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Przedmowa

Temat żałoby i pochówku stanowi integralną część tajemnicy umierania i śmierci. Niekiedy może być tak, że właśnie pochówek i żałoba
humanizują zejście człowieka z tego świata, które samo w sobie było naznaczone banalizacją. Kiedy czyta się wspomnienia polskich łagierników,
jednym z niezwykle bolesnych, ale zarazem wzniosłych tematów są opisy
umierania więźniów. Często były owe akty umierania poddane całkowitej
banalizacji, przypominały prostą entropię – rozpad materii. Trudno było
odnaleźć w nich jakiś sens. Tym bardziej właśnie wtedy, w sytuacji całkowitego odrzucenia ludzkiego oblicza śmierci – wkraczała obrzędowość.
Zdumiewające są opisy wysiłków współwięźniów chowających ludzkie
ciała w płytkich grobach wyrytych w zmarzlinie, ze świadomością, że wystarczy chwila odwilży albo przybycie dzikich zwierząt, by zwłoki okazały
się niezabezpieczone. Pochówek jednak był wyrazem nie pragmatycznego zabezpieczenia zwłok, ale powinności sumienia, przeczącej banalizacji śmierci, usiłującej nadać jej ludzkie oblicze. Pochówek był wyrazem
humanizacji tego, co wydawało się totalną destrukcją człowieka i człowieczeństwa.
Przywołuję ten odległy opis faktów z „innego świata” z kilku względów. Po pierwsze, dlatego że jego główne przesłanie, ukazujące pochówek i żałobę jako czynnik humanizacji śmierci, jest przesłaniem uniwer-
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salnym. To właśnie dlatego, między innymi, tak boleśnie przeżywaliśmy
indolencję instytucji państwowych po katastrofie smoleńskiej, gdy w kilka miesięcy po tragedii kwietnia 2010 roku odkrywano na polach pod
Smoleńskiem szczątki ludzkie. Po drugie, ten opis uzmysławia dramat
zmierzenia się każdego człowieka z sytuacją śmierci drugiego. Zawsze
w takim wypadku pojawiają się pytania o sens tej śmierci, pytania, które
nie zawsze znajdują odpowiedzi, częściej obnażają bezradność ludzkiego
myślenia. Rytuały pogrzebowe, przede wszystkim pochówek oraz przeżycie żałoby, pozwalają wypowiedzieć w takiej sytuacji słowo nadziei, która
odniesiona przez ludzi wierzących do Boga, dawcy życia, staje się „nadzieją, która zawieść nie może”.
Przywołane sytuacje mają charakter uniwersalny, tak jak uniwersalne
jest zagadnienie śmierci i przeżyć z nią związanych. Jakkolwiek bezsensowne wydają się próby gradacji ludzkich przeżyć w obliczu utraty człowieka bliskiego, to jednak niewątpliwie szczególnym dramatem jest utrata dziecka poczętego przez rodziców w wyniku naturalnego poronienia.
Piotr Guzdek we Wstępie do swojej monografii pisze: „Od soboru
watykańskiego II Kościół katolicki, również w Polsce, uczynił wiele, aby
stworzyć osieroconym rodzicom prawne, liturgiczne i duszpasterskie
możliwości chrześcijańskiego pochowku ciał nieochrzczonych dzieci
samoistnie poronionych. Przychylne rodzicom stanowisko Urzędu Nauczycielskiego, Konferencji Episkopatu Polski, synodów diecezjalnych
i biskupów ordynariuszy jest jednak mało znane wiernym, nierzadko
również duszpasterzom parafialnym. Z trudem dociera do świadomości
laikatu i duchowieństwa. Bywa ignorowane, a nawet wprost odrzucane.
Tematy zbawienia dzieci nieochrzczonych oraz moralnej powinności
wyprawienia pogrzebu ich ciał są najczęściej nieobecne w nauczaniu
homiletycznym i katechezie parafialnej, a także podczas wspólnotowych
rozmów w rodzinach”. Nie sposób nie potwierdzić prawdziwości tych
słów i ich konsekwencji. Mając ponad 30-letnie doświadczenie kapłańskie, kilka lat temu spotkałem się po raz pierwszy z pytaniem o możliwość pochówku dziecka poronionego. Pytanie pochodziło z kręgu mojej
rodziny. Uświadomiło mi ono własną ignorancję i potrzebę kwerendy
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informacji. Kilka tygodni po tym zdarzeniu na zajęciach z bioetyki na
kursie katechistów ktoś ze słuchaczy zadał podobne pytanie. Wówczas
inny uczestnik podzielił się doświadczeniem swoim i swojej żony w tym
temacie, odsłaniając żmudne, ale konsekwentne starania o pochówek
dziecka poronionego. Jestem przekonany, że ta relacja, a raczej świadectwo determinacji rodziców, stanowiły najcenniejszy i najwartościowszy
element całych zajęć.
