
Ciaza Nieletniej 

Dzieci nieletnich matek sa zagrozone powaznymi i dlugotrwalymi problemami w wielu zakresach 
zycia: niepowodzeniami w szkole, ubóstwem, chorobami fizycznymi i psychicznymi. Nastoletnia 
matke moga czekac tego samego typu problemy. 

 
Ciaza nastolatki to sytuacja kryzysowa w zyciu nie tylko mlodej matki, ale takze jej rodziny. 
Najczestsze reakcje to gniew, poczucie winy i zaprzeczanie. Jezeli sprawca ciazy równiez jest 
nieletni, prawdopodobnie analogiczne problemy przezywa sie w jego rodzinie. 

Ciezarne nastolatki z reguly nie szukaja pomocy lekarskiej i przez to narazaja sie na 
podwyzszone ryzyko powiklan w przebiegu ciazy i porodu. Tymczasem nieletnia ciezarna 
szczególnie potrzebuje pomocy i zrozumienia, troskliwej opieki medycznej oraz doinformowania. 
Powinna wiedziec o wlasciwym odzywianiu, zagrozeniach infekcjami, szkodliwosci niektórych 
leków oraz mozliwych komplikacjach ciazy. Szczególnie wazne jest uczulenie jej na fakt, ze 
palenie papierosów, picie alkoholu i uzywanie narkotyków moze byc przyczyna uszkodzen plodu. 

Od pierwszych tygodni ciazy nastolatka musi byc pod stala opieka lekarska. Niekiedy 
reakcja emocjonalna i/lub zaburzenia psychiczne kwalifikuja ja do uzyskania pomocy 
psychiatrycznej. 
 
Psychika nastolatki róznie reaguje na ciaze. Kilkunastoletnia dziewczyna czuje sie zagubiona i 
przytloczona przez poczucie winy, niepewnosc, strach przed przyszloscia, zwlaszcza gdy 
zmuszona jest porzucic szkole. Zdarzaja sie przypadki depresji. Niektóre dziewczeta nie chca 
dziecka, które ma sie urodzic. Inne bardzo dziecka pragna, ale snuja wyidealizowana wizje 
macierzynstwa, nie liczac sie z rzeczywistoscia. Nastolatka bywa dumna z faktu, ze daje zycie 
nowemu czlowiekowi, ale zapomina o odpowiedzialnosci za jego wychowanie. Nieraz pragnie 
dziecka, zeby miec kogo kochac, nie uswiadamiajac sobie, ze ten ktos bedzie wymagac 
odpowiedzialnej opieki, ze wymarzony ideal bedzie czesto irytujacy i nieznosny. 

Z tych powodów dzieci nastolatków sa narazone na ryzyko zaniedbania i niedostatek 
opieki. Niedorosle matki czuja sie niepewne w swojej nowej roli i sa sfrustrowane 
nieustajacymi obowiazkami macierzynskimi. Tym bardziej, gdy zachodzi koniecznosc 
porzucenia szkoly i dziewczyna boi sie, ze traci szanse na zdobycie odpowiednich 
kwalifikacji, by w doroslym zyciu móc na siebie zarabiac. 

Rodzice dorastajacych dzieci, chcac je chronic przed niepozadana ciaza, winni przekazywac 
im rzetelna informacje na temat seksualnosci czlowieka, wspólzycia plciowego oraz ryzyka i 
odpowiedzialnosci, jakie ono z soba niesie. W sprawy wychowania do zycia w rodzinie oraz 
edukacji seksualnej powinna tez byc zaangazowana szkola. Za dostepnosc informacji dla 
mlodziezy o zapobieganiu ciazy i problemach macierzynstwa odpowiedzialnosc ponosi równiez 
sluzba zdrowia. 
 
W kazdym przypadku niechcianej ciazy nastoletnia matka i ojciec (i ich rodzice) powinni uzyskac 
pelna informacje, jakie opcje postepowania sa mozliwe, nie wylaczajac aborcji i adopcji. 
Specjalny system pomocy dla nieletnich rodziców i ich rodzin, którego elementem bylyby takze 
konsultacje u psychiatry dziecieco-mlodziezowego, powinien przewidywac opieke w okresie ciazy 
i porodu oraz konsultacje i wsparcie, gdy przyjdzie pora na podejmowanie decyzji o zatrzymaniu 
dziecka lub oddaniu go do adopcji. 


