnych przebłysków (flashback) oraz unikania. Rosjanki uzyskały wyższe wyniki niż Amerykanki tylko na skali TSI.
Tabela 2. przedstawia z kolei wartości współczynnika korelacji ukazujące
siłę związku między poszczególnymi stresorami psychospołecznymi a skutkami
aborcji.
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Tabela 3. przedstawia korelacje dla wszystkich zmiennych mierzących skutki
aborcji, obliczone osobno dla obu prób. W obu próbach stwierdzono statystycznie
istotne korelacje między symptomami PTSD (wynikami ogólnymi i mierzonymi
na podskalach) oraz innymi miarami negatywnych efektów. Ponadto, podskale
miary PTSD były w sposób statystycznie istotny skorelowane z danymi zebranymi
w próbie rosyjskiej i amerykańskiej.
Tabela 3. Współczynniki korelacji między zmiennymi mierzącymi skutki aborcji
w podziale na grupy narodowe (dane dotyczące Rosjanek znajdują się ponad
przekątną, dane dotyczące Amerykanek znajdują się poniżej przekątnej).
1
1. Poziom stresu związanego
z aborcją

2.

3.

4.

5.

6.

7.

0,30*

0,13*

-0,04

0,10

0,71** 0,65**

0,61**

0,14*

0,41**

0,60**

0,55**

0,15**

0,40**

0,56**

0,08

0,47**

0,09

0,28**

0,25** 0,29**

2. Negatywne skutki
aborcji

0,14*

3. Skala PTSD: wzbudzenie

0,04

0,68**

4. Skala PTSD: powtórne
przeżywanie

0,07

0,64** 0,63**

5. Skala PTSD: unikanie

0,16*

0,70** 0,66** 0,61**

6. Niespójność schematów
poznawczych (wynik ogólny
na skali TSI)

-0,01

0,31** 0,32** 0,25**

7. Efekty pozytywne
po aborcji

-0,19**

0,07

0,03

-0,06

0,31**
0,01

-0,01
-0,07

*p<0,5, **p<0,01.
Tabela 4. zawiera dane opisowe dla wszystkich zmiennych odnoszących się
do aborcji. W obu krajach kobiety w równych proporcjach uważały aborcję za
naganną moralnie. Rosjankom częściej niż Amerykankom udzielono porad dotyczących rozwiązań alternatywnych. Miały one poczucie, że uzyskane porady
były właściwe oraz że ich partnerzy okazali im wiele wsparcia. Z drugiej strony,
Amerykanki inaczej niż Rosjanki, miały poczucie, że potrzebują więcej czasu na
podjęcie decyzji, że wywierano na nie presję, aby przerwały ciążę, a także były
mniej pewne swojej decyzji w momencie aborcji.
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Tabela 4. Procentowy rozkład odpowiedzi na pojedyncze pytania dotyczące okoliczności aborcji oraz zmienne dotyczące skutków aborcji, w podziale na grupy
narodowe
Rosjanki (N = 331)
% odpowiedzi

Amerykanki (N = 217)
% odpowiedzi

Zmienna związana z aborcją

„tak”

„nie”

„nie
wiem”

„tak”

„nie”

„nie
wiem”

Pragnienie ciąży

14,8

71,1

14,2

17,7

76,7

11,6

Pragnienie ciąży przez partnera

14,6

56,4

29

14

71,2

14,9

Pomoc psychologiczna przed zabiegiem

6,4

34,7

1,3

29,4

66,8

3,8

Czy potrzebowała więcej czasu na
podjęcie decyzji

33,3

54,5

12,2

51,9

32,4

15,7

Czy poinformowana o alternatywie

48,8

45,1

6,1

17,5

79,2

3,3

Presja ze strony innych

37,2

54,9

7,9

64

28,5

7,5

Poczucie, że aborcja jest moralnie zła

50,5

35,7

13,8

50,7

19,2

30

Komplikacje zdrowotne po zabiegu

21,4

60,9

17,8

30,5

62,6

6,7

79

6,2

14,8

40,1

26,4

33,5

Właściwa pomoc lekarska przed
zabiegiem

63,4

30,5

6,0

10,8

84

5,2

Wsparcie ze strony partnera

50,7

41,1

8,3

23,8

64,3

11,9

Ingerencja rodziców w decyzję

27,1

70,3

2,6

19,7

78,4

1,9

Zaangażowanie rodziców było
pomocne

23,1

72,6

4,3

12,4

79,7

7,9

38

49,7

12,3

54,2

27,8

17,9

Pomoc psychologiczna po zabiegu

11,9

88,1

0

21

79

0

Efektywność pomocy psychologicznej

80,6

19,4

0

78,8

21,2

0

Emocjonalna bliskość lub przywiązanie
do ciąży, dziecka

37,2

24

38,8

39,3

24,8

36

Przekonanie, że kobieta ma prawo do
aborcji

Brak pewności co do decyzji

W tabeli 5. ukazano pozytywne i negatywne skutki aborcji, które okazały
się niezwiązane z PTSD. Jeżeli chodzi o pozytywne, niewiele kobiet w obu krajach
doznało ulgi po aborcji lub miało poczucie pełniejszej kontroli nad swoim życiem;
jeszcze mniej kobiet stwierdziło, że w ich związku nastąpiła poprawa lub że po
zabiegu wzrosło ich poczucie własnej wartości. Z drugiej strony, samopoczucie
większości kobiet w obu krajach było złe, co przejawiało się między innymi
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w znacznym poczuciu winy. Prawdopodobieństwo wystąpienia problemów seksualnych, nadopiekuńczości wobec własnych dzieci, myśli samobójczych, trudności
w pracy, wzrostu ilości wypijanego alkoholu i zażywanych narkotyków, obaw
związanych z przyszłymi ciążami, poczucia straty i smutku, trudności w relacji
z partnerem, poczucia śmierci jakiejś części siebie, rozpadu związku były co najmniej
dwukrotnie wyższe wśród Amerykanek niż ich rosyjskich odpowiedniczek.
Tabela 5. Odsetek kobiet w każdej grupie narodowej, które przypisały aborcji
wystąpienie poszczególnych efektów pozytywnych i negatywnych
Rosjanki

Amerykanki

Poprawa relacji z partnerem

2,2%

0,9%

Lepsze wyobrażenie o sobie samej

0,3%

0,9%

Ulga

6,9%

13,8%

Poczucie pełniejszej kontroli nad własnym życiem

1,6%

3,7%

Złe samopoczucie

47%

53,9%

Myśli samobójcze

2,8%

36,4%

Trudności w pracy

2,5%

11,5%

Wzrost spożycia alkoholu i narkotyków

4,4%

26,7%

Poczucie winy

49,8%

77,9%

Obawy dotyczące przyszłej ciąży i wychowania dzieci

34,9%

36,9%

Poczucie smutku i straty

38,6%

55,8%

Problemy seksualne

5,9%

24%

Poczucie przytłoczenia

14%

30,4%

Nadopiekuńczość wobec dziecka (dzieci)

6,2%

12,4%

Potrzeba pomocy, aby poradzić sobie ze stratą

8,4%

29%

Problemy w relacji z partnerem

6,8%

26,7%

Poczucie śmierci części siebie samej

33,6%

59,5%

Poczucie smutku w rocznice straty

9,7%

39,2%

Nieumiejętność wybaczenia samej sobie

10,9%

62,2%

Zakończenie relacji z partnerem

7,8%

19,8%

Leczenie w szpitalu psychiatrycznym

0,9%

2,3%

Wykres 1. przedstawia symptomy stresu pourazowego, uwzględnione w IPLQ
według kryteriów diagnostycznych PTSD: stanu podwyższonego wzbudzenia,
unikania i powtórnego przeżywania. Pięć najczęściej występujących symptomów
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Wykres 1. Odsetek kobiet z symptomami PTSD w grupach narodowych.
UNIKANIE
Odrętwienie emocjonalne
Trudności z przebywaniem blisko małych dzieci
Utrata zainteresowań
Zerwanie kontaktów z przyjaciółmi i rodziną
Unikanie myślenia bądź mówienia o aborcji
Trudności z zapamiętywaniem
% z przynajmniej trzema objawami unikania

SYMPTOMY

POWTÓRNE PRZEŻYWANIE
Koszmary
Niechciane wspomnienia aborcji
Zaabsorbowanie aborcją
Nawroty
% z przynajmniej jednym objawem przeżywania
WZBUDZENIE
Trudności w koncentracji
Trudności w kontrolowaniu gniewu
Wzmożone czuwanie
Trudności ze spaniem
% z przynajmniej dwoma objawami wzbudzenia
0

10

20

30

40

50

60

70

Procenty
Rosjanki

Amerykanki
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Efekty pozytywne

0,23
p=0,630

0-4

0,75 (0,06), 0,63-0,88
0,81 (0,08), 0,65-0,97

0,00

Efekty negatywne

119,09
p<0,0001

0-17

5,08 (0,22), 4,65-5.52
9,80 (0,29), 9,23-10,38

0,19

Skala
PTSD:
wzbudzenie

25,16
p<0,0001

0-4

1,28 (,08), 1,12 – 1,45
2,08 (,11), 1,97-2,30

0,05

Skala
PTSD:
powtórne
przeżywanie

71,68
p<0,0001

0-4

1,24 (,08), 1,07-1,40
2,62 (,11), 2,40-2,83

0,12

Skala
PTSD:
unikanie

160,07
p<0,0001

0-6

1,21 (,11), 1,01-1,42
3,81(,14), 3,54-4,09

0,24

PTSD
ogółem

112,03
p<0,0001

0-14

3,73 (,23), 3,28-4,19
8,51 (,31), 7,91-9,11)

0,18

Stres
związany
z aborcją

6,22
p=0,013

1-4

2,95 (,05), 2,86-3,05
3,19 (,06), 3,06-3,32

0,01

Niespójność schematów poznawczych

13,61
90-540
p<0,0001

277,22 (3,12), 271,09-283,34
254,82 (4,12), 246,75-262,88

0,03

Skutek

Średnia skorygowana w próbie ros. (BS), 95% PI
Średnia skorygowana w próbie amer. (BS), 95% PI

Częściowa
Eta2

Test F

Zakres
potencjalny

Tabela 6. Porównanie wyników w grupach narodowych

W każdej analizie kowariancji (ANCOVA) uwzględniono zmienne kontrolne związane z liczbą
aborcji, ilością czasu, jaki upłynął od ciąży, liczbą tygodni trwania ciąży w chwili zabiegu, wystąpieniem ostrych symptomów związanych ze stresem przed zabiegiem oraz innymi stresorami, jakie nastąpiły po aborcji, a także zmiennymi odnoszącymi się do historii psychospołecznej (surowa dyscyplina, przemoc seksualna, przemoc fizyczna, rozwód rodziców przed
ukończeniem przez respondentkę 18. roku życia, doświadczenie niechcianego kontaktu seksualnego przed ukończeniem 18 lat, doświadczenie przemocy fizycznej bądź emocjonalnej po
ukończeniu 18 lat, przeżycie gwałtu po ukończeniu 18 lat).
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PTSD wśród Amerykanek to: problemy z pamięcią, nawroty, unikanie myślenia
bądź mówienia o aborcji, niechciane wspomnienia związane z aborcją i problemy
z koncentracją. Do pięciu symptomów PTSD najpowszechniej występujących
w próbie rosyjskiej należą: niechciane wspomnienia dotyczące aborcji, problemy
ze spaniem, stan wzmożonej czujności, nawroty i unikanie myśli i rozmów dotyczących aborcji. Dodatkowa analiza pokazała, że 65% Amerykanek i 13,1% Rosjanek doświadczyło jednocześnie kilku symptomów podwyższonego wzbudzenia,
powtórnego przeżywania i unikania. Kiedy analizę ograniczono tylko do tych kryteriów, których wystąpienie uczestniczki badań przypisały aborcji, 14,3% Amerykanek i 0,9% Rosjanek spełniło wszystkie kryteria diagnostyczne dla PTSD stanowiącego rezultat aborcji.
Przeprowadzono osiem analiz kowariancji (ANCOVA) w celu porównania
Amerykanek i Rosjanek ze względu na pozytywne i negatywne efekty związane
z przeżyciem sztucznego poronienia. W porównaniu z Rosjankami, Amerykanki
wskazały więcej negatywnych efektów aborcji, w tym więcej symptomów PTSD
(wyniki na podskalach i na skali ogólnej) oraz większy stres związany z przeżyciem
aborcji. Z kolei u Rosjanek częściej występowały niespójności w schematach poznawczych. Jeżeli chodzi o efekty pozytywne, nie zaobserwowano różnic ze względu
na narodowość. W tych testach, których wyniki były istotne statystycznie, narodowość tłumaczyła od 1% do 24% wariancji.
Przeprowadzono serię ośmiu analiz regresji wielokrotnej dla próby rosyjskiej
i amerykańskiej w celu ustalenia, jakie zmienne demograficzne oraz okoliczności
zajścia w ciążę mogły sprzyjać wystąpieniu skutków pozytywnych i negatywnych.
W każdej analizie zmienne kontrolne umieszczono w pierwszym bloku, zmienne
demograficzne oraz związane z ciążą zaś odpowiednio w drugim i trzecim bloku.
Zmienne demograficzne obejmowały: wiek, stan cywilny, historię rozwodu, liczbę
dzieci, zatrudnienie, wykształcenie. Uwzględnione w analizach zmienne dotyczące
okoliczności aborcji obejmowały: 1) liczbę tygodni trwania ciąży, 2) czas, jaki
upłynął od zabiegu, 3) liczbę aborcji, 4) poczucie więzi z płodem, 5) pragnienie
ciąży przez respondentkę i jej partnera, 6) wsparcie ze strony partnera w sprawie
decyzji o aborcji, 7) pewność co do decyzji, 8) potrzebę większej ilości czasu na
podjęcie decyzji, 9) uzyskanie pomocy psychologicznej przed i po, 10) presję ze
strony innych na podjęcie decyzji o aborcji, 11) poczucie, że aborcja jest moralnie
zła, 12) przekonanie, że kobieta ma prawo do aborcji, 13) komplikacje zdrowotne
po aborcji, 14) wpływ rodziców na decyzję o aborcji.
Tabela 7. przedstawia wyniki analiz. Do zmiennych demograficznych, które
sprzyjały wystąpieniu negatywnych skutków psychologicznych w próbie rosyjskiej,
należały młodszy wiek, większa religijność oraz większa liczba dzieci. Okoliczności
aborcji sprzyjające negatywnym skutkom psychologicznym wśród Rosjanek obej-
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Tabela 7. Wyniki analizy regresji wielokrotnej
Efekty w próbie
rosyjskiej
Efekty negatywne

Skala PTSD ogółem

Podskala PTSD:
wzbudzenie

Podskala PTSD: powtórne przeżywanie

Bloki zmiennych

R2

F

Blok 2: Statystycznie istotne predyktory demograficzne
Młodszy wiek (p=0,001)
Więcej dzieci (p=0,01)
Religijność (p=0,004)
Blok 3: Statystycznie istotne predyktory związane
z okolicznościami aborcji
Silniejsza więź z płodem (p=0,01)
Brak przekonania o prawie kobiet do aborcji
(p<0,001)
Niepewność co do decyzji (p=0,02)
Większa liczba tygodni trwania ciąży (p<0,001)

0,07

3,62, p=0,001

0,15

4,11, p<0,0001

Blok 2: Statystycznie istotne predyktory demograficzne
Młodszy wiek (p=0,01)
Więcej dzieci (p=0,031)
Religijność (p=0,019)
Blok 3: Statystycznie istotne predyktory związane
z okolicznościami aborcji
Brak pomocy psychologicznej przed aborcją
(p=0,031)
Komplikacje zdrowotne po aborcji (p<0,001)
Większa liczba tygodni trwania ciąży (p=0,001)

0,04

2,35, p=0,024

0,13

3,26, p<0,001

Blok 2: Statystycznie istotne predyktory demograficzne
Młodszy wiek (p=0,001)
Więcej dzieci (p=0,042)
Religijność (p=0,014)
Blok 3: Statystycznie istotne predyktory związane
z okolicznościami aborcji
Komplikacje zdrowotne po aborcji (p<0,008)
Brak przekonania o prawie kobiet do aborcji
(p=0,04)
Niepewność co do decyzji (p=0,024)
Większa liczba tygodni trwania ciąży (p<0,001)

0,06

3,08, p=,004

0,13

3,00, p<0,001

Blok 2: Statystycznie istotne predyktory demograficzne
Brak
Blok 3: Statystycznie istotne predyktory związane
z okolicznościami aborcji
Pragnienie ciąży przez partnera (p=0,026)
Silniejsza więź z płodem (p=0,022)
Komplikacje zdrowotne po aborcji (p<0,002)
Większa liczba tygodni trwania ciąży (p<0,001)

0,02

1,28, p=0,260

0,13

3,09, p<0,001
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Podskala PTSD:
unikanie

Blok 2: Statystycznie istotne predyktory demograficzne
Więcej dzieci (p=0,038)
Blok 3: Statystycznie istotne predyktory związane
z okolicznościami aborcji
Silniejsza więź z płodem (p=0,033)
Brak pomocy psychologicznej przed aborcją
(p=0,018)
Presja ze strony innych (p=0,034)
Komplikacje zdrowotne po aborcji (p=0,001)

0,04

1,91, p=0,068

0,10

2,26, p=0,003

Efekty pozytywne

Blok 2: Statystycznie istotne predyktory demograficzne
Mniejsza religijność (p=0,01)
Blok 3: Statystycznie istotne predyktory związane
z okolicznościami aborcji
Brak presji ze strony innych (p=0,004)
Więcej lat od aborcji (p=0,041)

0,03

1,58, p=0,14

0,10

2,14, p=0,006

Niespójność
schematów poznawczych

Blok 2: Statystycznie istotne predyktory demograficzne
brak
Blok 3: Statystycznie istotne predyktory związane
z okolicznościami aborcji
Brak pomocy psychologicznej przed aborcją
(p=0,007)

0,01
0,08

0,37 p=0,918

Stres związany
z aborcją

Blok 2: Statystycznie istotne predyktory demograficzne
Młodszy wiek (p=0,011)
Religijność (p=0,002)
Blok 3: Statystycznie istotne predyktory związane
z okolicznościami aborcji
Większa liczba tygodni trwania ciąży (p<0,001)

0,07

3,21, p=0,003

0,10

2,04, p=0,01

Efekty w próbie
amerykańskiej
Efekty negatywne

Skala PTSD ogółem

Podskala PTSD:
wzbudzenie

Bloki zmiennych

R2

1,55, p=0,078

F

Blok 2: Statystycznie istotne predyktory demograficzne
Młodszy wiek (p=0,011)
Historia rozwodu (p=0,002)
Blok 3: Statystycznie istotne predyktory związane
z okolicznościami aborcji
Brak

0,11

3,65, p=0,001

0,08

1,04, p=0,418

Blok 2: Statystycznie istotne predyktory demograficzne
Brak
Blok 3: Statystycznie istotne predyktory związane
z okolicznościami aborcji
Silniejsza więź z płodem (p=0,036)
Brak przekonania o prawie kobiet do aborcji
(p=0,013)

0,12

3,92, p=0,001

0,12

1,74, p=0,039

Blok 2: Statystycznie istotne predyktory demograficzne
Brak
Blok 3: Statystycznie istotne predykatory związane
z okolicznościami aborcji
Brak pomocy psychologicznej przed aborcją
(p=0,036)

0,09

2,79, p=0,009

0,09

1,28, p=0,212
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Podskala PTSD: powtórne przeżywanie

Blok 2: Statystycznie istotne predyktory demograficzne
Brak zatrudnienia w pełnym wymiarze (p=0,038)
Większa liczba ukończonych lat kształcenia (p=0,05)
Blok 3: Statystycznie istotne predyktory związane
z okolicznościami aborcji
Silniejsza więź z płodem (p=0,001)
Brak przekonania o prawie kobiet do aborcji
(p=0,006)

0,14

5,06, p<0,001

0,14

2,24, p=0,005

Podskala PTSD:
unikanie

Blok 2: Statystycznie istotne predyktory demograficzne
Większa liczba ukończonych lat kształcenia
(p=0,029)
Blok 3: Statystycznie istotne predyktory związane
z okolicznościami aborcji
Brak przekonania o prawie kobiet do aborcji
(p=0,046)

0,09

2,94, p=0,006

0,11

1,58, p=0,073

Efekty pozytywne

Blok 2: Statystycznie istotne predyktory demograficzne
Brak
Blok 3: Statystycznie istotne predyktory związane
z okolicznościami aborcji
Przekonanie o prawie kobiet do aborcji (p=0,001)
Brak poczucia potrzeby większej ilości czasu na
podjęcie decyzji (p=0,041)
Ciąża niechciana przez partnera (p=0,015)
Mniejsza liczba tygodni trwania ciąży (p=0,006)

0,03

0,94, p=0,477

0,18

2,85, p<0,001

Niespójność
schematów poznawczych

Blok 2: Statystycznie istotne predyktory demograficzne
Historia rozwodu (p=0,04)
Blok 3: Statystycznie istotne predyktory związane
z okolicznościami aborcji
Brak przekonania o prawie kobiet do aborcji
(p=0,001)

0,07

2,29, p=0,029

0,10

1,45, p=0,118

Stres związany
z aborcją

Blok 2: Statystycznie istotne predyktory demograficzne
Więcej ukończonych lat kształcenia (p=0,044)
Młodszy wiek (p=0,041)
Blok 3: Statystycznie istotne predyktory związane
z okolicznościami aborcji
Silniejsza więź z płodem (p=0,045)
Presja ze strony innych (p=0,021)
Większa liczba aborcji (p=0,03)

0,07

2.24, p=0,033

0,15

2.32, p=0,003

W każdej analizie regresji w pierwszym bloku zmiennych umieszczono zmienne kontrolne dla ostrych symptomów związanych ze stresem występujących przed zabiegiem,
innych stresorów, jakie nastąpiły przed i po aborcji, zmiennych związanych z historią
psychospołeczną, które mogły być związane z wysokimi poziomami stresu (surowa
dyscyplina, przemoc seksualna, przemoc fizyczna, rozwód rodziców respondentki,
zanim ukończyła ona 18 lat, niechciane kontakty seksualne przed ukończeniem 18
lat, fizyczna lub emocjonalna przemoc przed ukończeniem 18 lat oraz gwałt po ukończeniu 18 lat).
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mowały: 1) więź z płodem, 2) brak przekonania o prawie kobiet do aborcji, 3) bycie
w związku z partnerem, któremu zależało na aborcji, 4) komplikacje zdrowotne
po aborcji, 5) naciski ze strony innych osób na decyzję o aborcji, 6) brak pewności
co do decyzji, 7) brak pomocy psychologicznej przed zabiegiem oraz 8) większą
liczbę tygodni trwania ciąży. Rosjanki, u których wystąpiły bardziej przystosowawcze
reakcje, były mniej religijne, lecz innych statystycznie istotnych demograficznych
predyktorów reakcji pozytywnych nie stwierdzono. Większa ilość czasu, jaki upłynął
od aborcji, oraz brak poczucia presji ze strony innych na podjęcie decyzji o aborcji
to jedyne zmienne związane z reakcjami pozytywnymi w próbie rosyjskiej.
W przypadku danych dotyczących Amerykanek, zmienne demograficzne
sprzyjające negatywnym skutkom psychologicznym obejmowały: 1) młodszy
wiek, 2) rozwód, 3) brak zatrudnienia w pełnym wymiarze oraz 4) większą liczbę
ukończonych lat kształcenia. Zmienne odnoszące się do okoliczności aborcji,
które sprzyjały negatywnym skutkom psychologicznym, obejmowały: 1) więź
z płodem, 2) brak przekonania o prawie kobiety do aborcji, 3) brak pomocy psychologicznej przed zabiegiem, 4) poczucie presji ze strony innych na podjęcie
decyzji o aborcji oraz 5) większą liczbę aborcji. Żadna ze zmiennych demograficznych nie sprzyjała wystąpieniu pozytywnych reakcji przystosowawczych
w próbie amerykańskiej. Zmienne odnoszące się do okoliczności aborcji, które
sprzyjały wystąpieniu reakcji pozytywnych u Amerykanek, obejmowały: 1) przekonanie o prawie kobiet do aborcji, 2) brak potrzeby większej ilości czasu na
podjęcie decyzji, 3) bycie w związku z partnerem, któremu nie zależało na ciąży
oraz 4) mniejszą liczbę tygodni trwania ciąży w chwili zabiegu.
Dyskusja
Kobiety z Rosji i Stanów Zjednoczonych porównano pod względem różnorodnych następstw poronienia wywołanego. W porównaniu z Rosjankami, u Amerykanek wystąpiło więcej efektów negatywnych, więcej symptomów PTSD, a także
wyższy poziom stresu związany z przeżyciem aborcji. U Rosjanek jednakże zaobserwowano większe niespójności w schematach poznawczych. W przypadku
efektów określanych jako pozytywne nie zaobserwowano różnic między obiema
grupami narodowościowymi.
Według niniejszych badań, Amerykanki w porównaniu z Rosjankami były
narażone na znacznie większą liczbę traumatycznych wydarzeń przed aborcją.
Odsetek Amerykanek, u których wystąpił uraz przedaborcyjny, jest wysoki,
lecz zbliżony do wyników wcześniejszych badań. W jednych z nich 38% kobiet
stwierdziło, że doświadczyły przemocy emocjonalnej w dzieciństwie20. Inne
20

R.C. Kessler i in., 1995.
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badania potwierdziły, że doznane w dzieciństwie urazy mogą doprowadzić później
do zachowań wysoce ryzykownych, w tym znacznie wyższej liczby aborcji21.
Wyniki niniejszych badań sugerują, że aborcja może spowodować nasilenie się
wcześniejszych symptomów, nawet tych, będących w stanie remisji. Dlatego też
pomoc psychologiczna przed aborcją powinna dążyć do pełnego poznania historii
przeżytych urazów, zanim zabieg zostanie wykonany.
W naszych badaniach podskalą, na której Rosjanki uzyskały najniższe wyniki,
była podskala reakcji unikania. Również inne badania22 potwierdzają, że podskala
unikania jest mało trafna w społeczeństwach spoza obszaru Europy i Ameryki, co
utrudnia wtedy postawienie rozpoznania PTSD23.
W naszych badaniach posłużyliśmy się skalą przekonań TSI w celu zbadania niespójności schematów poznawczych w obszarze podstawowych potrzeb zachwianych
przez aborcję: poczucie własnego bezpieczeństwa/poczucie bezpieczeństwa innych,
poczucie pewności co do własnych decyzji/poczucie, że na innych można polegać, poczucie własnej wartości/poczucie wartości innych, bliskość wobec siebie/bliskość wobec
innych, samokontrola/kontrola nad innymi. Im wyższy wynik ogólny, tym większy
stopień niespójności schematów poznawczych. Fakt, że Rosjanki osiągnęły na tej skali
wyższe wyniki niż Amerykanki, można tłumaczyć wieloma czynnikami, na przykład,
częstym traktowaniem aborcji jako środka kontroli urodzin. Zapewne znaczące jest,
to, że obywatele Rosji stosunkowo częściej doświadczają problemów ekonomicznych,
przemocy kryminalnej/mafijnej oraz rozpadu życia rodzinnego.
Porównanie ogólnego wyniku na skali TSI z wynikami uzyskiwanymi przez
inne grupy osób ze Stanów Zjednoczonych może pomóc w zrozumieniu znaczenia
niespójności poznawczej, o jakiej tu mowa. Dla przykładu, w badaniach nad kobietami, które padły ofiarą naruszenia nietykalności, ogólny przeciętny wynik na
skali TSI wyniósł 24224, a w grupie pacjentów pewnej kliniki zdrowia psychicznego
24425. W niniejszych badaniach, Amerykanki, które usunęły ciążę, uzyskały średni
wynik 260, Rosjanki natomiast 276.
W tych testach, których wyniki były istotne statystycznie, narodowość wyjaśniała 1-24% wariancji, co sugeruje, że niejednorodność reakcji kobiet na aborcję
można przypisać odmiennym czynnikom osobistym bądź sytuacyjnym. Czynniki
kulturowe mogą odgrywać pewną rolę w doświadczaniu i opisywaniu stresu. Mówiąc
nieco bardziej szczegółowo, fakt, że u Amerykanek zaobserwowano więcej objawów
21

E.A. Walker, W.J. Katon, 1996; B.L. Green, P.P. Schnurr, 2000; M. Dutton i in., 1994.

22

A.J. Marsella i in., 1996.

23

Tamże.

24

E.F. Jones, J.D. Forrest, 1992.

25

L. Pearlman, P. MacIann, 1992.
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emocjonalnych i behawioralnych, jest prawdopodobnie zgodny z otoczeniem społecznym, które jest bardziej podzielone w kwestii aborcji. Z drugiej strony, w kontekście kulturowym, w którym aborcja budzi znacznie mniejsze kontrowersje, kobiety
cierpiące z powodu tego doświadczenia mogą mieć większą skłonność do radzenia
sobie ze stresem na poziomie intelektualnym lub poznawczym.
Posługując się regresją wielokrotną, ustaliliśmy szereg wspólnych zmiennych,
sprzyjających wystąpieniu negatywnych adaptacji psychologicznych po aborcji. Tak
w Stanach Zjednoczonych, jak i w Rosji, te czynniki ryzyka obejmowały: 1) młodszy
wiek, 2) więź z płodem, 3) brak przekonania o prawie kobiet do aborcji, 4) presję ze
strony innych na podjęcie decyzji o aborcji oraz 5) brak pomocy psychologicznej
przed zabiegiem. Kobiety, chcące przerwać ciążę, powinny mieć możliwość uzyskania pełnej informacji o ryzyku i zagrożeniach przed wyrażeniem zgody na zabieg.
Mimo zalet niniejszych badań, ich ograniczenia są wyraźne. Dane zbierano
wyłącznie za pomocą pomiaru retrospektywnego, opartego na odpowiedziach respondentek. Tak jak w przypadku większości innych badań nad przystosowaniem
poaborcyjnym, dobór próby przez dobrowolne zgłaszanie się uczestniczek uniemożliwia uogólnienie uzyskanych wyników dotyczących całej populacji kobiet,
które mają za sobą aborcję. W Stanach Zjednoczonych wiadomo, że wiele kobiet
nie wspomni o wcześniejszej aborcji, nawet w anonimowym kwestionariuszu26.
Badania pokazały, że kobiety, które ukrywają fakt aborcji, częściej niż te, które
nie kryją przed innymi faktu dokonania aborcji, tłumią w sobie myśli o aborcji,
miewają intruzyjne myśli dotyczące aborcji i odczuwają większy ból psychologiczny27. Kolejne ograniczenia obejmują: brak informacji nt. trafności TSI w populacji Rosjanek; brak informacji nt. kobiet, które odmówiły udziału w badaniach;
znaczącą różnicę w czasie, który upłynął od aborcji (10,6 lat w przypadku Amerykanek, 5,8 w przypadku Rosjanek). Ta ostatnia rozbieżność może stanowić odzwierciedlenie różnicy kategorii wiekowych kobiet zgłaszających się do instytucji
zdrowia publicznego w Stanach Zjednoczonych i Rosji lub tendencji kulturowych
dotyczących tego, kiedy i dlaczego kobieta chce opowiedzieć o swojej aborcji.
Jeżeli negatywne reakcje na aborcję bądź chęć ich ujawnienia nasilają się z czasem,
wówczas dłuższy czas, jaki w przypadku Amerykanek upłynął między aborcją
a badaniami, może mieć pewne znaczenie w wyjaśnieniu, dlaczego u Amerykanek
zaobserwowano więcej reakcji negatywnych. Hipotezę tę potwierdzają wyniki
innych badań świadczące o tym, że negatywne reakcje na aborcję mogą nasilać
się z czasem28. Odpowiedzi respondentek również pokazują, że stłumione reakcje
26

B. Major, R.H. Gramzow, 1999.

27

W.B. Miller, 1992.

28

B. Major i in., 2000; W.B. Miller, D.J. Pasta, C.L. Dean, 1998; J.M. Thorp, K.E. Hartman, E,M. Shadigian, 2002.
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na aborcję mogą zostać wyzwolone przez późniejsze zdarzenia, na przykład, późniejsze narodziny lub śmierć29. Kolejnym ograniczeniem jest fakt, że w przypadku
Rosjanek szpital, w którym odbywały się wywiady, dla wielu z nich był miejscem,
w którym została przeprowadzona aborcja. Okoliczność ta mogła prowadzić do
stresu, który miał wpływ na udzielane odpowiedzi lub procent odmów odpowiedzi.
Wreszcie, o ile Amerykanki samodzielnie wypełniały kwestionariusz, Rosjanki
udzielały odpowiedzi na pytania zadawane przez lekarza. Posłużenie się różnymi
sposobami zadawania pytań mogło pociągnąć za sobą istotne różnice w uzyskanych wynikach, niezwiązane z czynnikami kulturowymi, lecz ze sposobem
przeprowadzania badań.
Wnioski
Niniejsze badania pogłębiają nasze zrozumienie różnorodnych reakcji kobiet
na aborcję, a jednocześnie określają odmienne predyktory niekorzystnych reakcji
psychologicznych następujących po aborcji w różnych kulturach. Wyniki w szczególności sugerują, że aborcja jest stresorem pourazowym mogącym wywołać
symptomy PTSD.
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Relacje interpersonalne w rodzinie
z doświadczeniem aborcji
Wanda Franz
Historia Mary
Problemy występujące w rodzinie, w której doszło do aborcji, ilustruje
prawdziwa historia mojej pacjentki. Jest to dość typowy przykład kobiety zaprzeczającej doświadczeniu aborcji. Warto zwrócić uwagę na rodzinny i interpersonalny kontekst tego przypadku.
Mary jest zawodowym pracownikiem opieki społecznej, ukończyła studia
wyższe. Jej praca polega na doradzaniu osobom mającym problemy. Jest mężatką
i ma troje dzieci. Jest osobą, która odniosła wiele sukcesów i na pozór wiedzie życie
szczęśliwe pod każdym względem. Działa w ruchu feministycznym. Jednakże jej życie
prywatne nie jest wolne od problemów, w tym problemów w relacjach małżeńskich.
Mary ma tajemnicę, którą z nikim się dotąd nie podzieliła. Kiedy była w szkole
średniej, zaszła w ciążę i zdecydowała się na aborcję. Lekarz, który wykonywał zabieg,
powiedział jej, że ta decyzja była słuszna, oraz że powinna zapomnieć o aborcji
i zająć się swoim dalszym życiem. Mary wzięła sobie tę radę do serca. Była przekonana, że podjęła trafną decyzję i nigdy jej nie żałowała, nie odczuwała w związku
z nią smutku. Była przekonana, że jej udane życie dowodzi, iż jej decyzja o aborcji
była właściwa.
Większość jej znajomych zgadzała się z jej postawą proaborcyjną – byli przekonani, że aborcja jest dobra dla kobiet i daje im potrzebną wolność w życiu osobistym. Jednakże Mary zaczęła spotykać się z kilkoma chrześcijankami o zdecydowanym nastawieniu pro-life. Te kobiety nie potępiały jej poglądów, ale próbowały
wyjaśnić jej swoje stanowisko i zaprzyjaźniły się z nią. Jedna z nich zaproponowała,
że – chociaż nie zgadzała się z celem tej demonstracji – zostanie z dziećmi Mary,
kiedy ta wybierała się na Marsz Proaborcyjny.
Mary miała pewnej nocy koszmarny sen. Śniło jej się, że mieszkała z mężem
i dziećmi, ale miała straszny sekret, o którym nie mogła nikomu powiedzieć. W tym
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śnie zamordowała kogoś i pochowała jego ciało pod podłogą swojego salonu.
Zarówno ona, jak i rodzina prowadzili normalne życie, ale żyjąc w ten sposób obchodzili dookoła miejsce w salonie, pod którym było pochowane ciało zamordowanego. Obecność ciała tego zmarłego przerażała ją, ale nie mogła nikomu o im powiedzieć, więc cierpiała w ciszy. Obudziła się przerażona i usiadła na łóżku oblana
zimnym potem. Pomyślała sobie „Dzięki Bogu, to tylko sen”. I potem nagle uświadomiła sobie, że ciało zmarłego ze snu było ciałem jej zmarłego dziecka.
Omówiony przypadek jest dość częsty. Mary była przekonana, że aborcja
nie dotknęła jej w sferze emocjonalnej. Nie łączyła swych problemów rodzinnych
z aborcją. Była w stanie przez wiele lat zaprzeczać ważności dokonanej aborcji.
Argumenty pro-life były dla niej niewygodne i – aż do czasu koszmarnego snu
–twierdziła, że nie odnoszą się do niej. Poaborcyjne sny kobiet zawierają treści
np. o misach pełnych krwi i dzieciach wołających matkę z brudnych śmietników
w ciemnych uliczkach. Nasze doświadczenia dowodzą, że kobiety będące chrześcijankami częściej uznają fakt, iż abortowane zostało żywe dziecko. W pewnym
stopniu zwiększa to szansę na przyjęcie przebaczenia od Boga.
Nawet jeżeli do aborcji doszło przed wielu laty, ma ona wpływ na późniejsze
relacje kobiety. Ta kobieta miała dzieci, które straciły brata czy siostrę. Jej mąż miał
dziecko, dla którego nigdy nie miał okazji stać się rodzicem. W opisanym śnie
zmarła osoba była pochowana w domu. W rzeczywistości matka wciąż była przytłoczona winą, co upośledzało jej interpersonalne funkcjonowanie. Jej życie było
pełne napięcia, stresu i gniewu. Jednocześnie bardzo chciała utrzymać dokonaną
aborcję w sekrecie i tłumiła wszystkie emocje związane z tym doświadczeniem.
Często się zdarza, że kobiety, które dokonały aborcji, po wielu latach konfrontują się z następstwami tego czynu. To właśnie z tego powodu psychologowie
pracujący z takimi kobietami doszli do wniosku, że ich problemy emocjonalne
można zaklasyfikować jako zaburzenia stresu pourazowego (Post Traumatic Stress
Disorder, PTSD)1. PTSD występuje wówczas, gdy człowiek przeżywa bardzo silne
traumatyczne doświadczenie na granicy życia i śmierci. Definicję tego zaburzenia opracowano na podstawie badań żołnierzy, którzy cierpieli z powodu koszmarnych doświadczeń wojennych. PTSD stwierdzono także u osób, które ocalały
z wypadków, w których zginęło wielu ludzi. Zakłada się, że aborcja jest doświadczeniem, w którym matka uczestniczy w śmierci własnego dziecka.

1

Więcej informacji nt. PTSD jako konsekwencji aborcji czytelnik może znaleźć w innym rozdziale: Rue i in., Aborcja a zespół stresu pourazowego: wstępne porównanie
Amerykanek i Rosjanek (przyp. red.).
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Relacje z partnerem
PTSD może mieć wpływ na relacje małżeńskie kobiety, która dokonała
aborcji2. Pragnąc uchronić się przed konsekwencjami aborcji, kobieta zaczyna
stosować całą gamę mechanizmów obronnych, takich jak intelektualizacja, racjonalizacja, zaprzeczanie, projekcja, projekcyjna identyfikacja, anulowanie,
zwracanie się przeciwko samej sobie. W efekcie małżonkowie mogą się stawać
coraz bardziej nieszczerzy wobec siebie, traktując się wzajemnie, czasami niemal
sadomasochistycznie, jak kozły ofiarne. Niektóre kobiety mają zaburzone życie
seksualne z powodu silnego stresu, lęku, zmniejszenia potrzeb seksualnych, etc.
U kobiet tych często występują okresowe depresje, którym towarzyszy poczucie
winy, wstyd i rozpacz – można je zinterpretować jako próby zamaskowania powstrzymywanego żalu związanego ze śmiercią dziecka.
W Stanach Zjednoczonych to kobiety niezamężne przede wszystkim decydują się na aborcje. Po aborcji większość związków rozpada się w ciągu kilku
tygodni. Stosunkowo niewiele kobiet wychodzi za mąż za ojca dziecka, które
zginęło w wyniku aborcji. W USA decyzja o aborcji leży całkowicie w rękach
matki, a ojciec nie ma żadnych praw do dziecka w jej łonie. Mężczyźni często
mówią o bólu wynikającym z niemożności uchronienia swojego dziecka przed
aborcją. Jednocześnie zapewnienie bezpieczeństwa i opieki dziecku i matce ze
strony mężczyzny może mieć kluczowe znaczenie. Większość kobiet decydujących się na aborcję jako główny powód swej decyzji podaje problemy w relacjach
oraz problemy finansowe3. Oznacza to, że te kobiety nie otrzymują od swoich
partnerów potrzebnego im wsparcia. Niektórzy mężczyźni zdecydowanie odmawiają udzielenia kobiecie jakiegokolwiek wsparcia w takiej sytuacji. Często po
prostu zrywają związek, zazwyczaj po upewnieniu się, że aborcja już się dokonała.
Później kobieta żywi głęboki gniew wobec partnera z powodu nieudzielania jej
wsparcia jako matce i zrzucenia na nią ciężaru podjęcia decyzji4.
Doświadczenia kliniczne wskazują, że mężczyźni5, tak samo jak kobiety,
cierpią z powodu PTSD6. Jednakże mężczyźni nie mówią łatwo o swoim bólu i mają
skłonności do cierpienia w milczeniu. Mogą też ukrywać swój ból za maską męskiej
2

Bagarozzi, 1993 i 1994.

3

Torres i Forrest, 1988.

4

Angelo, 1994.

5

Więcej informacji nt. PTSD u mężczyzn jako konsekwencji aborcji, czytelnik może
znaleźć w innym rozdziale, Coyle: Program psychoterapeutyczny dla mężczyzn
doświadczających traumy poaborcyjnej.

6

Coulter, 1994.