W kontekście luki w świadomości społecznej dotyczącej pochówku
ciał dzieci samoistnie poronionych, monografia Piotra Guzdka jest pracą absolutnie unikalną w polskiej literaturze naukowej, a zarazem niezwykle cenną. Jej autor zorganizował pierwszą w Polsce Ogólnopolską
Konferencję Naukową Umarłych pogrzebać... Pogrzeb dziecka poronionego źródłem chrześcijańskiej nadziei, która odbyła się w listopadzie 2012
roku w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie1. Osobiste
doświadczenie charytatywnej posługi w poradnictwie rodzinnym wobec
rodziców pragnących pochować dziecko zmarłe w okresie prenatalnym,
skłoniły autora do przygotowania interdyscyplinarnej monografii naukowej poświęconej zagadnieniu pogrzebu dziecka poronionego.
Monografia ta podejmuje dwa komplementarne tematy – poronienia
samoistnego oraz pochówku dziecka poronionego. Temat pierwszy autor
ujmuje przez pryzmat całościowego spojrzenia na niepowodzenie prokreacyjne, począwszy od jego epidemiologii i fizjologii przez etiopatogenezę
do psychospołecznych następstw poronienia samoistnego dla rodziców.
Takie ujęcie domaga się ogromnej, erudycyjnej wiedzy z zakresu nauk
medycznych i psychospołecznych. Domaga się zarazem stosownego języka opisu, który z jednej strony musi być wolny od urzeczowienia, a z drugiej strony oszczędny w emocjach. Z obu trudności autor wywiązuje się
w sposób nadzwyczajny.
Drugi temat – temat pochówku stanowi jakby dopełnienie swoistego
klucza przyjętego przez autora. Oto w okresie życia prenatalnego wytworzona zostaje więź prenatalna rodziców z dzieckiem, która przechodząc
1
Rezultatem poszukiwań naukowych konferencji jest monografia Od bólu po stracie
do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego (Kraków 2013).
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poprzez traumę śmierci dziecka w wyniku poronienia, może zostać dopełniona w postaci więzi społecznej wyrażonej w ceremonii pochówku.
Autor rozprawy stawia sobie niezwykle trudny cel: „celem poniższego
przedłożenia jest zatem wskazanie roniącym rodzicom i ich środowisku
właściwej orientacji przeżywania poronienia samoistnego”. Realizacja
tego celu domaga się kompetencji, ogromnej wiedzy, ale przede wszystkim wrażliwości. Trzeba być samemu dogłębnie humanitarnym w swoim
człowieczeństwie, by zmierzyć się z takim tematem. Lektura książki upoważnia do wyrażenia po prostu szacunku wobec autora.
Punktem wyjścia całej rozprawy jest mocne, jednoznaczne i konsekwentne stanowisko personalizmu chrześcijańskiego, ujmujące utratę
dziecka na skutek poronienia samoistnego jako wydarzenie śmierci osoby ludzkiej. W takiej perspektywie ważne stało się ukazanie traumatycznego doświadczenia rodziców jako niepowodzenia prokreacyjnego. To
zaś z kolei umożliwia autorowi wyakcentowanie moralnej powinności
poszanowania zwłok dziecka poronionego.
Praca analizuje podjęty temat w trzech rozdziałach – płaszczyznach
spojrzenia. W pierwszym rozdziale autor definiuje poronienie samoistne, sięgając szeroko do piśmiennictwa naukowego, rekomendacji międzynarodowych i regulacji prawa polskiego. Opisuje też i analizuje samo
zjawisko i jego specyfikę w kontekście diagnostyki biochemicznej i ultrasonograficznej ciąży. Wyodrębnia również poszczególne typy poronienia
klinicznego.
Przedstawienie faktu tego niezwykle traumatycznego zjawiska implikuje pytanie o jego przyczyny. Pytanie, które jest kluczowe, a zarazem
niezwykle bolesne. Autor z ogromną delikatnością, rzeczowo prezentuje
możliwe przyczyny poronienia spontanicznego poprzez eksplikację jego
genetycznych, anatomicznych, morfologicznych, immunologicznych,
endokrynologicznych, infekcyjnych, środowiskowych i jatrogennych
faktorów. Na tym tle podejmuje wątek niezwykle istotny społecznie – oto
bowiem wysoki poziom ignorancji w tym zakresie, związany z brakiem
edukacji na różnych poziomach, skutkuje społecznym ostracyzmem
rodziców dziecka i tworzeniem negatywnych, oskarżycielskich postaw
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środowiska rodziców wobec przeżywanej przez nich traumy po śmierci
dziecka prenatalnego. Ważny w tej perspektywie jest oczywisty postulat
edukacji społecznej na temat istoty przyczyn samoistnych poronień, co
mogłoby zredukować bez wątpienia naznaczone okrucieństwem postawy
ostracyzmu wobec rodziców i ich samoobwinianie się o spowodowanie
śmierci dziecka.
Ostatni rozdział pracy wskazuje na kluczową dla rozprawy rolę więzi prenatalnej jako głównego wyznacznika postaw rodziców wobec poronienia, zmarłego dziecka i jego pogrzebu. To, co uderza przy lekturze
całej monografii, to właśnie jej konsekwentny personalizm – ujmowanie całego dramatu przez pryzmat osób w nim uczestniczących, w tym
na pierwszym miejscu osoby poronionego dziecka. Takie ujęcie budzi
szacunek i uznanie zwłaszcza w kontekście współczesnej kultury, która
dokonuje konsekwentnego urzeczowienia życia ludzkiego we wczesnym,
prenatalnym etapie jego rozwoju. Zarazem takie ujęcie pozwala w pełni
dowartościować osobę zmarłego dziecka. Dlatego też autor bardzo wnikliwie rozróżnia, na przykład, wartość zapewnienia roniącym rodzicom
możliwości pożegnania dziecka i wyprawienia jego pogrzebu dla realizacji ich potrzeb psychicznych od wartości pogrzebu, który jest konsekwencją godności zmarłego dziecka. Bezcenne są rozważania odsłaniające dynamikę przebiegu żałoby roniących małżonków oraz wpływ środowiska rodziców na sposób jej przeżywania przez rodzinę.
Praca zawiera wiele konkretnych, praktycznych elementów. Należą do
nich, przedstawione w formie instruktażu, dwie drogi organizacji pogrzebu dziecka poronionego – w przypadku znanej bądź nieznanej płci dziecka.
Niezwykle cenne są prezentacja nauczania Kościoła katolickiego o konieczności godziwego pochowania ciał poronionych dzieci zmarłych bez chrztu
i omówienie liturgii pogrzebowej takiego dziecka.
Ważne jest to, że Piotr Guzdek przedstawia w swojej pracy szereg postulatów edukacyjnych, formacyjnych, katechetycznych i pastoralnych.
Ich podjęcie staje się wyznacznikiem humanizacji naszej kultury.
Praca Piotra Guzdka jest bez wątpienia pracą, której lektura będzie spowolniona przez chwile wzruszeń i emocji. Jest to praca, która nakazuje nie-
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jednokrotnie zwolnić tempo i wsłuchać się w milczenie rodziców przeżywających szczególne dramaty swojego życia. Jest to praca bezwzględnie unikalna w polskiej literaturze naukowej. Podejmując temat wyjątkowo trudny
i bolesny, odsłania zarazem niezniszczalne piękno miłości rodzicielskiej
i nadzieję życia wiecznego.
ks. prof. dr hab. Paweł Bortkiewicz TChr
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wstęp

Mirosław Pawliszyn w znakomitej rozprawie filozoficznej poświęconej
opisowi doświadczenia śmierci ujmuje ludzką egzystencję jako rzeczywistość rozpiętą pomiędzy dwoma granicznymi momentami, narodzinami
i śmiercią osoby, pozostającymi poza zasięgiem jej władz poznawczych.
Niemożliwe jest bowiem racjonalne, czyli świadome, przeżycie procesu
narodzin, jak równie niemożliwa jest antycypacja własnej śmierci, a więc
doświadczenie swojej nieobecności w świecie żyjących przed jej nadejściem. Te dwa momenty stają się dla człowieka dostępne jedynie w czasie
ich dziania się i nie sposób wypowiedzieć się o nich już po ich bezpośrednim zdarzeniu się. Poziom ludzkiej świadomości w momencie narodzin
nie pozwala na zachowanie w pamięci towarzyszących mu doznań. Z kolei śmierć unicestwia wszelką możliwość konceptualizacji i werbalizacji
tego doświadczenia innym osobom, których dotąd nie stała się udziałem.