208

NASTĘPSTWA SOMATYCZNE I PSYCHOLOGICZNE

brawury. Pewien dziennikarz z „Washington Post” opublikował poruszający tekst
o aborcji swojego dziecka i bólu, jakiego była przyczyną7.
Historia Thomasa i jego ojca
Kiedy dokonywała się aborcja, ja wyjechałem służbowo z miasta. Zadbałem
o to. Obojętnie jak ta kobieta cierpiała pod względem fizycznym, emocjonalnym czy
duchowym, nie byłem przy niej, aby ją wspierać. Odwróciłem się od niej.
Wiedziony jakimś instynktem, a może tylko wyobraźnią, doszedłem do przekonania, że to był chłopiec, syn, którego zabiłem, ponieważ w tamtym czasie jego
istnienie byłoby dla mnie kłopotliwe. Miałem swoje rozrywki. On nie pasował do
moich planów. Jego imię, wyryte w moim sercu, brzmi Thomas. Mojego poczucia odpowiedzialności i winy nie zmniejsza fakt, że ta kobieta w świetle prawa miała pełną
władzę podjęcia decyzji za lub przeciw, na własną rękę, bez pytania mnie o zdanie
czy nawet nie informując mnie o tym. W rzeczywistości skonsultowała się ze mną,
otwarcie mówiąc o naszej wspólnej odpowiedzialności, i mogłem powalczyć o życie
tego dziecka. Zamiast tego wyjechałem z miasta.
Czuję się jak morderca – i nie mówię tego, by powiedzieć, że obwiniam kogoś
innego, czy że uważam, iż ktoś inny jest mordercą. Tak po prostu się czuję i nie
zmienią tego wszystkie racjonalizacje świata. Nadal opłakuję małego Thomasa.
Gdy pojadę w tym roku latem na wakacje nad rzeką, nie pójdzie ze mną popływać
na uroczej, starej, drewnianej łodzi… Nie będzie leżał wieczorem na trawie przy
namiocie, patrząc w rozgwieżdżone niebo i pytając „A ta gwiazda jak się nazywa,
tato?”. Ponieważ nie było na ziemi miejsca dla Thomasa...
Rozmawiałem telefonicznie z Marx, z Projektu Rachel pomagającego mężczyznom i kobietom po aborcji. Powiedziała, abym nie był dla siebie zbyt surowy.
Powiedziała, że uzdrowienie jest bliskie i że Bóg mi przebacza. Odpowiedziałem,
że oczywiście ma rację, ale niektóre sprawy są nadal trudne. Jak spojrzenie w lustro.
Oczywiście, są też brutalni mężczyźni, wymuszający na kobiecie poddanie
się aborcji. Niektórzy z nich biją swoje ciężarne żony, chcąc zabić dziecko. Takie
przypadki ujrzały światło dzienne podczas debaty Kongresu nad jedną z czterech
ustaw, chroniących prawnie nienarodzone ofiary przemocy (The Unborn Victims
of Violence Act). Celem tej ustawy jest ochrona dzieci dzięki uznaniu, że dziecko
poczęte również jest ofiarą przestępstwa, w wyniku którego została zraniona lub
zabita matka dziecka. W sytuacji więc gdy kobieta zostanie zabita, mężczyzna
będzie sądzony za zabicie dwóch osób. Jednakże, gdy mężczyzna pobiwszy ciężarną
partnerkę doprowadzi do poronienia, to według prawa nie będzie odpowiadać za
śmierć osoby, lecz jedynie za pobicie matki.
7

McCombs, 1995.
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Relacje z pozostałymi dziećmi
Obserwacje kliniczne dowodzą, że u kobiet, które przeszły aborcję może
rozwinąć się nieadekwatne przywiązanie do kolejnych dzieci8. Może to prowadzić
do zachowań nadopiekuńczych lub do stosowania przemocy i zaniedbywania
swoich kolejnych dzieci9. Niedawno przeprowadzone badania, wykorzystujące
dane ze wspieranego przez władze federalne National Longitudinal Survey of
Youth (narodowe, przekrojowe badania sondażowe ludzi młodych), dostarczyły
przekonujących dowodów na to, że u kobiet, które poddały się aborcji, znacznie
bardziej prawdopodobne jest wystąpienie problemów w byciu matką dla dzieci
z kolejnych ciąż. Matkom po aborcji najtrudniej było wspierać emocjonalne dzieci
w wieku od roku do czterech lat. Było to szczególnie trudne, jeżeli matka była
rozwiedziona. Jednocześnie rozwiedzione matki, które nie miały za sobą aborcji,
w zbliżony sposób wspierały emocjonalnie wszystkie dzieci. Dzieci w wieku 5-9
lat, których matki poddały się aborcji, wykazywały więcej problemów wychowawczych niż dzieci kobiet, które nie poddały się aborcji. Aborcja niesie więc ze
sobą skutki trwające długo po zakończeniu zabiegu i ma wpływ także na dzieci,
które dopiero się urodzą.
Dzieci ocalone od aborcji cierpią z powodu poczucia winy związanego
z faktem, że one przeżyły, podczas gdy ich rodzeństwo zostało zabite. Nie ma
w istocie odpowiedzi na pytanie „Dlaczego właśnie mnie nie zabiłaś?”. Pełne zrozumienie wpływu tych emocjonalnych ran na te dzieci, w miarę jak dorastają i zakładają własne rodziny, jest jeszcze przed nami.
Inni członkowie rodziny
Jeżeli zaczynamy myśleć o zabitym dziecku w wyniku aborcji jak o członku
rodziny, oczywiste jest, że strata tego dziecka wpływa na wszystkich członków
rodziny. Na przykład dziadkowie, ciotki i wujowie nigdy nie poznają radości
zabawy z tym konkretnym dzieckiem. Wzajemne urazy pomiędzy członkami
rodziny nawarstwiają się czasami latami. Istotnym zagadaniem jest również
gniew odczuwany przez dorosłe dziecko w stosunku do rodzica, który nakłaniał
je do przeprowadzenia aborcji. Równie trudne jest poczucie winy rodzica, który
po latach odkrywa, że dziecko, do którego aborcji próbował nakłonić, przeżywa
ogromny ból. Od 1973 r. w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono 40 milionów
aborcji. Wiele osób czeka na pomoc.

8

Angelo, 1994.

9

Ney, Fung, Wickett, 1993.
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Aborcja w rodzinie – perspektywa systemowa
Ágnes Kónya, Zoltán Kónya
Wstęp
W grudniu 1989 r. w Rumunii upadł reżim Ceauşescu. Jedną z najszybszych
i najbardziej widocznych zmian była legalizacja aborcji1. W ciągu następnych 10 lat
liczba przeprowadzanych w Rumunii aborcji gwałtownie wzrosła2, trzykrotnie przewyższając liczbę urodzeń. W takich okolicznościach w 1997 r. grupa lekarzy i psychologów zainicjowała pracę Centrum Psychoterapii w Kluż. Centrum oferuje rozmaite
rodzaje terapii, wśród nich jest terapia grupowa dla osób, których trudności wydają
się związane z urazami z dzieciństwa i okołoporodową utratą dziecka3. Podczas pracy
z grupami terapeutycznymi wykorzystujemy koncepcje i umiejętności zapożyczone
z systemowej terapii rodzinnej, szczególnie koncepcje związane z pracami Gregory’ego
Batesona, mediolańskiej szkoły terapii rodzinnej i konstrukcjonizmu społecznego.
Przeżycie aborcji
Aborcja może być rzeczywistym wydarzeniem w życiu rodziny. W tej sytuacji niektóre dzieci z jakiegoś powodu żyją, podczas gdy jedno lub więcej z ich
rodzeństwa zginęło w wyniku aborcji. Skąd ocaleni wiedzą o aborcji? Czasami
rodzice mówią im o tym wprost. W innych sytuacjach dziecko po prostu widzi
matkę w ciąży jadącą do szpitala i wracającą bez braciszka czy siostrzyczki. Dzieci
mogą także przypadkowo podsłuchać dyskusję dorosłych o aborcji czy przeczytać
listy, w których wspomniana jest aborcja. Można wysunąć hipotezę, że nawet gdy
dzieci nie mają bezpośredniej o tym wiedzy, dokonana aborcja nadal może mieć
na nie wpływ pośrednio, przez zmianę zachowania rodziców po tym wydarzeniu.
1

W czasach Ceauşescu aborcja była w Rumunii prawnie zakazana. (przyp. red.).

2

Według E. Frątczak i A. Ptak-Chmielewskiej (patrz rozdział Demograficzny wymiar
aborcji) Rumunia ma drugi najwyższy na świecie współczynnik aborcji (liczba aborcji
na 1000 kobiet) (przyp. red.)

3

Szczegółowo program tej terapii został opisany w innym rozdziale niniejszej książki:
W. Simon: Psychoterapia grupowa dla osób z doświadczeniem traumy (przyp. red.).
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Mirela, należąca do jednej z naszych grup, przypomniała sobie jak bezpośrednio widziała matkę poddającą się aborcji. Miała wówczas sześć lat. W tym czasie
aborcja była nielegalna, więc jej rodzice w tajemnicy sprowadzili pielęgniarkę, która
przeprowadziła ten zabieg na stole w jadalni.
W innych sytuacjach rodzice nigdy nie poddali się aborcji, ale możliwość
aborcji jest tematem rozmów w rodzinie. Na przykład, rodzice rozważają poddanie
się aborcji, ale nie mogą się na to zdecydować, aż jest już za późno na jej przeprowadzenie. Czasami temat aborcji pojawia się w ostrych kłótniach między
rodzicami a rozczarowującym ich synem czy córką, np. Lepiej by było dla nas
wszystkich, gdybym zdecydowała się na aborcję, jak byłam z tobą w ciąży… Strata
w jednym pokoleniu może wywierać wpływ na rozwój kolejnych pokoleń danej
rodziny. Cierpienie związane z aborcją w poprzednim pokoleniu można uznać za
poważne obciążenie, wpływające na rozwój kolejnych pokoleń4.
Cristina zdecydowała się na terapię ze względu na niską samoocenę i trudności
w nawiązywaniu bliskich relacji. Okazało się, że w rodzinach jej dziadków z obu stron
było kilka aborcji. Jej rodzice mieli trudności w komunikacji ze sobą nawzajem i ze
swoimi dziećmi. Cristina wspominała bolesne chwile z dzieciństwa, kiedy płakała;
jej rodzice wchodzili do jej pokoju, ale nie umieli jej pocieszyć i wychodzili pozostawiając ją znowu samą sobie. I w takim świecie ciszy i zaniedbania stała się w końcu
ofiarą przemocy seksualnej. Dzięki terapii zobaczyła związek między aborcjami dokonanymi przez dziadków a trudnościami występującymi w późniejszych pokoleniach.
Przeżyła żałobę po utracie rodziny, którą mogłaby mieć, gdyby jej dziadkowie zdecydowali się przyjąć wszystkie swoje dzieci.
4

W tym przeniesieniu mogą zadziałać rozmaite mechanizmy:
a) wzorce interakcji między członkami rodziny – na przykład dzieci nauczą się
stylu komunikacji charakteryzującego rodziny, w których dokonano aborcji i przez
to zostanie on odtworzony w następnym pokoleniu. Takie dziecko już jako dorosły
będzie unikać otwartej rozmowy o trudnych sprawach z własnymi dziećmi, ponieważ
taki właśnie model komunikacji poznało w rodzinie, z której pochodzi.
b) indywidualne konflikty psychologiczne – traumatyczne doświadczenie, jakim
jest dla rodziny aborcja, tworzy u dzieci, które ocalały, pewne psychologiczne konflikty kluczowe. Wśród tych konfliktów są podstawowe dylematy, jak „być czy nie być”,
„czy powinienem ufać innym, czy nie” i tak dalej. Kiedy te dzieci stają się dorosłymi,
mają skłonności do odtwarzania tych konfliktów kluczowych, wystawiając się na takie
same urazy, jakie spowodowały konflikt, bądź przyczyniając się do ich wystąpienia
w swojej własnej rodzinie. Takie odtwarzanie można uznać za podejmowane przez
daną osobę nieświadome próby rozwiązania swojego konfliktu wewnętrznego.
c) pomyślne stworzenie systemu danej rodziny – jest uzależnione od przekształcenia
więzi i lojalności w poprzednim pokoleniu . Jeżeli G1, G2 i G3 oznaczają kolejne pokolenia, pomyślny rozwój rodziny G2/G3 wymaga rozluźnienia więzi pomiędzy G1
i G2. Nierozwiązane straty wpływające na pierwotną rodzinę G1/G2 mogą wzmocnić
siłę więzi w jej obrębie i przez to przeszkodzić w rozwoju nowej rodziny G2/G3.
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Aborcja może mieć również wpływ na rodziny, gdy staje się szeroko rozpowszechnioną praktyką w większym systemie całego społeczeństwa, którego
częścią jest rodzina. Na przykład w niektórych krajach wschodnioeuropejskich,
jak Rumunia czy Ukraina, bycie poczętym implikuje statystycznie wysokie ryzyko
śmierci w wyniku aborcji.
Koncepcja osoby ocalonej od aborcji
Związek między ocaleniem a późniejszymi problemami emocjonalnymi
opisano po raz pierwszy w odniesieniu do osób, które przeżyły holocaust5. Wiele
osób, które przeżyły obozy koncentracyjne doświadczało w późniejszym czasie
rozmaitych problemów, takich jak poczucie winy z powodu ocalenia i depresja
lub wykazywało zachowania samobójcze.
Kiedy Liviu podczas pracy w grupie prezentował swoje drzewo genealogiczne,
okazało się, że trzech jego krewnych, noszących to samo imię co on, zginęło tragicznie:
jeden w pożarze, drugi w wypadku kolejowym, a trzeci został zastrzelony w wojsku.
W każdym z tych trzech przypadków niespodziewana śmierć wydawała się tragicznym
zrządzeniem losu, na które żadna z ofiar nie miała wpływu. Jako ostatni tego imienia
z rodziny, Liviu miał poczucie, że jego też czeka tragiczny los i w związku z tym mniej
lub bardziej świadomie postanowił nie rozwijać swoich talentów ani nie inwestować
w przyszłość. O podobnych trudnościach mówią osoby ocalone od aborcji.
Krell i Rabkin (1979) opisali trzy wzorce charakteryzujące dynamikę rodziny,
gdy z powodu wypadku czy poważnej choroby umiera jedno dziecko:
• konspiracja milczenia (pseudosektrety) – zarówno rodzice, jak i dzieci, które
pozostały przy życiu, doświadczają w związku ze śmiercią jednego z dzieci
poczucia winy i wstydu. Próbują poradzić sobie z tymi nieprzyjemnymi
uczuciami, unikając otwartej rozmowy o tych uczuciach i wydarzeniach towarzyszących poniesionej stracie. Każdy z członków rodziny lęka się, że otwarta
rozmowa o tragicznych wydarzeniach sprawi, iż będzie obwiniany z powodu
tej straty. Dzieci mogą się również lękać, że jeżeli wspomną to, o czym się nie
mówi, rodzina rozpadnie się. Wzorzec wymijającej komunikacji dotyczącej
sfery śmierci będzie się przenosił także i na inne obszary życia. Dzieci uczą
się, że nie mają być ciekawe i nie mają zadawać pytań, a to będzie utrudniać
rozwój ich inteligencji. Nadmierna ostrożność, aby czegoś niewłaściwego nie
powiedzieć, hamuje również spontaniczność.
• drogocenność ocalonego – dziecko, które pozostało przy życiu, otrzymuje
specjalny status. Doświadczenie śmierci jednego z dzieci sprawia, że rodzice
5

Jako jeden z pierwszych pisał o tym A. Kępiński w Refleksjach oświęcimskich. Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005 (przyp. red.).
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patrzą na świat przez pryzmat potencjalnych niebezpieczeństw, z których
część jest rzeczywista, a część wyobrażona. Rodzice próbują kontrolować
siły, które zniszczyły jedno z ich dzieci, chcąc zyskać pewność, że tragedia się
nie powtórzy. Ocalony jest przesadnie chroniony. Kontrola rodziców paraliżuje dziecko, które w rezultacie nie jest w stanie swobodnie poznawać otaczającego świata.
• dziecko zastępcze – rodzice mogą traktować każde następne dziecko jako zastępcze. Czasami rodzice wręcz dążą do poczęcia, by zapełnić w sobie pustkę
po śmierci potomka. Ujmując rzecz metaforycznie, oczekuje się od dziecka zastępczego, że ma przeżyć dwa życia – swoje i tego, które umarło. W ten sposób
nieżyjące dziecko jest niejako utrzymywane przy życiu, aby rodzice nie musieli
w pełni skonfrontować się ze stratą. Zdarza się, że rodzice w drodze projekcji
przerzucają na ocalonego wyidealizowany obraz straconego dziecka i to żyjące
musi wskutek tego nieść ciężar nierealistycznych oczekiwań swoich rodziców.
Kanadyjski psychiatra Ney6 postawił tezę, że trudności emocjonalne, opisane
pierwotnie w przypadku osób, które przeżyły holocaust, mogą się rozwijać także
u osób, które ocalały od aborcji. Ney twierdził także, że wzorce interakcji rodzinnych, opisane przez Krella i Rabkina, mogą się odnosić również do rodzin,
które straciły jedno lub więcej dzieci w wyniku aborcji. Oprócz charakteryzujących ocalonych i ich rodziny konfliktów osobowych i międzyosobowych, takich
jak poczucie winy i trudności w komunikacji, Ney opisał pewne konflikty psychologiczne charakterystyczne dla ocalonych od aborcji.
Jego zdaniem, kluczowy konflikt psychologiczny charakteryzujący ocalonych
od aborcji wiąże się z byciem chcianym. Ocalony od aborcji żyje, ponieważ rodzice
chcieli, aby żył, natomiast ci sami rodzice zadecydowali o aborcji dokonanej na
jednym lub kilkorgu z jego rodzeństwa. W konsekwencji jego istnienie jest uzależnione od tego, czy rodzice go zechcą, czy też nie. Bycie chcianym staje się więc
kwestią życia lub śmierci: aby żyć ocalony, musi pozostać chcianym przez swoich
rodziców. Musi być doskonały, musi grać właściwą rolę i zadowalać rodziców.
Dziecko ocalone od aborcji wyrasta na dorosłego, który zawsze próbuje zadowolić
innych i poszukuje ich uznania. Jego poczucie wartości jako osoby uzależnione
jest od tego, jak bardzo inni go chcą i czy go doceniają. Rozwija się w nim poczucie wartości względnej, zewnętrznej.
Kiedy Radu się począł, rodzice zdecydowali się na aborcję. Ojciec zrobił matce
zastrzyk mający zakończyć ciążę. Jednak ta próba okazała się nieudana i Radu
przeżył. W miarę rozwoju ciąży rodzice zaczęli stopniowo akceptować jego pojawienie się na świecie. Obecnie Radu uważa się za dziecko chciane.
6

Ney, 1983.
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Kolejna interesująca sugestia mówi, że dziecko, które zginęło w wyniku
aborcji, a którego śmierć i strata nie zostały świadomie uznane przez rodzinę,
może być obecne w życiu członków rodziny. Ta obecność może przyjąć formę wymyślonego towarzysza zabaw żyjącego dziecka. Jako osoba dorosła, ocalony może
poszukiwać w innych straconego brata lub siostry. Może również zdecydować się
na życie nie tylko dla siebie, ale i dla utraconego rodzeństwa. Znane są przypadki,
kiedy ocalony słyszał głos zmarłego czy nawet widział nieżyjącego brata lub siostrę
w formie halucynacji.
Koncepcja osoby ocalonej od aborcji wydaje się pomocna w psychoterapii
na różnych poziomach. Po pierwsze, pomaga niektórym ludziom znaleźć sens
przebytych doświadczeń – sformułować wyjaśnienie tego, co ich spotkało w dzieciństwie, i wytłumaczenie istniejących w chwili obecnej odczuć, myśli i zachowań.
Po drugie, wskazuje kwestie, którymi trzeba się zająć w terapii, aby ocalony uwolnił
się od konfliktów osobowych i międzyosobowych. Psychoterapia grupowa rozpoczyna i ułatwia odbycie żałoby po stracie brata lub siostry w wyniku aborcji.
Jednocześnie umożliwia doświadczenie rzeczywistego i radosnego przyjęcia przez
inne osoby. Daje też szansę pracy nad pojednaniem z osobami, które przyczyniły
się do utraty rodzeństwa, szczególnie pojednania z rodzicami.
Perspektywa systemowa a koncepcja osób ocalonych od aborcji7
Jedno z często zadawanych pytań brzmi: czy ocaleni od aborcji rzeczywiście istnieją? Czy nie jest to tylko czysto teoretyczna konstrukcja, spójna sama
w sobie, ale nie mająca zbyt wiele wspólnego z tym, co naprawdę dzieje się w rodzinie, czy też z tym, czego ludzie rzeczywiście doświadczają? Pytania „co jest rzeczywistością” i „w jaki sposób poznajemy rzeczywistość” są w centrum zainteresowania systemowej terapii rodzinnej. W ostatnim czasie nastąpiło pewne przesunięcie, od patrzenia na rzeczywistość jako na coś „zewnętrznego”, co obserwator
z zewnątrz może poznać obiektywnie, do spojrzenia na rzeczywistość jako na coś
tworzonego w umyśle obserwatora8. Konstrukcjonizm społeczny podkreśla wagę,
7

Zgodnie z podstawowym założeniem teorii systemów: zmiana w jednej części systemu pociąga za sobą zmiany w innych częściach, a także w funkcjonowaniu systemu jako całości. Jeżeli patrzymy na rodzinę jako na system, aborcja dotykająca
jednego z jej członków będzie miała wpływ nie tylko na rodziców, ale także na
pozostałe przy życiu dzieci i jakość interakcji pomiędzy wszystkimi członkami
rodziny.

8

Wynika z tego, że nasze wcześniejsze doświadczenia, nasze przekonania, teorie specjalistów, z którymi się zgadzamy itd., wszystko to wpływa na sposób w jaki postrzegamy rzeczywistość. Ta epistemologia nie zaprzecza istnieniu rzeczywistości obiektywnej, jednolitej pod względem ontologicznym, ale podkreśla trudności nieodłącznie
związane z próbami obiektywnego poznania czegokolwiek.
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jaką w tworzeniu więzi społecznych odgrywają język i rozmowy między ludźmi.
Równolegle do tych koncepcji podkreśla unikalną, subiektywną, osobistą rzeczywistość, którą ludzie dzielą się w grupie w formie opowieści.
Pytanie, czym jest rzeczywistość, stawiają sobie także nasi pacjenci podczas
próby zrekonstruowania wydarzeń z przeszłości. Na przykład, Anda cierpiała na
łagodną, ale chroniczną formę depresji. Urodziła się jako jedyne dziecko w rodzinie,
10 lat po tym, jak jej matka poddała się aborcji. W rzeczywistości ani Anda, ani jej
matka nie miały pewności, czy matka była wtedy w ciąży, gdy przeprowadzono wyłyżeczkowanie jamy macicy. Jednakże Anda czuła, że teoria ocalonych od aborcji
oferuje spójne wyjaśnienie jej doświadczeń. Zachęcona przez grupę, była w stanie
wizualizować swojego zmarłego brata i potem odbyć żałobę po jego stracie. Problem,
czy jej brat rzeczywiście istniał, czy też nie, jest mniej istotny w świetle faktu, że po
tym doświadczeniu jej depresja zelżała i – jak to określiła sama Anda – przekształciła
się w niewielki smutek, który znalazł właściwe miejsce w jej życiu.
Pod wpływem nowej epistemologii terapii rodzinnej traktujemy teorię o ocalonych od aborcji jako jedno z wielu możliwych wyjaśnień. Przyjęte przez nas stanowisko terapeutyczne można by nazwać zapraszającym: klienci są zaproszeni
do rozważenia kwestii, takich jak różnica między byciem chcianym a byciem
przyjętym oraz konfliktów, które mogą się łączyć z byciem ocalonym.
Mogą w wolności podjąć którąkolwiek z tych kwestii i odrzucić lub wykorzystać je do zbudowania spójnego wyjaśnienia pasującego do ich niepowtarzalnej
sytuacji. Mogą też w pełni wolności odrzucić całkowicie tę teorię, jeśli stwierdzą,
że nie ma związku z ich doświadczeniami. I rzeczywiście, wielu naszych pacjentów
ta teoria nie porusza i potrzebują innego wyjaśnienia.
Głównym problemem Rodicy była niezdolność do oparcia się pokusie zabierania cudzych pieniędzy, kiedy tylko miała okazję. Po epizodach kradzieży występowało bardzo silne poczucie winy. Była trzecim dzieckiem swoich rodziców, a ich
drugie dziecko, to które poczęło się przed Rodicą, zginęło w wyniku aborcji. Patrząc
przez pryzmat teorii o ocalonych od aborcji, można było sformułować kilka hipotez.
Zachowanie odstępujące od normy mogło oznaczać przeżywanie poczucia winy po
kradzieży, zamiast poczucia winy ocalonego, wypływającego z faktu śmierci brata
czy siostry. Ale koncepcja bycia ocalonym nie wydawała się Rodicy sensownym wyjaśnieniem. Przeszła jednakże doświadczenie przyjęcia, przeszła etap rehumanizacji
utraconego brata czy siostry i domknęła proces żałoby. Napisała także do matki list
pojednania, i wymieniła w nim aborcję jako wydarzenie, które przyczyniło się do powstania jej zranień. W tym czasie poradziła sobie z przyzwyczajeniem do kradzieży.
Przyjęcie systemowego sposobu myślenia obejmuje spoglądanie na problem
z rozmaitej perspektywy. W przypadku koncepcji ocalonych od aborcji inna perspektywa polega na dostrzeżeniu, w jaki sposób ta koncepcja może okazać się
mało przydatna, a nawet potencjalnie szkodliwa. Dzieje się tak głównie wtedy, gdy
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uznajemy jakąś teorię za jedyne możliwe wyjaśnienie i narzucamy ją klientom.
Teoria ta może okazać się nieprzydatna również wtedy, gdy osoby zbytnio się do
niej przywiązują i budują swą tożsamość jako ofiary ocalonej od aborcji.
Względy etyczne nakazują oferowanie pacjentom nie tylko leczenia, ale i profilaktyki. W tym sensie konstrukcjonizm społeczny oferuje świeży sposób myślenia
o zapobieganiu aborcji. Na praktykę aborcji można spojrzeć jako na część dyskursu
społecznego. Zmienia się on do takiego stopnia, że marginalizowane do tej pory głosy
stają się słyszalne i nabierają znaczenia. Rozpoznanie różnych głosów współistniejących
w każdym z nas – głosu za życiem, głosu za wyborem, głosu nienarodzonego i głosu
ocalonego – tworzy podstawę do prawdziwego dialogu z innymi, a tylko dialog daje
szansę na zmianę przekonań i zachowania. Oczywiście, to, w którym kierunku każdy
z nas chciałby poprowadzić zmiany, jest określone przez osobistą hierarchię wartości
i przekonania danej osoby. Jednym z ważnych przekazów myślenia według zasad
konstrukcjonizmu społecznego jest niemożność nieposiadania osobistego systemu
wartości i przekonań, a te wartości zawsze mają wpływ na nasz sposób przechodzenia
terapii. Człowiek nie może pozostawać w pełni neutralny i najlepsze, co możemy zrobić,
to uświadomić sobie uprzedzenia kierujące naszym działaniem. Z perspektywy naszych
osobistych wartości i uprzedzeń pożądanym kierunkiem dyskursu byłoby odejście
od walki między „prawem do życia” a „prawem do wyboru” w kierunku wspólnego
dyskursu „wolności wybierania życia”.
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Uzależnienia jako konsekwencje aborcji
Andrzej Winkler
Uwikłanie w doświadczenie straty dziecka w procedurze aborcji związane
jest z głębokimi i długotrwałymi reperkusjami emocjonalnymi. „Ostateczne odrzucenie”, „dotknięcie śmiercią”, „zagrożenie unicestwieniem” wywołują reakcje
emocjonalne, rozpoznawane jako objawy stresu pourazowego. Jednym z mechanizmów radzenia sobie z przytłaczającymi uczuciami winy, zagrożenia, wstydu,
doświadczeniem rozbicia własnej tożsamości czy wreszcie utraty porządku i sensu
życia jest sięganie po różne sposoby „samoleczenia”. Zamiast świadomego zmierzenia się z bolesnymi konfliktami pojawiają się próby radzenia sobie z dokuczliwymi stanami emocjonalnymi polegające często na sięganiu po środki zmieniające
nastrój lub inne zachowania skutecznie pochłaniające lub rozpraszające uwagę.
Konsekwencją takiej nieudanej próby „samoleczenia” jest pułapka uzależnienia.
W niniejszym rozdziale posługuję się głównie perspektywą psychologiczną,
opartą zwłaszcza na hipotezie behawioralnej uznającej redukowanie napięcia
poprzez używanie alkoholu za podstawowy mechanizm powstawania uzależnienia,
co nie oznacza, że w swoim rozumieniu uzależnień zawężam się wyłącznie do niej
i nie dostrzegam znaczenia pozostałych, np. perspektywy biochemicznej. Przegląd
badań na temat wzajemnych zależności aborcji i różnego rodzaju uzależnień można
znaleźć w publikacji Simona1: Uzależnienia różnego rodzaju zdarzają się pięć razy
częściej u kobiet po aborcji niż po porodzie oraz cztery razy częściej po aborcji niż
po poronieniu2. 53-61% kobiet po aborcji ma problemy z nadużywaniem alkoholu.
Aborcja, po której następuje uzależnienie od alkoholu, sprzyja przemocy, rozpadom
związków, wypadkom samochodowym i utracie pracy3. Uzależnienie od nikotynizmu
stwierdza się dwa razy częściej po aborcji niż w populacji kobiet bez tego doświad1

Simon, 2003.

2

Coleman, 2002.

3

Speckhard, 1994.
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czenia4. Kobiety po aborcji są także bardziej skłonne do palenia w trakcie następnej
ciąży, co zwiększa ryzyko śmierci okołoporodowej lub malformacji5. Lekomanię,
a szczególnie uzależnienie od benzodiazepin ze względu na ich działanie nasenne
i uspokajające, stwierdza się u 30% kobiet po aborcji6. W kazuistycznych doniesieniach7 opisuje się rozpoczęcie uzależnienia od narkotyków po dokonanej aborcji.
Wydarzenia urazowe, traumatyczne, związane z lękiem i zagrożeniem
własnego życia stwarzają konflikty, które stygmatyzują i są potem odtwarzane i powtarzane w zachowaniach destrukcyjnych i autodestrukcyjnych. Do takich należą
zachowania nałogowe, na które można patrzeć jak na „narzędzia redukowania napięcia lub trwogi”. Zachowania autodestrukcyjne osób uwikłanych w nałogowe
zachowania są echem wczesnego i głęboko skrywanego doświadczenia unieważnienia, odrzucenia i zagrożenia zniszczeniem bądź unicestwieniem. Bagatelizowanie, ignorowanie lub zaprzeczanie tak istotnym doświadczeniom, jakim jest
uwikłanie w śmierć poprzez aborcję, dominuje również w dyskursie społecznym,
przyczyniając się do patologizowania jednostki. W przeszłości rozpoznano bardzo
destrukcyjny mechanizm zaprzeczania w obszarze problemów alkoholowych. Ten
sam mechanizm utrudnia właściwe zrozumienie ludzi „zranionych śmiercią”. Zaprzeczanie jest krokiem w kierunku mistyfikacji doświadczenia, tworzy fałszywe Ja
i fałszywy obraz świata, znacząco utrudniając odpowiedź na pytanie „kim jestem”.
Nasze zachowanie jest funkcją naszego doświadczenia. Jeśli nasze doświadczenie zostanie zniszczone poprzez stłumienie, wyparcie, rozszczepienie, racjonalizację, projekcję, pomniejszanie czy inne formy manipulacyjnego oddziaływania,
wówczas nasze zachowanie stanie się niszczące. Jeśli nasze doświadczenie zostanie
zniszczone, wówczas utracimy część samych siebie. Poczucie tożsamości buduje się
z obrazów dzieciństwa i młodości. Jeżeli obrazy te zawierają treści destrukcyjne,
to wtedy nasza tożsamość może być destrukcyjna.
„Zranieni śmiercią” poprzez uwikłanie w aborcję (czy też „osmaleni śmiercią”,
o których czytamy w książce Amiel, poświęconej ocalonym od śmierci w czasie
ostatniej wojny) żyją z poczuciem zagrożenia czy zagłady. Wiszący nad nimi miecz
Damoklesa staje się ich obsesyjnym tematem, a czasem dramatem, który odtwarzają na rozmaite sposoby (zachowania nałogowe są jednym z dostępnych scenariuszy). Trauma dość skutecznie tematyzuje nasze życie, zajmując naszą uwagę,
wyobraźnię, wspomnienia, a nawet treści snów. Trauma rodzi kluczowe dylematy
życiowe, prowadzi do charakterystycznych zmagań, ambiwalencji, rozdarcia.
4

Meirik, 1984.

5

Martin, 1982.

6

Kaczmar, 1998.

7

Oro, 1978.
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Bywa, że jest tak silna, iż zamienia nasze życie w trans, w którym odtwarzamy
i powtarzamy nieszczęścia, których pragnęliśmy za wszelką cenę uniknąć.
Dopóki nie zobaczymy, że sami jesteśmy częścią problemu (mistyfikacji),
dopóty nie staniemy się częścią rozwiązania (trzeźwego życia i rzetelnych interwencji terapeutycznych), jakim jest odzyskiwanie człowieczeństwa i wolności.
W czasach, w których tak wiele mówi się o różnego rodzaju wolnościach, wielu
ludzi doświadcza osobistego zniewolenia ukrytego pod postacią zachowań kompulsyjno-nałogowych. Kompulsja skutecznie zatruwa nasz styl życia i wpływa destrukcyjnie na: pracę, rozrywkę, seksualność, jedzenie i picie, nawet na nasze myślenie i religijność. Zachowania nałogowe okazały się nieskuteczną próbą samoleczenia zranień związanych z odrzuceniem, unieważnieniem, zagrożeniem unicestwienia psychicznego czy też fizycznego. Praktykowane masowo strategie leczenia oparte na manipulowaniu swoim nastrojem, np. za pomocą leków, okazały
się równie niebezpieczne jak sama choroba, gdyż nasilają mistyfikację doświadczenia, a przez to prowadzą do dalszego wyobcowania. Obcy sobie w obcym
świecie – tak można opisać człowieka uzależnionego. Świadomość utraty siebie,
swej tożsamości rodzi ból i wściekłość.
Uzależnienie to nie jest przede wszystkim choroba ciała. Uzależnienie to
przede wszystkim choroba duszy, rodzaj umierania dla siebie i otaczającego świata.
Uzależnienie to sposób na przetrwanie w świecie doświadczanym poprzez lęk
i zagrożenie odrzuceniem, unicestwieniem. Uzależnienie do pewnego stopnia zagłusza ból uzasadnionego cierpienia. Zdemaskowanie uzależnienia jest więc potrzebnym choć ogromnie bolesnym zabiegiem terapeutycznym, który pozwala
przezwyciężyć skutki wieloletniej mistyfikacji.
Uzależnienia – alkoholizm, obżarstwo, palenie, narkomania, hazard, pracoholizm, uzależnienie seksualne długo były uznawane za względnie niezależne
i oddzielne obszary problemowe. Psycholodzy, psychiatrzy, terapeuci często specjalizowali się w leczeniu jednego tylko zaburzenia. Rzadko porozumiewali się
w sprawach leczenia czy prowadzenia badań. Pod koniec lat 70. w literaturze fachowej zaczęto coraz częściej używać określenia zachowania nałogowe (addictive
behaviors). Charakteryzują się one poszukiwaniami mniej lub bardziej krótkotrwałej przyjemności po to, by odreagować nagromadzone napięcie, znaczącym zagrożeniem wystąpienia różnorodnych chorób chronicznych, znaczącymi kosztami
społecznymi (opieka zdrowotna, przestępczość, niepełnosprawność).
Należy przy tym podkreślić, że nie ma jednego zadowalającego modelu etiologicznego tych zachowań. Owszem, pojawiały się próby monopolizacji rozumienia i terapii problemu zachowań nałogowych. Szowinizmowi etiologicznemu
towarzyszył zazwyczaj szowinizm terapeutyczny. Tymczasem potrzebna jest wieloczynnikowa koncepcja objaśniająca zachowania nałogowe. Wykorzystując takie
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nastawienie, należy wskazać na rozpoznawalne już powiązania pomiędzy doświadczeniami okołoaborcyjnymi przeniknionymi lękiem, winą czy wstydem a doświadczeniem uzależnienia, rozumianym jako proces degeneracji i coraz mniej
sprawnego kierowania swoim życiem.
Istnieją pewne wspólne wzorce konfliktów doświadczanych po aborcji
zarówno u kobiet, mężczyzn, dzieci ocalonych od aborcji, jak i wśród personelu
medycznego. Zależnie od indywidualnych cech człowieka, jego podatności na stres,
rodzaju stresujących wydarzeń życiowych, konflikty te ujawniają się w formie najrozmaitszych symptomów, które mogą wystąpić w różnym czasie po stracie okołoporodowej 8.
Konflikty personelu medycznego, lekarzy ginekologów są najrzadziej rozpatrywane i prawie wcale nie ma badań tej grupy zawodowej zajmującej się aborcją.
Do najczęstszych problemów przez nich doświadczanych należą: 1) napięcie
związane z tym, że zamiast leczyć i ochraniać zdrowie i życie pacjenta zgodnie
z przysięgą Hipokratesa – niszczą je; 2) zafałszowanie rzeczywistości przez racjonalizacje typu: „pomagam kobiecie, uwalniając ją od problemu”, „jak ja tego nie
zrobię, to kto?”, „zaspokajam ważne oczekiwanie społeczne” itd.; 3) tzw. kompleks
Boga, poczucie, że są panami życia i śmierci, o niemal absolutnej władzy; 4) złość
na kobiety – ich pacjentki, a także partnerki, matki i córki; 5) odcięcie emocjonalne – nie rozmawiają o swych wątpliwościach w pracy, nie poszerzają swej
wiedzy w zakresie możliwych konsekwencji aborcji; 6) zamęt – wynikający z rozszczepienia ról: z jednej strony asystują przy porodzie, prowadzą kobiety ciężarne
do porodu, leczą matkę i jej dziecko, a z drugiej wykorzystują swoją sprawność
zawodową do zabijania dzieci.
Gdy ciąża nie kończy się rozwiązaniem (czyli porodem) i gdy dochodzi do
przerwania procesu rozwoju dziecka poprzez poronienie samoistne czy też aborcję,
naturalną reakcją jest przeżywanie żalu, co sprzyja procesowi oddzielenia się od
dziecka, z którym rodzice byli już związani biologicznie i psychologicznie. Żałoba
jest konieczna we wszystkich typach strat osobistych. W przypadku aborcji, przeżywanie żałoby po stracie jest trudniejsze, ponieważ rodzice mają świadomość, że
sami przyczynili się do tej straty, nie mogą oglądać ani dotknąć ciała dziecka. Zanim
doszło do podjęcia decyzji o aborcji, dziecko zostało odczłowieczone, pozbawione
znaczenia, unieważnione. Ponadto przeżywanie żałoby po okołoporodowej stracie
dziecka nie jest praktyką akceptowaną ani popieraną w naszym społeczeństwie.
Rodzice rzadko odbierają wyrazy współczucia czy wsparcia. Przeżywanie żałoby po
8

Szczegółowe opisy następstw aborcji można znaleźć w innym rozdziałach tej książki:
Chazan, Somatyczne następstwa aborcji; Kornas-Biela, Psychologia prenatalna wobec
aborcji; Speckhard, Mufel, Uniwersalne reakcje na aborcję? Więź, trauma i żal u kobiet
z doświadczeniem aborcji (przyp. red.).
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aborcji może być uznane za dewiację od norm społecznych. Doświadczanie i wyrażanie wówczas zwykłych emocji żałoby może być traktowane jako nienormalne.
Poronienia, a w szczególności aborcja, to rodzaj śmierci, o którym ludzie zwykle
nie chcą rozmawiać. Rzadkie są rytuały społeczne wspierające proces żałoby po
śmierci dziecka poczętego. Pomoc ze strony lekarzy i terapeutów jest dostępna
w okresie żałoby tylko w wyjątkowych wypadkach, znacznie częściej po poronieniu
samoistnym. Przeżywanie żalu jest utrudnione także wtedy, gdy wobec zmarłego
przeżywane są silne ambiwalentne uczucia, a tak często się zdarza w przypadku
aborcji czy poronienia. Nieuwolniony żal po stracie rodzi konflikty, które mogą
prowadzić do depresji, a w konsekwencji do myśli i prób samobójczych.
Sposób przeżywania winy w ogromnej mierze zależy od przekonań odnoszących się do dziecka, aborcji i własnego w niej udziału. Przekonania na ten temat
są kształtowane poprzez opinie i rozmowy oraz toczący się dyskurs społeczny dotyczący kwestii aborcji i wartości życia ludzkiego. Osoby, które wcześniej dopuściły
się aborcji, mają skłonność do powtórzenia tej decyzji. Powtarzanie aborcji można
rozumieć jako sposób radzenia sobie z poczuciem winy po pierwszej aborcji. Jest
to rozpaczliwa próba udowodnienia sobie, że aborcja jest „normalnym wydarzeniem”. Poczucie winy może objawiać się też lękiem przed urodzeniem dziecka
„nienormalnego”, upośledzonego. Przejawia się w tym lęk przed karą, a czasami
pragnienie doświadczenia kary.
Dokonanie aborcji oznacza złamanie instynktownego oporu wobec zabijania własnego potomstwa. Jedną z konsekwencji aborcji jest więc strach przed
własną destrukcyjnością, gniewem i zachowaniami agresywnymi. Budzi się także
lęk przed możliwą karą za dopuszczenie do aborcji, np. w formie lęku przed doświadczeniem okropnej i bolesnej śmierci. Tematy te mogą pojawiać się w postaci
sennych koszmarów.
Rodzice mogą także odczuwać gniew w stosunku do abortowanego dziecka
(gdyby go nie było, gdyby się nie pojawiło, to nie musieliby teraz doświadczać żalu
i winy), wobec samych siebie (za swój udział w śmierci dziecka), wobec partnera
(za brak oparcia i opuszczenie w krytycznym momencie lub za namawianie do
aborcji), wobec Boga (że nic nie zrobił, nie zainterweniował), rodziców, lekarzy itd.
Aborcja ma wpływ na to, w jaki sposób rodzice przeżywają swoją kobiecość
czy męskość, swoją seksualność. Znacznie obniża się poczucie własnej wartości,
pojawia się zamęt w rozpoznawaniu własnej tożsamości psychoseksualnej, seksualność obciążona zostaje nowym znaczeniem: przestaje być kojarzona jako
„życiodajna”, a postrzegana jest jako „śmiercionośna”. Kobieta może mieć poczucie, że zawiodła w swojej naturalnej roli rodzicielki oraz matki wychowującej
dzieci, oraz że złamała wskazania instynktu macierzyńskiego. Może stać się cyniczna. Mężczyzna może nabrać przekonania, że nie sprawdził się jako ten, kto
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ochrania i stoi na straży dziecka i rodziny. Aborcja może pozbawić mężczyznę poczucia mocy i męskości. Podniecenie seksualne, doświadczane przez niektórych
pacjentów, składa się z mieszaniny różnych emocji i myśli: chcą posiąść kobietę
i znowu ją zapłodnić, a jednocześnie lękają się, że ona ponownie odrzuci ciążę
i zdecyduje się na aborcję. Kilku moich pacjentów przyznało się do niemożności
odbycia aktu seksualnego z powodu doświadczania wielkiego wewnętrznego
zamętu i walk wewnętrznych, które w końcu odebrały im całą siłę i czuli się wyczerpani pod względem psychicznym i fizycznym. Potem było im wstyd i mieli poczucie winy, co przyczyniało się do budowania poczucia, że zostali „wykastrowani”.
Część mężczyzn wyjaśniała, że ich swoboda seksualna, której świadectwem było
posiadanie wielu partnerek seksualnych i silne zainteresowanie dowcipami oraz
dyskusjami o charakterze seksualnym, była formą pokrywania zagubienia i braku
pewności w doświadczaniu swojej męskości (Już nie czuję się mężczyzną). Sądzili,
że poprzez odbywanie wielu – często tylu, ile tylko się da – stosunków seksualnych pokonają swój lęk przed wiszącą nad nimi groźbą impotencji. Potrzeba
rozładowania napięcia psychoseksualnego, połączona z lękiem przed zbliżeniem
z kobietą oraz z lękiem przed kolejną możliwą ciążą, u wielu pacjentów prowadzi
do uzależnienia seksualnego, np. w formie kompulsywnego samogwałtu przy jednoczesnym uzależnieniu od pornografii.
Śmierć dziecka w rodzinie naznacza i obciąża rodziców dziecka, a także
piętnuje ich rodzeństwo. Określenia „dotknięci” czy „naznaczeni śmiercią” w odniesieniu do dzieci wzrastających w rodzinie, która doświadczyła strat okołoporodowych, a szczególnie aborcji, jest niezwykle adekwatne. Podstawowy konflikt osób
ocalonych można formułować w ten sposób: „Dlaczego ja żyję, a inni zginęli? Ja
nie zasługuję na to, by żyć”. „W niezrozumiały sposób uniknąłem wyroku śmierci”
– oto możliwy sposób myślenia narzucający koloryt emocjonalny niepokoju i zagrożenia często rozwijający się u osób „wyselekcjonowanych do życia” w rodzinie,
w której nastąpiła aborcja. Niewypowiedziany dylemat dziecka ocalonego polega
na odkryciu, że żyje tylko dlatego, że zostało wyselekcjonowane do życia, że było
chciane „Żyję, ponieważ byłem chciany. To znaczy, że moje ludzkie istnienie ma
względną wartość. Moje życie jest ważne i liczy się o tyle, o ile jest ważne w oczach
innych ludzi”. Dzieci ocalone mogą także obciążać siebie winą rodziców. Osoby
naznaczone śmiercią rzadko są w stanie określić rzeczywiste źródło swojej winy.
Jako osoby dorosłe ludzie ci mogą mieć poczucie, że wyrok śmierci jest nadal
w mocy i pewnego dnia zostanie wykonany. Może się ono zamienić w poczucie
nieuchronnie grożącej im zagłady. Pojawia się zamieszanie w przeżywaniu znaczenia miłości i troski, co może prowadzić do lęku i braku zaufania w stosunku
do rodziców, lekarzy czy w ogóle w stosunku do dorosłych i autorytetów. Zamiast
doświadczać otwartej komunikacji, dziecko z lęku przed rozpadem rodziny uczy

UZALEŻNIENIA JAKO KONSEKWENCJE ABORCJI

225

się trwać w zmowie utrzymywania sekretów. Dzieci mają często skłonność do kurczowego trzymania się rodziców, a w przyszłości nie potrafią się od nich emocjonalnie oderwać. Mają problemy z tworzeniem bliskich związków z innymi, nierzadko do starości pozostają w domu rodziców. Nieżyjący brat lub siostra może
być obecny w życiu dziecka ocalonego w postaci wyimaginowanego towarzysza
zabaw. Równie często osoby ocalone „flirtują ze śmiercią”, wystawiając się na najrozmaitsze niebezpieczne sytuacje, zachowania ryzykowne.
Poniższy przykład ilustruje współwystępowanie następstw aborcji oraz
nadużywania alkoholu. Początek: Jest mi źle, bo doświadczyłem zaniedbania, odrzucenia, zagrożenia unicestwieniem, wykorzystania, przemocy – doświadczyłem
krzywdy i zranienia, więc doświadczam cierpienia. W efekcie sam krzywdzę i ranię
innych. Niosę zniszczenie, wikłam się w doświadczenie śmierci własnego potomstwa.
Staję się „śmiercionośny”. Czuję się dobrze wtedy, gdy nie czuję się źle. Za wszelką
cenę szukam sposobu na uśmierzenie bólu życia (wstydu, winy). Odkrywam alkohol,
środek chemiczny, który uśmierza ból, otępia wrażliwość i mąci uwagę. Próba samoleczenia okazuje się skuteczna, teraz czuję się dobrze, gdy jestem „po zażyciu”.
Znalazłem „maskę”, sposób na maskowanie cierpienia. Szybko i łatwo korzystam
z tego samoleczenia. Przyzwyczajam się, coraz częściej pijąc.
Rozwój: Moje życie skupia się na powtarzaniu doznań związanych z uwalnianiem się od cierpienia. Piję coraz częściej. Szybko, prosto i skutecznie manipuluję
swoimi uczuciami. Gubię swą tożsamość: jestem tym, kim jestem po wypiciu. Alkoholowa maska zastępuje obolałą twarz. Twarz poranionego i raniącego zostaje zamaskowana „fasadą” zachowań po alkoholu. Rzeczywistość liczy się coraz mniej.
Wyznaję zasadę: jeśli rzeczywistość nie pasuje do moich wyobrażeń (złudzeń), tym
gorzej dla rzeczywistości. Tracę wolność.
Przebudzenie: Bolesna konfrontacja z realiami życia (dom, rodzina, praca,
zdrowie), destrukcja, wyobcowanie (obcość wobec siebie i innych), samotność, bezsilność i bezradność. Pojawia się rozpacz. W bezpiecznym kontakcie i sprzyjających warunkach, rozpoznaję i nazywam to, co mnie boli, i odzyskuję swe uczucia.
Zrzucam maski i odzyskuję swą twarz. Uznaję własny udział w traumie aborcyjnej
(zarówno w sensie bycia zranionym, jak i bycia odpowiedzialnym). Próbuję przebaczać tym, którzy mnie zranili, jak i prosić o przebaczenie moje ofiary. Często są
to te same osoby. Jest to trudny proces, ale nie pogrążam się już w lęku i rozpaczy.
Czuję, że wreszcie potrafię w zdrowy sposób kontrolować swoją złość. Trzeźwieję,
odzyskuję siły. Nie szukam już znieczulenia i odurzenia. Czuję, że się zmieniam,
dojrzewam i odzyskuję wolność.
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Psychologia aborcji:
omówienie literatury
i sugestie dla dalszych badań

1

Priscilla K. Coleman, David C. Reardon,
Thomas Strahan2, Jesse R. Cougle
Wstęp
Aborcja stanowi jedną z kwestii najbardziej kontrowersyjnych pod względem
politycznym, społecznym i moralnym. W efekcie kobiety stające przed problemem
nieplanowanej ciąży są, niestety, „bombardowane” wieloma sprzecznymi przekazami. Pomimo kontrowersji związanych z aborcją, część danych z literatury psychologicznej wydaje się wskazywać na to, że zakończenie nieplanowanej ciąży jest
dla większości kobiet doświadczeniem korzystnym pod względem emocjonalnym.
Jednocześnie indywidualne doświadczenia kobiet po aborcji rzadko znajdują odzwierciedlenie w wynikach badań na dużych populacjach. Część badaczy tłumaczy
to rozbieżnościami pomiędzy społecznym a indywidualnym doświadczeniem
aborcji. Z drugiej jednak strony, życie kobiet jest nierozerwalnie związane z otaczającym je środowiskiem, jak mawiał Armsworth3: Aborcja jest kwestią uwarunkowaną przez liczne czynniki indywidualne, społeczne, kulturowe i polityczne.
Prawdopodobną przyczyną niespójności między doświadczeniami społecznymi
a indywidualnymi są więc metodologiczne nieścisłości. Wydaje się więc, że na
obecnym poziomie wiedzy konieczne jest dokonanie przeglądu istniejących badań,
1

Praca oryginalnie ukazała się w „Psychology and Heath”, 2005, nr 20 (2), ss. 237-271.
Przedruk za zgodą.

2

Thomas Strahan zmarł 13 XI 2003 r. Jego wkład w powstanie niniejszej pracy oraz
szerzej: w prowadzenie badań nad zespołem poaborcyjnym, był ogromny. Tym, którzy go znali i kochali, bardzo go brakuje.

3

Armsworth, 1991, s. 378.
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z uwzględnieniem teoretycznych i metodologicznych braków, w nadziei na uzyskanie bardziej adekwatnych wyników w przyszłości. Ponadto, jeżeli uwzględni
się, że 43% amerykańskich kobiet przynajmniej raz podejmuje decyzję o aborcji
przed 45. rokiem życia4, zajęcie się tym obszarem badań powinno stanowić
priorytet w skali narodowej. Od ponad trzydziestu lat aborcja jest prawnie dopuszczalna w USA, najwyższy więc czas, by odłożyć na bok retorykę ideologiczną
i przyjrzeć się zarówno pozytywnym, jak i negatywnym aspektom doświadczeń
kobiet z tym częstym zabiegiem medycznym. Konieczne jest zbadanie, w jaki
sposób kobiety o różnym pochodzeniu etnicznym i religijnym, różnych cechach
osobowościowych i żyjące w różnych środowiskach przechodzą przez doświadczenie aborcji. W związku z tym niniejszy artykuł stawia sobie trzy cele: 1) omówienie istniejącej literatury dotyczącej psychologii aborcji; 2) zaproponowanie sugestii zmierzających do większej dyscypliny metodologicznej oraz 3) rozważenie
kilku nowych obszarów badań wymagających dalszych studiów.
Przegląd literatury
Większość kobiet odbiera niezamierzoną ciążę jako sytuację stresującą5.
Ocenia się, że odsetek urodzeń z ciąż uznawanych w momencie poczęcia za niechciane lub nieplanowane wynosi w USA od 49% do 60%6. Około 77% dzieci
urodzonych przez kobiety w wieku ponad 40 lat i 86% dzieci urodzonych przez
nastolatki to „owoce” niezamierzonej ciąży7. Wiele badań wskazuje, że do najczęstszych motywów podejmowania decyzji o aborcji należą: obawa przed samotnym macierzyństwem oraz problemy w relacjach z partnerem8; obawa, że donoszenie ciąży stanie na drodze kontynuacji bieżącego związku, przyszłej nauki,
kariery zawodowej lub planów osobistych9; wiek10; poczucie nieprzygotowania do
rodzicielstwa11; niewystarczające zabezpieczenie finansowe12; pragnienie odłożenia
4

Henshaw, 1998.

5

Adler, Dolcini, 1986; Cohen, Roth, 1984; Olson, 1980.

6

Forrest, 1994; Henshaw, 1998; Squires, 1995.

7

Squires, 1995.

8

Soderberg, et al. 1997; Torres i Forrest, 1988.

9

Allanson i Astbury, 1995; Faria, Barrett i Goodman, 1985; Patterson, Hill i Maloy,
1995.

10

Faria i in., 1985.

11

Faria et al., 1985; Kero i in., 2001.

12

Faria i in., 1985; Glander i in., 1998.
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urodzenia dziecka13; poczucie, że nie ma się czasu i energii na wychowywanie kolejnego dziecka14.
Niektóre badania dowodzą, że aborcja zazwyczaj przynosi ulgę i zmniejszenie
poczucia stresu u kobiety15. Niemniej co najmniej 10-20% kobiet, które poddały się
aborcji, cierpi z powodu poważnych negatywnych komplikacji psychologicznych16.
Przy ponad 1,3 mln aborcji rocznie w USA17, jeżeli przyjmiemy ostrożną liczbę
10%, daje to każdego roku 130.000 nowych przypadków kobiet doświadczających
poaborcyjnych problemów natury psychologicznej. Do najczęstszych objawów poaborcyjnych, stwierdzonych przynajmniej u niektórych kobiet, należą: lęk18, depresja19, zaburzenia snu20, używanie/nadużywanie środków odurzających21 oraz
zwiększone ryzyko popełnienia samobójstwa22. Stwierdzono również związki
między przeprowadzeniem aborcji a problemami w wychowaniu dzieci23.
Jak odnotowali Coleman i wsp.24, historia aborcji jest w gruncie rzeczy
zmienną złożoną, składającą się z czynników intra- i interpersonalnych. Między
kobietami mającymi za sobą historię aborcji i kobietami, które decydują się
na kontynuowanie nieplanowanej ciąży, można dostrzec znaczące różnice. Na
przykład, badanie Bradleya25 obejmujące Kanadyjki, które niedawno urodziły
dziecko, ujawniły, że kobiety, które dokonały aborcji, miały skłonności do określania siebie jako samodzielnych, niezależnych i buntowniczych. Miller26 odkrył,
13

Kero i in., 2001; Tornbom i in., 1994.

14

Kero i in., 2001.

15

Adler, 1975.

16

Adler i in., 1990; Lewis, 1997; Major i Cozzarelli, 1992; Zolese i Blacker, 1992.

17

Alan Guttmacher Institute, 2000.

18

Franco i in., 1989; Moseley i in. 1981; Niswander, Singer i Singer, 1972.

19

Coleman i Nelson, 1998; Cougle, Reardon i Coleman, 2003; Gould, 1980; Moseley
i in., 1981; Reardon, Cougle, 2002a, 2002b; Thorp, Hartmann i Shadigian, 2003.

20

Barnard, 1990; Gould, 1980.

21

Coleman i in., 2002b; Drower, Nash, 1978; Reardon, Ney, 2000; Yamaguchi, Kandel,
1987.

22

Gissler i in., 1997: Reardon i in., 2002.

23

Benedict, White, Cornely, 1985; Coleman, Reardon, Cougle, 2002; Ney, Fung, Wikkett, 1993.

24

Coleman i wsp., 2002a.

25

Bradley, 1984.

26

Miller, 1992.
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że wybór aborcji jest powiązany z byciem niezamężną, z niezależnością myślenia,
ze skłonnością do uznania aborcji za sprawę osobiście do przyjęcia oraz z przekonaniem, że członkowie rodziny popierają aborcję. W badaniach Skjeldestada27
Norweżki skłonne usunąć ciążę zwykle popierały liberalne ustawodawstwo
aborcyjne, jednakże wiek i wykonywana praca nie miały związku z tą decyzją.
Badania prowadzone przez Russo i Deniousa28 wskazały, że statystyczny związek
między aborcją a problemami psychologicznymi był mniej znaczący wtedy, gdy
w obliczeniach statystycznych nie uwzględniano przemocy ze strony partnera.
Sugeruje to, że doświadczenie przemocy mogło być istotnym czynnikiem odpowiedzialnym za pogorszenie zdrowia psychicznego po aborcji. Wyciągnięcie ostatecznych wniosków uniemożliwił fakt, że nie wzięto pod uwagę czasu wystąpienia
doświadczenia przemocy (przed czy po aborcji).
Według danych, którymi dysponujemy, szczególnie narażone na poaborcyjne
problemy psychologiczne są kobiety charakteryzujące się jedną z wymienionych niżej
cech: 1) niską skutecznością samodzielnego poradzenia sobie z aborcją29, 2) małym
poczuciem własnej wartości30, 3) zewnętrznym źródłem kontroli31, 4) trudnościami w podjęciu decyzji32, 5) emocjonalnym zaangażowaniem w tę ciążę33, 6) postrzeganiem partnera, członków rodziny czy przyjaciół jako mało wspierających34,
7) ciążą w okresie dorastania; 8) byciem niezamężną, 9) byciem biedną35, 10) wcześniejszymi problemami emocjonalnymi36, 11) złą więzią z matką37, 12) doświadczeniem przemocy w związku38, 13) tradycyjnym postrzeganiem roli mężczyzny/
kobiety39, 14) konserwatywnymi poglądami na aborcję i/lub zaangażowaniem religijnym40. Powyższe problemy występują częściej, jeżeli na początku ciąża jest ak27

Skjeldestad, 1994.

28

Russo, Denious, 2001.

29

Major i in., 1990.

30

Cozzarelli i in., 1994.

31

Cozzarelli, 1993.

32

Bracken, 1978; Osofsky, Osofsky, 1972.

33

Lyndon i in. 1996; Remennick, Segal, 2001.

34

Major i in., 1990; Major, Cozzarelli, 1992.

35

Adler, 1975; Bracken, Hachamovitch, Grossman, 1974; Campbell, Franco, Jurs, 1988;
Franz, Reardon, 1992; Osofsky, Osofsky, 1972.

36

Speckhard, Rue, 1992.

37

Cozzarelli, Sumer, Major, 1998; Kitamura i in., 1997; Payne i in., 1976.

38

Allanson, Astbury, 2001; Russo i Denious, 2001.

39

Gold, Berger, Andres, 1979.

40

Bogen, 1974; Osofsky, Osofsky, 1972; Soderberg, Janzon, Sjoberg, 1998.
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ceptowana41, do aborcji dochodzi w drugim trymestrze42 oraz kiedy kobiety są zaangażowanie w niestabilne związki43. Ryzyko wystąpienia negatywnych skutków
poaborcyjnych zwiększa przymuszanie do aborcji przez partnera lub inne osoby44.
Niemal cała literatura dotycząca psychologii aborcji koncentruje się na
szukaniu odpowiedzi, dlaczego kobiety decydują się na aborcję, oraz na zagrożeniach zdrowia psychicznego, jakie niesie aborcja. Niestety, doświadczenie
aborcji jest często badane w oderwaniu od wielu kulturowych aspektów życia
kobiety. Znane są prace koncentrujące się na wybranych aspektach podejmowania
decyzji o aborcji45 lub na procesach przystosowawczych46. Jednakże żaden badacz
nie zaprezentował wystarczająco spójnego i wieloaspektowego modelu teoretycznego.
Osoba-w-kontekście i model bioekologiczny w badaniach nad aborcją
Badacz lub terapeuta pragnący pełniej zrozumieć wielopłaszczyznowe
zjawisko, jakim jest aborcja, powinien rozpatrywać to wydarzenie na kilku różnych
płaszczyznach, starając się określić związki pomiędzy kluczowymi zmiennymi,
dotyczącymi: 1) demografii (np. wiek, pochodzenie etniczne, status społecznoekonomiczny, historia dzietności i historia małżeństwa, historia stresujących doświadczeń życiowych, cechy osobowości, inteligencja, przekonania oraz zdrowie
psychologiczne i psychiczne); 2) związków międzyludzkich (dynamika rodziny pochodzenia i obecnej rodziny, obecne i minione związki intymne i przyjaźnie itd.);
3) wsparcia społecznego z okresu przed, w trakcie i po podjęciu decyzji o aborcji
oraz 4) norm odnoszących się do aborcji.
Uwzględnianie powyższych zmiennych mogłoby pomóc w wygenerowaniu
licznych logicznych hipotez. Na przykład, można by postawić hipotezę, że w porównaniu z innymi kobietami, te o osobowości narcystycznej są bardziej predestynowane do ujawniania złości i mniej skłonne do doświadczenia poczucia winy47.
Wprowadzone przez Bronfenbrennera 48 określenie osoba-w-kontekście
41

Ashton, 1980; Friedman, Greenspan, Mittleman, 1974; Lazarus, 1985; Major, Mueller,
Hildebrandt, 1985; Miller, 1992.

42

Anthanasiou i in., 1973.

43

Llewellyn, Pytches, 1988; Soderberg i in., 1998.

44

Friedman i in., 1974.

45

Bracken, Klerman, Bracken, 1978; Smetana, Adler, 1979.

46

Miller, 1992.

47

Barnard, 1992; Siomopoulos, 1981.

48

Bronfenbrenner, 1998.
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wydaje się niezbędne dla rzeczywistego zrozumienia wieloaspektowego znaczenia
aborcji w życiu kobiet. Osoba-w-kontekście funkcjonuje w ramach opisanego przez
Bronfenbrennera49 bioekologicznego modelu rozwoju, poruszając się w obrębie
wielu systemów rodzinnych i środowiskowych. Wpływ wywierany przez bezpośredni kontekst danej osoby (mikrosystem), codzienne doświadczenia członków
rodziny, wywierające wpływ na daną osobę (mezosystemy), społeczności, w tym
szkoły, miejsca pracy i kościoły (egzosystem) oraz bieżącą sytuacją społeczną,
obejmującą obyczaje, prawa i normy (makrosystem) są postrzegane jako wzajemnie na siebie oddziałujące. Optymalny rozwój intelektualny, emocjonalny,
społeczny i moralny osoby zależy od aktywnego i kreatywnego uczestnictwa
w stopniowo coraz bardziej złożonej interakcji między tymi systemami. Bronfenbrenner50 podkreśla prowokujące rozwój cechy osoby, do których należą cechy
charakteru, umiejętności, cele, przekonania i motywacje. Niewątpliwie prace powstałe w oparciu o model Bronfenbrenner oferują możliwość zbadania wielokierunkowych zależności między składnikami różnych systemów łącznie, z uwzględnieniem licznych mediatorów między czynnikami osobistymi a następstwami
aborcji oraz moderatorów wpływających na kierunek związku między zmienną
zależną i niezależną51.
Moderatory adaptacji poaborcyjnej
Wiek. Nieco mniej niż 25% aborcji dokonywanych w USA dotyczy kobiet
w wieku poniżej 20 lat52. Młodsze kobiety w porównaniu ze starszymi są bardziej
podatne na trudności poaborcyjne53. Dorastające dziewczęta są na ogół mniej
gotowe, zarówno pod względem emocjonalnym, jak i finansowym na podjęcie
obowiązków związanych z rodzicielstwem i – co logiczne – podlegają też o wiele
większym naciskom społecznym na dokonanie aborcji. Ponadto w porównaniu
ze starszymi kobietami mają większe skłonności do opóźniania decyzji, co powoduje konieczność korzystania z metod aborcji obarczonych większym ryzykiem
fizycznym i emocjonalnym54. Inne badanie przeprowadzone w Australii ukazało
silny wpływ partnera na decyzję dorastających dziewcząt o aborcji. Wybór aborcji
był też bardziej prawdopodobny w przypadku dziewcząt, których matka lub siostra
49
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miały za sobą aborcję, niż w przypadku dziewcząt, które nie miały takiej przeszłości
rodzinnej55. Potrzebne są dodatkowe analizy osobistych, społecznych i interpersonalnych predyktorów wyboru aborcji przez dorastające dziewczęta. Różnią się
one, oczywiście, pod wieloma względami od starszych kobiet decydujących się na
aborcję. Na przykład, mają mniejsze doświadczenie życiowe, są bardziej skłonne do
idealizowania przyszłości, zwykle są mniej skupione na celach życiowych i oprócz
niższego poziomu dojrzałości intelektualnej, moralnej i emocjonalnej mogą mieć
mniejszą społeczną sieć wsparcia.
Wykazano, że z wyższą liczbą aborcji w stosunku do liczby urodzeń były powiązane następujące zmienne: rozbieżność wieku między kobietą a jej partnerem
(starszy mężczyzna), rasa (najbardziej skłonne do wyboru aborcji były osoby rasy
czarnej, następnie białej, a potem osoby pochodzenia latynoskiego), deklarowana
religia partnera (żadna lub nieprotestancka) oraz wyższe wykształcenie mężczyzny
i matki kobiety56. Badania dotyczące poparcia dla aborcji skupiają się raczej na
kobietach albo nie rozróżniają płci respondentów. Wyniki Broggessa i Bradnera57
wykazały, że w USA w 1995 r. tylko 24% mężczyzn w wieku 15-19 lat uważało
za słuszne, by kobieta poddawała się aborcji z dowolnego powodu. W 1988 roku
odsetek ten wynosił 37%.
Więź z płodem. Emocjonalne zaangażowanie kobiety w ciążę lub więź
z płodem to kolejna zmienna mająca potencjalną moc moderowania relacji
między podjęciem decyzji o aborcji a przystosowaniem psychologicznym po
aborcji. Jak zauważyło dwóch uczonych australijskich, biorąc pod uwagę istniejące
w naszej kulturze silne wzorce uznające świętość ciąży, bycie osobą ludzką od poczęcia oraz uważające aborcję za symboliczne lub rzeczywiste morderstwo, trudno
się dziwić, że na ogół unika się rozważania kwestii więzi macierzyńskiej w kontekście
aborcji58. Jedno badanie59 wykazało, że kobiety, które bardziej odczuwały więź
z płodem przed aborcją, doświadczały później więcej trudności w porównaniu
z kobietami, które takiej więzi nie odczuwały. Więź była rozumiana jako funkcja
świadomości i akceptacja powiązanych z ciążą zmian fizycznych. Następujące
czynniki zdają się predysponować do większego cierpienia po aborcji, w szczególności nasilają winę, lęk i depresję: planowana ciąża60, przywiązywanie zna55
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czenia do ciąży61, zaangażowanie w ciążę62 oraz aborcja w późniejszym terminie63.
W badaniu przeprowadzonym przez Kero64 nieco więcej niż jedna trzecia respondentek z doświadczeniem aborcji w pierwszym trymestrze mówiła o pozytywnych lub lekko pozytywnych początkowych odczuciach w stosunku do ciąży.
W badaniu obejmującym emocjonalne reakcje studentek na doświadczenie aborcji
30% potwierdziło lub wyraźnie potwierdziło prawdziwość następującego zdania:
Czasami doświadczam poczucia tęsknoty za abortowanym płodem65. Dysponujemy
sporą liczbą danych wskazujących, że wiele kobiet buduje silne więzi emocjonalne
z płodem przed urodzeniem, czasami krótko po poczęciu66, co dotyczy też ciąży
zagrożonych poronieniem naturalnym67.
Przekonania odnośnie do płodu. W badaniu obejmującym ponad 800 kobiet
Conklin i O’Connor68 stwierdzili, że kobiety, które były przekonane, że płód jest
człowiekiem, i dokonały aborcji, mówiły o znacznie mniejszym szacunku do
samych siebie, niż kobiety, które nie dokonały aborcji. Kobiety, które dokonały
aborcji i nie żywiły przekonania co do człowieczeństwa płodu, nie odróżniały się od
kobiet bez aborcji. Wystarczyło nieznaczne przekonanie o człowieczeństwie płodu,
by aborcja powodowała gorsze samopoczucie. We wszechstronnej analizie opisującej czynniki prowadzące do patologicznej żałoby po aborcji Array69 wskazał, że
bezbronność płodu jest prawdopodobnie istotnym czynnikiem leżącym u podstaw
silnego poczucia winy. Przyszłe badania powinny uwzględniać, do jakiego stopnia
mentalny obraz dziecka u kobiet przypomina istotę ludzką pod względem fizycznym i psychologicznym (np. czy jest w stanie doświadczyć bólu). Potrzebne
jest także badanie longitudinalne, pozwalające poznać, do jakiego stopnia przekonania kobiety o człowieczeństwie płodu są podatne na zmiany, oraz jakie są
warunki sprzyjające tym zmianom (np. informacje o rozwoju płodu, nawrócenie
religijne itd.).
Kultura, pochodzenie etniczne i status społeczno-ekonomiczny. W wielu
społeczeństwach na całym świecie istnieją silne moralne i/lub prawne sankcje za
61
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aborcję, natomiast w kilku innych krajach aborcja jest biernie akceptowanym zabiegiem medycznym70. Kilka badań przyniosło wyniki sugerujące, że kobiety decydujące się na aborcję w środowisku przeciwnym aborcji mają tendencje do silniejszych negatywnych emocji poaborcyjnych71. Niezbędna jest więc dokładna
analiza reakcji kobiet na aborcję w różnych kontekstach kulturowych, w zależności
od społecznej akceptacji tej procedury.
Znacznie zróżnicowane przekonania odnośnie do akceptowalności aborcji
mogą występować w zależności od przynależności do grupy etnicznej i społeczno-ekonomicznej. Literatura dotycząca kobiet rasy czarnej jest najbardziej rozbudowana i na niej się skupimy. W ich przypadku stwierdza się większe niż u kobiet
białych prawdopodobieństwo wczesnego zajścia w ciążę w młodszym wieku72, doświadczenie nieplanowanej ciąży73, opóźnianie podjęcia decyzji o aborcji74. Wybierają one aborcję trzykrotnie częściej niż kobiety białe75. Jednakże, co ciekawe,
z wielu badań przeprowadzanych w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat konsekwentnie wynika, że czarne kobiety w mniejszym stopniu niż białe popierają legalizację aborcji76. Należy przy tym pamiętać, że czarne kobiety są grupą bardzo
heterogeniczną, o różnorodnej religijności i zamożności, co ma wpływ na ideologiczne stanowisko w sprawie aborcji77.
Z kilku badań wynika, że kobiety biedne są bardziej skłonne do doświadczania niekorzystnych reakcji na aborcję78. Porównania pod względem psychologicznego przystosowania po aborcji pomiędzy kobietami z różnych grup społeczno-ekonomicznych utrudnia fakt, że wiele zmiennych, które mogą zmieniać
się jednocześnie z ubóstwem (np. niska samoocena, ciąża w okresie dorastania,
niestabilne relacje partnerskie, nieposiadanie męża, niski poziom wsparcia społecznego oraz poczucie bycia zmuszoną do aborcji przez okoliczności itp.), pre70
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dysponuje do gorszego przystosowania po aborcji. Konieczne jest więc kontrolowanie zmiennych potencjalnie zakłócających czynniki społeczno-ekonomiczne.
Mediatory przystosowania po aborcji
Poczucie własnej skuteczności. Bandura79 twierdzi, że poczucie własnej skuteczności obejmuje wiedzę, zaufanie oraz efektywność własnych działań. Konstrukt ten może być bardzo użyteczny w systemowej lub kontekstowej analizie doświadczeń kobiet po aborcji. Zgodnie z tą teorią, badania Major i wsp.80 sugerowały,
że poczucie własnej skuteczności było mediatorem między dostrzeganiem różnych
form wsparcia społecznego a pozytywnym przystosowaniem po aborcji. Innymi
słowy, kobieta która dostrzegała możliwość realnego wsparcia ze strony partnera,
członków rodziny i znajomych, miała większe poczucie własnej skuteczności w poradzeniu sobie z następstwami aborcji, co w efekcie owocowało mniejszą depresją,
lepszym nastrojem itp. Również inne badania uwydatniły główną rolę poczucia
własnej skuteczności w powiązanym z radzeniem sobie po aborcji81. Wyniki te potwierdzają założenia Bandury82, „osobiste działanie i struktura społeczna działają
raczej współzależnie, a nie jako bezcielesne jednostki”.
Przyszłe badania poświęcone ocenie, w jakim stopniu kobiety nadal mają
poczucie własnej skuteczności w ciągu kilku lat po aborcji, powinny uwzględniać
również społeczno-demograficzne i predyktory poczucia osobistej skuteczności
w radzeniu sobie z aborcją. Użyteczny kierunek dla takich badań wytycza opis
czterech podstawowych źródeł poczucia osobistej skuteczności83. Po pierwsze, indywidualna historia dokonań (sukcesów i porażek) najsilniej determinuje oczekiwania wobec własnej kompetencji. U kobiet, które skutecznie poradziły sobie
z podobnymi doświadczeniami życiowymi (wcześniejsze doświadczenie aborcji
lub inny rodzaj straty przedurodzeniowej), można oczekiwać większego poczucia
własnej skuteczności w temacie aborcji. Po drugie, obserwowanie innych osób
w podobnych sytuacjach może wpłynąć na ocenę własnych zdolności u osób obserwujących. Można się więc spodziewać, że kobiety, które obserwowały, jak ich
znajome, koleżanki lub krewne radzą sobie z doświadczeniem aborcji w sposób
przystosowawczy, będą miały wyższe poczucie własnej skuteczności w poradzeniu
sobie z następstwami aborcji. Słowne informacje zwrotne od innych osób, odnoszące się do możliwości skutecznego radzenia sobie, to trzecia droga, na której
79
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może rozwinąć się świadomość własnej skuteczności. Jak zauważono wcześniej,
kiedy inne osoby wspierają decyzję o aborcji, poczucie własnej skuteczności jest
u danej osoby wyższe. Biorąc jednakże pod uwagę gorące spory wokół aborcji,
osoby stojące przed podjęciem decyzji o aborcji będą prawdopodobnie otrzymywać
sprzeczne informacje zwrotne nt. prawdopodobieństwa skutecznego poradzenia
sobie. Czwarty opisany przez Bandurę84 mechanizm odnoszący się do pojawienia
się przekonania o własnej skuteczności wiąże się z pobudzeniem emocjonalnym.
Ludzie oczekują porażki, kiedy doświadczają wysokiego poziomu awersyjnego
pobudzenia fizjologicznego; natomiast niższe poziomy pobudzenia raczej łączą
się z oczekiwaniem sukcesu. Można więc się spodziewać, że kobiety, które fizjologicznie doświadczają przed aborcją wysokiego poziomu osobistego stresu, będą
wykazywać obniżony poziom poczucia własnej skuteczności w poradzeniu sobie
podczas aborcji i po niej.
Obwinianie: W obliczu negatywnych wydarzeń życiowych zdolność jednostki do radzenia sobie ze stresem często wiąże się ze stopniem, w jakim dana sytuacja może być modyfikowana85. Postrzeganie innych jako przyczyny negatywnych
wydarzeń oraz zaangażowanie w trwałe samooskarżanie zazwyczaj łączą się z nieskutecznym radzeniem sobie i problemami w przystosowaniu86. Z drugiej strony,
kiedy oskarżanie za negatywne wydarzenia skupia się na własnym zachowaniu,
któremu teoretycznie można było zapobiec, prawdopodobne są bardziej pozytywne
skutki87. Kobiety obwiniające o niezaplanowaną ciążę swojego partnera lub siebie
z racji na impulsywność czy brak odpowiedzialności, cierpią bardziej niż kobiety
uważające, że winne są nieskuteczne tabletki antykoncepcyjne. Badanie Muellera i Major88, obejmujące 283 kobiety, które przeszły aborcję w pierwszym trymestrze, wykazało kluczową rolę odpowiedzialności jako mediatora między doświadczeniem a przystosowaniem. Kobiety, które wykazywały niski poziom obwiniania innych i własnego charakteru, wykazywały też najbardziej pozytywne
przystosowanie trzy tygodnie po aborcji.
Późniejsze wydarzenia prokreacyjne. Wydarzenia powiązane z prokreacją,
takie jak kolejna aborcja czy inne formy strat okołoporodowych (poronienie
bądź urodzenie martwego dziecka), trudności w poczęciu lub problemy podczas
chcianej ciąży oraz urodzenie dziecka działają jako mediatory przystosowania kilka
lat po aborcji. Kilka badań prowadzonych na niewielką skalę wskazuje, że wyda84

Bandura, 1989.

85

Abramson, Seligman, Teasdale, 1978; Janoff-Bulman, 1979; Mueller, Major, 1989.

86

Mueller, Major, 1989.

87

Mueller, Major, 1989.

88

Muellera, Major, 1989.