W ten sposób moje narodziny i moja śmierć poznawczo wymykają się
mnie jako temu-oto-obecnie żyjącemu ja. Jestem w stanie doświadczyć
skutków własnych narodzin, potrafię je opisać, stają się one przedmiotem
moich obecnych przeżyć. Konsekwencji śmierci nie doświadczę już w ten
sposób, gdyż doprowadzi ona do kresu cielesno-duchową jedność mojej bytowości. Świadomość nadejścia tego metafizycznego wstrząsu – jak
określa śmierć Pawliszyn – pozostawia mnie jedynie z licznymi pytania-
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mi dotyczącymi tego wszystkiego, co nastąpi po nim, na które wszelkie
odpowiedzi mogą okazać się nieadekwatne do tej-oto-teraz przeżywanej
aktualności. Nie sposób bowiem, istniejąc, równocześnie choć fragmentarycznie doświadczyć swojej nieobecności i na tej podstawie wyrobić
sobie osąd o przyszłościowym przeżywaniu przeze mnie mojej własnej
nie-bytowości lub bytowości po-śmiertnej. O śmierci częstokroć mogę
powiedzieć jedynie tyle, czego doświadczam w zetknięciu ze śmiercią
bliskich mi osób. Zawsze jednak będzie to śmierć kogoś, czyjaś nieobecność, odejście, którego i tak nie jestem w stanie przeżyć z perspektywy
osoby, której życie zostało dopełnione aktem śmierci. Dla mnie pozostaje
dostępna jedynie cała aspektowość moich własnych odczuć doświadczania śmierci tej osoby, w gruncie rzeczy niemająca jednak nic wspólnego
z jej własną realnością doznawania i wewnętrznego przeżywania śmierci
jako aktu już dla niej dokonanego. Pawliszyn z całą stanowczością podkreśla, że choć potrafię określić, czym jest moje życie, to ostatecznie nie
wiem, czym jest i będzie moja śmierć2.
Próba filozoficznego opisu śmierci człowieka w prenatalnym okresie
jego życia wydaje się jeszcze bardziej skomplikowana. Mądrościowa refleksja nad tajemnicą kresu istnienia, zainicjowanego w momencie poczęcia i nierzadko wyjętego spod prawa narodzin, jest o tyle możliwa, o ile
afirmuje się prawdę o godności osobowej i człowieczeństwie prenatalnej
istoty. Ten fundamentalny akt afirmacji pozwala w odniesieniu do ludzkiego embrionu i płodu używać pojęcia śmierci kogoś, kto jest osobowym
kimś, oraz pojęcia żałoby względem osób osieroconych przez tego kogoś,
którego istnienie, fenomen jego początku i często dramat końca, rozgrywa się w skrytości łona matki. Utrata dziecka na skutek poronienia samoistnego nie zawsze jest jednak przeżywana przez katolicką rodzinę jako
wydarzenie śmierci osoby ludzkiej, co pozostaje w jawnej sprzeczności
z deklarowanym przez jej członków chrześcijańskim systemem wartości.
2
Por. M. Pawliszyn, Obecność nieobecności. Przyczynek do opisu doświadczenia
śmierci, Olsztyn: Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2014, s. 25–
32, 46–47, 94–126.
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Od soboru watykańskiego II Kościół katolicki, również w Polsce, uczynił wiele, aby stworzyć osieroconym rodzicom prawne, liturgiczne i duszpasterskie możliwości chrześcijańskiego pochówku ciał nieochrzczonych
dzieci samoistnie poronionych. Przychylne rodzicom stanowisko Urzędu
Nauczycielskiego, Konferencji Episkopatu Polski, synodów diecezjalnych
i biskupów ordynariuszy jest jednak mało znane wiernym, nierzadko również duszpasterzom parafialnym. Z trudem dociera do świadomości laikatu i duchowieństwa. Bywa ignorowane, a nawet wprost odrzucane. Tematy
zbawienia dzieci nieochrzczonych oraz moralnej powinności wyprawienia
pogrzebu ich ciał są najczęściej nieobecne w nauczaniu homiletycznym
i katechezie parafialnej, a także podczas wspólnotowych rozmów w rodzinach. Jeżeli uwzględni się liczbę dzieci rokrocznie umierających przed
narodzeniem w wyniku różnego rodzaju niepowodzeń położniczych, za
niepokojące należy uznać jedynie incydentalne celebrowanie w parafiach
liturgii pogrzebowej dziecka nieochrzczonego. O wiele częściej organizuje się zbiorowe pogrzeby dzieci poronionych, zwłaszcza w Dniu Dziecka
Utraconego, przypadającego 15. października. Symboliczne miejsca pamięci i obchody Dnia Dziecka Utraconego są niezwykle istotne dla rodziców, którzy zamierzali pochować swoje dziecko, lecz różne czynniki
uniemożliwiły im realizację tego pragnienia bądź odstąpili od pochowania zmarłego i noszą w sobie żal podjętej przed laty decyzji. Liczne inicjatywy zbiorowych pochówków ciał dzieci prenatalnych, przechowywanych w szpitalnych prosektoriach, zasługują na uznanie, kontynuację
i podjęcie w tych miastach w Polsce, w których nie zostały dotychczas
wprowadzone3. Przy obecnie dominujących negatywnych postawach rodzicielskich, wykluczających sprawianie pogrzebu dziecku prenatalnemu,
zbiorowe mogiły są jedynym sposobem okazania pietyzmu względem
ludzkich zwłok i poszanowania osobowej godności posiadanej za życia
3
W 2015 roku obchody Dnia Dziecka Utraconego, w większości połączone ze zbiorowymi pogrzebami dzieci martwo urodzonych, odbywały się m.in. w Poznaniu, Koszęcinie, Sosnowcu, Radomiu, Szczecinie, Gietrzwałdzie, Ełku, Białymstoku, Rzeszowie,
Bydgoszczy, Przeworsku, Wrocławiu, Bielsku-Białej, na Górze Świętej Anny. Por. http://
www.dlaczego.org.pl/ddu-archiwum/dzien-dziecka-utraconego-2015/820-dzien-dziecka-utraconego-15–10–2015. Dostęp: 28.07.2016.