238

NASTĘPSTWA SOMATYCZNE I PSYCHOLOGICZNE

rzenia prokreacyjne często przywołują myśli i wspomnienia powiązane z wcześniejszą aborcją, nawet u kobiet, które relacjonowały brak cierpienia w okresie,
gdy przeprowadzona była aborcja89. Konieczna jest jednakże bardziej systematyczna analiza tego zjawiska.
Konieczne innowacje metodologiczne w badaniach nad aborcją
Badania zajmujące się reakcjami emocjonalnymi po aborcji cechuje wiele
problemów metodologicznych. Większość badań prowadzono na małych grupach
(najczęściej poniżej 300 osób), ograniczonych do jednego rejonu geograficznego90,
a początkowa zgoda na uczestnictwo często wynosi zaledwie 60%91, a czasami tylko
40%92. Dodatkowe ograniczenia istniejących badań są następujące: 1) niewystarczające zwrócenie uwagi na indywidualną, interpersonalną i kontekstową złożoność
wyboru aborcji, 2) poleganie wyłącznie na samoopisowych danych, pochodzących od
uczestników, 3) mało prospektywnych i longitudinalnych badań, 4) brak właściwych
grup kontrolnych, 5) stosowanie niestandaryzowanych narzędzi badawczych93.
Badaniom opartym na zbiorach danych dotyczących odszkodowań medycznych w USA, Finlandii i Kanadzie udało się skutecznie uniknąć wielu ograniczeń metodologicznych, jakimi charakteryzują się inne badania poaborcyjne94.
W szczególności udało się uniknąć problemów, takich jak ukrywanie, rezygnacja
oraz nieodpowiednie pomiary objawów psychologicznych, ponieważ jako dane
źródłowe posłużyły przypadki rzeczywistych roszczeń. Co więcej, wszystkie te
badania, z wyjątkiem Ostbye’ego, korzystały z grupy porównawczej złożonej
z kobiet, które urodziły. Opierały się również na danych zbieranych w ciągu kilku
lat. Wyniki tych badań wykazywały, że kobiety mające za sobą aborcję w większym
stopniu doświadczają różnych problemów ze zdrowiem psychicznym niż kobiety
bez takiej historii. Ograniczeniem tych badań była stosunkowo słaba kontrola nad
potencjalnymi czynnikami zakłócającymi.
Mimo że badania prowadzone w ostatnich latach raczej unikają opisanych
powyżej pułapek metodologicznych, należy zdecydowanie podkreślić, że potrzebne
są kolejne innowacje metodologiczne: stosowania bardziej urozmaiconych strategii
89
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badawczych, uwzględnianie badań longitudinalnych, wprowadzenie właściwych
grup kontrolnych oraz kontrolowanie zmiennych związanych z wcześniejszym
stanem psychologicznym.
Potrzeba różnorodnych strategii badawczych
Wyniki badań przeprowadzonych przez Kenta, obejmujących grupę Kanadyjek, które wcześniej nie wykazywały żadnych problemów powiązanych
z aborcją, wykazały znaczne różnice między danymi z kwestionariusza wstępnego
a informacjami zebranymi następnie podczas wyczerpujących sesji psychoterapeutycznych95. Okazało się, że zdecydowana decyzja o aborcji często współistnieje
z uczuciami głębokiego bólu i bolesnej straty. W dużej, ogólnonarodowej ankiecie
przeprowadzonej przez „Los Angeles Times” 56% kobiet przyznających się do
dokonania w przeszłości aborcji mówiło o poczuciu winy, a 26% twierdziło, że
żałuje tej decyzji, sugerując pośrednio, że wybór aborcji może często stać w konflikcie z przekonaniami i wartościami96. Zaprzeczanie trudnościom emocjonalnym
podczas aborcji pozwala w pewien sposób „przejść” ten zabieg. Dobrze ujęła ten
typ reakcji jedna z uczestniczek badań prowadzonych przez Pattersona i wsp.97:
Byłam w stanie otępienia, po prostu tylko wykonywałam ruchy, które były potrzebne,
by to się dokonało. Dokładna ocena może być także utrudniona, gdyż negatywne
doświadczenia wyrażane są często w formie zachowań nieprzystosowawczych lub
dolegliwości psychosomatycznych. Ponadto kobiety ambiwalentnie nastawione
wobec aborcji niechętnie mówią otwarcie o swoich problemach.
Niestety, większość z istniejących danych dotyczących psychologicznych następstw aborcji opiera się wyłącznie na informacjach uzyskanych bezpośrednio
od respondentów, w oparciu o wąsko ukierunkowane kwestionariusze. Konieczne
jest podjęcie badań jakościowych odnoszących się do czynników osobistych oraz
interpersonalnych, które wpłynęły na podjęcie decyzji o aborcji. Niezbędne jest
również prowadzenie studiów nad poaborcyjnymi emocjami, myślami i doświadczeniami (osobistymi i zawodowymi). Pytania otwarte, stawiane przez empatyczne osoby, zaowocują prawdopodobnie bardziej rzetelnymi odpowiedziami
respondentek. Na przykład, w badaniu izraelskich i rosyjskich emigrantek przeprowadzonym przez Remennicka i Segala98 z wykorzystaniem metody wywiadu
uzyskano szeroki przekrój doświadczeń – od komentarzy graniczących z euforią
po zabiegu: kiedy już było po wszystkim, odczuwałam pełnię życia i nareszcie czułam
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się znowu panią samej siebie (s. 50), po reakcje świadczące o olbrzymim urazie:
Nie mogłam przestać myśleć o tym, licząc, w którym miesiącu ciąży bym była i zastanawiając się, jak dziecko by wyglądało i w ogóle… Kiedy widziałam na ulicy
matki z dziećmi, wzdrygałam się. W snach widziałam szpital, pielęgniarki i siebie
samą w strzemionach… (s. 50). W dużych szwedzkich badaniach obejmujących
854 kobiety rok po aborcji, w których wykorzystano wywiady częściowo ustrukturalizowane, wymagające od respondentki 45–75-minutowej refleksji, odsetek
negatywnych doświadczeń był znacznie wyższy niż w badaniach opierających się
na bardziej powierzchownym sposobie zbierania informacji99. W szczególności,
50-60% kobiet doświadczało jakiejś formy emocjonalnego cierpienia (np. łagodna
depresja, wyrzuty sumienia lub poczucie winy, skłonności do płaczu bez przyczyny,
skrępowanie przy spotkaniach z dziećmi), 16,1% doświadczało poważnych cierpień
emocjonalnych (konieczność pomocy ze strony psychiatry lub psychologa lub
niemożność podjęcia pracy z powodu depresji), a 76,1% mówiło, że nie brałoby
pod uwagę aborcji w przypadku kolejnej ciąży (sugerując pośrednio, że nie było
to zbyt pozytywne doświadczenie).
Badania przeprowadzone w Tanzanii, gdzie przerywanie ciąży jest zabronione, z wyjątkiem sytuacji zagrożenia życia kobiety, wykazały jak ważne dla
poprawienia jakości danych jest miejsce przeprowadzania wywiadu100. Kobiety,
które, będąc w zaawansowanej ciąży, były przyjmowane do szpitala na tzw. późną
aborcję (partial abortion), łatwiej opowiadały o tym wydarzeniu, gdy były zapewniane o całkowitej poufności. Podobnie Patterson i wsp.101 odkryli, że zapewnienie anonimowości, polityczna neutralność badacza oraz fakt, że badacze nie
osądzali w żaden sposób, dawały uczestniczkom badań zaufanie niezbędne do
bardzo szczerego i szczegółowego opisania swoich doświadczeń. Jedną z logicznych
metod stworzenia środowiska dającego poczucie bezpieczeństwa mogłoby być
skorzystanie z pomocy kobiet, które same przeprowadziły aborcję i są zdolne do
współodczuwania. Alternatywne rozwiązanie to zbieranie danych na grupowym
forum dyskusyjnym, prowadzone przez kilka sesji, co dawałoby mnóstwo okazji
do szczerych i konkretnych rozmów wśród kobiet z doświadczeniem aborcji.
W badaniach przeprowadzonych niedawno w Tajlandii przez Whittakera102 wykorzystano połączone strategie pozyskiwania danych: sondaż dotyczący zdrowia prokreacyjnego, obszerne wywiady oraz winiety w badaniach fokusowych. Okazało się,
że dwie ostatnie metody były najskuteczniejszym sposobem zbierania wrażliwych
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danych dotyczących aborcji. Typowe grupy w badaniach fokusowych składają
się z 6-10 uczestników i prowadzącego dyskusję, znającego temat moderatora103.
W badaniach wykorzystujących National Survey of Family Growth, oprócz standardowego wywiadu zastosowano skomputeryzowany system nagrywania i te połączone metody dały wskaźnik odpowiedzi informujących o aborcji wynoszący
59%104. Był to znaczny wzrost w porównaniu z liczbą 45% uzyskaną wcześniej, gdy
wykorzystywano jedynie metodę wywiadów.
Potrzebne są również badania wykorzystujące informacje z wielu źródeł: od
osób znaczących w życiu kobiet (np. partnerów i członków rodziny) czy od psychologów i personelu medycznego z klinik aborcyjnych. Na przykład, jeżeli badacz
interesuje się wpływem aborcji na jakość relacji partnerskich czy małżeńskich,
mógłby zebrać informacje od partnera, znajomych czy członków rodziny, mógłby
też przeprowadzić szczegółową ocenę czynników relacji, takich jak komunikacja,
wzajemne wspieranie się, zaufanie i/lub gniew.
Ważna jest też jednorodność grupy badawczej. Na przykład, skupienie się
na kobietach biorących środki antykoncepcyjne przed urodzeniem dziecka lub
aborcją dałoby próbkę kobiet, które pasowałyby do kategorii „nieplanowanej
ciąży”. Ponieważ uzyskanie dostępu do pełnych danych medycznych dużych populacji jest w Stanach Zjednoczonych prawie niemożliwe, metoda ta może mieć
większe szanse na realizację w krajach z uspołecznioną służba zdrowia i scentralizowanymi archiwami.
Badania longitudinalne
Większość badaczy sugeruje, że doświadczenie aborcji, nawet jeśli jest doświadczeniem traumatycznym, będzie krótkotrwałe. Dane na temat reakcji poaborcyjnych zazwyczaj są zbierane w przeciągu kilku godzin lub kilku tygodni
po tym wydarzeniu i rzadko zdarzają się oceny sięgające poza pół roku. Jednakże
nowsze badania wskazują, że kobiety poddające się aborcji mogą doświadczać odległych negatywnych skutków. Na przykład w badaniach kobiet zaangażowanych
w próby kliniczne pigułki aborcyjnej RU-486, żal wzrastał od 2 tygodni do 6-8
miesięcy po aborcji, z czego Miller i wsp. wywnioskowali, że najpoważniejsze następstwa aborcji mogą nie występować przez kilka dni, tygodni a nawet miesięcy105.
W badaniach obejmujących okres trzech lat Miller106 odkrył dowody istnienia od103
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roczonych w czasie reakcji. Major i wsp.107 przeanalizowali również dane zebrane
od kobiet na godzinę przed aborcją oraz godzinę, miesiąc i dwa lata po aborcji.
Zauważyli oni wzrost negatywnych emocji i spadek poczucia ulgi i emocji pozytywnych między ocenami przeprowadzonymi rok i dwa lata po aborcji. Wykazali
również narastającą wraz z upływem czasu depresję oraz zmniejszenie się zadowolenia z podjęcia decyzji o aborcji.
Wyniki badań wykorzystujących studia przypadków sugerują, że choć
aborcja na krótką metę może być skuteczną strategią radzenia sobie, w dłuższej
perspektywie czasowej może być stresorem108. Aby te dane zweryfikować, należy
prowadzić badania longitudalne dające kobietom okazję do obserwowania siebie
w dłuższym czasie, co jest istotne np. dla zmniejszającego się poczucia ulgi. Takie
badania powinny mieć charakter prospektywny, ponieważ retrospektywne uczucia
i wrażenia, odnoszące się do wydarzeń poprzedzających decyzję o aborcji i z okresu
aborcji, bywają zaburzone chociażby przez skrajnie silne emocje, jest więc mało
prawdopodobne, aby kobiety, które mają poddać się aborcji, były w swoim „normalnym” stanie psychologicznym109. Gdy badacze mierzyli zmienne psychiatryczne
przed aborcją110, rzadko mieli dostęp do danych prospektywnych sprzed ciąży.
Potrzeba również więcej badań, które pomogłyby dokonać oceny prawdopodobieństwa wystąpienia długofalowych negatywnych skutków aborcji u kobiet.
Istniejące jedno badanie, wykonane na niewielkim materiale, wskazywało, że długofalowe niepożądane reakcje były częstsze, gdy kobiety czuły, że podczas aborcji
były otoczone nieempatyczną opieką lekarską, miały ambiwalentne odczucia co
do ciąży lub doświadczyły więzi z płodem przed aborcją111.
Właściwe grupy kontrolne/porównawcze
Jednym z najbardziej znaczących problemów metodologicznych w literaturze dotyczącej psychologicznych następstw aborcji jest fakt, że bardzo nieliczne badania wykorzystują właściwą grupę kontrolną. Sugeruje się, że idealna
grupa kontrolna składa się z kobiet, które chciały poddać się aborcji, ale jej nie
dokonały z powodów osobistych (np. poczucie winy, niepokój, strach itd.) lub ze
względu na naciski zewnętrzne (np. ze strony innych osób, takich jak partner czy
rodzice)112. „Pragnienie” aborcji należałoby przy tym określić jako zmienną ciągłą,
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a nie skokową, przy czym większość kobiet znajdzie się gdzieś pomiędzy dwiema
skrajnościami kontinuum. Badania wykorzystujące tę strategię dawałyby większą
możliwość rzetelnej oceny względnego ryzyka aborcji.
Prowadzone na niewielką skalę badania porównujące reakcje psychologiczne
w krótkim okresie po urodzeniu dziecka lub po aborcji albo ukazują brak znaczących różnic w wynikach psychologicznych113, albo ukazują zwiększone ryzyko
wystąpienia lęku i depresji w kolejnej ciąży i po urodzeniu dziecka u kobiet, które
we wcześniejszej ciąży zdecydowały się na aborcję114. Badania na dużą skalę wykorzystujące jako grupę porównawczą kobiety, które urodziły dziecko, ukazały,
że aborcja jest związana ze znacznie większą liczbą problemów ze zdrowiem psychicznym115, wyższymi wskaźnikami używania środków odurzających116 i znacząco
wyższym zagrożeniem samobójstwem117. Na przykład, wyniki największych poaborcyjnych badań, przeprowadzonych do tej pory w USA, porównujących ponad
54 000 kobiet o niskich dochodach korzystających ze stanowej służby medycznej,
wskazały, że u kobiet, które poddały się aborcji w 1989 r., występowały znacznie
wyższe wskaźniki ambulatoryjnych diagnoz psychiatrycznych, niż u kobiet, które
miały za sobą wyłącznie doświadczenia porodu w tym roku i nie dokonały później
aborcji. Nie rozpatrywano w tym badaniu historii kobiet, u których zdiagnozowano
problemy psychiczne 12-18 miesięcy przed pierwszą ciążą118. Badanie wykorzystujące tę samą próbkę i koncentrujące się na diagnozach pacjentek hospitalizowanych przedstawiły podobne wyniki119. Te wskaźniki osiągnięto, kontrolując
wpływ wieku, warunków socjalnych, liczby ciąż.
Jedna z analiz National Longitudinal Study of Youth120 ujawniła, że kobiety,
które dokonały aborcji pierwszej ciąży, były znacznie bardziej narażone na ryzyko
wystąpienia klinicznej depresji niż kobiety, które donosiły pierwszą, niezamierzoną
ciążę do końca – okres ten wynosił średnio osiem lat po pierwszej ciąży. Ryzyko
wystąpienia depresji było najwyższe u kobiet, które były mężatkami, i u tych, które
nie miały za sobą rozwodu. Te wyniki utrzymały się nawet po kontroli pod kątem
wieku, poziomu dochodów, rasy i oceny psychologicznej dokonanej przed pierwszą
ciążą. Młode matki po urodzeniu dziecka często odczuwają bezradność, mają po113
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czucie nienadawania się do macierzyństwa i są przygnębione121, a jak się wydaje,
nieplanowana ciąża wzmacnia niektóre z tych odczuć. W przeprowadzonej metaanalizie oszacowano, że depresja poporodowa dotyka około 13% kobiet, niezależnie od zaplanowania ciąży, i odkryto, że nieplanowana ciąża ma niewielki, ale
znaczący związek z depresją poporodową122.
Kobiety nie będące w ciąży rzadko znajdują się w grupie kontrolnej. Przeprowadzone w Finlandii badanie, oparte na łączeniu baz danych, było jednym
z nielicznych badań wykorzystujących tego rodzaju grupę kontrolną123. Kiedy porównano względne ryzyko śmierci u kobiet, które poddały się aborcji w roku poprzedzającym badanie, z kobietami, które nie były w ciąży, wynosiło ono 3,7 dla
samobójstwa, 2,2 dla wypadków i 4,3 dla zabójstwa. Wykorzystanie jako grupy
kontrolnej kobiet nie będących w ciąży da prawdopodobnie najbardziej znaczące
wyniki, w zestawieniu z kobietami, które poddały się aborcji w pierwszej ciąży.
Przeprowadzono także kilka porównań z ogółem populacji. Na przykład, oparte
na zbiorach danych badania przeprowadzone w Kanadzie porównywały wskaźniki
przyjęć do szpitala psychiatrycznego w ciągu pięciu lat po aborcji, w porównaniu
z grupą kobiet, które nie poddały się aborcji124. Wyniki wskazywały, że hospitalizowano 13% kobiet, które poddały się aborcji, w porównaniu do 4% w grupie
kontrolnej. Wykorzystując o wiele większą próbkę Dunek, David i wsp.125 odkryli,
że wskaźnik przyjęć do szpitala na leczenie psychiatryczne w ciągu pierwszych
90 dni po aborcji był 2,5-krotnie wyższy niż wskaźnik dla ogółu populacji kobiet.
W przypadku umieszczenia wyników własnych badań w kontekście szerszej
literatury dotyczącej problemów psychologicznych należy zachować znaczną
ostrożność. Na przykład, wyniki badań katamnestycznych (follow-up) 442 kobiet,
które poddały się aborcji dwa lata wcześniej, przeprowadzonych przez zespół Cozzarelli i wsp.126 pokazały, że 24,5% badanych osiągnęło wynik powyżej granicy klinicznej depresji według Brief Symptom Inventory (BSI). Badacze doszli do wniosku,
że wykryty przez nich wskaźnik depresji był tylko nieznacznie wyższy niż u ogółu
kobiet amerykańskich, który według Blazera i wsp.127 u kobiet w wieku 15-35 lat
wynosi 20%. Problem polegał na tym, że Cozzarelli i wsp. porównywali objawy
depresji mierzone w ostatnim miesiącu z danymi występowania w ciągu całego
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życia. Blazer i wsp.128 odnotowali także wskaźnik odnoszące się do ostatnich 30 dni
i oszacowali wskaźniki depresji u kobiet w wieku 15-24 lat i 25-34 lat jako odpowiednio 8,2% oraz 4,3%. Jak widać, dopiero uważna analiza wykazuje rzeczywistą
różnicę we wskaźnikach depresji. Kobiety, które poddały się aborcji w dwa lata po
zabiegu, mają wskaźniki depresji trzy do pięciu razy wyższe niż kobiet bez aborcji.
Dodatkowy zestaw porównań mógłby obejmować szczegółową analizę społeczno-demograficzną, psychologiczną i dotyczącą stylu życia czterech grup kobiet:
1) relacjonujących głównie pozytywne uczucia w okresie podejmowania decyzji
o aborcji i samego zabiegu oraz utrzymujące się przez dłuższy czas zadowolenie
z podjęcia tej decyzji; 2) doświadczających przewagi negatywnych emocji przed
aborcją, podczas i po aborcji; 3) dotkliwie cierpiących przed i podczas zabiegu, ale
szybko dochodzących do siebie i niedonoszących o żadnym długofalowym cierpieniu; oraz 4) kobiet nie cierpiących specjalnie przed aborcją i podczas niej, ale
doświadczających negatywnych reakcji w późniejszym czasie.
Większość z przywoływanych do tej pory badań miała tendencję do skupiania
się na statystycznie przeciętnej kobiecie pragnącej poddać się aborcji lub analizowała
próbki kliniczne129. Natomiast badania Congletona i Calhouna130 porównywały doświadczenia kobiet, które informowały o cierpieniu poaborcyjnym, z kobietami, które
mówiły o reakcji ulgi/neutralnej. Te grupy były podobne pod względem wielu cech
społeczno-demograficznych. 48% kobiet z grupy cierpiącej mówiło, że pamięta poczucie straty bezpośrednio po aborcji – w drugiej grupie nikt o tym nie mówił. Do
reakcji znacznie częstszych w grupie cierpiącej należało też pragnienie zastąpienia
abortowanego płodu, smutek/żal, zmiany behawioralne, takie jak nadużywanie
narkotyków i depresja w okresie kolejnych rocznic aborcji. Jednakże, 20% kobiet
z drugiej grupy przyznawało się do depresji, a 44% wyrażało z czasem smutek/żal
dotyczący doświadczenia aborcji. Większość kobiet z grupy cierpiącej (88%) i niecierpiącej (72%) mówiła o długoterminowych poaborcyjnych wydarzeniach „katalizujących”, jak urodzenie dziecka i poznanie wczesnego rozwoju płodowego, które
wzbudziły myśli lub emocje względem aborcji. Obie grupy (36% każdej z nich)
mówiły o fantazjowaniu na temat dziecka przed aborcją. To badanie było przeprowadzone na bardzo małej próbce (n=50) i opierało się na metodzie retrospektywnej.
Stanowi jednak znaczącą inspirację do przeprowadzenia badań prospektywnych na
większą skalę, z wykorzystaniem podobnych grup porównawczych.
Dla zrozumienia zjawiska aborcji ważne jest również przeprowadzenie badań
na grupie kobiet, które poddały się więcej niż jednej aborcji i mówią o większych pro128
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blemach emocjonalnych w związku z jedną z nich. Grupą kontrolną mogłyby stanowić
aborcje, które nie doprowadziły do stosunkowo poważnych następstw. W ten sposób
można kontrolować, z wykorzystaniem analizy dynamiki relacji i zmiennych osobowościowych, okoliczności życia w okresie podejmowania decyzji o poszczególnych
aborcjach. Oczywiście należy także poświęcić uwagę wydarzeniom życiowym z okresu
przed i po każdej aborcji. Chociaż prawie 43% kobiet, które przeszły jedną aborcję
poddaje się aborcji po raz kolejny131, zapewnienie próbki wystarczającej wielkości do
badań tego rodzaju może być trudne. Głównie dlatego, że kobiety, które ucierpiały
podczas jednej aborcji mają skłonności do cierpienia po raz kolejny, jak również
kobiety, które nie mają problemów za pierwszym razem, nie będą miały trudności
i po raz kolejny. Potwierdzają to badania Kero i wsp.132, którzy odkryli, że 94% kobiet
z powtórnym doświadczeniem aborcji używało tych samych słów do opisania uczuć
związanych z tymi dwoma wydarzeniami. Nie przeprowadzono jednak wystarczających badań nad ideą emocjonalnej ciągłości w kontekście aborcji i wydaje się równie
prawdopodobne, że poziomy negatywnego afektu znacznie różnią się w każdym z doświadczeń.
Badania sugerują znaczne różnice psychologiczne i dotyczące stylu życia
między kobietami, które poddały się jednej aborcji, a tymi, które miały w swym
życiu dwie lub więcej aborcji. Kobiety, które wielokrotnie poddają się aborcji w porównaniu do kobiet mających za sobą jedną aborcję mają skłonności do większej
aktywności seksualnej133, są bardziej skłonne do angażowania się w mniej satysfakcjonujące relacje z partnerami134, rzadziej mieszkają z partnerami135, częściej
wyrażają negatywne uczucia136, mniej istotne są dla nich kwestie moralne czy społeczne137, rzadziej przyznają się do religijności138, doświadczają więcej problemów ze
snem139, są częściej obojętne emocjonalnie140, były częściej zaniedbane w rodzinach
pochodzenia141 oraz wykazują znacząco wyższy poziom stresu negatywnego142.
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Jak widać, wybór właściwej grupy porównawczej w badaniach poaborcyjnych
nie jest łatwy. Konieczne staje się więc korzystanie z grup kontrolnych, dobranych
adekwatnie względem różnorodnych zmiennych.
Wcześniejsze zdrowie psychologiczne
Zważywszy, że badania dowodzą, że istniejące przed aborcją problemy psychologiczne mogą stanowić czynnik ryzyka wystąpienia problemów psychologicznych po aborcji143, konieczne jest przeprowadzenie większej liczby badań, gdzie
kontrolowane są zmienne związane ze zdrowiem psychicznym przed aborcją. Nieliczne badania sugerują, że aborcja jest powiązana ze zwiększonym ryzykiem dla
hospitalizowanych i leczonych ambulatoryjne pacjentek z depresją i próbami samobójczymi144. Nie można już więc dalej twierdzić, że tylko kobiety generalnie
podatne na psychologiczne zranienia są narażone na poaborcyjne komplikacje.
Jedno z badań kobiet z historią problemów psychiatrycznych wykazuje, że
żadna z tych, które donosiły dziecko do końca ciąży, nie popełniła samobójstwa
w okresie 8-13 lat po porodzie, spośród tych zaś, które poddały się aborcji, odebrało
sobie życie 5%145. Dodatkowe badania wykazały, że ciąża i urodzenie dziecka
zmniejszają ryzyko popełnienia samobójstwa146. Wcześniejsze zachowania samobójcze najwyraźniej nie zapowiadają aborcji ani też nie tłumaczą wzrostu ryzyka
podejmowania prób samobójczych po aborcji147. Wyniki te sugerują, że urodzenie
dziecka może zmniejszyć ryzyko podejmowania później prób samobójczych, natomiast aborcja może to ryzyko zwiększyć. Należy też zauważyć, że za mniejszą
liczbę prób i myśli samobójczych u kobiet, które urodziły, może odpowiadać
większe poczucie łączności z rodziną oraz lęk przed zranieniem swoich dzieci148.
Obszary wymagające uwagi w badaniach poaborcyjnych
Następujące obszary badawcze w projektach dotyczących aborcji wymagają
szczególnej spójności teoretycznej i metodologicznej: 1) ocena korzystnego wpływu
aborcji na zdrowie kobiet, 2) analiza relacji między podejmowaniem decyzji o aborcji
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a przystosowaniem poaborcyjnym oraz 3) oszacowanie roli przemocy domowej
w podejmowaniu decyzji o aborcji i funkcjonowaniu po aborcji.
Pozytywne skutki aborcji
Ogromna większość badań podejmujących temat psychologicznych reakcji
na aborcję zajmuje się potencjalnymi skutkami negatywnymi. Jednakże, aborcja
jest czasem konceptualizowana jako doświadczenie stymulujące rozwój kobiet149,
powiązane ze zwiększonym poczuciem władzy nad swoim życiem, większą zdolnością do samorealizacji oraz wysokim poczuciem własnej wartości150. Inni wiązali
możliwość wzrostu z procesem introspekcji w trakcie podejmowania decyzji
o aborcji151. Zdaniem tych badaczy proces rozważania aborcji stwarza okazję do
ponownego przeanalizowania własnych potrzeb, wartości, relacji z innymi, celów
życiowych itd., co w efekcie prowadzi do stanu większego samozrozumienia.
Dwa badania wykorzystujące miernik pozytywnego samopoczucia w miesiąc
po aborcji ukazały, że oceniane przez same kobiety dobre samopoczucie plasowało
się raczej wysoko152. Skalę wykorzystaną w obu tych badaniach opracował Ryff153 –
obejmowała ona kilka obszarów dobrego samopoczucia (autonomia, panowanie
nad środowiskiem, własny rozwój, pozytywne relacje z innymi, cel w życiu i samoakceptacja). Niestety, wymienione badania nie uwzględniały oceny przedaborcyjnej. Korzystanie wyłącznie z oceny poaborcyjnej uniemożliwia rzetelną
ocenę skutków zabiegu, gdyż pomija wiele istotnych czynników osobistych i sytuacyjnych z okresu przed i po aborcją. Russo i Zierk154 stwierdzili, że poddanie
się aborcji było powiązane z wysoką samoakceptacją, jednakże ten wynik tracił na
znaczeniu po usunięciu wpływu różnych zmiennych kontekstowych. W badaniu
178 kobiet, które wypełniały kwestionariusz odnoszący się do przystosowania poaborcyjnego średnio 18 miesięcy po aborcji, 46% mówiło o wzroście energii, 53%
o poprawie perspektyw, a odsetek kobiet przyznających się do poprawy relacji
149
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z partnerem, rodzicami i innymi ludźmi wynosił odpowiednio 35%, 17% i 27%155.
Podczas badania 438 kobiet z doświadczeniem aborcji, przeprowadzonego dwa
lata po aborcji, uczestniczki były poproszone o ocenę, w jakim stopniu zgadzają
się ze stwierdzeniem: „Uważam, że aborcja przyniosła w moim życiu pozytywne
skutki”. Średnia odpowiedź, zaznaczana na skali od 1 (absolutna niezgoda) do 5
(pełna zgoda), wyniosła neutralne 3,1156.
Poczucie ulgi jest najczęściej przywoływanym dobrodziejstwem aborcji157.
Jednakże „poczucie ulgi” samo w sobie jest na ogół niezdefiniowane. Kobiety,
które twierdzą, że po aborcji poczuły ulgę, mogą mieć na myśli różne rzeczy: że
nie będą musiały ponosić odpowiedzialności za wychowanie dziecka; że przetrwały stresujący dzień aborcji; że już inni nie będą na nie wywierać nacisku; że
już nie grozi im odkrycie ciąży przez rodziców; że minęły fizyczne objawy ciąży;
że nie doświadczają żadnych komplikacji po zabiegu. Co więcej, jak wspomniano
wcześniej, z upływem czasu informacji o odczuwaniu ulgi często jest coraz mniej,
negatywne zaś reakcje i niezadowolenie z decyzji o aborcji mogą wzrastać158.
Przyszłe badania powinny doprecyzować konstrukt ulgi.
Psychologiczne reakcje na aborcję obejmują, jak widać, złożoną kombinację
pozytywnych i negatywnych emocji i elementów poznawczych. Niedawno przeprowadzone badanie obejmujące 211 Szwedek pragnących poddać się aborcji wykazało, że dwie trzecie respondentek wyrażało zarówno pozytywne (ulga), jak i negatywne uczucia odnośnie aborcji, a pozostała jedna trzecia – wyłącznie uczucia
negatywne, jak lęk, żal, ból i poczucie pustki159. Pod koniec sprawozdania autorzy
badania napisali: Poczucie ulgi, że jest się uratowaną od niechcianego rodzicielstwa,
nie wykluczało bolesnych odczuć, które mogą odzwierciedlać doświadczenie konfliktów etycznych i poczucie straty (s. 1489). Również inne badania ukazywały, że
poczuciu ulgi towarzyszyć mogą emocje negatywne160.
Legalizacja aborcji przed 40 laty opierała się na założeniu, że jest ona dobrem
dla kobiety. Co zdumiewające, w profesjonalnej literaturze właściwie brakuje
dobrze zaplanowanych badań szczegółowo dokumentujących tę tezę. Niektórzy
lekarze i naukowcy zwracają uwagę, że to na osobach, które przeprowadzają czy
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propagują daną procedurę medyczną spoczywa obowiązek udowodnienia, iż jest
ona bez żadnej wątpliwości długoterminowo korzystnym zabiegiem terapeutycznym161. Inni uważają, że kobiety, unikając urodzenia niechcianego dziecka,
zyskują większą wolność wyboru, mogą skupić się na dzieciach, które już urodziły,
bądź odłożyć urodzenie dziecka do czasu, kiedy są gotowe – a wówczas będą się
miały o wiele lepiej pod względem materialnym i psychologicznym162.
Biorąc pod uwagę liczne dane dotyczące ryzyka związanego z aborcją, potrzebne jest zbadanie ewentualnych psychologicznych, ekonomicznych i społecznych korzyści, tak by pomóc kobietom podejmować decyzje oparte na pełnej
informacji. Zgodnie z sugestią Reardona163, właściwą drogą zbadania osobistych
korzyści płynących z aborcji mogłoby być zebranie danych prospektywnych dotyczących powodów, dla których kobiety chcą poddać się aborcji, a potem prześledzenie ich historii na przestrzeni kilku lat, tak aby zbadać, do jakiego stopnia
aborcja rzeczywiście doprowadziła do spełnienia oczekiwań. Na przykład, czy
decyzje o aborcji opierające się na planach co do edukacji czy kariery łączą się
z przewidywanymi korzyściami? W tym kontekście konieczne jest systematyczne
przebadanie wielu czynników demograficznych, indywidualnych, interpersonalnych i sytuacyjnych. Dopóki nie pojawią się badania jednoznacznie wskazujące na dobroczynne skutki aborcji, trudno będzie usprawiedliwić stosowanie
tej procedury. Trend zmierzający do uprawiania medycyny opartej na dowodach
(evidence based medicine) wymaga wręcz od badaczy podjęcia tego tematu w jak
najbardziej poprawny metodologicznie sposób.
Dynamika decyzji o aborcji i przystosowanie po aborcji
Przeprowadzone badania sugerują, że podejmowanie decyzji odnośnie
do rozwiązania nieplanowanej ciąży są dla wielu kobiet trudne, nawet jeśli wyrażają one niezachwianą wolę jej przedwczesnego zakończenia164. Badanie, które
przeprowadzili Husfeldt i wsp.165, wskazało, że 44% badanych kobiet miało wątpliwości odnośnie swojej decyzji, kiedy ciąża była potwierdzona, a 30% nadal
wyrażało wątpliwości w dniu aborcji. Kiedy Kero i wsp.166 prowadzili wywiady
z 221 Szwedkami decydującymi się na aborcję, 46% respondentek wyjawiło, że
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myśli o zakończeniu ciąży wywołały u nich konflikt sumienia. Zebrane dowody
wskazują również, że wiele kobiet żądających początkowo aborcji, w końcu się jej
nie poddaje167. Co więcej, wyniki innych badań wykazały, że 76,1% kobiet, które
poddały się aborcji, nigdy nie chciałoby powtórzyć tego doświadczenia168. Wiele
kobiet, które poddaje się aborcji, ponownie zachodzi w ciążę w ciągu roku i tym
razem decyduje się urodzić dziecko169, co pośrednio sugeruje, że przeprowadzona
poprzednio aborcja jest postrzegana jako błąd.
Proces podejmowania decyzji uznano za jedną z głównych zmiennych odróżniających kobiety, które mają problemy psychologiczne w przystosowaniu
po aborcji, od kobiet, które tych problemów nie mają170. Przy czym trudności
z decyzją są szczególnie powiązane z poczuciem winy po aborcji171, lękiem172 oraz
z żalem, depresją i gniewem173. Dzieje się tak szczególnie wtedy, kiedy decyzja
o aborcji jest ambiwalentna z racji na jednoczesne, choćby ulotne, pragnienie
posiadania dziecka174 oraz kiedy jest wywierany nacisk bądź przymus ze strony
partnera175. Dysponujemy znaczną liczbą dowodów wskazujących, że do wyboru
aborcji kobiety są często nakłaniane przez partnerów, a mężczyźni często odgrywają główną rolę w ostatecznych decyzjach kobiet176. Opóźnianie decyzji
o aborcji i przesuwanie jej poza pierwszy trymestr prawdopodobnie świadczy
o ambiwalencji. Tymczasem kobiety poddające się aborcji w drugim trymestrze
doświadczają więcej trudności poaborcyjnych. Osofsky i wsp.177 odkryli, że 51%
kobiet, które poddały się aborcji w drugim trymestrze, mówiło o trudnościach
w podjęciu tej decyzji, w porównaniu z jedynie 12% kobiet, które poddały się
aborcji w pierwszym trymestrze. W przyszłych badaniach należałoby poświęcić
więcej uwagi decyzjom i poaborcyjnym reakcjom wśród kobiet o różnym pochodzeniu, różnych cechach charakteru i znajdujących się w różnych okolicznościach
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życiowych. Istnieją badania wskazujące, że kobiety rasy czarnej mają skłonności
do większej ambiwalencji niż rasy białej178.
W sytuacji, kiedy znaczna część współczesnej populacji kobiet wykazuje
skłonności do odkładania zawarcia małżeństwa i urodzenia dzieci do czasu ukończenia nauki, zdobycia zawodu czy uzyskania jakiegoś poziomu niezależności finansowej, wiele kobiet reaguje negatywnie na nagłą perspektywę zmiany planów.
Co więcej, kobiety, które budują swoją tożsamość, nie widząc miejsca na macierzyństwo, mogą nawet zareagować myśleniem katastroficznym, charakteryzującym się poczuciem, że kontynuacja ciąży będzie dla nich „końcem życia”. Jak
sugeruje Mathews-Green179: …niektóre kobiety tak mocno obstają przy prawie do
regulowania kwestii prokreacji, że nagłe wtargnięcie macierzyństwa jest często postrzegane jako całkowita utrata władzy nad swoim obecnym i przyszłym ja. A to
może sparaliżować ich zdolność do myślenia w sposób bardziej racjonalny i realistyczny. Zgodne z tym poglądem, najczęściej podawanym argumentem za aborcją
było to, że kontynuowanie ciąży może zdruzgotać przyszłość kobiety180.
Postrzegając niezaplanowaną ciążę jako okres osobistego kryzysu dla wielu
kobiet, Landy181 zaobserwowała, że kiedy kobiety rozważają poddanie się aborcji,
ich zdolności podejmowania decyzji mogą rzeczywiście być czasowo upośledzone.
Opisała cztery typy błędnego myślenia, zauważonego w klinikach aborcyjnych:
1) „podejście spontaniczne”, kiedy to decyzja jest podejmowana szybko, bez pozostawienia wystarczającego czasu na rozważenie innych możliwości i zbadanie
sprzecznych emocji; 2) „podejście racjonalno-analityczne”, kładące nacisk na praktyczne powody zakończenia ciąży (finanse, samotne rodzicielstwo itd.) i wykluczające rozważania emocjonalne, jak więź z dzieckiem; 3) „podejście zaprzeczająco-zwlekające”, które polega na odkładaniu decyzji tak długo, jak się da, z powodu
wewnętrznej walki dotyczącej wyboru między kontynuacją a przerwaniem ciąży;
4) „podejście niezdecydowania”, charakteryzujące się składaniem podjęcia decyzji
na innych (partnera, rodziców, pracownika służby zdrowia itd.).
W badaniu zajmującym się strategiami radzenia sobie Cohen i Roth 182,
odkryli, że kobiety, które stosowały zaprzeczanie lub unikanie, jako sposób radzenia sobie z aborcją, mówiły o wyższym poziomie lęku i depresji po aborcji niż
kobiety, które nie przyjęły takiego kroku. Kobiety, które podejmowały strategię charakteryzującą się takimi zachowaniami, jak rozmyślanie o zabiegu i omawianie tej
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decyzji z innymi, w porównaniu z kobietami niewykorzystującymi takich bezpośrednich sposobów radzenia sobie z tą decyzją, doświadczały większego obniżenia
poziomu lęku między okresem przed aborcją i po niej. Wyniki te sugerują, jak
istotne jest zachęcanie kobiet rozważających aborcję do uważnego przemyślenia
i przeanalizowania tej decyzji, przyglądając się uważnie argumentom za i przeciw.
W badaniach Simondsa i wsp.183, mających na celu sprawdzenie, w jaki
sposób medyczne metody aborcji wpływają na osobiste doświadczenie aborcji,
stwierdzono, że wiele kobiet zniekształcało rzeczywistość tego procesu, aby uczynić
go łatwiejszym do przejścia. Kobiety opisywały konkretnie aborcję indukowaną
farmakologicznie jako „bardziej naturalną”, „jak menstruacja”, „bardziej ludzką”
i „mniej złą” niż aborcja chirurgiczna. Autorzy odnotowali, że wspomnienia kobiet
o aborcji sugerowały zniekształcone czy życzeniowe tworzenie pojęcia tego procesu
jako nieprawdziwą aborcję, ale coś podobnego do spóźnionej miesiączki, która
wreszcie nadchodzi. Badania Fostera i Sprinthalla184 wykazały, że u dorastających
dziewcząt i młodych kobiet poziom rozumowania powiązany z podejmowaniem
decyzji o aborcji był znacznie niższy od ich ogólnych zdolności poznawczych.
Kiedy decyzja wymaga naruszenia zasad sumienia, co – jak się wydaje – jest częste
w przypadku aborcji, a świadczy o tym przytaczany w literaturze wysoki poziom
poczucia winy185, regresja w funkcjonowaniu poznawczym najwidoczniej pomaga
w poradzeniu sobie z tą decyzją, przynajmniej na jakiś czas. Wtedy jednak gdy
stresogenny czas podejmowania decyzji nt. aborcji się skończy, zniekształcanie
doświadczenia aborcji i/lub racjonalizowanie własnego zachowania są mniej skuteczne, ponieważ zdolności poznawcze wracają do osobnicznej normy. Rozważania
te sugerują jak ważne jest prowadzenie dalszych badań nad wahaniami funkcjonowania poznawczego przed i po aborcji.
Kobiety, które chcą poddać się aborcji otrzymują z zasady informacje odnoszące do tego, w jaki sposób ten proces wpłynie na nie od strony fizycznej.
Doradcy przedaborcyjni są natomiast krytykowani za nie udzielanie wystarczających informacji co do czynników ryzyka wystąpienia problemów emocjonalnych186. Uważa się, że kobiety które rozważają aborcję, potrzebują uważnego
wysłuchania oraz zachęcania do niezależności w podejmowaniu decyzji. Myśl
tę podkreślił Miller187, stwierdzając, że kobieta która rozważa aborcję, a wyraża
radość z bycia w ciąży lub pragnienie urodzenia dziecka, którym mogłaby się zająć,
zasługuje na doradzanie przedaborcyjne zgłębiające te uczucia. Pokrewną opinię
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wyraził Lemkau188: w środowisku politycznym, w którym prawo kobiety do poddania
się aborcji jest bezustannie podważane, łatwo jest zapomnieć, jak ważne jest prawo
do niezdecydowania się na aborcję. Co więcej, osoby pracujące z kobietami rozważającymi decyzję o aborcji powinny być zachęcane do niepodawania im swojej
własnej opinii o tym, co postrzegają jako najlepsze dla tych kobiet.
Niestety, wiele kobiet wybiera aborcję, nie zapoznawszy się w pełni z możliwymi konsekwencjami tej procedury. Tymczasem z badań wynika, że wprowadzenie kobiety w błąd czy odmówienie podania pełnych informacji wiąże się z trudnościami poaborcyjnymi189. Udostępnienie kobietom, szczególnie tym, które o to
pytają, dokładnych informacji dotyczących rozwoju płodowego powinno pomóc
w podjęciu decyzji odzwierciedlającej ich system przekonań i wartości. Unikanie
omówienia rozwoju płodowego lub używanie określeń, takich jak „tkanka” czy
„zlepek komórek” w odniesieniu do sześciotygodniowego czy starszego dziecka
w łonie matki jest uważane przez wielu pracowników służby zdrowia za pomocne,
gdyż sprawia, że decyzja wydaje się prosta i skupiona na tym, czego kobieta pragnie.
Inni jednakże mogą uznać tę praktykę za rodzaj oszustwa, twierdząc, że jest to
pogwałcenie prawa kobiety do podjęcia decyzji w oparciu o pełne informacje.
Oczywiście, jest to opinia nacechowana dużym ciężarem politycznym, podziela
ją jednak od lat część pracowników służby zdrowia. Dobrze przedstawił to stanowisko Riggs190 w liście opublikowanym w „New England Journal of Medicine”:
Kobiety zasługują na to, by wiedzieć dokładnie, co będzie usunięte, zanim podejmą
decyzję. Lekarz, który chroni je przed faktami, aby uchronić je przed lękiem i poczuciem winy, podejmuje decyzję moralną w ich imieniu… a pozbawienie kobiety
rozważającej aborcję opisu płodu, niezależnie od tego, czy o to prosi, czy nie, jest
pozbawieniem jej możliwości wyrażenia zgody na postawie rzetelnych informacji.
Biorąc pod uwagę znaczne zróżnicowanie między poszczególnymi stanami, jeśli
chodzi o formę i zakres podawanych informacji w ramach poradnictwa przedaborcyjnego, można by w przyszłości przeprowadzić badania nad skutkami wpływu
podawanych informacji o rozwoju płodowym na proces podejmowania decyzji
oraz na ew. konsekwencje psychologiczne zabiegu.
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Przemoc w domu a aborcja
Wiele badań wskazuje, że problemy w relacjach z partnerem należą do najczęstszych motywów decydowania się na aborcję191, przy czym doświadczenie
przemocy seksualnej ze strony partnera często okazywało się czynnikiem decydującym o wyborze aborcji192. Kobieta, będąca ofiarą przemocy w domu, może
zdecydować się na aborcję z różnych powodów powiązanych z przemocą: 1) ponieważ obecna lub poprzednie ciąże spowodowały nasilenie się przemocy, 2) z lęku,
że płód zostanie uszkodzony w wyniku przemocy, 3) z powodu przymusu ze
strony osoby stosującej przemoc, 4) ponieważ ciąża była wynikiem gwałtu, 5) ze
względu na brak osobistego zainteresowania, 6) z powodu niechęci związanej
z perspektywą urodzenia dziecka mężczyzny stosującego przemoc193. Chociaż nie
przeprowadzono dotąd szerokiego badania aborcji jako czynnika ryzyka wystąpienia przemocy w domu, Hedin i Janson194 odnotowali związki między aborcją
a przemocą podczas kolejnej ciąży.
Przemoc w związku zidentyfikowano również jako czynnik ryzyka negatywnego przystosowania po aborcji195. Złożoność relacji między przemocą ze
strony partnera a podejmowaniem decyzji o aborcji i przystosowaniem po aborcji
jest tym większa, że częściowo pokrywają się możliwe negatywne skutki, takie jak:
lęk, depresja i używanie środków odurzających, zarówno wśród ofiar przemocy196,
jak i wśród kobiet, które poddały się aborcji197. Ponadto należy wziąć pod uwagę,
że zarówno przemoc ze strony partnera, jak i niechciane ciąże są częstsze u kobiet
wykazujących szczególne cechy społeczno-demograficzne, jak ubóstwo, niskie wykształcenie i pozostawanie niezamężną198. Jak widać, konieczne jest prowadzenie
dalszych badań nad dość skomplikowanymi powiązaniami między przemocą,
aborcją i zdrowiem psychicznym, z uwzględnieniem kontekstu społeczno-demograficznego, w którym podejmowane są decyzje o aborcji.
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Wnioski
Z rozmaitych politycznych, społecznych i ideologicznych powodów psychologia aborcji nie uzyskała takiego zainteresowania ze strony badaczy, na jakie
zasługuje temat dotykający życia tak wielu kobiet. Ponadto badania pochodzące
z całego świata naznaczone są licznymi brakami metodologicznymi. Pojawia się
więc potrzeba udoskonalenia badań zarówno pod kątem teoretycznym, metodologicznym, jak i treściowym. Autorzy niniejszej pracy opowiadają się za wykorzystaniem szerokich ram teoretycznych, tak aby wprowadzić spójność między dawne
i przyszłe badania. Zaproponowano bioekologiczny model Bronfenbrennera jako
wystarczająco obszerną strukturę, mogącą pomieścić wszystkie czynniki demograficzne, indywidualne, związane z relacjami, sytuacyjne, społeczne i kulturowe, z możliwymi odniesieniami do podejmowania decyzji o aborcji i przystosowania po aborcji
w dłuższej perspektywie. Sugeruje się również uwzględnianie moderatorów relacji
między aborcją a jej psychologicznymi skutkami, a także mediatorów związków
między doświadczeniem aborcji a skutkami psychologicznymi. Zaproponowano
również wykorzystywanie bardziej urozmaiconych strategii badawczych, prowadzenia badań podłużnych, włączenia właściwie dobranych grup kontrolnych oraz
kontroli stanu psychologicznego sprzed aborcji. Wskazano również trzy obszary
badań, dające szansę poszerzenia naszego rozumienia psychologii aborcji (pozytywne
skutki/korzyści aborcji, podejmowanie decyzji o aborcji i przemoc domowa).
Konieczność przeprowadzenia szeroko zakrojonego ogólnonarodowego
badania longitudalnego dotyczącego kobiet stających wobec nieplanowanej ciąży
jest regularnie podnoszona przez badaczy199. Niestety, silne emocje dotyczące tego
tematu sprawiają, że prowadzenie prac wolnych od uprzedzeń moralnych, politycznych i filozoficznych jest bardzo trudne, być może stanowi nawet nieosiągalny
cel. Biorąc jednak pod uwagę interes milionów kobiet poddających się temu najpowszechniejszemu obecnie zabiegowi chirurgicznemu w USA i na całym świecie,
oczywiste jest, że należy przeprowadzić więcej bardziej dociekliwych i precyzyjnych badań. Warto przy tym nie zapominać, że bez względu na poprawność
metodologiczną, staną się one celem ataków politycznych. Komentarz wydawców
„Canadian Medical Association Journal”, (2003) będący odpowiedzią wobec niektórych czytelników krytykujących publikowanie badań dotyczących psychiatrycznych następstw aborcji, uzmysławia jak ważne jest, by badacze podchodzili
do tematu aborcji z należytą starannością metodologiczną i teoretyczną: Ta debata
prowadzona jest na forum publicznym w kategoriach religijnych, ideologicznych i politycznych – są to formy dyskursu, w których rzadko zdarza się bezstronność. Ale
my w medycynie przyjmujemy zasadę, że nauka oferuje nam bardziej obiektywne
sposoby analizy. Rozważanie aborcji jako kwestii zdrowotnej, jako „zabiegu” me199
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dycznego oznacza wyjęcie tego tematu z argumentacji metafizycznej i moralnej
i umieszczenie go w dziedzinie bardziej pragmatycznej, gdzie rozważania prowadzi
się w kategoriach takich, jak bezpieczeństwo, równość dostępu, skutki i wskaźniki
ryzyka-korzyści oraz gdzie dominujący dyskurs etyczny posługuje się określeniami
świeckimi, jak autonomia i wybór pacjentki200.
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Profilaktyka i terapia
Adopcja alternatywą aborcji
Magdalena Lesiak, Gabriela Wtorkiewicz
Zasady adopcji (przysposobienia) reguluje Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
(artykuły 114-127). Adoptować może osoba mająca pełną zdolność do czynności
prawnych i gwarantująca właściwą opiekę powierzonemu dziecku. Przysposobić
można dziecko tylko dla jego dobra, w sytuacji, w której jego rodzice: nie żyją, są
ubezwłasnowolnieni, zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub wyrazili przed
sądem zgodę na jego adopcję. Do pozbawienia władzy rodzicielskiej dochodzi
wówczas, gdy rodzice nie wywiązują się ze swoich obowiązków wobec dziecka na
skutek trwałej przeszkody, nadużywania władzy rodzicielskiej lub rażącego zaniedbania. Przysposobienie po pozbawieniu rodziców władzy rodzicielskiej jest najczęściej orzekaną formą adopcji w Polsce. Zwane jest przysposobieniem pełnym.
Drugim rodzajem pełnej adopcji jest przysposobienie będące wynikiem wyrażenia
przez rodziców biologicznych zgody na adopcję ich dziecka przez nieznane im
osoby. W większości przypadków ten rodzaj adopcji dotyczy dzieci w wieku niemowlęcym i dlatego, zdaniem autorek niniejszego artykułu, stanowi alternatywę
dla aborcji.
W tabeli 1. przedstawiono dane dotyczące liczby adopcji w Polsce i w łódzkim
Archidiecezjalnym Ośrodku Adopcyjno-Opiekuńczym (AOAO), z podkreśleniem adopcji ze wskazaniem. Ogólna liczba adopcji w ostatnich latach, zarówno
w Polsce, jak i w AOAO utrzymuje się na stałym poziomie. Istnieje jednak istotna
różnica w liczbie adopcji, na które rodzice wyrazili zgodę: w Polsce jest to ok. 35%
wszystkich orzekanych adopcji, a w przypadku Ośrodka w Łodzi jest to liczba
dwukrotnie wyższa. Analiza spraw adopcyjnych z ostatnich kilku lat wskazuje na
skuteczność cyklicznych akcji informacyjno-profilaktycznych „Mamo nie chcę
umierać na śmietniku”, których celem jest wskazanie adopcji jako alternatywy
dla aborcji, dzieciobójstwa czy porzuceń. Akcja polega na rozprowadzeniu ulotek
z informacjami o możliwości pozostawienia dziecka i uzyskania pomocy w takiej
sytuacji.
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Tabela 1.: Przysposobienia w Polsce i w AOAO w Łodzi (w latach 1998-2003)
POLSKA

AOAO ŁÓDŹ

liczba orzeczonych
przysposobień

% adopcji, na
które rodzice
wyrazili zgodę

liczba orzeczonych
przysposobień

% adopcji, na
które rodzice wyrazili zgodę

1998

2425

918 (37,85%)

67

39 (58,21%)

1999

2344

786 (33,53%)

70

46 (65,71%)

2000

2474

857 (34,64%)

64

44 (68,75%)

2001

2496

833 (33,37%)

74

54 (77,14%)

2002

2454

855 (34,84%)

70

52 (74,28%)

2003

Brak danych

Brak danych

65

53 (81,54%)

410

288 (70,24%)

Rok

Razem

Dane Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl oraz niepublikowane dane
AOAO

Obserwując przekrój społeczny rodzin biologicznych zgłaszających się do
AOAO z zamiarem oddania dziecka do adopcji, można zauważyć, że w przeważającej części stanowią je kobiety między 24. a 35. r.ż., z wykształceniem zawodowym, bez stałego zatrudnienia, samotnie wychowujące dzieci. Jako główny
powód oddania dziecka do adopcji podawały trudną sytuację życiową i materialną
oraz brak wsparcia ze strony partnera (ojca dziecka) lub rodziny. Zarówno ciąża,
jak i decyzja o oddaniu dziecka do adopcji dotyczy obojga partnerów – matki i ojca
dziecka, jednak zwykle mówi się tylko o matkach oddających dzieci do adopcji.
Małżeństwa zrzekające się stanowią niewielki procent wszystkich przypadków.
Przez ostatnie dwa lata, do AOAO w Łodzi były zgłoszone łącznie 153
sprawy związane z decyzją o oddaniu dziecka innej rodzinie. W 106 przypadkach
rodzice biologiczni zdecydowali się na wyrażenie zgody na adopcję swoich dzieci
i po upływie sześciu tygodni od urodzenia dziecka złożyli stosowne oświadczenie
w Sądzie Rodzinnym. Aż w 20 przypadkach matki, po uregulowaniu swoich spraw
rodzinnych i ekonomicznych, zmieniły swoją pierwotną decyzję i zdecydowały
się na przyjęcie i wychowanie dzieci. W 15 przypadkach matki nie wywiązały się
z zobowiązania o uregulowaniu sytuacji prawnej dzieci, nie interesowały się ich
losem, nie odwiedzały w szpitalu, nie utrzymywały kontaktu z Ośrodkiem. Pracownicy instytucji zmuszeni byli do podjęcia decyzji o przewiezieniu dzieci do
Domu Dziecka dla Małych Dzieci lub Pogotowia Rodzinnego i wszczęcia postępowania o pozbawienie władzy rodzicielskiej. Po zakończonym postępowaniu
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wszystkie piętnaścioro dzieci zostało przysposobionych. Sprawy nazwane, jako
„inne” (w 2002 roku – 1, w 2003 – 4) to zgony dzieci i sprawy dzieci z trudną sytuacją zdrowotną (zespół Downa, przepuklina rdzeniowa, głębokie wcześniactwo).
Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego, matka biologiczna po urodzeniu dziecka ma minimum 42 dni na podjęcie decyzji o zrzeczeniu. W tym czasie dziecko przebywa na Oddziale Preadopcyjnym bądź w rodzinie zastępczej, pełniącej zadania pogotowia rodzinnego. Matka biologiczna ma
prawo kontaktu z dzieckiem, odwiedzania go i otrzymywania informacji o jego
stanie zdrowia i rozwoju. Po upływie sześciu tygodni może złożyć w sądzie rejonowym oświadczenie, że wyraża zgodę na adopcję swojego dziecka w przyszłości, przez nieznane jej osoby. Możliwość odwołania tej decyzji istnieje do
momentu złożenia przez kandydatów na rodziców adopcyjnych wniosku o przysposobienie. W przypadku zrzeczenia anonimowego zostają zerwane wszelkie
więzi prawne dziecka z rodziną biologiczną, a adopcja orzeczona po zrzeczeniu
jest adopcją nierozwiązywalną. Matka biologiczna nie ma możliwości poznania
rodziców adopcyjnych.
Istnieją również inne formy rodzinnej opieki zastępczej, w których matka
biologiczna ma możliwość poznania opiekunów swojego dziecka (adopcja ze
wskazaniem), utrzymywania kontaktu z dzieckiem, a także przyjęcia dziecka z powrotem do swojej rodziny, gdy już jej sytuacja życiowa będzie na to pozwalała
(rodzina zastępcza, pogotowie rodzinne). Adopcja ze wskazaniem to rodzaj
adopcji, w którym matka biologiczna (rodzice) wyraża zgodę na adopcję swojego
Schemat 1. Aborcja a formy rodzinnej opieki zastępczej
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Schemat 2. Sytuacja matek na poszczególnych etapach decyzji o adopcji.
PROBLEMY

OCZEKIWANIA

INSTYTUCJE/specjaliści

Przed adopcją (ciąża)
– wahania, co do decyzji,
– niepewność
– lęk przed opinią społeczną
– zaprzeczanie istnienia
więzi z dzieckiem
– chęć wyboru rodziców
adopcyjnych
– poczucie krzywdy
– problemy prawno-formalne
– brak wsparcia
– ojciec biologiczny
– chęć zachowania tajemnicy
i ukrycia się

Rozmowy
Porady
Pomocy w podjęciu
decyzji
Wsparcia psychicznego
Znalezienia schronienia
Pomocy w uregulowaniu
sytuacji prawnej
Pomocy w ukryciu się
Potwierdzenia słuszności
decyzji
Opieki
Odciążenia z poczucia
winy

Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
Centrum Pomocy
Rodzinie
Dom Samotnej Matki
Schronisko dla
Kobiet
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
Kościół
Pedagodzy, psychologowie, prawnicy,
pracownicy socjalni,
lekarze, księża

Poród i okres okołoporodowy
– brak wsparcia
– brak ubezpieczenia
– obawa przed oceną
personelu i otoczenia
– dylematy dotyczące
kontaktu z dzieckiem –
karmienia, pożegnania
– lęk przed sądem i formalnościami

Odwiedziny
Podtrzymanie na duchu
Rozmowy z lekarzem
Możliwość pożegnania
się z dzieckiem
Porady
Załatwienia spraw formalnych
Utwierdzenia w decyzji

Szpital
Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy
USC
Centrum Pomocy
Rodzinie
Kościół
Pedagodzy, psychologowie, prawnicy,
pracownicy socjalni,
lekarze, księża

Po adopcji
– poczucie straty
– tęsknota za dzieckiem
– poczucie winy
– obniżony nastrój
– zaburzenia somatyczne
– zachowania destrukcyjne
– problemy formalno-prawne
– lek przed spotkaniem
z dzieckiem/marzenia
o spotkaniu
– „syndrom kukułki”

Informacje o dziecku,
jego zdrowiu
Potwierdzenie, że
dziecko trafiło do dobrej
rodziny
Pociecha
Pomoc w przeżyciu
żałoby
„Recepty” – jak teraz żyć
Zdjęcie poczucia winy
Pomoc w powrocie do
środowiska

OAO
USC
Centrum Pomocy
Rodzinie
Ośrodek Interwencji
Kryzysowej
ZOZ
Kościół
Dom Samotnej Matki
Schronisko dla Kobiet
Pedagodzy, psychologowie, prawnicy,
pracownicy socjalni,
lekarze, księża
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dziecka przez konkretne osoby, znane im osobiście. Rodzina zastępcza jest to
czasowa forma opieki, która powstaje na mocy orzeczenia sądu w sytuacji, kiedy
dziecko nie może przebywać ze swoimi rodzicami. Dzieci umieszczane są w rodzinie zastępczej z powodu ograniczenia, pozbawienia bądź zawieszenia władzy
rodzicielskiej, a także na prośbę rodziców biologicznych. Pod względem prawnym
dziecko jest członkiem rodziny biologicznej, a w rodzinie zastępczej jedynie
przebywa; rodzina zastępcza ma obowiązek utrzymywania kontaktów z rodziną
naturalną w celu podtrzymywania więzi emocjonalnych łączących dziecko z jego
rodzicami i innymi bliskimi. Pogotowie Rodzinne to specyficzna forma rodziny
zastępczej – zawodowa rodzina zastępcza krótkoterminowa. Dzieci przebywają
w takiej rodzinie najdłużej 15 miesięcy.
Ogromną rolę odgrywają osoby i instytucje, do których kobieta ujawniająca
zamiar oddania dziecka zgłosi się po pomoc, a więc Dom Samotnej Matki, Ośrodek
Adopcyjno-Opiekuńczy, Telefon Zaufania czy Szpital. Oczywiście, w każdej z tych
instytucji matka szuka innej pomocy. Oczekiwania jej są również uzależnione
od indywidualnej sytuacji i potrzeb (schemat 2.). Instytucją, która jest w największym stopniu zaangażowana w pomoc matce, jest OAO, który zajmuje się pozyskiwaniem kandydatów do adopcji, diagnozowaniem i przygotowaniem ich do
adopcji, a także przeprowadzaniem adopcji i pomocą postadopcyjną. W Ośrodku
Adopcyjno-Opiekuńczym matka, zgłaszająca chęć oddania dziecka do adopcji czy
wahająca się w swojej decyzji, może uzyskać pełną informację na temat prawnej
strony adopcji, poradę psychologiczno-pedagogiczną, pomoc terapeutyczną,
a także skierowanie do innych instytucji współpracujących w procesie adopcji.
W Polsce obecnie jest ok. 80 Ośrodków Adopcyjno-Opiekuńczych, publicznych
i niepublicznych (w tym 18 katolickich).
Istotną sprawą jest gotowość kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych do przyjęcia niechcianych dzieci. W Polsce od kilku lat obserwuje się
znaczny wzrost liczby par borykających się z problemem niepłodności. Szacuje
się, że co 8.-10. para nie może mieć dzieci. Większość z nich podejmuje długoletnią, wieloetapową diagnozę i leczenie. Gdy podejmowane wysiłki nie przynoszą
upragnionego rezultatu, część z nich decyduje się na adopcję. Kandydaci na rodziców adopcyjnych, zgłaszający się do AOAO w Łodzi to w 95% małżeństwa bezdzietne, z kilkuletnim stażem, o ustabilizowanej sytuacji materialnej i zawodowej,
gotowe do przyjęcia małego dziecka, najchętniej niemowlęcia. Jak wynika z tabeli
2., liczba kandydatów każdego roku jest wyższa niż liczba przeprowadzanych
adopcji. Nie ma więc problemu z powierzeniem dzieci o uregulowanej sytuacji
prawnej i dobrym stanie zdrowia. Dzieci chore, z nieuregulowaną sytuacją prawną
i te, których rodzice zastanawiają się nad ostateczną decyzją bądź potrzebują czasu
na rozwiązanie problemów życiowych, mogą liczyć na opiekę w rodzinach za-

PROFILAKTYKA I TERAPIA

274

stępczych i Pogotowiach Rodzinnych. W Łodzi jest ich obecnie 24 i mogą łącznie
przyjąć ok. 60 dzieci.
Tabela 2.: Liczba kandydatów a liczba adopcji (AOAO w latach 1999-2003)
Rok

Liczba zgłoszonych
małżeństw

Liczba
adopcji

1999

78

70

2000

102

64

2001

106

74

2002

91

70

2003

101

65

Razem

578

343

Jako podsumowanie warto przytoczyć wypowiedzi rodziców adopcyjnych
– osób najbardziej zainteresowanych rozwiązaniem „adopcja zamiast aborcji”:
Najpiękniejsze, co mnie w życiu spotkało, zawdzięczam kobiecie, która z sobie tylko
wiadomych przyczyn oddała swoją córkę do adopcji. I nie oceniam jej decyzji w kategorii dobro-zło. Jestem przekonana, że oddanie dziecka do adopcji jest bardzo
trudną, życiową decyzją i łączy się z osobistą tragedią matki. Bardzo jej współczuję,
że nie może wychować dziecka, które urodziła. Nigdy o niej nie myślę źle. Jestem
jej wdzięczna. Chcę Ci podziękować, Matko mojego dziecka, za to, że je urodziłaś
i pozwoliłaś, abyśmy je pokochali. Zawsze będę myślała o Tobie ciepło i gdzieś tam,
w moim sercu jest miejsce i dla Ciebie. (Anetta)
Decyzja o oddaniu dziecka do adopcji jest rzeczą najlepszą, jaką biologiczna
matka może zrobić dla swego dziecka, gdy nie chce lub nie może wychowywać go.
O ileż to lepsze od zbrodni aborcji, która niby powinna być prawem kobiety! Ja już
dziękuję biologicznej mamie, która teraz pewnie nosi pod sercem moją Kruszynę,
mój najdroższy, wytęskniony skarb. Kimkolwiek jest, niech Bóg wynagrodzi jej tę
decyzję, którą uszczęśliwi mnie, mojego męża, moich najbliższych i, mam nadzieję,
moje dziecko. (Agusia)
Mam na imię Ania. Mój mąż to Jacek. Nasz skarb to Hania. Teraz ma cztery
lata. Nadal nie możemy się nią nacieszyć. Poznaliśmy się, gdy skończyła sześć tygodni.
Urodziła ją inna kobieta, ponieważ ja jestem chora i nie mogę mieć dzieci. Nigdy nie
krytykowałam matek, które oddają dzieci do adopcji, bo dzięki nim ja mogę spełnić
się jako matka, kochać i być kochaną. Nie znam biologicznych rodziców Hani, ale
widzę ich codziennie w moim dziecku.
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Opieka paliatywna w perinatologii

Tomasz Dangel, Joanna Szymkiewicz-Dangel

Wstęp
Na początku XXI wieku wiele chorób jest rozpoznawanych już w okresie prenatalnym, w coraz wcześniejszym okresie ciąży. Wiele tych patologii jest nieuleczalnych. W takich sytuacjach rodzice mogą wybrać jedną z trzech dróg: (1) przerwanie ciąży, (2) zaniechanie leczenia płodu i (lub) noworodka w szpitalu, a następnie perinatalną domową opiekę paliatywną, (3) reanimację, intensywną terapię
i eksperymentalne leczenie w szpitalu (określane jako uporczywa terapia).
Perinatologia jest dziedziną medycyny, która zajmuje się szeroko pojętą
opieką perinatalną1. W tym pojęciu kryje się nie tylko okres „okołourodzeniowy”.
Opieka perinatalna jest definiowana jako opieka ciągła, obejmująca planowanie
rodziny, opiekę prekoncepcyjną (sprzyjającą zajściu w ciążę), przedporodową, śródporodową, poporodową, interkoncepcyjną oraz opiekę nad noworodkami i niemowlętami do pierwszego roku życia. Coraz częściej używa się także pojęcia medycyny matczyno-płodowej dla podkreślenia faktu, że dbałość o kobietę ciężarną
jest w równym stopniu dbałością o płód.
Opieka paliatywna nad dziećmi i młodzieżą ze schorzeniami ograniczającymi życie jest aktywnym i całościowym podejściem obejmującym elementy fizyczne, emocjonalne, społeczne i duchowe. Skupia się na poprawie jakości życia
dziecka i wspieraniu rodziny. Obejmuje leczenie dotkliwych objawów, niesienie
ulgi i wytchnienia rodzinie oraz opiekę w czasie umierania i w okresie żałoby2.
Zasady opieki paliatywnej są następujące: 1) służenie najlepszym interesom
dziecka, 2) szacunek dla życia, godności i autonomii dziecka, 3) akceptacja nieuniknionej śmierci jako naturalnego zakończenia nieuleczalnej choroby, 4) niestosowanie uporczywej terapii w celu przedłużania życia, 5) ochrona przed działaniami jatrogennymi, 6) niestosowanie eutanazji w celu skrócenia życia.
1

Bręborowicz, 2000.

2

Dangel, 2001.
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Tabela 1. Przyczyny zgonów u noworodków w 1. dobie życia, 1-27 dni oraz w wieku
27 dni – 11 miesięcy w Polsce w 2002 r. (dane GUS).
Liczba zgonów
Przyczyna zgonu

1. doba życia

1-27 dni

27 dni – 11 miesięcy

253

227

48

Inne wady

90

44

32

Zamartwica urodzeniowa

64

33

19

Wady OUN

57

40

40

Zespół zaburzeń oddychania (RDS)

31

76

0

Wady układu moczowego

28

10

0

Wady serca

27

165

152

0

11

0

Krwotok śródczaszkowy

24

78

14

Niedotlenienie wewnątrzmaciczne

23

0

0

Wady rozwojowe płuc

21

12

0

Zapalenie płuc

0

0

31

Aspiracja do dróg oddechowych

0

0

22

Posocznica bakteryjna

19

151

83

Inne zaburzenia oddechowe

16

0

0

Wady układu mięśniowego

0

28

0

Inne zakażenia

0

28

0

Niedotlenienie wewnątrzmaciczne

0

21

0

Trisomie 13 i 18 (Patau, Edwards)

0

17

21

Martwicze zap. jelit (NEC)

0

14

0

Kardiomiopatie

0

0

9

Dysplazja oskrzelowo-płucna

0

0

9

Nagła śmierć (nieznana przyczyna)

0

0

85

Pozostałe przyczyny razem

111

170

208

Wszystkie przyczyny razem

764

1125

773

Wcześniactwo

Zaburzenia sercowo-naczyniowe

Zasady zaniechania i wycofywania się z leczenia podtrzymującego życie
u nieuleczalnie chorych dzieci zostały zaproponowane w Wielkiej Brytanii w 1997
roku przez Royal College of Paediatrics and Child Heath3. Pojęcie „schorzeń ogra3

Dangel, 1999.
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niczających życie” odnosi się do nieuleczalnych chorób, gdy nie ma uzasadnionej
nadziei na wyleczenie i z powodu których dojdzie do przedwczesnej śmierci. Do
takich chorób w okresie perinatalnym można zaliczyć między innymi letalne
zespoły chromosomowe (np. zespół Edwardsa lub zespół Pataua), ciężkie wady
ośrodkowego układu nerwowego (np. holoprosencefalia), wady wielu narządów
nierokujące wyleczenia (np. złożone nie operacyjne wady serca współistniejące
z wadami innych narządów).
Epidemiologia4
Liczba zgonów u dzieci poniżej 1 roku życia w Polsce w 2002 roku wyniosła
2662. W pierwszej dobie po urodzeniu zmarło ich 764 (29%), w wieku 1-27 dni
1125 (42%), a w wieku 28 dni – 11 miesięcy 773 (29%). Wrodzone wady rozwojowe, zniekształcenia i aberracje chromosomowe stanowiły przyczynę 868
(33%) zgonów; wśród nich najczęściej występowały wady serca (344 zgony, 13%
wszystkich zgonów). Szczegółowe dane przedstawiono w tabeli 1. Patologie,
które można potencjalnie zdiagnozować w okresie prenatalnym, stanowią jedną
trzecią przyczyn zgonów dzieci w pierwszym roku życia. Niektóre jeszcze przed
urodzeniem, można zdyskwalifikować od leczenia chirurgicznego, intensywnej
terapii i reanimacji z powodu złego rokowania. W takich przypadkach rodzicom,
którzy decydują się na urodzenie dziecka, należy umożliwić dostęp do opieki paliatywnej. W tabeli 2. przedstawiono liczbę zgonów w domu.
Tabela 2. Zgony w domu dzieci (0-19 lat) z powodu wrodzonych wad rozwojowych, zniekształceń i aberracji chromosomowych w Polsce w latach 1999-2002
(dane GUS).
Przyczyna zgonu

1999

2000

2001

2002

Wady serca

27

26

20

13

Inne wady

8

15

17

13

Wady OUN

23

35

17

21

Aberracje chromosomowe

7

8

9

6

Razem

65

84

63

53

Doświadczenia kliniczne
W latach 1994-2005 w Warszawskim Hospicjum dla Dzieci (WHD), które
prowadzi opiekę paliatywną u dzieci mieszkających we własnych domach, leczono
między innymi 46 noworodków i niemowląt. Trzydzieści jeden spośród nich
4

Dane GUS.
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zmarło w domu pod opieką WHD. Pozostałe dzieci zostały wypisane lub są aktualnie leczone. Średni okres opieki paliatywnej (tzn. okres przeżycia od wypisu
dziecka ze szpitala do zgonu) u 31 zmarłych w domu dzieci wynosił 79 dni (zakres
1-317 dni). Wrodzone wady rozwojowe, zniekształcenia i aberracje chromosomowe
występowały łącznie u 62 spośród wszystkich pacjentów WHD (21%). W grupie
46 noworodków i niemowląt było ich 29 (63%). U 7 dzieci leczonych przez WHD
rozpoznanie znane było przed urodzeniem. W tych przypadkach rodzice mieli
możliwość wyboru opieki paliatywnej jako alternatywy wobec aborcji lub leczenia
przedłużającego życie w okresie postnatalnym. Teoretycznie, prenatalną diagnozę
można byłoby ustalić u 14 innych pacjentów, którzy trafili pod opiekę WHD (tak
się jednak nie stało).
Dla zilustrowania istoty problemu przytaczamy przykład kobiety w wieku 33
lat, która została skierowana na prenatalne badanie echokardiograficzne z powodu
nieprawidłowego obrazu serca płodu. Stwierdzono hipotrofię płodu oraz wadę
serca (mnogie ubytki przegrody międzykomorowej, odejście obu naczyń z prawej
komory oraz zwężenie tętnicy płucnej). Wykonano kordocentezę i rozpoznano
zespół Edwardsa. Po ustaleniu rozpoznania rodzice zostali skierowani na konsultację do WHD i wyrazili zgodę na perinatalną opiekę paliatywną. Nie była to
dla nich łatwa decyzja, byli młodzi, zdrowi i nie mogli uwierzyć, że zostaną rodzicami nieuleczalnie chorego noworodka. Dziewczynka urodziła się w 42. tygodniu ciąży, z masą ciała 2400 g. W 7. dniu życia została wypisana do domu. Wymagała tlenoterapii i karmienia sondą. Zmarła w czasie snu pod koniec pierwszego
miesiąca życia w domu. Rodzice bardzo pozytywnie ocenili możliwość opieki nad
dzieckiem w domu.
Opieka paliatywna w perinatologii to nie tylko zapewnienie rodzicom opieki
przez hospicjum w warunkach domowych5. W Poradni Perinatologii i Kardiologii
Perinatalnej II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii AM w Warszawie konsultowani są pacjenci z całej Polski. Ustalenie rozpoznania u płodu nieuleczalnej
choroby umożliwia poród w rejonowym ośrodku, w otoczeniu najbliższych. Jest
to niezmiernie istotne, gdyż rodzina może przygotować się do porodu nieuleczalnie chorego dziecka, a matkę można uchronić przed niepotrzebnym cięciem
cesarskim w celu „ratowania” płodu.
Kolejny przypadek ilustruje możliwość zastosowania perinatalnej opieki
paliatywnej w szpitalu. Młoda kobieta została przyjęta do Kliniki Położnictwa
i Ginekologii AM w ostatnim miesiącu ciąży z powodu podejrzenia hipotrofii
oraz zapalenia mięśnia sercowego u płodu. W badaniach USG płód był mniejszy
o około 1 miesiąc, ale ponieważ były wątpliwości, czy nie jest to mniej zaawansowana ciąża, nie wykonano badania kariotypu. Należy podkreślić, że ciężarna
5

Dangel, Dangel, 2003.
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ta była diagnozowana i leczona w innym ośrodku perinatologicznym od 20. tygodnia ciąży. Dziecko zostało urodzone cięciem cesarskim w 40. tygodniu ciąży,
fenotyp wskazywał na zespół Edwardsa. Z powodu ciężkiego upośledzenia funkcji
lewej komory serca dziewczynka wymagała intensywnej terapii (leczenia respiratorem) do czasu uzyskania kariotypu. Przez tydzień rodzice byli przygotowywani
do tego, że jest bardzo duże prawdopodobieństwo, iż ich córeczka ma nieuleczalny
zespól genetyczny. Po uzyskaniu wyniku kariotypu, który potwierdził podejrzenie
zespołu Edwardsa, w Klinice Neonatologii zastosowano rodzaj szpitalnej opieki
paliatywnej (dziewczynkę udało się odłączyć od respiratora). Rodzice mieli możliwość spędzenia ostatnich godzin życia razem z dzieckiem w oddzielnym pomieszczeniu, mieli kontakt z lekarzami i psychologiem. Przykład ten świadczy,
jak istotne jest oznaczenie kariotypu niezależnie od okresu ciąży, w którym rozpoznawana jest patologia oraz, że w podobnych sytuacjach pomoc zespołu opieki
paliatywnej w szpitalu byłaby bardzo przydatna.
Niekiedy rodzice, mimo sugestii lekarzy, że płód może być obarczony
aberracją chromosomalną, nie decydują się na oznaczenie kariotypu. W takich
przypadkach przed urodzeniem nie można dokładnie określić rokowania dla
płodu. Wówczas decyzję o możliwości opieki paliatywnej podejmują pediatrzy po
uzupełnieniu badań diagnostycznych. W okresie 1992-2004 badanie echokardiograficzne zostało wykonane u 4526 płodów, rozpoznano u nich 347 wad serca6.
W 31 przypadkach rodzice podjęli decyzję o przerwaniu ciąży (9%). U 49 noworodków zdecydowano o niepodejmowaniu intensywnej terapii z powodu nieuleczalnej choroby (14%). Decyzje te zostały podjęte po ustaleniu pełnej diagnozy
i dyskusji z rodzicami. Zawsze informowano o nich neonatologów ze szpitali rejonowych. Pomimo tego, matki tych dzieci niejednokrotnie były traktowane przez
personel szpitali jako „złe matki”, które nie chcą podjąć próby ratowania życia
swoich dzieci. W jednym przypadku doszło do odebrania praw rodzicielskich i leczenia dziecka bez zgody rodziców (!) (dziecko zmarło po operacji kardiochirurgicznej w trzecim miesiącu życia). Postawy te wynikają z niezrozumienia celów
i zasad etycznych opieki paliatywnej.
Podsumowanie
Opieka paliatywna nad dziećmi, wprowadzona w Polsce w 1994 roku przez
WHD, została pozytywnie oceniona przez rodziców zmarłych dzieci7. Uzyskują
oni specjalistyczną pomoc (medyczną, psychologiczną, socjalną i duchową)
zarówno przed urodzeniem dziecka, w trakcie opieki domowej, jak i po jego
6

Szymkiewicz-Dangel, 2004.

7

Dangel, 2000.
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śmierci. Jest to wyjątkowy model w skali Europy. W 2003 roku ukazał się artykuł
omawiający doświadczenia zespołu opieki paliatywnej ze Szpitala Great Ormond
Street w Londynie, wskazujący na możliwość zastosowania domowej opieki paliatywnej u chorych nieuleczalnie niemowląt, ale nic nie jest w nim powiedziane na
temat opieki paliatywnej w okresie prenatalnym8. Przedstawione są w nim głównie
przypadki noworodków po leczeniu na oddziale intensywnej terapii, u których
wyczerpano możliwości terapeutyczne. Istnieje kilka innych doniesień o perinatalnej opiece paliatywnej ze Stanów Zjednoczonych9. Opublikowano ponadto
kontrowersyjny artykuł omawiający problem odstępowania od żywienia u nieuleczalnie chorych noworodków10. Dalszy rozwój diagnostyki prenatalnej będzie
zapewniał coraz wcześniejsze i dokładniejsze rozpoznawanie patologii u płodów.
W wybranych przypadkach, gdy rokowanie co do wyleczenia i przeżycia okaże
się zdecydowanie złe, należy rodzicom przedstawić opiekę paliatywną jako dopuszczalną etycznie i prawnie opcję (alternatywną wobec aborcji11), która ochroni
dziecko przed cierpieniem i ryzykownymi zabiegami, a rodzinie zapewni wszechstronne wsparcie. Podjęta przed porodem decyzja rodziców o odstąpieniu od
metod mających na celu przedłużanie życia i wyborze opieki paliatywnej – po
urodzeniu dziecka powinna zostać uszanowana. W tym celu należy dokonać oficjalnego wpisu w dokumentacji medycznej, aby u noworodka nie stosowano reanimacji, intensywnej terapii i leczenia chirurgicznego. W przeciwnym razie jest
wysoce prawdopodobne, że procedury te zostaną w sposób rutynowy zastosowane.
W Polsce istnieje system hospicjów, które zapewniają domową opiekę paliatywną dzieciom. W roku 2003 obejmował on 79% populacji kraju12. Lista lekarzy,
do których można kierować pacjentów dostępna jest w Internecie (www.hospicjum.waw.pl). Niestety, pediatryczna opieka paliatywna wciąż nie jest w Polsce
brana pod uwagę jako wartościowa metoda postępowania w przypadkach nieuleczalnych chorób rozpoznawanych prenatalnie i z tego powodu większość noworodków nie ma do niej dostępu. Lekarze położnicy częściej sugerują przerwanie
ciąży niż poród oraz objęcie dziecka i rodziny opieką paliatywną. Niemniej opieka
paliatywna może być pomocna dla rodzin, które ze względów etycznych odrzucają
aborcję. Opieka paliatywna chroni dziecko przed uporczywą terapią, a rodziców
przed moralną krytyką personelu medycznego.
8

Craig, 2003.

9

Leuthner, 2004; Hoeldtke, Calhoun, 2001.

10

Carter, Leuthner, 2003.

11

Rezygnacja z aborcji ciężko chorego dziecka i zgoda na naturalną śmierć tego dziecka
po jego urodzeniu zmniejsza ryzyko patologicznego przebiegu żałoby po śmierci
dziecka (przyp. red.).

12

Dangel, 2004.
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Analiza egzystencjalna a aborcja
Godela von Kirchbach
Wstęp
Niezależnie od prezentowanych poglądów etycznych na aborcję, nie ulega
wątpliwości, że decyzja o poddaniu się aborcji stanowi dramatyczną, ostateczną
i nieodwracalną decyzję egzystencjalną. Decyzja o podjęciu gwałtownej ingerencji w porządek natury nie jest łatwa i nie jest traktowana lekko. Jej konsekwencje zostaną prawdopodobnie odczute w przyszłości, może nawet w formie
urazu. Przychodzi też taki czas, że kobieta może pogodzić się1 z podjętą decyzją
o odrzuceniu nowego życia.
Z drugiej strony, noszenie w swym łonie i urodzenie dziecka również niesie
poważne implikacje egzystencjalne. Niechciane dziecko2 może w znacznym
stopniu zniszczyć życie kobiety. Kobieta oczekująca dziecka, która rozważa decyzję
o aborcji, wie, że stoi na rozdrożu i że podjęta decyzja będzie miała wpływ na jej
całe dalsze życie. Skutki zarówno urodzenia dziecka i zostania matką, jak i podjęcia
decyzji przeciwko dziecku, będą manifestować się na wszystkich płaszczyznach
życia kobiety. Antropologia egzystencjalno-analityczna, przedstawiona w tym rozdziale, wydaje się szczególnie predysponowana do zrozumienia dylematów egzystencjalnych obecnych w problematyce aborcyjnej.
Decyzja egzystencjalna tej wagi, co decyzja o aborcji, dotyka najgłębszej istoty
człowieka. W analizie egzystencjalnej określa się tę głębię osobą wewnętrzną. Ta
osoba odczuwa motywacje stanowiące podstawę podejmowania decyzji egzystencjalnych. W przypadku aborcji należy postawić pytanie o motywacje, które dopro1

Należy przy tym odróżnić „pogodzenie się” od „przebaczenia” (przyp. red.).

2

Każda ciąża, nawet ta planowana, jest wyzwaniem i swoistym kryzysem egzystencjalnym, nasilającym wcześniejsze ew. intra- i interpersonalne konflikty. Warto zatem dokonać analizy możliwych konsekwencji psychospołecznych obu wyborów,
oszacowując, które rozwiązanie: aborcja niechcianego dziecka czy też przyjęcie niechcianego dziecka w większym stopniu nasili istniejące już konflikty (przyp. red.).
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wadziły kobietę do tego, że rozważa taką możliwość, oraz o to, w jakim stopniu
jest ona w stanie – lub nie jest – pogodzić się z tą decyzją i jej konsekwencjami. Im
bardziej ten wybór jest zintegrowany w egzystencjalną strukturę jej życia oraz im
bardziej jest przekonana o słuszności podjętej decyzji, tym łatwiej będzie jej żyć
z konsekwencjami tej decyzji3. W terapii poaborcyjnej należy wziąć pod uwagę, że
doświadczenie aborcji często jedynie uwydatnia problemy, które mają swe źródło
we wcześniejszych doświadczeniach życiowych4.
Motywacja w analizie egzystencjalne
a) Poszukiwanie sensu
Dla Viktora Frankla, twórcy logoterapii i analizy egzystencjalnej, motywacją
postępowania ludzkiego są popędy biologiczne i społeczne, ale najważniejszą i najpotężniejszą rolę odgrywa nasze osobiste poszukiwanie sensu5. Frankl rozumiał
przez to duchowe poszukiwanie głębszego zrozumienia swoich doświadczeń
i czynów. W oparciu o to założenie sformułował teorię o duchowym i osobistym
wymiarze, w którym zakorzeniona jest duchowa walka i poszukiwanie sensu.
Według niego, ten wymiar stoi w opozycji do wymiaru psychicznego i fizycznego.
We franklowskiej analitycznej koncepcji opisuje się osobę jako noetyczną, indywidualną jedność i całkowitość „ja” i „ty”, które są znamienne dla bycia osobą. Spolaryzowanie między otwartością a odróżnieniem osoby tworzy w danej osobie
podstawę do ekspresji i zażyłości.
Według Frankla6 duchowy czy osobowy wymiar wyznaczają trzy podstawowe czynniki egzystencjalne: duchowość psychologiczna, wolność i odpowiedzialność. Wolność oznacza obowiązek wybierania. Aby wybierać, musimy rozumieć zarówno kontekst naszej decyzji, jak i jej znaczenie i implikacje na przyszłość. W tych decyzjach, jak twierdzi Frankl, szukamy znaczenia egzystencjalnego
czy też – innymi słowy – najwyższej możliwej wartości, jaka może się zrealizować
w konkretnej sytuacji, wartości, którą dana osoba może sobie wyobrazić i uznać,
że znajduje się ona w zasięgu jej możliwości. Frankl, próbując przezwyciężyć determinizm, redukcjonizm i subiektywizm, rozwinął koncepcję znaczenia i autotranscendencji, które stanowią fundament jego teorii, i które pomogły mu przeżyć
nazistowskie obozy koncentracyjne. Sformułował również pojęcie poszukiwanie
sensu, będące w opozycji do dążenia do mocy Nietzschego, wprowadzając w ten
sposób do swojej antropologii wymiar duchowy czy noetyczny. Dla Frankla czyn3

Holden, Russell, Paterson, 2006.

4

Russo, Rubin, 2006.

5

Längle, 2003; Frankl, 1973.

6

Längle, 2002.
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nikiem decydującym w spełnionym życiu jest podejście do świata. To filozoficzne
podejście oznacza świadomość tego, że życie nieustannie stawia nas przed pytaniami i wyzwaniami, które wymagają odpowiedzi z naszej strony.
b) Wewnętrzna zgoda
We współczesnej analizie egzystencjalnej, rozwiniętej przez Stowarzyszenie
Logoterapii i Analizy Egzystencjalnej (Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse, GLE) w Wiedniu, za istotny czynnik motywacyjny uważa się wewnętrzną
zgodę na to, co robimy, do czego się zobowiązujemy czy też czego unikamy. Osoba
znajduje się w bezustannym wewnętrznym i zewnętrznym dialogu: z jednej strony
stawia sobie pytanie, co ją pociąga, co jest wyzwaniem; z drugiej strony analizuje,
jaka decyzja będzie dla niej słuszna. Wewnętrzną zgodę można uzyskać po zidentyfikowaniu najgłębszych uczuć rodzących się w danej sytuacji7. Rzecz jasna,
powyższe pytania są niezmiernie ważne w postępowaniu z możliwymi skutkami
poaborcyjnymi.
Alfried Längle, przedstawiciel GLE, rozwinął w latach 80. XX w. koncepcje
Frankla, przedstawiając nowy model antropologii z czterema poziomami podstawowych motywacji. Jego zdaniem, spełnienie można osiągnąć wyłącznie wówczas,
gdy fundament egzystencjalny dotyczący świata, sieci relacji między ludźmi, emocji
oraz tożsamości kształtujących niepowtarzalność i autonomiczność osoby – jest
solidny. Jeżeli egzystencja jednostki opiera się na tych fundamentach, możliwe
jest uniknięcie patologii8.
c) Akceptacja faktu istnienia – pierwsza podstawowa motywacja
Już sam fakt istnienia jest wystarczającym powodem do zachwytu. Powstaje
jednak pytanie na ile potrafimy zgodzić się wewnętrznie na naszą egzystencję.
By tak się stało, musimy być w stanie znaleźć wystarczające wsparcie, przestrzeń
i bezpieczeństwo. Nie znaczy to, że musimy wszystko zaakceptować, ani że nie
możemy pragnąć pewnych zmian. Oto przykłady praktycznych pytań, zadawanych w tym kontekście: Czy jestem bezpieczny? Czy spotykam się z akceptacją?
Czy czuję się w jakimś miejscu w domu? Czy mam dość przestrzeni dla siebie?
Gdzie znajduję wsparcie? W zależności od odpowiedzi na te pytania, będziemy
mieli większe lub mniejsze zaufanie do świata i będziemy w stanie zgodzić się wewnętrznie na fakt naszego istnienia. W przeciwnym razie zrodzą się lęki i fobie.
Powyższe pytania często mają wpływ na decyzję kobiety co do możliwej aborcji.
Kobiecie może przyjść niezwykle trudno odpowiedzieć twierdząco na te pytania
w swoim imieniu, a w imieniu nienarodzonego dziecka taka odpowiedź wydaje się
7

Längle, 1999.

8

Längle, 1998.
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niemal niemożliwa. Kobieta może się lękać np. społecznego napiętnowania siebie
i dziecka lub obawiać się, że nie poradzi sobie materialnie, wychowując dziecko9.
Pracownica opieki społecznej z Anglii pisała o sobie: Decyzja o aborcji to
sprawa bardzo prywatna i podejmowana niekoniecznie dlatego, że kobieta nie lubi
dzieci. Ta decyzja jest zwykle wyrazem faktu, że w tym konkretnym momencie życia
kobieta czuje, iż nie jest w stanie dać dziecku miłości, bezpieczeństwa i opieki, które
mu się należą. Podczas gdy młode, niezamężne dziewczęta sądzą, że nie są w stanie
zapewnić dziecku szczęśliwego rozwoju, mężatki często mają poczucie, iż kolejne
dziecko zabierze coś dzieciom, które już się urodziły, pozbawiając je dóbr fizycznych
czy emocjonalnych. Większość kobiet ucieknie się do aborcji w obliczu religijnych,
kulturowych i prawnych wydatków10. Właśnie tym poziomem motywacji zajmuje
się poradnictwo przedaborcyjne, koncentrujące się na znalezieniu praktycznych
rozwiązań, które mogą dać kobiecie rzeczywistą możliwość wyboru przy podejmowaniu decyzji za lub przeciw aborcji11.
d) Emocje i sieć relacji – druga podstawowa motywacja
O ile na pierwszym poziomie motywacyjnym stawialiśmy sobie pytanie,
czy możemy dać naszą wewnętrzną zgodę na sam fakt naszego istnienia, teraz
musimy zapytać, czy postrzegamy nasze życie jako dobre i warte tego, by żyć. Następujące pytania są przydatne w tej refleksji: Czy trwam w związkach, w których
odczuwam bliskość? Czy poświęcam im swój czas? Czy dają mi poczucie przynależności? Czy poświęcam swój czas na sprawy ważne? Czy pozwalam sobie na to,
by mnie różne sprawy głęboko poruszały? Jeżeli odpowiedzi są pozytywne, mogę
odczuwać harmonię ze światem i zyskać poczucie głębi życia. Wtedy też kształtuje
się najgłębsze uczucie dla wrodzonej wartości życia. Jeżeli nie mam wystarczającego poczucia mojej podstawowej wartości, postrzegam życie jako zimne i puste,
to dominuje w nim tęsknota, a w końcu przyjdzie depresja.
Te pytania pojawią się podczas terapii poaborcyjnej. Czy kobieta wraz
z utratą z embrionu12 straciła coś, z czym łączyło ją poczucie bliskości? Zupełnie
9

Można to po części tłumaczyć mechanizmem obronnym projekcji – kiedy to rodzic
pod postacią trudności materialno-społecznych, w istocie rzutuje na poczęte dziecko
negatywne cechy własne, partnera lub własnych rodziców (przyp. red.).