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przez zmarłą osobę prenatalną4. Pochówki te ukazują jednak skalę zaniedbań rodzicielskich, brak poczucia odpowiedzialności za zmarłe dziecko
rodziców dobrowolnie rezygnujących z posiadanych uprawnień do organizacji pogrzebu. Wskazują także na nagminną w polskich szpitalach i ze
wszech miar naganną praktykę nieinformowania rodziców przez personel
medyczny o możliwości indywidualnego pochowania dziecka. Świadczą
również o znacznym społecznym zasięgu przekonań depersonalizujących
człowieka przed narodzeniem, a nade wszystko o niezrozumieniu przez
samych roniących rodziców istoty wydarzenia poronienia samoistnego lub
innych niepowodzeń położniczych. Niezwykle często rodzice i otaczające ich środowisko ograniczają poronienie samoistne jedynie do kryzysu
psychologicznego osieroconych, nie dostrzegając najistotniejszego jego
aspektu – śmierci dziecka. Zapomina się lub nie przyjmuje prawdy o tym,
iż to nie rodzice, ale dziecko jest najważniejszą osobą i głównym bohaterem
niepowodzenia położniczego. Szczególnie trudnym aspektem zbiorowych
pogrzebów nienarodzonych jest anonimowość żegnanych dzieci, także
4
Termin osoba prenatalna może wzbudzić wątpliwości co do zasadności jego użycia. Dla reprezentantów personalistycznego paradygmatu prokreacji, zakładającego, iż
embrion od poczęcia jest osobą ludzką, wprowadzenie kategorii osoby prenatalnej na
określenie dziecka w prenatalnym wieku rozwojowym jest równie niezasadne, a wręcz
niebezpieczne, jak posługiwanie się kategorią osoby postnatalnej w odniesieniu do człowieka narodzonego, choć logicznie rzecz biorąc, pierwsza kategoria wymusza niejako
powstanie drugiej. Kategorie te bowiem wskazywałyby na stopniowanie bytowości
człowieka i odmienną jakość jego godności osobowej przed narodzeniem i po nim.
Autor tej pracy, wprowadzając pojęcie osoby prenatalnej, nie dokonuje jednak takiego
rozróżnienia i nie czyni takich założeń, lecz używa go jedynie jako synonimu pojęcia
dziecka prenatalnego, już przyjętego i stosowanego w psychologii i pedagogice prenatalnej. Kieruje się w tym względzie podobnymi motywami co autorzy, którzy sformułowali przed laty pojęcie dziecka prenatalnego. Odrzuca zatem depersonalizujące embrion
i płód antynatalistyczne koncepcje antropologiczne naturalistyczno-biologistycznego
paradygmatu prokreacji, sprowadzające stadium embrionalne i płodowe człowieka do
stadium przyszłej osoby lub potencjalnej osoby. Zmierza ponadto do upowszechnienia
w świadomości społecznej prawdy o godności osobowej embrionu i płodu, poprzez zestawienie pojęć osoby i stadium prenatalnego, usilnie dotąd rozdzielanych przez bioetyków naturalistycznych. Jest to zatem zabieg nie tylko formacyjny i retoryczny, ale również wskazujący na podstawowy fakt ontyczny posiadania przez ludzki embrion i płód
pełni bytowości i godności osobowej.
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wynikająca z faktu zbiorowej kremacji ich zwłok. Wielkość osoby ludzkiej domaga się szacunku dla jej indywidualnej tożsamości, symbolicznie
wyrażającej się w imieniu. Z tego względu coraz częściej organizatorzy podejmują starania, aby podczas pochówku były odczytywane imiona dzieci.
Naturalne pragnienie nadania imienia zmarłemu dziecku przez samych
rodziców dostrzegalne jest w Dniu Dziecka Utraconego, kiedy wypisują
oni na karcie imię, którym chcieliby obdarzyć swe zmarłe przedwcześnie
dziecko. Składają ją na ołtarzu podczas Eucharystii i zapalają świecę, symbolizującą zarazem obecność zmarłego oraz ich pamięć o nim.
Wyraźne skoncentrowanie społeczne wyłącznie na rodzicach w sytuacji śmierci dziecka prenatalnego dostrzegalne jest w coraz liczniejszych
publikacjach naukowych i popularnonaukowych traktujących o poronieniu samoistnym. Rzadko bądź w ogóle nie podnosi się w nich zasadniczej, spoczywającej na rodzicach powinności moralnej pochowania
ciała poronionego dziecka, i to nie ze względu na terapeutyczny charakter pogrzebu dla osieroconych, lecz z uwagi na posiadaną przez zmarłego za życia godność osobową i pietyzm wobec ludzkich zwłok. Autorzy
publikacji opisują uprawnienia socjalne rodziców po poronieniu dziecka i ukazują znaczenie wyprawienia pogrzebu głównie z pozycji potrzeb
psychicznych roniących i właściwego przebiegu procesu żałoby, jednak
często z pominięciem rodzicielskiego zobowiązania oddania szacunku
ciału zmarłej osoby prenatalnej i przysługującej jej przed śmiercią osobowej tożsamości ontycznej. W literaturze przedmiotu na powinnościowy
i godnościowy, a nie tylko terapeutyczny wymiar pogrzebu dziecka zmarłego przed narodzeniem wskazują głównie nieliczne rozprawy z zakresu
teologii moralnej i bioetyki personalistycznej, zwłaszcza prace Piotra Kieniewicza5 i Piotra Morcińca6. Na szczególną uwagę zasługuje monografia
Bioetyka personalistyczna wobec zwłok ludzkich (Opole 2009), w której
Morciniec szeroko omawia problematykę moralnego, ontyczno-antropo5
Np. Moralny obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego wobec śmierci dziecka przed
narodzinami, „Roczniki Teologii Moralnej” 59: 2012 nr 4, s. 195–212.
6
Np. Pogrzeb nienarodzonego – między bólem straty a zobowiązaniem, w: Od bólu
po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego, red. J. Dziedzic, P. Guzdek, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2013, s. 99–115.
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logicznego i teologicznego statusu ludzkich zwłok oraz pietyzmu wobec
martwego ciała, także w odniesieniu do zwłok dzieci abortowanych i samoistnie poronionych7.
Należy się jednak wystrzegać przyjęcia przeciwstawnej i równie skrajnej tendencji zmierzającej do sprowadzenia wydarzenia poronienia samoistnego wyłącznie do pogrzebu utraconego dziecka, z umniejszaniem
znaczenia potrzeb psychicznych rodziców po stracie oraz przeżywanego
przez nich kryzysu psychologicznego i duchowego. Konieczne jest wypracowanie nowego, zrównoważonego podejścia społecznego do poronienia samoistnego8. Właściwe stanowisko pozwoli zarówno na okazanie
szacunku ciału utraconego dziecka, czego domagają się wymogi prawa
objawionego i naturalnego, jak i na zapewnienie rodzicom adekwatnego
do ich potrzeb wsparcia społecznego.
W niniejszym studium, zatytułowanym Rozpoznaj swoje dziecko we
mnie... Rzecz o poronieniu samoistnym dziecka i jego pogrzebie, uwzględniono to założenie, co uwidacznia się szczególnie w dwóch jego wymiarach. Po pierwsze, w tytule i układzie pracy odwołano się do poronienia
samoistnego, a nie wyłącznie do pogrzebu dziecka poronionego. Umożliwiło to podjęcie próby całościowego spojrzenia na niepowodzenie
prokreacyjne, począwszy od jego epidemiologii i fizjologii przez etiopatogenezę po psychospołeczne następstwa poronienia samoistnego dla
rodziców i wreszcie spojrzenie na pogrzeb dziecka z punktu widzenia
relacji społecznych. Wymagało to ujęcia rozpatrywanego zagadnienia
z perspektywy nauk: medycznych, prawnych, humanistycznych, społecznych i teologicznych. W przedkładanym studium starano się dokonać takiej interdyscyplinarnej analizy podejmowanej problematyki. Po drugie,
7
Por. P. Morciniec, Bioetyka personalistyczna wobec zwłok ludzkich, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, 2009, s. 162–174.
8
Postulat upowszechnienia zrównoważonego podejścia społecznego do poronienia samoistnego nie ma jednak nic wspólnego z koncepcją zrównoważonego rozwoju,
propagowaną przez agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, zwłaszcza Światową
Organizację Zdrowia (WHO). Upowszechniana przez ONZ koncepcja zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do prokreacji przyjmuje bowiem założenia antynatalistyczne.
Por. Agenda Zrównoważonego Rozwoju 2030.