10

Everett, 1997.

11

Uwagi nt. ograniczeń poradnictwa przedaborcyjnego zawiera rozdział Coleman i in.,
Psychologia aborcji: Omówienie literatury i sugestie dla dalszych badań (przyp. red.).

12

Obserwacje kliniczne pokazują, że nasilenie patologii poaborcyjnej oraz przebieg terapii po aborcji zależą od tego, jakim terminem posługuje się kobieta: „coś”, „zlepek
komórek”, „tkanka”, „embrion”, „płód”, „dziecko”, „embrion ludzki”, „człowiek w fazie
embrionalnej” (przyp. red.).
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naturalną rzeczą jest poczucie ambiwalencji wobec takiej sytuacji. Oprócz uczucia
ulgi13, może się też pojawić poczucie straty i smutek14. Jeżeli kobieta uważa, że
straciła coś cennego lub potencjalnie cennego, należy to zaakceptować i przejść
okres żałoby. Mogą też zaistnieć problemy w rzeczywistych relacjach, na przykład,
gdy ojciec dziecka rozczarował kobietę swoim stosunkiem do jej ciąży lub nie
wspierał jej w procesie aborcji. Strata odczuwana z powodu aborcji może spowodować poważną depresję, szczególnie jeżeli aborcja zbiegnie się z innymi doświadczeniami straty czy śmierci kogoś bliskiego15 lub jeżeli problemy psychologiczne poprzedzały aborcję16.
e) Niepowtarzalność i autonomia – trzecia podstawowa motywacja
U podstaw tej motywacji leży uświadomienie sobie, że jestem samodzielny,
i że tylko ja sam jestem odpowiedzialny za moje istnienie i jego znaczenie. Nasza
odrębność potrzebuje uszanowania i uznania przez innych. Pragniemy być sobą
i cenić siebie za to, jacy jesteśmy. Oznacza to, że musimy być świadomi, kim jesteśmy, a kim nie jesteśmy. Wtedy możemy odczuwać szacunek dla innych, dla
ich odrębności i indywidualności. Pytania naświetlające ten poziom motywacji
to: Jestem sobą – czy wolno mi być takim? Czy mam prawo być, kim jestem, i zachowywać się tak, jak się zachowuję? Kto mnie widzi? Kto szanuje moje granice?
Czy ludzie oddają mi sprawiedliwość? Za co jestem doceniany – i za co mogę docenić
sam siebie? Jeżeli znajduję satysfakcjonujące odpowiedzi na te pytania, będę pewny
swojej tożsamości i będę odczuwać szacunek dla samego siebie. W przeciwnym
razie pojawią się problemy histrioniczne oraz wstyd.
Psychoterapia po aborcji dotyka sfery sumienia oraz wytrwania przy swoich
decyzjach i postępowaniu. Pytania, czy decyzja o aborcji została rzeczywiście
podjęta w zgodzie z sumieniem17, czy też w wyniku nacisku ze strony innych,
mogą prowadzić do potencjalnych problemów. Czy ta decyzja rzeczywiście wpasowuje się w zasady etyczne kobiety? Czy była to naprawdę jej własna decyz13

O poczuciu ulgi traktuje między innymi rozdział Coleman i in., Psychologia aborcji:
Omówienie literatury i sugestie dla dalszych badań (przyp. red.).

14

Russo, Rubin, 2006.

15

Everett, 1997.

16

Längle, 2003.

17

Rozważając kwestię „zgodności z sumieniem”, należy wziąć pod uwagę, że sumienie,
rozumiane jako superego, może być trwale zaburzone, może pozostawać w stanie
czasowo zawężonej świadomości pod wpływem nasilonych mechanizmów obronnych. To zaś może skutkować np. nadmierną wewnątrzsterownością, nieumiejętnością
przyjmowania pomocy lub impulsywnością w podejmowaniu decyzji (przyp. red.).
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ja18, czy została podjęta pod naciskiem otoczenia? Jeżeli decyzja została podjęta
wbrew rzeczywistym pragnieniom i przekonaniom kobiety, konieczna będzie praca
nad jej stanowiskiem po aborcji i pojawiającym się żalem. Z drugiej strony, nawet
jeżeli decyzja została podjęta zgodnie z sumieniem kobiety, ale gdy jednocześnie
kobieta nie była bardzo pewna siebie, zewnętrzne czynniki mogą spowodować
poczucie winy. Przesadna propaganda19 czy jawna dezinformacja mogą stworzyć
i zwiększyć uraz aborcyjny poprzez negowanie prawa kobiety do własnych odczuć
i własnej oceny znaczenia tego wydarzenia20. Jeżeli okazuje się, że kobieta po aborcji
jest skłócona ze swoim sumieniem, praca psychoterapeutyczna obejmie również
jakąś formę pojednania ze sobą.
f) Szerszy kontekst – czwarta podstawowa motywacja
Jak wskazał Frankl, człowiek zasadniczo pragnie wyjść poza samego siebie
i chce, aby jego życie służyło jakiemuś celowi. Aby znaleźć sens, potrzebujemy trzech
rzeczy: pola aktywności, kontekstu strukturalnego i wartości, która ma zostać zrealizowana. Naświetlają to następujące pytania: Czy czuję się gdziekolwiek potrzebny?
Gdzie mogę się okazać produktywny? Czy istnieje szerszy kontekst, w którym mogę
się umieścić wraz z moimi działaniami? Co jeszcze mogę osiągnąć w moim życiu?
Jeżeli można odpowiedzieć na te pytania na satysfakcjonującym poziomie, wynikiem
będzie zdolność do inicjatywy i poświęcenia. Jeżeli odpowiedzi nie są satysfakcjonujące, może pojawić się poczucie pustki czy banalności, frustracja, a nawet rozpacz,
potencjalnie prowadzące do nałogu, fanatyzmu czy skłonności samobójczych. Aby
znaleźć cel i znaczenie własnego życia, człowieka musi cechować fenomenologiczna
otwartość na świat i na własną reakcję. Czego się oczekuje ode mnie oraz co mogę
uczynić, aby pozostać sobie wiernym? Czy to, co robię, jest dobre dla mnie samego,
dla innych, dla mojego środowiska i dla przyszłości?
Oczywiście, te pytania są rozważane także w przypadku aborcji. Jak odrzucenie macierzyństwa wobec tego konkretnego dziecka wpasowuje się w koncepcję kobiety dla swojego życia? Czy odbiera jej sens, czy przeciwnie, umożliwia
18

Warto w tym kontekście przeczytać inny rozdział z tej książki: Karen A. Cross Grupy
samopomocowe dla kobiet po aborcji – osobiste doświadczenia. Autorka pisze tam, że
aborcję postrzegała jako własną i zdecydowanie najlepszą decyzję, jaką mogła podjąć
w trudnej sytuacji. Nie uchroniło jej to jednak od bolesnych konsekwencji aborcji
(przyp. red.).

19

Należy rozróżnić przesadną propagandę od rzetelnego, choć być może niepoprawnego politycznie, informowania o potencjalnych konsekwencjach procedury aborcyjnej. Nie ulega przy tym wątpliwości że kobiety po aborcji potrzebują empatycznego
wysłuchania, nie zaś osądu czy potępienia (przyp. red.).

20

Holden, Russell, Paterson, 2006.
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jej podążanie za celami egzystencjalnymi? Jak kobieta osądza zakończenie tej ciąży
pod względem etycznym? Czy embrion jest dla niej tylko zlepkiem komórek, czy
początkiem życia? Czy byłaby w stanie przejść przez niechcianą ciążę? Czy mogłaby
znieść pomysł o oddaniu własnego dziecka? To wszystko bardzo osobiste pytania
i kobieta sama musi sobie na nie udzielić odpowiedzi. Ponadto należy podkreślić,
że dla każdego, kto zajmuje się doradzaniem kobietom rozważających aborcję,
kluczową sprawą jest poznanie swoich własnych wartości. Tylko wówczas taka
osoba będzie w stanie rozpoznać i uszanować wartości danej kobiety.
Analiza egzystencjalna osoby
Analiza egzystencjalna osoby, wyrosła z doświadczenia introspektywnego,
rozważań teoretycznych i analizy fenomenologicznej21. Kluczowymi jej pojęciami
są „osoba” i „istnienie”, przy czym osoba jest postrzegana jako znajdująca się
w samym centrum istnienia. W tym ujęciu istnienie rozpoczyna się wraz z udzieleniem osobistej odpowiedzi na wyzwania i możliwości życia. Analiza egzystencjalna jest szczególnie przydatna w przypadkach, gdy ludzie czują się wewnętrznie
lub zewnętrznie oniemiali, mają do czynienia z niskim poczuciem wartości lub
potrzebują pojednania ze sobą bądź innymi. Często jest to udziałem kobiet po
aborcji. Analiza egzystencjalna osoby wzbudza dialog wewnętrzny osoby poprzez
odzwierciedlenie dialogu z terapeutą. Istnienie ludzkie jest w swej istocie dialogiczne: aby dowiedzieć się, kim jesteśmy, potrzebujemy powiązań i komunikacji
z innymi. Nie istnieje „ja” bez „ty”, co tłumaczyli zarówno Buber, jak i Frankl.
Prawdziwie autentyczna osoba musi nieustannie komunikować się ze światem
zewnętrznym i z samą sobą. W ten sposób osoba jest w stanie dostroić swoją wewnętrzną rzeczywistość do rzeczywistości zewnętrznej, co jest nieodzowne dla
spełnionego istnienia22. W istocie dialog jest niezbędny dla bycia osobą. Zgodnie
z założeniami analizy egzystencjalnej dialog kształtuje się poprzez samozdystansowanie i autotranscendencję.
Bycie osobą wymaga takich zdolności, jak otwartość, zrozumienie i odpowiadanie. Gdy się ktoś do nas zwraca, jesteśmy powoływani do istnienia, czujemy,
że chodzi o nas osobiście, tzn. w samej naszej autentyczności. Odczuwamy także
naszą wolność, naszą otwartość. Jeżeli jesteśmy zrozumiani, czujemy się zaakceptowani, może pojawić się rozmowa i możemy doświadczyć bliskości. W terapii poaborcyjnej kobiety często nie rozumieją siebie w pełni i rola terapeuty polega na
udzieleniu im w tym zakresie pomocy. Terapeuta może tego dokonać, pokazując,
jak rozumie kobietę, nawet z jej wieloznacznościami i sprzecznościami. Jest to
21

Längle, 1995.

22

Tamże.

292

PROFILAKTYKA I TERAPIA

szczególnie ważne, ponieważ aborcja jest bardzo osobistym tematem i rzadko
mówi się o niej otwarcie. Tym ważniejszy jest terapeuta jako godny zaufania
partner w tym dialogu.
Nasza absolutnie pierwsza reakcja w dialogu polega na spontanicznych reakcjach emocjonalnych, które nie odzwierciedlają prawdziwych proporcji zewnętrznej rzeczywistości ani nastawienia wewnętrznego, ale stanowią ważny
surowiec do dalszego przetwarzania. Mając takie emocjonalne doświadczenie,
w przypadku aborcji często o charakterze katharsis, jesteśmy zdolni do konkretnego
opisania rzeczywistości poprzez relacje czy opisy. Konfrontacja z rzeczywistością
może powodować emocjonalną bliskość z drugim człowiekiem. Aby zrozumieć
osobę, należy poprzez fakty przyjrzeć się głębi ich emocjonalnego znaczenia.
W terapii prowadzić to może do samoakceptacji. Bez tego etapu pacjent pozostanie dla siebie obcy. Wyjście poza krąg wewnętrznej obcości staje się możliwe
dzięki indywidualnej wolności. Bez niej bylibyśmy całkowicie poddani normom,
wyuczonym regułom, przyzwyczajeniom i w efekcie utracilibyśmy siebie. Na
tym etapie pacjent nabiera dystansu w stosunku do pierwotnej reakcji emocjonalnej, integrując ją z innymi istotnymi doświadczeniami. Gdy człowiek już odnalazł swoje wewnętrzne zintegrowane stanowisko, przychodzi czas na wyrażenie
tej decyzji w jakiejś formie działania. Przygotowanie do praktycznego działania
stanowi istotną część terapii, również poaborcyjnej. Kobieta jest często nadmiernie
obciążona, jeżeli zostawia się ją samą z tym zadaniem, a przecież w przypadku
niechcianej ciąży, u podstaw leży jakiś rzeczywisty problem życiowy. Ta droga
prowadzi kobietę do odnalezionego poczucia znaczenia egzystencjalnego. Sensu
istnienia, który cechuje się pogodzeniem z sobą oraz ze swoim doświadczeniem.
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Program psychoterapeutyczny dla mężczyzn
doświadczających traumy poaborcyjnej
– kluczowe znaczenie przebaczenia
Catherine T. Coyle
Wprowadzenie
Wpływu, jaki aborcja ma na mężczyzn, nie badano tak gruntownie, jak
w przypadku kobiet. Nieliczne istniejące badania sugerują jednak wyraźnie, że
aborcja może być dla wielu mężczyzn przeżyciem traumatycznym i stresującym.
Możliwe następstwa aborcji wśród mężczyzn są następujące: żal1, lęk, poczucie
winy i bezradność2, gniew3, rozpad związków4 oraz tłumienie emocji5. Na podstawie dostępnych badań oraz doświadczeń klinicznych można więc zasadnie
wnioskować, że przynajmniej dla niektórych mężczyzn aborcja stanowi poważne
zagrożenie psychologiczne.
Czym jest przebaczanie
Podejmując wysiłek zrozumienia, na czym polega prawdziwe przebaczenie,
warto zastanowić się, czym przebaczenie nie jest. Przebaczenie to nie zapomnienie.
Lewis Smedes ostrzega, że zapomnienie może być w rzeczywistości niebezpiecznym
sposobem uniknięcia wewnętrznej operacji serca, którą nazywamy przebaczeniem6.
W skrajnej sytuacji zapomnienie można zresztą uznać za przykład zaprzeczania.
1

Raphael, 1983.

2

Gordon, Kilpatrick, 1977.

3

Shostak, McLouth, 1984.

4

Milling, 1975; Shostak, 1979; Shostak, McLouth, 1984.

5

Rue, 1996.

6

Smedes, 1984, s. 60.
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Wynikiem takiego zaprzeczania może być sytuacja, kiedy zraniona osoba jest
przekonana, że przebaczyła, ale faktycznie nie jest w stanie świadomie rozpoznać
swojego gniewu7. Po głębokim i niesprawiedliwym zranieniu człowiek musi uznać
konsekwencje tego zranienia, i to zanim może rozważać przebaczenie8.
Przebaczenie nie jest także darowaniem, usprawiedliwieniem czy pobłażaniem. Darowanie oznacza uwolnienie od konsekwencji, tymczasem człowiek
może przebaczyć drugiemu, pozwalając jednocześnie, by tamten został ukarany
zgodnie z prawem. Usprawiedliwienie, pobłażanie czy puszczenie w niepamięć
również nie są prawdziwymi aspektami przebaczenia. Jeżeli bowiem usprawiedliwia się krzywdę, wówczas przebaczenie staje się kwestią dyskusyjną9. Przymknięcie oka, usprawiedliwienie i pobłażanie nie są formami przebaczenia, bo zakładają, że osoba raniąca nie zrobiła nic złego. Nie ma potrzeby przebaczenia, jeśli
nie było nagannego postępowania10. Każdą z wymienionych reakcji – zapomnienie,
zaprzeczenie, darowanie, usprawiedliwienie czy pobłażanie – można uznać za
przykład pseudoprzebaczenia.
Przebaczenie różni się także od pojednania. Przebaczenie to wewnętrzna
reakcja jednej osoby w stosunku do drugiej, pojednanie natomiast implikuje zaangażowanie zarówno osoby zranionej, jak i raniącej11. Ci, którzy zawodowo
zajmują się doradzaniem, wiedzą, że pojednanie nie zawsze jest pożądane. Na
przykład kobieta maltretowana przez męża może mu przebaczyć, ale jednocześnie
zdecydować się na rozwiązanie małżeństwa. Takiej decyzji może wymagać bezpieczeństwo jej samej i dzieci. Przebaczenie może być konieczne dla utorowania
drogi do pojednania, ale ostatecznie to gotowość krzywdziciela decyduje, czy dochodzi do pojednania, czy też nie12.
Autentyczne przebaczenie drugiej osobie można zdefiniować jako proces,
podczas którego osoba głęboko i niesprawiedliwie zraniona postanawia zrezy7

Hunter, 1978.

8

Fitzgibbons, 1986.

9

Kolnai, 1973-1974.

10

Veenstra, 1992, s. 166.

11

Coyle, 2002.

12

Pojednanie można rozumieć na wiele sposobów. Zdaniem jednego z redaktorów
(W. Simona) pojednanie, będące w istocie obustronnym przebaczeniem, nie musi
wcale oznaczać, że obie strony konfliktu mają zaprzyjaźnić się ze sobą, nie oznacza też, że mają żyć czy współpracować ze sobą. Pojednanie to raczej uwolnienie
siebie i drugiej osoby od gniewu i lęku przed zranieniem czy zemstą, od ciągłego
rozpamiętywania doznanych lub zadanych krzywd. Nierzadko w wyniku pojednania,
szczególnie w przypadku wcześniejszej drastycznej przemocy, osoby decydują się na
rozstanie. Nie czynią tego jednak w lęku ani w złości (przyp. red.).
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gnować z prawa do żywienia urazy i chęci odwetu, a zamiast tego wybiera spojrzenie na winowajcę ze współczuciem, życzliwością i miłością13. Przebaczenie jest
niezasłużonym darem dla tego, który skrzywdził. Przebaczenie może nastąpić bez
przeproszenia, a nawet bez uznania wykroczenia ze strony winowajcy. Jest to wewnętrzny proces, który przemienia osobę przebaczającą i daje jej wolność. Ten
proces może stać się tak samo cenny dla winowajcy, o ile jest on skłonny przyjąć
ofiarowany mu dar. Przebaczenie wymaga siły i odwagi i nie należy [go] mylić
z nieśmiałością czy słabością moralną14. Kiedy ktoś przebacza drugiej osobie, musi
świadomie zdecydować się na znoszenie bólu i cierpienia po to, by uniknąć przenoszenia go na niewinnych.
Psychologiczny model procesu przebaczenia
Badania podejmujące tematykę przebaczenia udokumentowały dobroczynne skutki przebaczenia w sferze psychologii. Wiele z tych prac wykorzystywało model procesu przebaczenia drugiej osobie opracowany przez Enrighta
i Human Development Study Group15 z Uniwersytetu Wisconsin-Madison. Model
ten składa się z dwudziestu etapów, odzwierciedlających poznawcze, afektywne
i behawioralne aspekty procesu przebaczenia. Całość podzielona jest na cztery
fazy: fazę odkrywania, fazę decyzji, fazę działania i fazę pogłębienia. Ten model
nie zakłada sztywnej kolejności etapów, raczej inspiruje, ukazując elastyczny, dynamiczny i wielokierunkowy proces16. W oparciu o ten model przebaczenia Coyle
i Enright17 opracowali program interwencji terapeutycznych dla mężczyzn, którzy
doświadczyli skutków aborcji.
Metodologia badań
Uczestnicy. W badaniu udział wzięło dziesięciu mężczyzn, którzy uznali
się za dotkniętych decyzją o aborcji, jaką podjęły ich partnerki. Ich wiek wynosił
21-43 lat (średnia 28 lat). Okres, jaki upłynął od aborcji do skontaktowania się
z badaczami, wynosił od 6 miesięcy do 22 lat (średnio 5,9 lat). Pięciu z uczestników
opisało się jako przeciwnicy aborcji. Jeden z uczestników początkowo popierał
decyzję swojej partnerki o aborcji, inny został o niej poinformowany wiele miesięcy
po zabiegu. Pozostali opisali siebie jako ambiwalentnych w momencie, kiedy
13

North, 1987, s. 502.

14

North, s. 507.

15

Enright & Human Development Study Group, 1991.

16

Enright i in., 1996.

17

Coyle, Enright, 1997.
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zapadła decyzja o aborcji. Jeżeli chodzi o religię, sześciu mężczyzn zaliczyło siebie
do chrześcijan, jeden do muzułmanów, pozostali zaś do agnostyków.
Procedura badawcza. Z wszystkimi uczestnikami przeprowadzono wstępny
wywiad w celu ustalenia, czy rzeczywiście doznali oni poaborcyjnych problemów
psychologicznych. Każdy z nich wskazał minum jedną osobę, poza sobą, którą
winił za tę aborcję. Uczestnicy zostali następnie losowo przypisani do grupy terapeutycznej bądź kontrolnej. Ci, którzy znaleźli się w grupie terapeutycznej, rozpoczęli program interwencyjny, natomiast ci, którzy znaleźli się w grupie kontrolnej, rozpoczęli 12-tygodniowy okres oczekiwania na terapię.
Pomiar. Wykorzystano następujące narzędzia badawcze: Skala Cech Gniewu
Spielbergera (the Spielberger Trait Anger Scale)18, Skala Cech Lęku Spielbergera
(the Spielberger Trait Anxiety Scale)19, krótka wersja Skali Żalu Okołoporodowego
(the Perinatal Grief Scale)20 oraz Inwentarz Przebaczenia (Enright Forgiveness Inventory)21. Ponieważ nie istnieją rzetelne i trafne narzędzia pomiaru przebaczenia
samemu sobie, posłużono się pojedynczym pytaniem, na które uczestnicy odpowiadali przy użyciu pięciostopniowej skali Likerta. Narzędzia badawcze były wypełniane przed rozpoczęciem terapii (grupa eksperymentalna) lub na początku
oczekiwania na terapię (grupa kontrolna). Następnie grupa eksperymentalna
wypełniała kwestionariusze bezpośrednio po zakończeniu programu terapeutycznego oraz po upływie 12 tygodni od jego zakończenia. Respondenci z grupy
kontrolnej wypełniali kwestionariusze na końcu 12-tygodniowego oczekiwania
na terapię, następnie sami wzięli w niej udział i po jej zakończeniu ponownie wypełniali kwestionariusze. Gruntowniejszy opis zastosowanej procedury badawczej
można znaleźć w pracy Coyle i Enrighta22.
Terapeutyczny program dla mężczyzn, którzy doświadczyli skutków aborcji
Program interwencyjny składa się z 12 cotygodniowych indywidualnych
sesji. Każda z nich trwała około 90 minut. Interwencja obejmuje specyficzne
problemy doświadczane przez mężczyzn po aborcji: gniew, poczucie bezradności,
winy, problemy w związku i żal. Każdy z tych problemów został potraktowany
osobno, a przebaczenie przedstawiono jako zdrową alternatywę, rozwiązanie dla
negatywnych emocji bądź doświadczanych problemów.
18

Spielberger i in., 1983.

19

Spielberger, 1983.

20

Potvin, Lasker, Toedter, 1989.

21

Subkoviak i in., 1995.

22

Coyle, Enright, 1997.
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Interwencje terapeutyczne. Podczas I sesji wyjaśnia się treść kolejnych
spotkań. Uczestnik ma możliwość opowiedzenia o swoim doświadczeniu aborcji.
Przedstawia się definicję pełnego przebaczenia, określanego jako wyrzeczenie
się usprawiedliwionego odwetu, i omawia się różnice z pseudoprzebaczeniem.
Uczestnik jest zachęcany do dzielenia się tym, co sam sądzi o przebaczeniu. Podkreśla się, że przebaczenie nie wymaga przeprosin ani uznania win przez krzywdziciela. Podczas II sesji uczestnik jest zachęcany do wyrażenia swojego gniewu.
Jego doznanie zostaje uprawomocnione, co wydaje się szczególnie istotne dla
mężczyzn, gdyż społecznie są oni nierzadko potępiani za przeżywanie złości.
Uczestnik proszony jest o napisanie do swojej partnerki (bądź innej osoby,
którą obwinia o aborcję) listu wyrażającego jego gniew. List taki nie jest wysyłany, a jedynie służy jako bezpieczny sposób odreagowania gniewu23. Na sesji
III, pracując nad treścią listu, omawia się korzyści płynące z przebaczenia: uwolnienie się od gniewu i lęku oraz wzbudzenie empatii. Sesja IV porusza doświadczenie bezsilności mężczyzny, problem szczególnie palący u mężczyzn okaleczonych przez aborcję. Klientowi proponuje się ćwiczenie polegające na zastanowieniu się, jak można pomóc innym osobom, mającym podobne doświadczenia
związane z aborcją. Podczas sesji V akcentuje się, że przebaczenie to w istocie
akt siły i woli, a nie biernej akceptacji, ponieważ towarzyszy mu cierpienie i ból.
Sesje VI i VII skupiają się na poczuciu winy. Niektórzy mężczyźni czują się winni
ciąży, inni z powodu aborcji, a jeszcze inni z powodu rozczarowania, jakie sprawili
swoim partnerkom, swoim rodzicom, a nawet swojemu Bogu. Na końcu tej sesji
uczestnicy są proszeni o napisanie listu z prośbą o przebaczenie. List może być adresowany do partnerki, do nienarodzonego dziecka lub siły wyższej, w zależności
od światopoglądu uczestnika. Sesja VIII koncentruje się na problemach w relacjach.
Uczestnicy, między innymi, próbują opisać cechy związku doskonałego, co służy
urealnieniu ich aktualnej relacji. Sesja IX podkreśla wartość przebaczenia w uzdrawianiu zerwanych relacji oraz ponownie różnice między pojednaniem a przebaczeniem. Sesje X i XI dotyczą akceptacji żalu, zrozumienia sensu własnego cierpienia oraz wzbudzeniu nadziei na przyszłość. Ostatnia, XII sesja służy podsumowaniu. Większość mężczyzn na tym etapie przestaje widzieć w sobie ofiarę lub
krzywdziciela, a postrzega siebie raczej jako tego, który przetrwał.

23

W programie NEST (patrz rozdział W. Simona Psychoterapia grupowa dla osób
z doświadczeniem traumy) pacjenci mają możliwość wysłania listu pojednania,
zawierającego także wyrażenie trudnych emocji jak złość, rozczarowanie, smutek itp.
Zakłada się bowiem, że dla obu stron korzystniejsza może być próba realnego pojednania, niż tylko odreagowanie emocjonalne lub poznawcze, do którego zwykle dochodzi
podczas indywidualnego przeformułowania poczucia krzywdy (przyp. red.).
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Model przebaczenia
Przebaczenie w modelu Enrighta przebiega przez dwadzieścia etapów (patrz
tabela 1.). Jest to bolesny i trudny proces, który może jednak prowadzić do tego, że
mężczyzna przestanie permanentnie postrzegać siebie jako ofiarę lub krzywdziciela.
Tabela 1. Proces przebaczenia interpersonalnego, model Enrighta i the Human
Development Study Group (1991).
FAZA ODSŁANIANIA
1. Analiza mechanizmów obronnych24, np. zaprzeczania, częstego po aborcji25. Nienazwanie
zranienia zranieniem uniemożliwia przebaczenie.
2. Konfrontacja z gniewem, zdrowe odreagowanie26. Mężczyzna po aborcji odczuwa gniew
wobec partnerki, lekarza, Boga, siebie. Potrzebne jest uznanie gniewu za uprawomocnioną
reakcję.
3. Przyznanie się do wstydu27, który bywa objawem upokorzenia i poniżenia.
4. Uświadomienie sobie kateksji28, wikłającej mężczyznę w działania lub wyobrażenia dotyczące aborcji, drenującej z energii życiowej, czasami aż do wyczerpania psychofizycznego.
5. Świadomość poznawczego odtwarzania29. Roztrząsanie aborcyjnej historii zaognia trudne
emocje, co utrudnia koncentrację i naznacza relacje z innymi.
6. Porównywanie ofiary z krzywdzicielem30 utrudnia pojednanie, bo rodzi się rywalizacja, kto
jest w gorszym/lepszym stanie.
7. Odkrycie, że można zostać trwałe zmienionym przez aborcję31. Doświadczenie aborcji naznacza na całe życie. Możliwe jest jednak co najmniej przewartościowanie własnego bólu.
8. Wgląd w wyobrażenie o tzw. sprawiedliwym świecie32. Przeważnie prawo nie daje mężczyznom narzędzi do ochrony ich dzieci poczętych, co może budzić złość i bezradność.
FAZA DECYZYJNA
9. Zmiana podejścia, przemiana serca, gdy stare strategie radzenia sobie nie działają33.
10. Gotowość rozważenia przebaczenia jako jednej z opcji, w obliczu cierpienia i bezradności.
11. Zaangażowanie się w przebaczenie krzywdzicielowi34, co jest możliwe, jeżeli rezygnuje się
z prawa do wzięcia odwetu. Ważne jest rozróżnienie przebaczenia i pobłażania.
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Kiel, 1986.
Speckhard, Rue, 1992; McFadden, 1996.
Trainer, 1981.
Patton, 1985.
Droll, 1984.
Tamże.
Kiel, 1986.
Close, 1970.
Flanigan, 1987.
North, 1987.
Neblet, 1974.
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FAZA PRACY
12. Przeformułowanie, poprzez odgrywanie ról w celu nowego spojrzenia na to, kim jest krzywdziciel35.
13. Współodczuwanie z krzywdzicielem36, niepolegające na usprawiedliwianiu, a raczej na
zrozumieniu.
14. Współczucie krzywdzicielowi37, postawa ofiarowania miłosierdzia zamiast kary.
15. Akceptacja bólu38 nie oznacza, że mężczyzna musi stłumić swój ból czy zaprzeczać jego istnieniu. Chodzi raczej o to, by nie projektował tego gniewu na osoby niewinne.
FAZA POGŁĘBIENIA
16. Odnajdowanie sensu, jaki niosą z sobą cierpienie oraz proces przebaczenia39.
17. Uświadomienie sobie, że też potrzebowało się w przeszłości przebaczenia40. Na każdym
z nas spoczywa wina za zranienie drugiego człowieka.
18. Uświadomienie sobie, że człowiek nie jest sam, także w pracy nad przebaczeniem.
19. Uświadomienie sobie, że doznana krzywda może pomóc odnaleźć nowy cel w życiu. Po
doświadczeniu aborcji niektórzy mężczyźni odkrywają nowy cel w życiu – doradzanie innym.
20. Zanikanie uczuć negatywnych oraz nasilanie się uczuć pozytywnych wobec krzywdziciela.
Przebaczenie jako paradoks41, osoba zraniona rezygnuje z brania odwetu. Ofiarowując ten dar
krzywdzicielowi, sama zostaje obdarowana – uzdrowieniem.

Proces przebaczenia samemu sobie
Kluczowe w procesie przebaczenia wydaje się przebaczenie samemu sobie42.
Przeformułowanie obrazu własnej osoby pomaga lepiej zrozumieć własne postępowanie, uznać swoją wewnętrzną wartość, odczuwać współczucie dla samego
siebie i przestać siebie potępiać. Filozof Nancy Snow napisała, że przebaczenie
samemu sobie służy przywróceniu naszej zdolności do dalszego funkcjonowania
w roli czynnego podmiotu, nawet po tym, jak popełniliśmy coś złego pod względem
moralnym czy skrzywdziliśmy innych43. Przebaczenie samemu sobie można zdefiniować jako zaprzestanie karania i potępiania samego siebie oraz miłosierne zaakceptowanie siebie, niezależnie od podatności na grzech lub krzywdzę44. Niewąt35

Smith, 1981.

36

Cunningham, 1985.
Droll, 1984.
Bergin, 1988.

37
38
39
40
41
42
43
44

Frankl, 1959.
Cunningham, 1985.
Enright, 2001.
Enright i in., 1996.
Snow, 1993, s. 75.
Coyle, 1999.

302

PROFILAKTYKA I TERAPIA

pliwym owocem przebaczenia sobie samemu będzie podjęcie próby otrzymania
przebaczenia od skrzywdzonej osoby.
Studium przypadku: historia Matthew
Matthew, 20-letni przedstawiciel wolnego zawodu, planował pobrać się
z dziewczyną, która była z nim w ciąży. Jednakże dziewczyna zmieniła zdanie i poinformowała go, że ma wyznaczony termin aborcji. Matthew był załamany. Próbował
namówić ją, by utrzymała ciążę, nawet jeżeli nie chce wyjść za niego. Proponował jej
wsparcie finansowe i emocjonalne, błagał, aby mu przyznano opiekę nad dzieckiem.
Dziewczyna odmówiła i przeprowadziła aborcję. Ich związek rozpadł się. Kiedy
Matthew podjął intymne kontakty z inną kobietą, okazał się niezdolny do współżycia.
Wkrótce potem Matthew zaangażował się w związek homoseksualny. Twierdził,
że „czuł się bezpieczniej z mężczyzną” po bolesnych doświadczeniach z kobietami.
W końcu zerwał tę relację, ponieważ „chciał mieć rodzinę”. Gdy rozpoczynał udział
w programie, był zaręczony i wkrótce miał się żenić. Miał nadzieję, że znajdzie jakieś
rozwiązanie swoich trudności i uniknie ich wpływu na bieżący związek.
Matthew był jak najbardziej w stanie wyrażać swój gniew i był świadomy
związanej ze wspomnieniami energii emocjonalnej (etapy 2. i 4.). Był również
świadomy tego, co wyzwalało mentalne odtwarzanie doświadczenia aborcji (etap 5.).
Na przykład twierdził, że złości go kiedy „radykalne feministki” mówią o aborcji jako
prawie kobiety, „ponieważ mężczyźni też mają prawa”. Gdy rozmawialiśmy o tym,
w jaki sposób gniew wpływa na jego bieżące relacje z ludźmi, zgodził się, że potrzebuje
nowej strategii radzenia sobie z gniewem (etap 9.). Jednakże kiedy po raz pierwszy
usłyszał o przebaczeniu, odpowiedział: „Co? Chcesz powiedzieć, że mam komuś przebaczyć morderstwo?!”. Po wyjaśnieniu różnicy między przebaczeniem a usprawiedliwieniem Matthew zaczął rozważać przebaczenie swojej dawnej partnerce (etapy
10. i 11.). Wiele czasu zajęła dyskusja na temat, jaka była ta dziewczyna (etap 12.).
Pamiętał, że ogromnie martwiła się, aby „nie zawieść swoich rodziców”, i odczuwała
wielką potrzebę sprostania zawyżonym oczekiwaniom. Przedyskutowany został także
nacisk społeczny, wywierany na kobiety, by wybierały aborcję. W efekcie Matthew
był w stanie odczuwać empatię wobec tej dziewczyny i wyrazić swoje współczucie
w stosunku do niej (etapy 13. i 14.). Zrozumiał także wagę akceptacji bólu (etap
15.). Stwierdził, że nie chce powtórzyć tego, przez co musiał przejść jako dziecko, i że
podjął świadomą decyzję unikania przenoszenia swojego bólu na swe ewentualne
przyszłe dzieci. Wydawało się, że dla Matthew bardzo ważne jest stworzenie rodziny,
jakiej sam nie miał, i bycie kochającym ojcem. Na swoją decyzję przebaczenia patrzył
jako prawdopodobnie dobrą dla wszystkich (etap 16.). Matthew uświadomił sobie
także, że nie był samotny w swoim cierpieniu (etap 18.), oraz że ze względu na swoje
bolesne doświadczenie miał kwalifikacje do rozmawiania z innymi mężczyznami
po aborcji (etap 19.). Podczas ostatniej sesji był znacznie bardziej rozluźniony i po-

PROGRAM PSYCHOTERAPEUTYCZNY DLA MĘŻCZYZN

303

trafił więcej się śmiać. Z radością oczekiwał ślubu i możliwości posiadania rodziny.
Choć nadal reagując na pewne wyzwalacze, zmagał się z negatywnymi emocjami,
był pełen nadziei i ufności, że będzie w stanie zbudować zdrowy związek z kobietą.
Wyniki badań
W badaniu wykorzystano metody konwencjonalnej statystyki parametrycznej,
z wyjątkiem analizy pytania jednokrotnego wyboru, dotyczącego przebaczenia sobie
samemu. Po terapii wszyscy uczestnicy wykazali statystycznie znaczące zmniejszenie
poziomów gniewu, lęku i żalu, co korelowało negatywnie z samoprzebaczeniem.
Wyniki te utrzymywały się po 12 tygodniach od zakończenia terapii45.
Dyskusja i wnioski
Uzyskane przez nas wyniki mają konkretne implikacje dla praktyki klinicznej
dotyczącej mężczyzn, którzy doświadczyli skutków aborcji. Grupa ta była niemal
zupełnie pomijana w literaturze naukowej. W przedstawionych tu badaniach mężczyźni doświadczyli poprawy psychologicznej, zmierzając ku przebaczeniu innym
i przebaczeniu sobie.
Do ograniczeń tego badań zalicza się niewielka próba (n=10) oraz możliwość wystąpienia efektu eksperymentatora. W kolejnych badaniach warto
uwzględnić wyniki pracy innych terapeutów, niebędących autorami tego programu.
Niemniej zbieżność naszych wyników z tymi, które uzyskali inni autorzy badający populacje starszych kobiet46, pozbawionych miłości rodzicielskiej studentów college’u47, kobiety z doświadczeniem kazirodztwa48, dorosłych dzieci alkoholików49, pacjentów stacjonarnego ośrodka rehabilitacji narkomanów50, dorosłych mężczyzn cierpiących na chorobę wieńcową51, śmiertelnie chorych52
oraz kobiety maltretowane psychicznie53 – sugerują, że programy psychoterapeutyczne, które podkreślają rolę przebaczenia, mogą być skuteczne. W każdej
bowiem z tych grup stwierdzono poprawę stanu zdrowia, związaną ze wzrostem
45

Dokładniejsze omówienie wyników w Coyle, Enright, 1997.

46

Hebl, Enright, 1993.

47

Al-Mabuk, Enright, Cardis, 1995.

48

Freedman, Enright, 1996.

49

Osterndorf, 2000.

50

Lin i in., w druku.

51

Waltman, 2002.

52

Hansen, 2002

53

Reed, 2004.
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przebaczenia. Nie można jednak zakładać, że wszystkie techniki interwencyjne
oparte na przebaczeniu będą skuteczne w każdej sytuacji. Baskin i Enright54 przeprowadzili metaanalizę badań programów opartych na przebaczeniu i zauważyli,
że można je podzielić na trzy rodzaje: 1) interwencje oparte na decyzji, 2) interwencje grupowe oparte na procesie oraz 3) interwencje indywidualne oparte na
procesie. Ich analiza pokazała, że interwencje oparte na decyzji nie korelowały ze
zmniejszeniem objawów, interwencje grupowe oparte na procesie poprawiały funkcjonowanie pacjentów w pewnych zakresach, podczas gdy interwencje indywidualne
oparte na procesie skutkowały znaczącymi zmianami55. Baskin i Enright zauważyli,
że znacząco wyższe wyniki uzyskiwane w przypadku długoterminowego procesu sugerują, że klienci oraz doradcy potrzebują czasu na pełne i pomyślne przebaczenie56.
Należy zaznaczyć, że przedstawiony tutaj program terapeutyczny dla mężczyzn,
którzy doświadczyli skutków aborcji, zalicza się do trwających dłużej interwencji
indywidualnych opartych na procesie.
Przyszłe badania powinny uwzględniać zmienną rozwoju u mężczyzn po doświadczeniu aborcji. Korzystając z teorii Eriksona57, można zwrócić uwagę na potrzeby tożsamościowe u nastolatków, potrzeby związane z intymnością u młodych
mężczyzn oraz potrzebę spełnienia u starszych mężczyzn.
Oprócz dowodów empirycznych, świadczących o psychologicznych korzyściach przebaczenia, jego wartość potwierdzają liczne obserwacje kliniczne. Lekarz
psychiatra Richard Fitzgibbons58 stwierdza, że przebaczenie jest potężnym narzędziem
terapeutycznym, które uwalnia ludzi od gniewu i winy będącej często skutkiem nieuświadomionego gniewu. Zgadza się z nim Benson59, podając, że jedną z najpoważniejszych
konsekwencji braku przebaczenia jest to, że tworzy się więź [toksyczna] między nami
a tymi, którym powinniśmy przebaczyć. Uwolnienie innych oznacza uwolnienie samego
siebie. Obserwacje kliniczne, podobne przytoczonym wyżej, obrazują wolność i uwolnienie emocjonalne, które dokonują się wraz z prawdziwym przebaczeniem.
Inni klinicyści odnotowują powiązania między przebaczeniem a zdolnością do
budowania zdrowych relacji. Zaobserwowali zdrowienie i odbudowę więzi w rodzinach
zranionych alkoholizmem60, zaniedbaniem ze strony rodziców lub znęcaniem się61
54

Baskin, Enright, 2004.
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Tamże, s. 79.
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Tamże, s. 87.
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Erikson, 1963.

58

Fitzgibbons, 1986, s. 630.
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Benson, 1992, s. 77.
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Flanigan, 1987.
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Hope, 1987.
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oraz problemami małżeńskimi62 od momentu, gdy te rodziny wybrały praktykę
przebaczenia. Inni piszą o szkodach powstających przy odmowie przebaczenia,
odnotowując, że ci, którzy wybierają brak przebaczenia, ranią samych siebie, ponieważ nie pozwalają sobie budować takich relacji, jakich w istocie potrzebują63.
Biorąc pod uwagę uzyskane wyniki badań empirycznych oraz dane z przeglądu
literatury, jak również obserwacje kliniczne, można uznać, że przebaczenie jest
istotnym elementem zdrowienia po aborcji.
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Psychoterapia grupowa dla osób
z doświadczeniem traumy1
Witold Simon
Wstęp
Znacząca liczba kobiet i mężczyzn doświadcza psychologicznych, a czasami
również psychiatrycznych, następstw wynikających z zaniedbania, przemocy lub
strat ciąży2. Konsekwencje wymienionych urazowych doświadczeń często doprowadzają do trwałych zaburzeń funkcjonowania jednostki i łatwo są przekazywane
w obrębie systemu rodzinnego. Ponadto zjawiska te często współwystępują w życiu
jednej osoby, co przyczynia się do nasilenia objawów psychopatologicznych3.
Osoby z doświadczeniem zaniedbania, przemocy lub strat ciąży wymagają
wyspecjalizowanej formy psychoterapii, w kompleksowy sposób podchodzącej do
tych splecionych ze sobą zjawisk. W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną
podstawowe założenia terapii prowadzonej według programu New Experience for
Survivors of Trauma (NEST). NEST jest międzynarodowym stowarzyszeniem terapeutów zajmujących się pomocą psychologiczną dla osób z doświadczeniem
różnorakich traum. Organizacja ta wyodrębniła się na początku tego wieku ze
stowarzyszenia International Institute of Pregnancy Loss Child Abuse Research
and Recovery. W Polsce terapię NEST prowadzą certyfikowani terapeuci, których
spis można znaleźć na www.nest.org.pl. Zainteresowany czytelnik może również
sięgnąć po inne publikacje poświęcone tej formie terapii4.
1

Niniejszy rozdział stanowi uaktualnioną i rozszerzoną wersję artykułu: W. Simon,
M. Gajowy, Terapia grupowa dla osób doświadczających następstw przemocy, zaniedbania i utraty ciąży, „Psychiatria Polska”, 2002, nr 6 (36), ss. 929-944.
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Gajowy, Simon, 2002; Simon, 2003.
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Gajowy, Simon, 2002; Simon, 2003; Lieh-Mak, 1979; Ney, Wickett, Beaman-Dodd,
1994; Colman, Colman, 1971; Ashton, 1980; McDermott, Char, 1971.
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Ney, Peters, 1995; Simon, Gajowy, 2002.
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Przegląd literatury
Z dostępnej literatury wynika, że nie ma terapii kompleksowo traktującej tak
złożony problem, jakim jest współwystępowanie przemocy, zaniedbania i straty
ciąży. Większość z wymienionych poniżej podejść zajmuje się tylko jednym rodzajem urazu. Terapeuci często pracują wyłącznie z ofiarami albo krzywdzicielami,
zakładając, że te role są sztywno przypisane. Traktowanie wymienionych traum
jako izolowanych zjawisk, choć daje szansę na szczegółowy wgląd, to jednak może
doprowadzić do utraty szerszej perspektywy i w konsekwencji utrudnić proces
zdrowienia. Do rzadkości należą podejścia terapeutyczne zakładające pomoc
zarówno dla obserwatorów, ofiar, jak i krzywdzicieli5.
Większość programów terapeutycznych skierowanych jest do jednej, homogennej, grupy odbiorców, np.: kobiet ofiar przemocy seksualnej w dzieciństwie6,
dzieci po przemocy seksualnej, u których diagnozuje się PTSD7, chłopców molestowanych przez własne matki8, rodziców, których dzieci doznały przemocy seksualnej9, mężczyzn sprawców przemocy seksualnej10. Warto przy tym zaznaczyć,
że traktowanie przemocy seksualnej jako izolowanego zjawiska jest błędem fenomenologicznym. Znane są też programy terapeutyczne dla osób z doświadczeniem
przemocy fizycznej, np.: dla osób starszych, będących ofiarami przemocy11, dla
mężczyzn, poświęcone kontroli przemocy fizycznej i zmianie sztywnego zestawu
przekonań, łączone z treningiem umiejętności interpersonalnych oraz treningiem
relaksacyjnym12. Bardzo trudno napotkać w literaturze formy terapii skoncentrowanej na leczeniu skutków zaniedbania w dzieciństwie. Przeważnie ograniczają
się one do dbania o higienę, żywienie, bezpieczeństwo w domu, stymulacji intelektualno-emocjonalnej i nauki zdrowych umiejętności, np. asertywnego mówienia o swoich potrzebach13.
Kobiety i mężczyźni po aborcji przeważnie nie uzyskują adekwatnej pomocy
psychoterapeutycznej. Jeśli idzie o somatyczne i ginekologiczne konsekwencje tej
5

Madanes, 1999; Gabbard, 2000.
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Fawley-O’Dea, 1997; Longstreth i in., 1998; Saunders, Edelson, 1999; Tyson, 1996;
Carbonell, Parteleno-Barehmi, 1999.
Corder, T. Haizlip, P. DeBoer, 1990; Deblinger, Steer, Lippmann, 1999.
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Schacht, Kerlinsky, Carlson, 1990; Zamanian, Adams, 1997.
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Deblinger, Steer, Lippmann, 1999; Winton, 1990.
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Cahill, Llewelyn, Pearson, 1991; Lipowska-Teutsch, 1998; Hilton, Mezey, 1996; van
Zessen, 1990.
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procedury, to niezmiernie rzadko wracają oni do ginekologów, którzy dokonywali
aborcji. Ginekolodzy tacy ew. wizytę po aborcji traktują przeważnie jako okazję do
zachęcania do antykoncepcji i sterylizacji14. Psychoterapeutyczna pomoc kobietom/
mężczyznom z doświadczeniem aborcji rozumiana jest bardzo różnie. Niektórzy terapeuci, oprócz docierania do uczuć doświadczanych podczas straty, koncentrują się
na duchowym aspekcie zdrowienia, pracując w oparciu o rekolekcje lub w ramach
grup wsparcia opartych na Biblii15. Spotyka się też podejścia16 posługujące się medytacjami zakorzenionymi w New Age, gdzie dąży się do nawiązania kontaktu z duszą
dziecka, a następnie uznania, że abortowane dziecko jest aniołem czuwającym nad
bezpieczeństwem kobiety oraz niosącym jej uzdrowienie. Lewis i Bourne17 zwracają
uwagę, że trudno zaangażować w terapię kobietę tuż po stracie ciąży i proponują
terapię skoncentrowaną na empatii i odreagowaniu, a nie na wglądzie, który mógłby,
ich zdaniem, nasilić lęk i opór. Analiza egzystencjalna18 z jednej strony uznaje możliwość pojawienia się konsekwencji po dokonanej aborcji, z drugiej strony nie dostrzega jednak, że aborcja nie rozwiązuje, a wręcz przeciwnie, nasila wcześniejsze
problemy i konflikty intra- i interpersonalne. Znane są też ustrukturalizowane
metody pracy z mężczyznami, których partnerki dokonały aborcji19.
Ogólne założenia programu terapeutycznego NEST
Program NEST na charakter psychoterapii grupowej. Dobór formy terapii
– grupowej, a nie indywidualnej – w pracy z osobami z doświadczaniem traum
jest wielce uzasadniony i można go wręcz traktować jako wskazanie w tego
rodzaju przypadkach. Już pierwsze grupy terapeutyczne, które powstały w czasie
ostatniej wojny światowej dla żołnierzy z nerwicą frontową przyniosły zadowalające rezultaty20. Herman21, Saunders22, Westbury23 i Danieli24 podkreślają, że
uczestnictwo w grupie terapeutycznej jest bezcenne dla osób po przeżyciach ekstremalnych, takich jak wojna, gwałt, prześladowania, maltretowanie i wykorzy14
15
16
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Osler, Morgall, Jensen, 1992.
Freed, Salazar, 1996; Stelmaszczyk, Pleskaczyński, 1998.
Borysenko, 1999.
Lewis, Bourne, 2000.
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von Kirchbach, 2004. Patrz rozdział G. von Kirchbach, Analiza egzystencjalna a aborcja.
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Free, 1999.
Herman, 2000.
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stanie seksualne – ponieważ można liczyć co najmniej na redukcję poczucia odizolowania i wstydu. Stwierdzają oni, że rokowania dla tego rodzaju pacjentów są
lepsze w terapii grupowej niż indywidualnej. Jednocześnie, zgadzając się z tezą
Herman, że terapia grupowa rzadko jest pomocna bezpośrednio po ostrym urazie,
program NEST nie jest adresowany do osób doświadczających bieżącej przemocy.
Terapia NEST czerpie z podejść: behawioralnego (szkodliwe wzorce zachowań zostały wyuczone i wymagają reorientacji), poznawczego (w oparciu
o metodę indukcji pacjent uczy się postrzegać myśli i przekonania oraz je testować),
psychodynamicznego (praca z przeniesieniem, analiza konfliktów, mechanizmów
obronnych, analiza snów, dążenie do wglądu), egzystencjalnego (przyjęcie częściowej
odpowiedzialności za swe czyny, przeżycie żałoby po osobie, którą można się było
stać25), systemowego (analiza genogramu, postrzeganie dynamiki objawów pacjenta,
jako odzwierciedlenia dynamiki interpersonalnej w systemie rodzinnym) oraz psychospołecznego modelu rozwoju jednostki według Eriksona. Istnieją też specyficzne
procedury, zaprojektowane specjalnie na potrzeby tego programu, np. wyobrażenia
paraboliczne wspierające zakończenie przedłużającej się patologicznie żałoby.
Podejście NEST jest terapią opartą o podręcznik26. Można, oczywiście, dyskutować, czy tego typu terapia jest wystarczająco elastyczna, czy nie wtrąca pacjenta
w sztywny gorset technik, zasad i oczekiwań ze strony terapeuty. Jak jednak zauważa
Free27, jeżeli terapia jest opisana jasno w podręczniku, to łatwo i precyzyjnie można ją
ewaluować, co jest znaczące przy ocenie jej skuteczności. Ustrukturalizowanie terapii
może być korzystne dla osób, które takiej struktury potrzebują – z zaburzeniami osobowości, doświadczeniem zaniedbania czy przemocy w dzieciństwie. Zwracają zresztą
na to uwagę van Zessen28, prowadzący bardzo wysoce ustrukturalizowany program
terapii grupowej dla pedofili, a także Coyle29 czy Corder30 w pracy z dziećmi po
przemocy seksualnej. Longstreth31 z kolei dowodzi, że terapia o silnej strukturze daje
dużą poprawę, szczególnie w leczeniu somatyzacji u kobiet po przemocy seksualnej.
Terapia grupowa NEST jest ograniczona w czasie. Takie podejście jest częste
w programach zajmujących się przemocą32. Herman33 zauważa, że jasno określony
25
26
27
28
29
30
31
32

33

Simon, w recenzji.
Konya, 2003.
Free, 1999.
van Zessen, 1990.
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limit czasowy sprzyja dużemu wysiłkowi emocjonalnemu i daje pewność, że napięcie nie będzie trwało bez końca. Program terapii NEST obejmuje 30-40 sesji oraz
trzy sesje w trzy, sześć i 12 miesięcy po zakończeniu terapii. Terapia ta jest terapią
kroków. W zależności od tempa procesu grupowego, jak i poszczególnych osób,
materiał jednej sesji może być rozłożony na kilka spotkań. Sesje pogrupowane są
w fazy ułożone w logicznej kolejności. Grupy mają charakter zamknięty i są przeznaczone dla 6-10 osób dorosłych, którym towarzyszy terapeuta i koterapeuta.
Opierając się nie na diagnozie, lecz na rodzaju doznanej traumy, przyjmuje
się do grupy osoby dorosłe: kobiety i mężczyzn, którzy doświadczyli w swoim życiu
co najmniej jednej z wymienionych traum: 1) przemocy (słownej, fizycznej, seksualnej), 2) zaniedbania (emocjonalnego, intelektualnego, fizycznego), 3) straty
ciąży (poronienia, aborcji, ciąży pozamacicznej, wczesnej śmierci noworodka,
urodzenia martwego dziecka, redukcji wielozarodkowej, oddanie dziecka do
adopcji). Jeśli idzie o przemoc i zaniedbanie, to kwalifikowane są ofiary, obserwatorzy i sprawcy – zgodnie z założeniem, że powyższe role zmieniają się w zależności od czasu i okoliczności34. Rozpatrując kwestię straty ciąży, kwalifikuje się
do grup nie tylko kobietę, która doświadczyła tej straty, lecz także ojca dziecka35,
dorosłe żyjące dzieci tej kobiety36, personel medyczny – ginekologów, anestezjologów, pielęgniarki, psychologów, lekarzy rodzinnych, właścicieli klinik aborcyjnych – uczestniczących w wykonywaniu tej procedury37, rodzinę38 i wszystkie
osoby, które przyczyniły się do tego wydarzenia.
Przyjmując natomiast kryteria diagnostyczne ICD-10, terapia NEST adresowana jest do osób cierpiących z powodu zaburzeń i chorób z kręgu: 1) afektywnych (łagodny i umiarkowany epizod depresji, dystymia, cyklotymia), 2) nerwicowych oraz związanych ze stresem i występujących pod postacią somatyczną
(fobia społeczna, napady paniki, nerwica natręctw, reakcja na ciężki stres, zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia depresyjne i lękowe mieszane, niektóre zaburzenia
dysocjacyjne, zaburzenia somatyzacyjne i hipochondryczne), 3) uzależnień (z aktualnym utrzymywaniem abstynencji – min. od trzech lat – w środowisku ochraniającym), 4) snu (koszmary senne), 5) osobowości (dysocjalna, chwiejna emocjonalnie, histrioniczna, unikająca, zależna).
Jest to intensywna terapia, a pacjenci są często pierwszymi osobami z rodziny,
które podejmują próbę przerwania międzypokoleniowego koła maltretowania
34
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i aborcji. Dlatego potrzebują wsparcia także między sesjami. Stąd ważna rola
sponsora, czyli byłego pacjenta, mającego za zadanie wspierać jedną, wybraną
osobę między sesjami. Dużą rolę edukacyjną i wspierającą odgrywają spotkania
z osobami ważnymi dla pacjentów. W sesjach grupy może również brać udział
były pacjent, który dzieli się swym doświadczeniem.
Etapy terapii
Generalnie można wyróżnić trzy bloki w opisywanej terapii: 1) poznawanie
i analizowanie przeszłości, połączone z odreagowaniem emocjonalnym i prowadzące do uzyskania wglądu; 2) reorientacja postaw oraz uczenie się nowych
sposobów reagowania, funkcjonowania; 3) proces pojednania i przebaczenia.
Tematy charakterystyczne dla poszczególnych bloków oczywiście przeplatają
się ze sobą. Tempo przechodzenia od jednej fazy do drugiej zależy od dynamiki
danej grupy.
Faza I. Wprowadzenie i zobowiązanie
Wprowadzenie obejmuje zgodę pacjenta na leczenie po udzieleniu informacji
nt. terapii. Jest to tzw. zgoda po poinformowaniu o kosztach emocjonalnych i interpersonalnych oraz o potencjalnych korzyściach płynących z faktu podjęcia psychoterapii. Istotne jest również zobowiązanie w formie precyzyjnego kontraktu,
którego wagę u osób z doświadczeniem przemocy podkreśla np. Herman39. Zobowiązanie zawierają wszyscy uczestnicy grupy, wliczając w to także terapeutów. Daje
to szansę na zbudowanie początkowego zaufania i wzajemnego bezpieczeństwa
oraz określenie tych obszarów, gdzie pacjent nie ufa lub ma silne obawy. Szczególnie ważne wydają się te punkty zobowiązania, które odnoszą się do decyzji
o niestosowaniu przemocy, o szczerości, o zawieszeniu podejmowania ważnych
decyzji życiowych w trakcie terapii, o ukończeniu terapii, o zachowywaniu tajemnicy, o gotowości do zmiany. Niektóre z tych punktów mogą być szczególnie
trudne do przyjęcia dla osób, które doświadczyły zaniedbania, przemocy, opuszczenia, oszukania. Sesje w ramach tej fazy obejmują również analizę mechanizmów obronnych (wymówki, zaprzeczanie, wypieranie, projekcja) oraz oporu
ze strony pacjentów.
Faza II. Praca nad wglądem
W sytuacji przemocy mamy do czynienia z krzywdzicielem – osobą zadającą
ból; ofiarą – osobą krzywdzoną, oraz obserwatorem – osobą stojącą z boku, która
39

Herman, 2000.

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

315

wie i widzi, co się dzieje, lub powinna wiedzieć i widzieć, lecz z różnych powodów
woli uchodzić za nieświadomą lub niezaangażowaną. Role te zmieniają się w czasie
i w zależności od zewnętrznych okoliczności40. Takie stanowisko, jak w terapii
NEST, jest rzadko spotykane, w literaturze można znaleźć raczej podejścia utożsamiające kobietę z ofiarą, mężczyznę ze sprawcą41. Niektórzy jednak, jak Nicholas42,
zauważają wagę obserwatora oraz przyczynienia się ofiary do tragedii. Zamanian43
dostrzega, że ofiara może przyczynić się do powstania urazu w wyniku agresywnej
identyfikacji z agresorem bądź poprzez postawę pasywnej emocjonalnej izolacji.
Przeanalizowanie swego życia pod tym kątem może przyczynić się do tego,
że pacjent przestanie postrzegać świat i swoją osobę czarno-biało, na zasadzie
„jestem zawsze ofiarą” albo „jestem zawsze krzywdzicielem”. Może to doprowadzić do wzięcia na siebie adekwatnej części odpowiedzialności za fakt, że dana
tragedia miała miejsce. Umożliwia to również dostrzeżenie w swym krzywdzicielu,
obserwatorze lub ofierze człowieka, na którego wpływa złożony ciąg wydarzeń.
W efekcie daje to szansę na przebaczenie i pojednanie. Dojrzała egzystencjalna
postawa może się wtedy wyrazić, np. poprzez postawę „nie jestem tylko ofiarą,
też krzywdziłem i byłem również obserwatorem”.
Zanim jednak pacjenci dostrzegą dynamikę ról w tragediach swego życia,
powinni sobie przypomnieć traumatyczne wydarzenia. Kluczowe jest docieranie
do bólu, strachu i zamętu, wynikających z doznanej traumy. Odbywa się to na
wiele sposobów – między innymi poprzez życiorys, analizę genogramu pod kątem
schematów i przekazów rodzinnych w sytuacjach trudnych i traumatycznych, psychorysunek i scenki psychodramatyczne oraz tabelkę zbierająca wydarzenia pozytywne i negatywne w pierwszych 21 latach życia pacjenta. Ważna jest również
reintegracja, poprzez przypominanie sobie faktów oraz związanych z nimi, a stłumionych i wypartych, uczuć i doznań zmysłowych. Istotne jest również, by pacjent
dostrzegł, kto i jak się przyczynił do danej traumy. Zasadnicze znaczenie ma to,
by pacjent zinternalizował prawo do poznania prawdy, do bycia wysłuchanym,
do zadbania o siebie. Pacjent zdeterminowany, by poznać prawdę, ma szansę zrozumienia siebie oraz może poznać mechanizmy funkcjonowania w rodzinie pochodzenia i prokreacyjnej. Pozwala to przełamać poczucie wyobcowania i prześladowania przez fatum.
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Faza III. Sprzeciwianie się złości i bierności
Badanie przyczyn mechanizmów wyzwalających silne reakcje emocjonalne
na stosunkowo słabo nasilone bodźce jest jednym z kluczowych kroków w terapii.
Rozpoznawanie ich pozwala pacjentowi dostrzec podobne sytuacje, które mogły
znacząco zaważyć na jego teraźniejszym oraz przeszłym funkcjonowaniu.
W ramach tej fazy pacjenci ćwiczą zachowania asertywne, tj. uczą się dbania
o siebie i innych oraz uczą opierać się obwinianiu i subtelnej manipulacji wobec
siebie i innych – a wszystko to ze świadomością własnych ograniczeń. W treningu
asertywności, istotne też jest dostrzeganie oraz skorzystanie z możliwości wycofania się z sytuacji zagrożenia.
Osoby zaniedbane i doświadczające przemocy często przeżywają stłumioną
złość oraz paraliżującą bezradność, co sprawia, że stają się bezwolnymi ofiarami
lub zapamiętałymi krzywdzicielami. Asertywność oraz umiejętność analizy swych
emocji i postępowania mogą przyczynić się do zdrowszego i bardziej dojrzałego
życia. W fazie tej ważne jest rozpoczęcie procesu analizowania kluczowych konfliktów w życiu pacjenta, które polegają na nasilonych wewnętrznych dylematach
(np. „Wychowywać dzieci czy robić karierę?”). Nieskuteczne próby ich rozwiązywania powodują utrwalenie i odtwarzanie ich w relacjach z ważnymi osobami,
co przyczynia się do zaburzonego funkcjonowania osoby.
Faza IV. Zajmowanie się winą
Osoby z doświadczeniem przemocy, zaniedbania czy utraty ciąży często
przeżywają olbrzymie poczucie winy, są obwiniane nieadekwatnie do faktów lub
uważają, że w żaden sposób nie przyczyniły się do tragedii. Mogą one wypierać,
projektować, racjonalizować winę, nierzadko zagłuszając ją poprzez kompulsywny,
intensywny, hałaśliwy styl życia. Pacjenci potrzebują więc urealnić winę i odróżnić
ją od odpowiedzialności, obwiniania i przyczynienia się. Egzystencjalnym doświadczeniem jest uczenie się dorosłego radzenia sobie z własną adekwatną winą,
poprzez wzięcie za nią częściowej odpowiedzialności.
Faza V. Odrzucanie fałszywych masek
Maltretowane lub zaniedbywane dziecko doświadcza rozdarcia: ma nadzieję,
że rodzice okażą mu odpowiednie zainteresowanie, i przeżywa rozczarowane,
gdy tak się nie dzieje. W efekcie obwinia siebie, tłumi radość i spontaniczność.
Starając się tego uniknąć i chcąc przetrwać za każdą cenę, wytwarza stopniowo mechanizmy obronne, metaforycznie nazywane maskami lub fałszywymi twarzami.
Zamiast pełnej integracji osobowości, rozszczepia się ona na trzy składniki: dwie
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maski (metaforycznie nazywane Tancerzem i Bidulą)44 oraz centralną, starającą się
utrzymać integralność postać autentycznego Ja (określaną niekiedy jako dojrzałe
Ego, Wędrowiec, Homo viator, Pielgrzym).
Im bardziej dziecko jest zaniedbywane lub maltretowane, tym wyraźniej identyfikuje się z Tancerzem i Bidulą – gdyż do pewnego stopnia zapewniają one surogaty
uwagi i afirmacji, jednocześnie stwarzając pozory bezpieczeństwa – a tym samym
większe ma trudności z określeniem swego prawdziwego Ja. Istotę obu masek stanowi
zachowywanie się nieadekwatne do przeżywanych emocji, polegające np. na deprecjonowaniu lub agrawowaniu własnych objawów i cech charakterologicznych. Ludzie
noszą maski, chcąc uniknąć strachu, chaosu, depresji. Równocześnie rozpaczliwie
oczekują, że pociągną ku sobie kogoś, kto zaspokoi ich zaniedbane potrzeby. Doprowadza to jednak do powstania fałszywych związków i owocuje generalnie fałszywym życiem. Dlatego tak ważne jest, by te maski zidentyfikować, a następnie
odrzucić. Rezygnowanie z niedojrzałych mechanizmów obronnych jest kolejnym
głęboko egzystencjalnym doświadczeniem pacjenta. Stopniowe rozpoznawanie centralnej postaci Ja może, oczywiście, pozostać celem na całe życie.
Faza VI. Przeżywanie żałoby
Aby pacjent miał szansę na zintegrowanie i dojrzewanie, a w konsekwencji
na odkrycie swego prawdziwego Ja, powinien przeżyć żałobę po stracie szczęśliwego dzieciństwa oraz dbających rodziców, głęboki żal po niezaspokojonych potrzebach, a w szczególności żal po nieodwracalnej stracie siebie, jako osoby, którą
można się było stać45. Lewis46, Ney47 i Parkers48 zgodnie podkreślają, jak ważna
jest praca nad stratą tego, czego nigdy dana osoba w swoim życiu nie osiągnęła
i raczej już nie osiągnie.
Faza VII. Przeżywanie żałoby po stratach własnych dzieci nieurodzonych
Wielu terapeutów dostrzegało potrzebę pracy z żalem po śmierci bliskich
osób, czy to w przypadku osób ocalonych po trzęsieniu ziemi49, czy w okresie
żałoby po śmierci dziecka w hospicjum50. Istnieją grupy specjalnie zaprojektowane
44
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na przeżywanie żalu po stracie51, niektóre z nich o charakterze grup wsparcia52.
W przypadku straty ciąży prawidłowy proces przebiegu żałoby jest kluczowy dla
tego, by następna ciąża niosła obojgu rodzicom satysfakcję i by powstała uczuciowa
więź między nimi a dzieckiem. Brak pomocy w przeżywaniu żałoby po utraconych
dzieciach może przy kolejnych ciążach doprowadzić do psychozy połogowej, z urojeniami na temat dziecka53. Bowlby54 opisuje zjawisko dziecka zastępczego, które
zostało poczęte i urodzone, zanim kobieta rozwiązała konflikty dotyczące wcześniejszego, zmarłego dziecka. Podkreśla on gorsze wiązanie się dziecka zastępczego
z matką i zauważa, że zdrowa żałoba oznacza odłączenie się od utraconego obiektu,
by móc nawiązać relację z nowym obiektem. Nieukończony lub nierozpoczęty
proces żałoby może doprowadzić do depresji, a w ostateczności do samobójstwa.
Te drastyczne konsekwencje występujuą szczególnie w sytuacji żałoby patologicznej, która znacznie różni się od żałoby o naturalnym przebiegu. W tym
pierwszym przypadku żywi ludzie nie widzą ciała zmarłej osoby, nie mogą go
dotknąć ani wziąć udziału w ceremonii pogrzebowej. Pomagając rodzinie po
urodzeniu martwego dziecka, Bourne i Lewis55 uważają, że gdy ciało dziecka leży
w nieznanym grobie, przyczynia się to do większego poczucia winy, porzucenia,
wstydu, poczucia bycia gorszą. Olders56 dostrzega żal i żałobę patologiczne jako
szczególnie trudne i wymagające terapii, gdy nie było rytualnego pogrzebu.
Ponadto często występuje – uzasadnione lub nie – przekonanie o przyczynieniu
się do śmierci. Pozostawia to człowieka rozdartego, nieosiągającego reorientacji,
z pozornym tylko pogodzeniem i znikomą adaptacją do nowej sytuacji. Obserwuje
się u tych osób pogrążenie w chaosie i rozpaczy, odrętwienie i sprzeciw, silną tęsknotę za zmarłym. Przebieg żałoby staje się jeszcze trudniejszy, gdy osoba zmarła
została przed lub po śmierci odczłowieczona. Np. poprzez określanie poczętych
dzieci skądinąd medycznymi terminami – płód, embrion lub zarodek. Trudno
jest opłakać kogoś bliskiego, jeżeli się nie wie, jak miał na imię albo nawet jakiej
był płci. Ważne jest więc, by w procesie psychoterapii w wyobrażeniowy i jednocześnie emocjonalny sposób przyjąć stracone dzieci do rodziny, poprzez ponowne
uczłowieczenie i nadanie imienia każdemu z nich. Kolejnym krokiem jest przeżycie
symbolicznego pogrzebu. Nadanie nienarodzonemu dziecku imienia oraz rytualne
51

Parkers, 1994.

52

Lieberman, 1994.

53

Lewis, Bourne, 2000.

54

Bowlby, 1969.

55

Lewis, Bourne, 2000.

56

Olders, 1989.

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA

319

przeżycie pogrzebu we własnej tradycji religijnej sugeruje także McAll57. Na tym
etapie ważne jest dostrzeżenie, jak było się samemu odczłowieczonym i jak się odczłowieczało innych. Kroki te dają szansę na zamknięcie procesu żałoby.
Generalnie postępowanie w sytuacji żałoby zagrożonej patologicznym przebiegiem w programie NEST jest często zbieżne z kryteriami pracującej w hospicjum
Winch58. Niezmiernie ważne są: ekspresja żalu, rozpaczy i lęku, przeżywanie poczucia osamotnienia, poradzenie sobie z poczuciem winy, szukanie wsparcia zewnętrznego, przeżywanie poczucia krzywdy, radzenie sobie z bezradnością, przeżywanie złości i gniewu, uporządkowanie myśli o sensie i bezsensie życia, akceptacja realności śmierci, przeżycie idealizacji osoby zmarłej, dla wierzących
dojście do źródeł wiary, poruszenie osobistych motywacji do życia. W praktyce
okazuje się, że osoba, której matka doświadczyła straty okołoporodowej, a która
sama także straciła poczęte dziecko, najpierw powinna przeżyć żal po stracie rodzeństwa, a dopiero potem własnego potomstwa.
Faza VIII. Pojednanie59
Wielu autorów podkreśla istotę pojednania w psychoterapii osób z doświadczeniem przemocy60. Hunter61 zauważa, że osobom, które nie przebaczają, grozi
– w skrajnej formie – pogrążenie w paranoidalnym lęku przed karą lub rewanżem.
Według niektórych autorów, aż 73% kobiet z doświadczeniem aborcji nie może
sobie przebaczyć62. Także Madanes63 zaznacza, że żyć bez załamania nerwowego
potrafią tylko ci, którzy potrafią przebaczać innym i sobie. Madanes wśród wielu
kroków prowadzących do zadośćuczynienia w przypadkach nadużyć seksualnych
podkreśla szczególną wagę oceny charakteru i rozmiaru nadużyć seksualnych;
wykazania, że i sprawca doznał szkód; zadośćuczynienia, które może być symboliczne, ale ofiara powinna wynieść z niego realne – psychologiczne i/lub materialne – korzyści; wybaczenia sobie samemu. Elementy te znajdują również odzwierciedlenie w programie NEST.
Pojednanie w rozumieniu NEST zakłada obustronne przebaczenie. Nie
oznacza to, że dwie osoby muszą zostać przyjaciółmi, lecz to, że np. będą się ze
57
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sobą kontaktować bez manipulacji i bez lęku przed rewanżem lub ponownym
zranieniem. Do pełnego pojednania dochodzi, gdy każda osoba zda sobie sprawę
z tego, jak raniła i jak była raniona, uzna własne przyczynienie się, przeprosi, zaproponuje zadośćuczynienie oraz obieca, że to się już nie powtórzy. Osoba tym
pełniej zdrowieje, z im większą liczbą własnych ofiar, krzywdzicieli i obserwatorów
się pojedna, wliczając w to samą siebie oraz Boga (postrzeganego niekiedy jako
Siłę Wyższą, Los czy Superego). Proces aktywnego przebaczenia i pojednania
w programie NEST najczęściej jest zapoczątkowany w formie listów, a następnie
ew. kontynuowany w postaci realnego dialogu. Coyle64, pracując z mężczyznami,
których partnerki dokonały aborcji, zauważa, że przebaczenie zmniejsza lęk i depresję, a powoduje wzrost nadziei i poczucia wartości. Zaangażowanie w proces
pojednania, charakterystyczne dla wielu pacjentów korzystających z terapii NEST,
jest czynnikiem dobrze rokującym, jeśli idzie o realistyczne postrzeganie przez
pacjenta jego własnej osoby, relacji interpersonalnych oraz otaczającego go świata
– a poprzez to sprzyjać może integracji osobowości naznaczonej rozdarciem na
skutek doświadczonej traumy.
Faza IX. Nowa jakość relacji interpersonalnych, osłabianie niekorzystnych więzi
W trakcie procesu terapeutycznego, ważne jest, by pacjent uczył się nowych
strategii radzenia sobie, reagowania na atak, manipulację, a z drugiej strony – świętowania, okazywania radości i wdzięczności. Aby uniknąć traumatycznych wydarzeń w przyszłości, pacjenci uczą się również negocjować realistyczne oczekiwania i podejmować decyzje życiowe w sposób racjonalny. Kroki te służą przedefiniowaniu relacji ze światem – uczą pacjenta nowego spojrzenia na siebie i poznawania autentycznej, niezafałszowanej części siebie.
Ludzie zaniedbani w dzieciństwie często mają wielu partnerów seksualnych.
W pewnym stopniu dlatego, że mają oni złudną nadzieję, iż ktoś może dać im to
wszystko, czego nie dali rodzice. Rozczarowani odchodzą do następnego partnera.
Gdy już wejdą w związek małżeński, często projektują cechy byłych partnerów na
obecnego, co odbija się na ich pożyciu seksualnym i codziennym funkcjonowaniu.
Konieczne staje się więc osłabianie zbędnych i niekorzystnych więzi partnerskich
z poprzednich i patologicznych relacji65.
Faza X. Uczenie się troski o innych
Przez większą część terapii pacjenci koncentrują się na sobie, co jest konieczne do osiągnięcia wglądu. Trwanie w takiej postawie po zakończeniu terapii
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może jednak przyczynić się do egocentryzmu. Aby tego uniknąć, pacjenci mają za
zadanie zastanowić się nad tym, co sami mogą zrobić dla innych osób, by uchronić
je przed urazami, których sami doświadczali. Uczenie się dobrej troski o innych
ma wymiar egzystencjalny.
Faza XI. Podejmowanie ważnych decyzji życiowych oraz dobre pożegnania
Pod koniec terapii przychodzi czas, by pacjenci, w oparciu o analizę kluczowych konfliktów podejmowali pewne trudne i ważne dla siebie decyzje życiowe.
Następnie dochodzi też do tzw. dobrych pożegnań, gdy po wyrażeniu wszystkich
zaległych pretensji czy wdzięczności, ludzie składają sobie życzenia i ewentualnie
wręczają symboliczny podarunek, jak wiersz czy pocztówka. Jest to szczególnie
istotne dla osób, które wiele razy doświadczały złych pożegnań, pełnych niedomówień i gróźb. Takie sformalizowane zakończenie, rytualne pożegnania, wręczenie wyobrażeniowego prezentu, podzielenie się informacjami zwrotnymi są
niezmiernie ważne także według Herman66.
Faza XII. Spotkania katamnestyczne po terapii
W trzy, sześć i dwanaście miesięcy po zakończeniu terapii grupa spotyka się
po to, by się wesprzeć oraz podzielić się sukcesami w korzystaniu z umiejętności
nabytych podczas terapii. Jeżeli pacjent potrzebuje po ostatniej sesji katamnestycznej spotkań indywidualnych, ma taką możliwość.
Badania skuteczności terapii NEST
W badaniu pilotażowym na grupie Kanadyjek Ney i Gajowy67 analizowali
skuteczność opisywanej terapii w zakresie zmiany objawowej. Spośród objawów,
analizowanych za pomocą kwestionariuszy przed i po terapii, znacząco statystycznie (p<0,005) zmniejszył się smutek, zwiększył szacunek wobec siebie,
zmniejszyło się obsesyjne myślenie i lęk. Zmianę, choć statystycznie nieistotną
(p < 0,050 do p < 0,110) uzyskano dla nasilenia symptomów: dystans w relacji
z partnerem, pesymizm, bezradność, samotność, poczucie osaczenia, ranienie
innych. Zmianie istotnej statystycznie nie uległy: złość, dysocjacje, relacja z ojcem,
koszmary senne. Badania irlandzkie68 wykazały znacząco statystyczne (p <0,05 do
p< 0,001) zmniejszenie: poczucia winy, myśli samobójczych, frustracji, smutku,
złości i strachu. Jednocześnie zmniejszeniu, choć nieistotnie statystycznie uległy
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poczucia osamotnienia i wzrost nadziei. Niepublikowane jeszcze badania na
polskiej grupie pacjentów69 wykazały statystycznie i klinicznie istotne (p< 0,001)
zmniejszenie grup następujących objawów: depresji z niepokojem, nadwrażliwości
interpersonalnej, somatyzacji, lęku fobicznego, agresji, bezsenności oraz wzrost
wartości poczucia koherencji, poczucia zrozumiałości i zaradności (p< 0,001).
Niewątpliwie potrzebne są dalsze badania, które zweryfikują skuteczność terapii
NEST w leczeniu osób cierpiących z powodu następstw przemocy, zaniedbania
i strat prokreacyjnych.
Podsumowanie
Grupowa i ograniczona w czasie psychoterapia NEST jawi się jako propozycja:
1. uwzględniająca powiązania następstw przemocy, zaniedbania i utraty ciąży,
2. uznająca za błąd wybiórcze koncentrowanie się podczas psychoterapii tylko
na konsekwencjach jednego z wymienionych zjawisk;
3. uwzględniająca zmienność ról ofiar, krzywdzicieli i obserwatorów, w zależności od czasu i okoliczności;
4. uwzględniająca oprócz analizy przeszłości, wspomaganie pacjenta, tak by odkrywał i uaktywniał swoje własne zasoby;
5. uznająca konieczność przeżycia żałoby po nienarodzonych dzieciach;
6. uwzględniająca wagę pojednania między osobami tragedii.
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Grupy samopomocowe dla kobiet po aborcji
– osobiste doświadczenia
Karen A. Cross
Kiedy mamy do czynienia z danymi statystycznymi dotyczącymi aborcji, pamiętajmy, że za każdą liczbą kryje się prawdziwa osoba – z na zawsze zmienioną
rodziną. Dokonałam dwóch aborcji. Dokonałam w moim życiu wielu złych
wyborów. Dzielę się moją historią, z nadzieją, iż może komuś ona pomoże zrozumieć, że po aborcji istnieje nadzieja i uzdrowienie.
Zaszłam w ciążę latem, przed ostatnią klasą szkoły średniej. Nie byłam żadną
puszczalską, tylko nastolatką, która myślała: „mnie się to nigdy nie przydarzy”.
Mama zawiozła mnie do kliniki aborcyjnej. W ogóle nie brałyśmy pod uwagę innej
możliwości. Sądziłyśmy, że to jest bardzo proste, jak wyrwanie zęba. Po aborcji
rozsypał się cały mój świat. Nic nie miało dla mnie znaczenia. Zaczęłam pić, narkotyzować się i wagarować. Wkrótce znowu byłam w ciąży. Tym razem wybrałam dla
mojego dziecka życie. Pustka, która we mnie była, na jakiś czas znikła. Rozpaczliwie
chciałam zastąpić dziecko, które zginęło w wyniku aborcji. Przyznałam się do ciąży
dopiero w dniu, w którym poczułam ruchy dziecka. Wyszłam za mąż, dobrze radziłam sobie w szkole. Życie wróciło do normy, tak przynajmniej wtedy myślałam.
Kilka lat później znowu zaszłam w ciążę. Tym razem z wielu powodów
uznałam, że nie mam innego wyjścia, jak aborcja. Pamiętam, jak płakałam podczas
aborcji. Pielęgniarka uspokajała mnie, że „to tylko leczenie”, ale pamiętam, jak myślałam, że moje dziecko zaraz umrze. Przez dziewięć lat czułam, że te aborcje były
najlepszymi decyzjami, jakie mogłam podjąć w trudnej sytuacji. Nie zdawałam
sobie sprawy z wpływu, jaki miały wywrzeć na moje życie. Zaczęłam więcej pić,
aby stępić ból. Zaniedbywałam córkę, nie w sensie, że nie miała co jeść czy nie
miała w co się ubrać, ale skończyła się troska, którą ją wcześniej otaczałam. Nasilały się myśli samobójcze. W roku 1984, dziewięć lat po pierwszej aborcji, a dokładnie w trzecią rocznicę drugiej, zaczęły się nocne koszmary. Zrozumiałam, że
te aborcje niemal zupełnie zniszczyły moje życie. Myślałam, że coś jest ze mną nie
w porządku, aborcja miała mi pomóc, a nie zniszczyć moje życie. Zamiast tego
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okazało się, że nie jestem w stanie żyć bez pamiętania o tym, czego dopuściłam
się wobec własnych dzieci.
W końcu uświadomiłam sobie, że potrzebna mi jest pomoc. Przestałam
pić i powróciłam do Kościoła. Pragnąc pomóc kobietom w ciąży znajdującym się
w trudnej sytuacji życiowej, wraz z innymi założyłam dla nich poradnię. Pracując
tam, spotykałam wiele innych kobiet, które poddały się aborcji. Gdy opowiadałyśmy sobie nasze historie, zaczęłyśmy odkrywać, że choć każda z nas czuła się
bardzo samotna i bardzo winna, nasze doświadczenia były przerażająco podobne.
Gdy zaangażowałam się w ruch pro-life, spotkałam więcej kobiet, które tak jak
ja cierpiały z powodu dokonanych w przeszłości aborcji. Znałyśmy ból, poczucie
pustki i żal, występujące po aborcji. Postanowiłyśmy rozpocząć spotkania poaborcyjnej grupy wsparcia. Gdy dzieliłyśmy się naszymi doświadczeniami aborcji, zauważałyśmy u siebie podobne zachowania i wzorce. Przeanalizowałyśmy je i znalazłyśmy informacje o zespole poaborcyjnym. Tak doskonale mieściłam się w statystykach! Dużą ulgę sprawiła mi świadomość, że nie oszalałam, jednak ogromnie
było mi żal tych wielu kobiet, które cierpiały tak jak ja.
Niektóre z nas czuły się oszukane, ponieważ zdecydowały się na aborcje na
podstawie fałszywych informacji. Na przykład szesnastoletnia Suzy w osiemnastym
tygodniu ciąży przed aborcją przeprowadzoną za pomocą roztworu soli pytała,
czy w jej łonie jest dziecko. Powiedziano jej, że „to jest jak wątróbka”. Później zobaczyła na okładce „Newsweeka” zdjęcie dziecka w szesnastym tygodniu ciąży.
Zobaczyła żywe dziecko z paluszkami u nóg i rąk, z rączkami i nóżkami.
Wyobraźcie sobie lęk Jo-Beth, gdy jej narzeczony powiedział, że nigdy nie
mógłby się ożenić z kobietą, która poddała się aborcji. Przyznała mu się do dokonanej aborcji dziecka z poprzedniego związku i on jej wybaczył. Wyobraźcie
sobie jej późniejszy lęk i żal, gdy poroniła ich pierwsze dziecko, nie wiedząc jeszcze
wtedy, że później będzie miała dwójkę dzieci.
Zbyt wiele z nas czuło się samotne i odizolowane od świata. Pamiętam, jak
myślałam, że umarłabym, gdyby ktokolwiek dowiedział się, że jestem okropną
osobą, która zabiła dwoje swoich dzieci. Myślałam, że prawdziwa radość czy pokój
nigdy już nie staną się moim udziałem. Kilka lat temu w pokoju pełnym kobiet,
z których każda miała za sobą aborcję, jedna z pań zwróciła uwagę, że każda z nas
w jakimś momencie odczuwała tak wielką nienawiść do samej siebie i miała tak
niskie poczucie własnej wartości, że w wyniku aborcji byłyśmy nawet skłonne popełnić samobójstwo.
Jean, mężatka i matka trojga uroczych dzieci napisała: 3 lipca nadejdzie
kolejna rocznica mojej aborcji… To już dwadzieścia lat! Dwadzieścia lat bez córki
o imieniu Janey Elizabeth. Ten dzień nadejdzie…, będzie męczył mnie przez długie
dni, zanim nastanie. Znowu będę miała wahania nastroju i znowu moja rodzina