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w pracy dużo uwagi poświęcono więzi prenatalnej oraz jej roli w kształtowaniu postaw rodzicielskich wobec prenatalnej śmierci dziecka i konieczności pochowania jego zwłok. Więź prenatalna, jeżeli zostanie nawiązana, najdobitniej ukazuje nierozłączność i wzajemne przenikanie się
doświadczeń wszystkich uczestników tej podstawowej relacji społecznej
w niepowodzeniu położniczym: umierającego dziecka i osieroconych rodziców, a także rodzeństwa zmarłego i jego dziadków.
Celem poniższego przedłożenia jest zatem wskazanie roniącym rodzicom i ich środowisku właściwej orientacji przeżywania poronienia
samoistnego. Zaprzestanie koncentrowania się wyłącznie na własnych
trudnościach psychicznych i dostrzeżenie w pierwszej kolejności śmierci
dziecka pozwala rodzicom uchwycić istotę niepowodzenia prokreacyjnego i otworzyć się na proces żałoby, świadomie przeżyć naturalną po
stracie ukochanej osoby swoistą eksplozję negatywnych emocji i uczuć,
bez szkodliwego ich tłumienia i wypierania straty. Jest to możliwie jedynie wtedy, gdy rodzice wypełnią swój podstawowy obowiązek rodzicielski pochowania ciała zmarłego dziecka, pożegnają się z nim i utworzą
miejsce pamięci, na którym można położyć kwiaty, zapalić świece, wyrazić swój żal i miłość, wypowiedzieć modlitwę. W ten sposób zapewnią
ciału dziecka szacunek, a sobie prawidłowy przebieg żałoby. Wówczas
wiedzą bowiem, kogo utracili, kogo opłakują i jaka jest ich tożsamość po
stracie. Świadomość śmierci dziecka, a nie tylko utraty ciąży kształtuje
tożsamość rodzicielską małżonków. Oddanie szacunku ciału zmarłego
stawia roniących rodziców na właściwej pozycji w doświadczaniu niepowodzenia prokreacyjnego, czyli pozycji rodziców tracących dziecko,
i taki rodzaj żałoby powinni przepracować.
W przypadku śmierci dziecka już narodzonego lub osoby dorosłej
kwestia pogrzebu ciała jest zazwyczaj bezdyskusyjna i w żaden sposób
nie jest uzależniana od kondycji psychofizycznej osieroconych, ich osobistego stosunku względem zmarłego i podzielanego światopoglądu. Rzadko rodzina rezygnuje z pochówku zwłok najbliższych osób zmarłych
w okresie adolescencji bądź w wieku starszym. Równie rzadko dochodzi
do zbiorowych pochówków zwłok osób dorosłych. Wprost przeciwnie,
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wyraźnie dostrzegalna jest obecnie upowszechniająca się praktyka daleko idącej personalizacji ceremonii pogrzebowej, czyli nadawania rytuałowi pogrzebowemu, przy zachowaniu ogólnie obowiązujących kanonów,
zindywidualizowanych elementów, mających odzwierciedlić osobowość,
zamiłowania bądź dokonania żegnanej osoby (przykładowo podczas
pogrzebów emitowany jest ulubiony utwór muzyczny zmarłego). Nie
znajduje zatem racjonalnego uzasadnienia postawa sprzeciwu bądź dobrowolnej rezygnacji rodziców z indywidualnych pogrzebów dzieci poronionych. Postawy kontestacyjne pośrednio lub bezpośrednio wynikają
głównie z depersonalizujących nienarodzonych przekonań światopoglądowych. Równie częsta jest postawa przymusowej rezygnacji z pochówku, powodowana różnorakimi trudności w jego organizacji, piętrzącymi
się ze strony osób i instytucji naturalnie zobowiązanych do udzielenia
pomocy rodzinom pragnącym godnie pożegnać zmarłego.
Tytuł pracy wskazuje na personalistyczną perspektywę badawczą
prowadzonych rozważań, którą należy umiejscowić w nurcie personalizmu prenatalnego. Jego pierwszą część, stanowiącą parafrazę modlitewnej prośby: Rozpoznaj, Ojcze, swoje dziecko we mnie, zaczerpnięto
z pieśni śpiewanej podczas obrzędu ostatniego pożegnania zmarłego
w liturgii pogrzebu dziecka nieochrzczonego. Choć jest to wezwanie odnoszące się do Boga, to przez analogię w niniejszej pracy zostaje skierowane do rodziców, by zechcieli oni dostrzec w zmarłym własne dziecko, dokonać pochówku jego ciała, podtrzymywać z nim duchową więź,
pielęgnować nadzieję zbawienia dzieci nieochrzczonych zmarłych przed
narodzeniem, wypływającą z misterium paschalnego Chrystusa. Podkreślenie godności osobowej człowieka w prenatalnym wieku rozwojowym,
przysługującej mu od poczęcia, jest najdonioślejszym i fundamentalnym
założeniem personalizmu prenatalnego, determinującym całą perspektywę rozumienia prenatalnego rozwoju ludzkiej istoty jako osoby i tożsamości rodzicielskiej oczekujących jej narodzin małżonków. Prenatalne
życie biologiczno-kognitywne człowieka w stadium embrionalnym i płodowym jest bowiem zgodnie z tym założeniem w pełni życiem osobowym, a embrion i płód są ludzkimi osobami mającymi liczne osobowe
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potencje, które przy sprzyjających warunkach rozwojowych na kolejnych
etapach wzrostu wewnątrzmacicznego i postnatalnego będą się stopniowo ujawniały.