GRUPY SAMOPOMOCOWE DLA KOBIET PO ABORCJI

329

będzie cierpieć. Mam nadzieję, że Bóg pozwoli, abym miała tak dużo pracy, że nie
uświadomię sobie, iż to rzeczywiście „Ten Dzień”. Pamiętam szczegóły aborcji, pamiętam, co mówiły pielęgniarki, co mówił lekarz. Pamiętam ból, nie miałam znieczulenia. Pamiętam. Wszyscy mówili, że mogę to zrobić, mieć to wszystko z głowy
i żyć dalej. Dlaczego nadal mnie to męczy i dlaczego nadal pamiętam?
Kto by pomyślał, że decyzje podjęte przed tak wielu laty nadal mogą wywierać wpływ na życie każdej z nas? Ci, którzy chcą uczciwie spojrzeć na wpływ
aborcji, muszą przyznać, że moje życie – nasze życie – jest naznaczone tą stratą.
W ostatnich latach widziałam gwałtowny wzrost liczby nastolatków opowiadających się za życiem. Często zastanawiam się, czy ich matki są podobne do mnie
i czy oni, jako ocaleni od aborcji, nauczyli się szanować życie. Wielu nastolatków
jest świadkami całej prawdy o szkodliwych skutkach, jakie aborcja niesie dla
zdrowia psychicznego i fizycznego kobiety, widząc doświadczenia ciotki, matki
czy siostry. W konsekwencji w ruchach pro-life uczestniczy coraz więcej kobiet
i mężczyzn, którzy doświadczyli skutków aborcji we własnym życiu1.
Aborcja powoduje śmierć dziecka. Każdy, kto doświadczył śmierci kochanej
osoby, wie, jakie to cierpienie, jak boli wówczas serce i jak bardzo odczuwa się stratę.
A jednak osobom, które dokonały aborcji, nie pozwala się w naszym społeczeństwie
na odbycie żałoby. Kobiety po aborcji czują, że nie mają prawa do żałoby, ponieważ
to one same spowodowały śmierć swojego dziecka. Nie mają miejsca, w którym
mogłyby odbywać żałobę – ani grobu na cmentarzu, ani wspomnień, ani fotografii.
Chcąc pomóc innym kobietom, zamówiłyśmy materiały do pracy w grupach
samopomocy i zaczęłyśmy się spotykać. Podczas cotygodniowych spotkań pracowałyśmy nad studium biblijnym dla osób po aborcji. Poaborcyjne grupy wsparcia
czy grupy samopomocy zapewniają kobietom tak bardzo potrzebne wsparcie w radzeniu sobie ze smutkiem i bólem. Zapewniają bezpieczne miejsce, w którym
kobieta może zobaczyć, że nie jest sama. Inni mogą dołączyć się do niej i wspierać
ją w zmaganiu się ze smutkiem, w przyjęciu przebaczenia i wreszcie w przebaczaniu sobie samej i innym. Na każdym cotygodniowym spotkaniu omawiamy
inny aspekt dokonanej aborcji i reakcji na nią, m.in. zaprzeczanie, gniew, akceptację i przebaczenie sobie i innym.
Kobiety są zachęcane do pojednania się z Bogiem. Wiele z nich po aborcji
porzuca wiarę. Mają poczucie, że nigdy nie otrzymają przebaczenia. Ja sama pamiętam, jak sądziłam, że jestem tak wstrętna, iż to, co zrobiłam nigdy nie zostanie
mi wybaczone. Podczas spotkania w grupie wsparcia jedna z koleżanek powiedziała
1

Trzeba przy tym wyraźnie zaznaczyć, że jeżeli ktoś z doświadczeniem aborcji angażuje
się w ruch pro-life, a sam nie przeszedł wcześniej stosownej terapii, to jest prawdopodobne, że, działając, będzie odreagowywać stłumione emocje i odtwarzać swoje
nierozwiązane problemy. (przyp. red.).
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mi, że to „duma”. Zastanawiałam się – jak to może być duma? Przecież mówię, że
nie jestem warta Bożego przebaczenia. Ona stwierdziła, że mówię, iż śmierć Jezusa
na krzyżu nie była wystarczającym odkupieniem za moje grzechy. Zrozumiałam,
że nie mogę prosić o więcej. To, że On oddał za mnie swoje życie, wystarczy.
Niektóre kobiety próbują odpokutować za swoja stratę. Poświęcają wiele
godzin na pracę, czasem nawet z narażeniem życia. Muszą jednak zrozumieć, że
choćby nie wiem co zrobiły, to nie przywróci życia ich dzieciom. Kobiety są zachęcane do uczestniczenia w nabożeństwach, podczas których mogą nadać dziecku
imię i oddać swoje dziecko Bogu. Kobieta może spisać swoje uczucia czy zaśpiewać
piosenkę. Każda z nas może dać od siebie coś niepowtarzalnego swojemu dziecku.
Gdy zaczął się mój proces uzdrowienia, zrozumiałam, że aborcje odbiły
się nie tylko na mnie i na moim życiu, one miały ogromny wpływ na moich najbliższych – na moje dzieci, moich rodziców i mojego męża. Na początku żywiłam
wiele gorzkich uczuć pod adresem mojej matki, która mnie zaprowadziła na
pierwszą aborcję. Pamiętam moje myśli: „Ona miała mi pomagać – troszczyć się
o mnie i chronić mnie. Jak mogła pozwolić, by coś takiego spotkało mnie i moje
dziecko?”. Przez wiele lat nie zdawałam sobie sprawy z jej bólu. Podczas zamieszek
w Hondurasie, kiedy Amerykanom groziło porwanie, pracowała jako ochotniczka
w tamtejszych szpitalach i operowała honduraskie dzieci z rozszczepionym podniebieniem. Później wyjaśniła, iż ryzykując życiem i pomagając dzieciom z czarnymi
lokami czuła, że może zadośćuczynić za to, co zrobiła swojemu wnukowi. Widzicie, ojciec mojego dziecka miał czarne loki i lekką zajęczą wargę. Chciałabym
zacytować wam jej słowa.
Ileś lat temu wzięłam moją nastoletnią córkę za rękę i zaprowadziłam ją do
kliniki aborcyjnej. Nie rozmawiałyśmy o tym. Na zewnątrz nie było łez. Potem
(wiele lat później) moja córka zaangażowała się w Centrach Kryzysowych dla Kobiet
w Ciąży (Crisis Pregnancy Counseling Services). Pewnego wieczoru występowała
w telewizji (byłam sama w domu) i słuchałam jej w TV, jak opowiadała o koszmarach nocnych. Usłyszałam o jej wieloletnich cierpieniach i o tym, co zrobiłam
mojej córce i mojemu wnukowi.
Moja matka płakała – czasem nade mną i moim bólem, a czasami za
wnukami, których nigdy nie przytuliła. Nie zdawałam sobie jednak sprawy z tego,
że żadne ilości łez, żadne ofiary nie przyniosą przebaczenia i pokoju. To, czego
potrzebowała mama – i czego potrzebowałyśmy my wszystkie – to Boże przebaczenie i odkupiająca miłość. Później przyjęłam odpowiedzialność za to, co się stało.
Przebaczyłam mamie jej udział w aborcji i poprosiłam o przebaczenie za to, co
przeszła przeze mnie. Ona w końcu przyjęła przebaczenie i przebaczyła samej sobie.
Psycholog Arnold Medvene2 powiedział: Aborcja jest niezaprzeczalnie doświadczeniem śmierci, doświadczeniem straty z olbrzymimi następstwami dla
2

Medvene, 1990.
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każdego. Jeżeli to wszystko zostanie zablokowane, będzie miało dramatyczny
i niszczący wpływ na związek. Terri Reisser, autorka Help for the Postabortion
Woman3, powiedziała: Rodzina jest zorganizowaną strukturą. Każde wydarzenie
w każdej części systemu wpływa na resztę systemu… Role ojca, matki, męża, żony
i rodzica, wszystkie zostają zniekształcone, gdy jedna osoba podejmuje jednostronną
decyzję dotyczącą życia i śmierci.
Czy możesz wyobrazić sobie poczucie własnej bezradności, gdybyś wiedział,
że następnego dnia twoje dziecko umrze i w żaden sposób nie możesz temu zapobiec? Pewien mężczyzna, po tym, jak jego żona dokonała aborcji bez jego zgody,
powiedział: W poniedziałek zawiozłem ją w ciszy do kliniki dla kobiet. Siedziałem
w poczekalni sam. W jakimś sensie to przypominało udział w pogrzebie, ale nie
było nikogo, kto by towarzyszył mi w żałobie. Lato spędziłem u moich rodziców.
Często siadałem na tylnym podwórzu, pod dębem, który mój ojciec posadził w roku,
w którym się urodziłem. Chciałem, aby moje dziecko zostało upamiętnione. Posadziłem więc w pobliżu dębu wierzbę płaczącą4.
Ponieważ para zwykle podejmuje decyzję o aborcji w pośpiechu, pod presją,
pojawiają się problemy w komunikacji, na których rozwiązanie nie mają czasu.
Już po aborcji kobieta może dowiedzieć się, że jej partner wcale aborcji nie chciał.
Wówczas może zacząć odnosić się do niego z urazą i rozgoryczeniem. Mayda
wpadała we wściekłość za każdym razem, gdy David mówił „Ty podejmujesz
decyzję”, ponieważ tak właśnie zareagował, gdy mu powiedziała, że jest w ciąży.
Według Terri Reisser, doradcy poaborcyjnego: Z mojego zawodowego doświadczenia wynika, iż większość kobiet rozpaczliwie potrzebowała wsparcia ze strony
partnera – aby zapewnił, że wszystko się ułoży, że zniszczenie dziecka, które poczęło
się w wyniku ich współżycia nie wchodzi w grę, że on będzie ją chronił i troszczył się
o nią i o dziecko5. Thomas Strahan tak napisał o rodzeństwie dzieci, które zginęły
w wyniku aborcji: Niekorzystny wpływ aborcji może być widoczny już u dwulatków.
Opisano następujące skutki aborcji: poczucie winy, niepokój, zaniedbanie, nienawiść
do samego siebie, wrogość w stosunku do rodziców, zachowania agresywne w stosunku
do innych osób, nieracjonalne lęki, fobie, regresja i wycofywanie się, napady paniki
i zachowania autodestrukcyjne6.
Każde z moich dzieci przyjęło wiadomość o moich aborcjach w inny sposób.
Moja córka Brandi, gdy miała dziewięć lat, przypadkiem usłyszała, jak mówiłam
o dokonanych aborcjach. Kiedy zdałam sobie z tego sprawę, poszłam do niej.
3

Reisser, 1994.

4

Moore, 1991.

5

Reisser, 1994.

6

Strahan, 1988.
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To była jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakie musiałam w życiu zrobić. Przytuliłyśmy się do siebie i płakałyśmy. Po łzach przyszedł czas na pytania. Brandi
zapytała: „Mamo, czy chciałaś i ze mną iść na aborcję?”. Mogłam spojrzeć w jej
piękne błękitne oczy i powiedzieć: „Nigdy, naprawdę nigdy nie myślałam o aborcji
w stosunku do ciebie”. Wtedy była to dla niej pociecha, gdy była dzieckiem. Niestety,
w miarę jak dorastała, zdała sobie sprawę, że to równie dobrze mogła być ona.
Widzicie, miałam pięcioro dzieci: Jamiego, Brandi, Christophera, Erika i Michaela i kiedy decydowałam się na aborcję, nie wiedziałam, kogo to spotyka. Mój
najstarszy syn, Erik, zaczynał chorować na wspomnienie słowa na „A” – aborcji.
Gdy dowiedział się o moich aborcjach, miał nawet koszmary nocne. Mój wysoki,
silny, wysportowany, pewny siebie syn zareagował w ten sposób na moje aborcje.
Nawet po trudnościach, których doświadczyły moje starsze dzieci, to jeszcze się
nie skończyło. Mój najmłodszy syn Michael nadal nie wie i pewnego dnia jemu
też będę musiała powiedzieć. Po tak wielu latach to się ciągle nie skończyło. Opowiedziałam wam o mojej matce, mężu i dzieciach, by pomóc wam zrozumieć, że
kiedy zdecydowałam się na te aborcje, one stały się trwałą częścią mojego życia,
mojej historii. Niestety, moja historia nie jest wyjątkowa.
Kirstin opowiadała, jak się czuła, kiedy dowiedziała się o aborcji dokonanej
przez jej matkę: Kiedy dowiedziałam się, że moja mama miała aborcję, miałam
czternaście czy piętnaście lat. Mówiłam jej, że nie rozumiem, jak kobieta może
zdecydować się na aborcję – że musi być świadoma tego, że jej dziecko żyje. Wtedy
wszystko było dla mnie czarne lub białe i tak samo było z aborcją. Każdy, kto popełnił aborcję, był dla mnie zły. Kiedy mama cicho powiedziała, że miała aborcję,
byłam na nią wściekła. Uciekłam do swojego pokoju, trzasnęłam drzwiami i zamknęłam je na klucz. Potem załamałam się i płakałam. Jak ktoś, kogo tak bardzo
kocham, mógł zrobić coś tak okropnego? Nie wiem, czy zaraz przyszła i zapukała do
drzwi, czy też dała mi trochę czasu na przyzwyczajenie się do tej myśli, ale w końcu
wyszłam i długo o tym rozmawiałyśmy. Opowiedziała mi o swojej sytuacji i o tym,
jak żałuje. Nie od razu poradziłam sobie z tym, ale stopniowo tak.
Teraz już nie jestem na nią zła, lecz czuję ogromny smutek z powodu bólu po
tej aborcji, który mamę wciąż przepełnia. Za każdym razem, gdy uczestniczymy
w jakimś wydarzeniu pro-life, widzę, jak płyną łzy z tej wielkiej studni bólu, którą
w sobie nosi. Chcę ją pocieszyć, chcę, żeby jej było lepiej – ale nie potrafię pomóc.
I nie ma tu znaczenia fakt, że dla mnie i dla mojego brata była najlepszą matką na
świecie. Nie ma znaczenia, że tak wiele dla nas poświęciła, czy że tak wiele nam
dała. W takim momencie ważni są tylko moja siostra czy mój brat, który miałby
dziś dwadzieścia dwa lata, a który nie jest z nami. Myślę, że najpiękniejszą rzeczą
w niebie będzie, jak on czy ona obejmie mamę ramionami i powie: „Już dobrze,
przebaczam ci”. W tym dniu moja mama będzie w końcu wolna.
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American Victims of Abortion uznaje, że decyzja o aborcji wpływa na życie
wszystkich członków rodziny – i jest nieodwracalna. Wpływa nie tylko na matkę,
ale także na ojca, rodzeństwo i dziadków. Jeśli idzie o mnie, to dopiero po tym,
jak byłam w stanie otwarcie przeżywać żałobę z pomocą grupy wsparcia i przewartościować mój ból, mogłam lepiej pomóc w poradzeniu sobie z bólem moim
dzieciom, mojemu mężowi i moim rodzicom.
Możemy się nigdy nie dowiedzieć, do jakiego stopnia aborcja wpłynęła na
naszą kulturę. Wzrost liczby samobójstw wśród nastolatków, alkoholizm i uzależnienie od narkotyków, maltretowanie dzieci i przemoc w rodzinach mogą być
powiązane z dopuszczalnością aborcji na żądanie. Matka Teresa powiedziała:
Poprzez aborcję matka nie uczy się kochać, ale zabija własne dziecko, by rozwiązać
swoje problemy. A ojciec otrzymuje przez aborcję przekaz, że nie musi brać odpowiedzialności za dzieci, które sprowadził na świat. Jest wielce prawdopodobne,
że taki ojciec zgotuje podobny los innym kobietom. Aborcja prowadzi więc tylko
do kolejnych aborcji. Każde państwo, które akceptuje aborcję, nie uczy swoich
obywateli kochać, ale uczy stosowania przemocy z powodów egoistycznych. To
właśnie dlatego aborcja jest największym niszczycielem miłości i pokoju7. Są na
tym świecie ludzie – miliony kobiet i rodzin – którzy potrzebują uzdrowienia. Dla
rodzin cierpiących z powodu aborcji jest nadzieja, uzdrowienie i przebaczenie.
Terri, myśląc o swojej aborcji, napisała tak: Najlepsze chwile w byciu mamą
to, jak podchodzi do ciebie obca osoba i mówi, jak doskonale zachowywały się
twoje dzieci podczas obiadu w restauracji. Albo obserwowanie, jak mój mąż bawi
się z naszymi dziećmi. Najcenniejszy czas to ten, gdy spoglądasz na nie podczas
snu i przypominasz sobie wszystko, co zrobiły i marzysz o ich przyszłości. W moim
przypadku radość tych cennych chwil zawsze przyćmiewa cień dziecka, którego
nie ma. To jest tak: spotykasz mężczyznę i zakochujesz się w nim. Pobieracie
się, rodzi się dziecko, potem drugie. ale niezależnie od tego, ile dzieci jest wokół
ciebie, zawsze będzie ci czegoś brakować. Za mało o jeden talerz na stole. O jedną
parę brudnych butów do wyczyszczenia i o jedną parę nóg szurających o wycieraczkę. Choć to się już nigdy nie zmieni, znajduję pociechę w fakcie, że pewnego
dnia siądziemy wszyscy razem przy stole Pana, śmiejąc się i nadrabiając czas
życia pełnego tęsknoty.
Loretta brała udział w „Weekendzie Pamięci” (Remembrance Weekend)
przy Narodowym Pomniku Pamięci Nienarodzonych (National Memorial for the
Unborn) w Chattanooga, w stanie Tennessee. Oto jej świadectwo: Miejsce żałoby;
gdzie można przynieść pluszowego misia, kwiaty, łzy. Przez wiele lat musiałam to
wszystko ukrywać w moim sercu, ponieważ nie było dla mnie miejsca, w którym
7

Fragment przemówienia wygłoszonego przez Matkę Teresę z Kalkuty 5 lutego 1994 r.
w czasie „The National Prayer Breakfast” w Waszyngtonie (przyp. tłum).
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mogłabym odbyć żałobę po moim dziecku. Nie było miejsca, które społeczeństwo
uszanowałoby jako miejsce spoczynku mojego dziecka. Od 26 lat jestem w żałobie.
Zwykle w ciszy. Ale były takie okresy, że potrzebowałam, by świat wiedział, że
Michael żył. Że ma imię i miał przyszłość. Że jest kochany. Że ktoś za nim tęskni –
okropnie tęskni. Przez 26 lat czułam się bardzo osamotniona w moim smutku. Inne
kobiety opowiadały o piekle, jakie przechodziły po aborcji. Ale ja ciągle się czułam,
jakbym była sama. Czułam, że nikt nie mógłby naprawdę zrozumieć mojego poczucia rozpaczy i samotności. Teraz jest miejsce, gdzie matki mogą zanieść pluszowe
misie, kwiaty, łzy. Wielu ojców i wiele matek, którzy mogą już tylko czekać, aż niebo
połączy ich z ich dziećmi, było tu, by je uczcić i wspominać. Ja postanowiłam przyjechać sama, nie wiedząc, czego mam się spodziewać ani co mogłabym otrzymać.
I znowu wspominałam. Wspominałam ten sobotni ranek w kwietniu 1976 r., kiedy
udałam się do kliniki aborcyjnej i zakończyłam życie mojego nienarodzonego dziecka.
Wspominałam lata depresji, której nikt nie umiał wytłumaczyć. Wspominałam
próbę samobójstwa. Wspominałam zdradzanie męża. Wspominałam rozwód i odseparowanie od moich dwóch chłopców. Wspominałam. A Bóg nie. Alleluja!!! On
obiecał, że przebaczając grzech, odsunie nasze występki tak daleko, jak odległy jest
wschód od zachodu. Bóg nie wypomina mi tragedii mego życia. Otrzymałam przebaczenie. Skończyło się.
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142, 146-148, 168-170, 172, 174, 237,
241, 311
– pigułki – 168-170, 172, 174, 237
– prezerwatywa – 147
– środki – 36, 38, 71, 134, 139, 141, 142,
146, 147, 241
bezpłodność – 12, 99-106, 108, 142, 147
– niepłodność – 80, 83, 85, 100, 139,
175, 273
bezradność – 49,101, 103, 112, 122, 161, 225,
243, 295, 298, 300, 316, 319, 321, 331
– bezsilność – 49, 107, 168-170, 172,
174, 175, 225, 299
bezsenność – zob. sen
bierność – 102, 316
Bóg – 144, 149, 150, 206, 208, 222, 223, 274,
299, 300, 320, 329, 330, 334
ból – zob. cierpienie
ciąża – 10, 12, 13, 17-19, 30, 32-34, 36-39,
48-50, 53-61, 63, 65-72, 75-83, 85, 86, 90,
91, 93-96, 99, 111, 113-120, 122, 123, 126,
127, 134, 136, 137, 139-152, 154, 157-159,
162-169, 171-176, 183, 184, 188-190,
192-199, 205, 208, 209, 211, 212, 214, 216,
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220, 222, 224, 227-231, 233, 234, 235, 237,
240-244, 247, 249-253, 255, 256, 270, 272,
277, 280-282, 285, 289, 291, 292, 299, 302,
309-311, 313, 316, 318, 322, 327, 328, 330,
331
– ciąży patologia – 48, 50, 118, 127, 277,
279, 281, 282
– zapobieganie – 71, 136, 176
cierpienie – 24, 111, 116, 117, 133-138, 142,
145, 151, 207, 209, 212, 221, 225, 233, 238,
240, 245, 236, 282, 297, 299-302, 329, 330
– ból – 24, 50, 76, 79, 80, 83, 109, 111,
125, 126, 133, 140, 143, 152, 164,
199, 207-209, 211, 221, 225, 234,
239, 249, 297, 299-302, 314, 315,
327-330, 332, 333
decyzja – 11, 12, 21, 25, 28, 32, 39, 44, 53-61,
63, 93, 95, 99-101, 106-108, 110, 112-115,
117, 118, 120-122, 126, 134, 136, 139, 142,
144, 146, 148, 151-153, 158, 162, 165, 175,
176, 188, 189, 193, 194, 196-199, 205, 207,
208, 222, 223, 228, 230-233, 235, 237, 239,
242, 245-256, 270, 271-274, 280-282,
285-290, 292, 296-298, 302, 304, 314, 320,
321, 327, 329, 331, 333
demografia – 9, 10, 14, 30, 36, 44, 47, 53,
63, 100, 138, 141, 160, 183, 184, 186,
193-197, 231, 236, 245, 250, 255, 256
depresja – 11, 12, 58, 95, 99, 122, 134, 137,
138, 141, 152, 154, 157, 160-171, 173-176,
181, 207, 213, 216, 223, 229, 234, 236,
240, 242-245, 247, 251, 252, 255, 288,
289, 313, 317, 318, 320, 322, 334
– depresja dorosłych – 11, 12, 58, 95, 99,
122, 134, 137, 152, 154, 160-163,
166-171, 173-176, 207, 216, 229,
234, 240, 242-245, 247, 251, 252,
255, 289, 318, 320, 322, 334
– depresja młodzieńcza – 157, 162-166,
168, 169, 172, 216
– depresja poporodowa – 244

dominacja – 101, 102, 106, 119, 122, 140
doradca – zob. terapeuta
dziecko – 10-12, 15-22, 31, 36-39, 41-49,
53-61, 63, 66, 75, 76, 81-83, 86, 95, 99,
101, 102, 104, 106-128, 133, 136, 139, 140,
142-149, 151, 157-160, 163-165, 167-176,
183, 186, 187, 189-191, 193-195, 205-209,
211-216, 219, 222, 225, 228, 229, 234,
235, 245,247, 249-255, 269-273, 274,
277-282, 285, 287-291, 296, 299, 300, 302,
303, 310-313, 316-319, 322, 327-334
– dziecko nienarodzone – 15, 38, 57, 58,
61, 63, 99, 123-125, 142, 151, 287,
317-319, 322, 334
– dziecko ocalone – zob. ocaleni od
aborcji
– dziecko poczęte – 10, 15, 17-22, 31,
36, 39, 109, 110, 112, 113, 115, 116,
118-123, 125, 126, 223, 235, 237, 240,
241, 243, 282, 288, 300, 318, 319
– dziecko prenatalne – 15, 20, 21, 109,
111, 114, 118, 128
– dziecko zastępcze – 214, 318, 327
– dzieciobójstwo – 10, 41-51, 111, 222, 269
egzystencjalny – 13, 103, 104, 108, 148,
285-287, 291, 292, 311, 312, 315-317, 321
embrion – 16, 22, 37, 111, 125, 154, 288, 291,
318
emocje – 9, 13,35, 48-51, 54, 59, 99-103,
108-111, 113-115, 117-120, 123, 126, 127,
135-138, 140, 141, 143, 145, 146, 150,
151-153, 157, 162, 170, 173, 182, 184, 187,
189, 191, 192, 196, 197, 199, 206, 208, 209,
213, 214, 219, 222-225, 227, 230, 232-235,
237-240, 242, 245, 246, 249, 252, 253, 256,
273, 277, 287, 288, 292, 295, 298, 299,
300, 302, 303, 304, 310, 313-318, 329
etyka – 9, 10, 13, 24, 26-28, 35-37, 217, 249,
257, 281, 282, 285, 290, 291

INDEKS RZECZOWY
ginekolog – zob. personel medyczny
gniew – 138, 152, 191, 207, 209, 223, 241,
295, 296, 298-304, 329
grupy samopomocowe – zob. terapia
infekcje – 80, 147
zakażenie – 24, 78-80, 278
in vitro – 19, 22, 84, 100
– sztuczna prokreacja – 22, 77, 83, 84, 125
– rozród wspomagany – 22, 77, 83, 175
interpersonalny – 11, 13, 48, 54, 99,102-105,
107, 110, 185, 205, 206, 229, 233, 238, 239,
250, 285, 300, 310-312, 314, 320, 322
– międzyludzki – 55, 231
kobieta – 10-13, 16, 18-20, 31, 32, 34-36, 38, 39,
41-50, 53-61, 63, 65-69, 71, 72, 75-84, 86,
89-96, 99, 100, 102-105, 108-110, 111, 114,
115, 117-123, 126, 127, 133-142, 144-155,
157-171, 173-176, 191, 194-196, 207, 208,
222, 227-256, 270, 272-274, 277, 280,
285-292, 295, 296, 302, 303, 309-313, 315,
318, 319, 327-334
– kobiecy – 14, 36, 39, 59, 75, 78, 114,
116, 118, 223, 241
koszmary senne – zob. sen
kreatywność – 101-103, 107, 232
lekarz – zob. personel medyczny
lęk – 11, 12, 42, 49, 50, 58-60, 101-104, 107,
108, 114, 116, 121-126, 134, 135, 138,
141, 147, 150, 151, 153, 154, 181, 183, 207,
213, 220-225, 229, 234, 243, 247, 249,
251-255, 272, 287,288, 295, 296, 298,
299, 303, 311, 313, 319-322, 328, 331
– strach – 49, 92, 122, 142, 143, 223, 242,
315, 317, 321
– panika – 117, 120, 122, 134, 143, 151,
154, 313, 331
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macica – 75-86, 92, 113, 117, 123, 125, 149,
216, 278, 313
matka – 31, 41-44 , 48, 50, 63, 90, 91, 101,
109, 110, 113, 115-124, 127, 143, 146,
151, 158-160, 164, 165, 167, 170,
173-176, 206-209, 211, 212, 216, 222,
223, 230, 233, 240, 243, 254, 285, 310,
318, 319, 328, 329-334
– macierzyński – 12, 22, 36, 39, 49,
99-101, 105-108, 113, 115, 116, 118,
123, 126, 165, 171, 173, 175, 223,
228, 233, 244, 252, 290
mechanizmy obronne – 11, 105, 109, 113, 116,
120, 123, 133, 136, 145, 146, 151, 207, 288,
289, 300, 312, 314, 316, 317
– projekcja – 101, 207, 214, 220, 288, 314
– racjonalizacja – 13, 57, 109, 113, 133,
207, 208, 220, 222, 253, 316
– unikanie – 137, 141, 144-146, 152-154,
183, 185-188, 190-193, 195, 196,
198, 212, 213, 221, 233, 252, 254,
287, 297, 302, 313, 316, 317, 320, 321
– zaprzeczanie – 11, 120, 123, 133, 138,
161, 207, 220, 239, 252, 272, 295,
296, 300, 314, 329
metodologia – 13, 71, 94, 157, 159, 160, 165,
167, 227, 228, 238, 239, 242, 247, 250,
256, 297
mężczyzna – 10, 11, 38, 54, 99, 110, 114,
118-121, 123, 207, 208, 222-224, 230,
233, 255, 295, 297-304, 309-311, 313,
315, 320, 329, 331, 333
– męski – 75, 110, 118, 207, 223, 224
międzykulturowy (kultura) – 12, 29, 36, 37,
39, 43, 56, 57, 60, 61, 71, 112, 117, 133,
134, 150, 153, 154, 182-184, 198, 199,
200, 227, 231, 233, 235, 256, 288, 333
międzyludzki – zob. interpersonalny
międzypokoleniowy – 124, 128, 313
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motywacja – 101, 103, 106-108, 119, 126,
232, 285-290, 319

– osobowości zaburzenia – 48-50, 99,
123, 125, 127, 152, 160, 312, 313

narkotyki – zob. uzależnienie

panika – zob. lęk

nastolatki – 12, 55, 72, 79, 115, 120, 121,
157-159, 162-164, 166-170, 172, 175,
176, 228, 304, 327, 329, 333
– małoletni – 19, 120, 121,
– niepełnoletnie – 76, 86, 120, 121

perinatologia – 277, 280, 281

niepłodność – zob. bezpłodność
niepokój – 27, 30, 59, 101-103, 110, 117, 120,
124, 126, 139, 148, 224, 242, 322, 331
nowotwór – 80, 81, 84, 100, 125
– rak piersi – 12, 80, 81, 89, 96
ocaleni od aborcji – 124, 125, 213-215
– dziecko ocalone – 209, 213, 214, 222,
224, 225
– osoba ocalona – 11, 213, 224, 225, 317
– zespół ocaleńca – 109, 123, 124
odreagowanie – 13, 221, 299, 300, 311, 314, 329
odrzucenie – 101, 105, 118, 120, 121,
123-125, 216, 219, 220, 221, 224, 225,
285, 290, 316, 317
ojciec – 10, 22, 26, 39, 50, 56, 76, 99, 110,
116, 119-121, 123, 126, 127, 207, 208,
214, 235, 270, 272, 289, 302, 313, 321,
330, 331, 333, 334
– tato – 208
osoba – 15, 17, 19-22, 24, 25, 43, 55, 86, 99,
104, 107, 116, 120, 121, 133, 160, 163-165,
206, 214, 215, 224, 231-233, 269, 273, 285,
286, 287, 291, 292, 297-299, 301, 302, 312,
315-320, 322, 327, 329
– osoba ocalona – zob. ocaleni od aborcji
osobowość – 46, 48-50, 102, 116, 121, 124, 126,
127, 160, 228, 231, 246, 312, 313, 316, 320

personel medyczny – 11, 110, 122, 126, 146,
183, 222, 241, 272, 281, 282, 313
– ginekolog – 19, 135, 140, 144-147, 222,
280, 310, 311, 313
– lekarz – 9, 10, 18-21, 23-28, 42, 75, 79,
86, 95, 100, 110, 125, 139-145, 147,
148, 153, 161, 176, 183, 184, 189, 200,
205, 211, 222-224, 242, 249, 254, 272,
281, 282, 300, 304, 313, 329
– pielęgniarka – 9, 110, 140, 143, 147, 212,
240, 313, 327, 329
pielęgniarka – zob. personel medyczny
pigułki – zob. antykoncepcja
płód – 9, 14, 18, 19, 57, 76, 78, 111, 234, 255,
277, 280, 281, 288, 318
– płodowy – 36, 78, 79, 81-83, 117, 245,
254, 277
poczęcie – 10, 15-17, 22, 26, 30, 31, 35, 37, 50,
55, 63, 69, 109, 111, 112, 116, 118-122,
126, 133, 214, 228, 233-235, 318, 331
poczucie ulgi – 55, 58, 136, 153, 154, 185,
189, 229, 242, 245, 249, 277, 289, 328
poczucie własnej skuteczności – 12, 174,
236, 237
– poczucie kompetencji – 49, 107
pojednanie – 13, 164, 215, 216, 290, 291, 296,
299, 300, 314, 319, 320, 322, 329
– przebaczenie – 13, 113, 149, 150, 206,
208, 225, 295-305, 315, 319, 320, 329,
330, 332, 334

INDEKS RZECZOWY
polityka – 9, 23, 24, 26, 27, 29-31, 35, 39, 63,
64, 72, 95, 157, 159, 161, 175, 176, 182,
227, 240, 254, 256, 290
pornografia – 224
poronienie samoistne – 65, 69, 70, 81, 91, 96,
113, 116, 165, 167, 183, 219, 222, 223
– poronienie naturalne – 234
potępienie – 13, 134, 140, 150, 205, 290, 299,
301
prawo – 9, 10, 15-28, 30-32, 34, 36-38, 41,
53-55, 57, 61, 63, 69, 71, 75, 76, 99, 110,
111, 208, 211, 228, 232, 235, 269-273, 300
– prawo wyboru – zob. pro-choice
prenatalny – 16, 18, 20, 21, 75, 84, 109-114,
117-119, 129, 277, 279, 280, 282
– diagnoza prenatalna – 111, 114, 125,
279-282
– dziecko prenatalne – zob. dziecko
– psychologia prenatalna – 110, 118,
119, 122, 124, 125, 127-129
prezerwatywa – zob. antykoncepcja
pro-choice – 93
– prawo wyboru (wybór aborcji) – 10,
36, 39, 56, 115, 153, 217, 250, 288
procedura aborcji – zob. aborcja
pro-information – 10, 93
– prawo kobiety do wiedzy – 55
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208, 209, 225, 230, 248, 255, 256, 296,
309, 310, 312-314, 316, 319, 322, 333
– przemoc domowa – 12, 60, 248, 255,
256, 333
– przemoc fizyczna – 26, 187, 192, 196,
310, 313
– przemoc seksualna – 122, 192, 196,
212, 219, 255, 310, 313
– przemoc werbalna – 26, 313
przerwanie ciąży – zob. aborcja
przysposobienie – zob. adopcja
psychiatryczny – 50, 163, 164, 184, 190,
242-244, 247, 256, 309
racjonalizacja - zob. mechanizmy obronne
rak piersi – zob. nowotwór
reakcje rocznicowe – 133, 138, 190, 245, 248
religia – 9, 26,28, 36-38, 63, 101, 106, 108, 134,
136, 137, 149, 150, 154, 155, 164, 165, 168,
169, 172, 187, 193-195, 197, 221, 228, 231,
233-235, 246, 256, 288, 298, 319
– religijność – 155, 164, 165, 193-195,
221, 235, 246
– wiara – 23, 24, 136, 144, 149, 150, 164,
187, 319, 329
retrospektywne przebłyski – 137, 138, 187, 242
– powtórne przeżywanie – 144, 185, 186,
188, 190-194, 196

pro-life – 12, 170, 172, 205, 206, 328, 329, 332
– za życiem – 61, 217, 329
przedaborcyjny – zob. Zespół Przedaborcyjny

rodzeństwo – 53, 106, 110, 112, 211, 214, 215,
224, 319, 333
– brat – 206, 209, 211, 215, 216, 225, 332
– dziecko ocalone – zob. ocaleni od aborcji
– siostra – 146, 159, 206, 209, 211, 215,
216, 225, 233, 329, 332

przemoc – 12, 19, 26, 60, 102, 111, 117,
119-124, 128, 158, 187, 192, 196-198,

rodzice – 11, 21, 22, 37, 41, 47, 53-55, 61, 107,
109-112, 114, 115, 118, 121, 125, 126, 159,

projekcja – zob. mechanizmy obronne
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165, 169, 170, 187, 189, 192, 193, 196,
206, 209, 211-216, 222-225, 242, 249,
252, 269-274, 277, 279-282, 288, 299,
302, 304, 310, 316-318, 320, 330, 331, 333
– rodzicielski – 21, 49, 117, 121, 126, 159,
228, 249, 252, 269, 273, 281, 303
rodzina – 14, 16-18, 30-32, 34, 35, 38, 39, 48,
54, 69, 71, 76, 91, 101, 104, 110-112 115,
117, 143, 145, 158, 163, 164, 176, 191, 209,
211-215, 224, 225, 230, 231, 236, 241,
270-273, 280, 282, 302, 303, 305, 313,
318, 327, 328, 331, 333
– rodzinny – 11-13, 21, 29, 44, 51, 112,
159, 198, 205, 206, 211, 214-216,
232, 233, 269-271, 273, 274, 277,
309, 312, 313, 315
rozród wspomagany – zob. in vitro
samobójstwo – 55, 113, 162, 176, 229, 243,
244, 247, 318, 328, 333, 334
– myśli samobójcze – 137, 138, 152, 161,
190, 223, 247, 321, 327
– próby samobójcze – 49, 137, 138, 152,
223, 247
– skłonności samobójcze – 55, 119, 152,
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– zachowania samobójcze – 119, 213, 247
seks – 14, 16, 35-38, 50, 53-57, 71, 60, 80, 86,
90, 110, 114, 116, 118, 120, 122, 127, 136,
138, 140, 146, 149, 152, 175, 187, 190,
192, 196, 207, 212, 221, 223, 224, 246,
255, 302, 310, 312, 313, 319, 320, 331
– edukacja seksualna – 34, 36, 38, 71, 114
sen – 76, 161, 166, 206, 280, 313, 333
– bezsenność – 59, 321, 322, 327, 332
– koszmary senne – 205, 206, 223, 313
– zaburzenia snu – 161, 229, 313
sens – 9, 24, 25, 100, 102-104, 107, 108, 110,
142, 182, 215, 217, 286, 290, 291, 292,
299, 301, 321

– znaczenie – 11, 21, 33, 35, 56-58, 103,
104, 106, 110, 115, 117, 126, 127,
141, 142, 144, 165, 167, 173-175,
187-199, 207, 217, 219, 222-224,
232, 234, 248, 286, 289, 290, 292,
295, 315, 327, 332
smutek – 113, 117, 120, 122, 124, 136, 142, 161,
190, 205, 216, 245, 299, 321, 329, 332, 334
somatyczne – 9, 12, 13, 75, 77, 152, 272, 313
– psychosomatyczne – 118, 125, 136,
152, 239,
społeczne – 9, 14, 23, 28, 32, 37, 39, 41, 42,
47-49, 53-55, 60, 61, 63, 64, 69, 71, 72,
100-102, 104, 105, 107, 108, 110, 111, 118,
121, 125, 133, 134, 136, 140, 144, 146, 150,
153, 157-160, 164, 167, 169, 173-176, 182,
199, 205, 211, 215-217, 220-223, 227,
231-233, 235, 236, 245, 246, 255, 256, 270,
272, 277, 288, 289, 302, 313
sterylizacja – 35, 149, 311
strach – zob. lęk
submisja – 102
sumienie – 19, 23, 24, 26, 27, 57, 86, 240,
251, 253, 289, 290,
sztuczna prokreacja – zob. in vitro
śmierć – 10, 11, 15, 17, 19, 20, 30, 31, 37, 41,
75, 82, 84, 86, 91, 111, 113, 122, 123, 125,
140, 144, 151, 154, 190, 200, 206-208,
213-216, 219, 220, 223-225, 244, 277-279,
282, 289, 313, 317-319, 329, 330
– umieralność – 77, 303
terapeuta – 9, 12, 13, 75, 84, 113, 114, 117,
127, 152, 153, 273, 282, 295, 297-299,
303, 304, 309-314, 317, 320
– doradca – 253, 304, 331

INDEKS RZECZOWY
terapia – 113, 115, 126, 176, 216, 221, 223,
231, 239, 250, 290-292
– grupy samopomocowe – 13, 216, 311,
318, 327-329, 333
– poradnictwo przedaborcyjne – 11, 95,
114, 205, 253, 254, 288, 291, 301
– terapia grupowa – 13, 211, 215, 298,
309, 311-314, 317, 321, 322
– terapia NEST – 299, 309, 311-313, 315,
319-322
– terapia rodzinna – 211, 215, 216
– terapia uporczywa – 277, 282
trauma – 105, 122, 124, 125, 127, 133, 138,
154, 185, 199, 220, 225, 241, 295,
309-311, 313, 315, 320
– traumatyczny – 99, 102, 103, 122, 123,
142, 147, 153, 154, 182, 197, 206,
212, 220, 241, 295, 315, 320
– uraz – 11, 13, 50, 119, 122, 123, 127,
133, 134, 141, 142, 144, 145, 147,
150, 151, 153, 154, 161, 182, 184,
185, 197, 198, 212, 220, 240, 285,
290, 309, 310, 312, 315, 321
umieralność – zob. śmierć
unikanie - zob. mechanizmy obronne
urodzenie – 10-12, 14-16, 20-22, 29, 37, 41, 43,
50, 53, 54, 56, 58, 60, 63, 65-70, 76, 81, 82,
93, 95, 99, 111, 112, 114, 116, 124-126,
141, 143, 144, 146, 147, 151, 153, 158-160,
163-165, 167-170, 175, 176, 182, 183, 198,
209, 211, 216, 223, 228, 229, 233, 234, 237,
241, 243, 245, 247, 250, 253, 255, 270, 271,
278-280-282, 285, 288, 313, 318, 331
– urodzić – 56, 58, 59, 90, 115, 142, 143,
152, 159, 160, 164, 167, 169-173, 175,
229, 238, 243, 247, 250, 251, 274
uzależnienie – 12, 49, 152, 159, 183, 214,
219, 220-222, 273, 313
– alkoholizm – 12, 56, 85, 139, 147, 190,
219, 220, 221, 225, 303, 304, 333
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– lekomania – 220
– narkotyki – 152, 190, 220, 245, 327, 333
– współuzależnienie – 49
wgląd – 176, 300, 310-312, 314, 320
wiara – zob. religia
więź – 99, 112, 118, 120, 122, 126-128, 133,
140, 141, 151, 152, 154, 193, 194-197,
199, 212, 216, 230, 233, 234, 242, 252,
271-273, 304, 318, 320
– przywiązanie – 58, 114, 123, 136, 141,
142, 145, 151, 152, 189, 209, 217
wina – 43, 44, 49, 58, 101-103, 110, 113, 115,
124, 134, 137, 138, 142, 143, 145-147,
149-151, 154, 162, 165, 175, 190, 206,
207, 209, 213, 214, 216, 219, 222-225,
231, 233, 234, 239, 240, 242, 251, 253,
254, 272, 290, 295, 297-299, 301, 316,
318, 319, 321, 328, 331
– obwinianie – 145, 208, 213, 237, 299, 316
własna wartość – 160, 161, 185, 189, 198,
223, 230, 248, 291, 328
współczucie – 34, 38, 101, 113, 222, 274, 297,
301, 302
współuzależnienie – zob. uzależnienie
wstyd – 42, 49, 122, 207, 219, 222, 224, 248,
289, 300, 318
zaniedbanie – 225, 246, 269, 304, 309, 310,
312-314, 316, 317, 320, 322, 327, 331
zaprzeczanie – zob. mechanizmy obronne
zaufanie – 27, 49, 145, 224, 236, 240, 241,
273, 287, 292, 314
zdrowie – 9, 10, 12, 13, 16, 18-21, 30-32, 34,
41-43, 50, 53-55, 58, 60, 64, 66, 69, 72,
75-78, 84, 85, 86, 91, 92, 96, 100, 102,