Istnieje stosunkowo niewiele zwartych publikacji w polskiej literaturze przedmiotu wprost traktujących o poronieniu samoistnym i pogrzebie dziecka poronionego. Większość z nich ma charakter popularnonaukowy i poradnikowy9 oraz autobiograficzny10, zazwyczaj będąc tłumaczeniami dzieł autorów zagranicznych11. Prace ściśle naukowe są głównie
interdyscyplinarnymi monografiami zbiorowymi12, zazwyczaj pokonferencyjnymi13. Z kolei jednoautorskie monografie tematyczne najczęściej
zawierają pogłębioną analizę wybranego aspektu poronienia samoistnego: psychologicznego, prawnego, medycznego, socjologicznego lub teologicznego14. Przeważająca liczba publikacji naukowych jest rozproszona
w formie pomniejszych studiów zamieszczonych jako artykuły w recen9
Por. I. Barton-Smoczyńska, O dziecku, które odwróciło się na pięcie, wyd. II, Częstochowa: Edycja św. Pawła, 2015; R. Kleszcz-Szczyrba, „Witraże w ciemności”, czyli
o przedwczesnej śmierci dziecka, Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2014.
10
Por. Aniołkowe mamy: historie kobiet, które poroniły: porady ekspertów, red.
M. Wojaczek, Kraków: Wydawnictwo M, 2009.
11
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, tłum.
A. Wężowska, Radom: POLWEN Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2007; A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1992; G. C. L. Lachelin, Poronienia, tłum. A. Kurczuk-Powolny, Warszawa:
Wydawnictwo Prószyński i S-ka, 1998; G. Cozza, Przerwane oczekiwanie: poradnik dla
kobiet po poronieniu, tłum. A. Paleta, B. Sosnowska, Warszawa: Wydawnictwo Mamania, 2013.
12
Por. Poronienie: zrozumieć rodziców po stracie, red. C. Klahs, Poznań: Wydawnictwo W drodze, 2010.
13
Por. Przegrane narodziny: strata ciąży w aspekcie psychologicznym, socjologicznym,
medycznym i etycznym, red. E. Dmoch-Gajzlerska, I. Barton-Smoczyńska, Warszawa:
Oficyna Wydawnicza Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, 2012; Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego, dz. cyt.
14
Np. M. Ficoń, Od piekła do nadziei zbawienia: rozwój kwestii zbawienia dzieci
zmarłych bez chrztu świętego w teologii katolickiej i jej egzystencjalna doniosłość, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2012; K. Szymona-Pałkowska, Psychologiczna analiza doświadczeń rodziców w sytuacji ciąży wysokiego
ryzyka, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2005.
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zowanych czasopismach naukowych: medycznych15, prawniczych16, teologicznych17 i psychologicznych18 bądź jako rozdziały w monografiach
zbiorowych19. Niniejsze studium umożliwia włączenie się w prowadzony
w literaturze przedmiotu dyskurs naukowy o wieloaspektowych konsekwencjach poronienia samoistnego dla systemu rodzinnego i rodzicielskiej powinności pochówku ciał poronionych dzieci zgodnie z chrześcijańskim rytuałem pogrzebowym.
Praca składa się z trzech tematycznie uporządkowanych rozdziałów.
W pierwszym rozdziale omówiono prawne i kliniczne kryteria definicyjne poronienia samoistnego. Dla ukazania epidemiologii tej patologii
ciąży i liczby osób nią dotkniętych niezbędna jest pogłębiona charakterystyka podstawowej klasyfikacji poronień samoistnych na poronienia
przedkliniczne i kliniczne. Przedstawienie typologii, diagnostyki i postępowania terapeutycznego w przypadkach poronienia klinicznego umożliwia uchwycenie skali traumatycznych doświadczeń rodziców roniących
dziecko. Całość dociekań pierwszego rozdziału dopełniają rozważania
o możliwości kontaktu osieroconych z ciałem poronionego dziecka i ko15
Np. M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa
przysługujące kobiecie po stracie ciąży, „Annales Academiae Medicae Stetinensis” 59:
2013 nr 1, s. 123–129.
16
Np. M. Żelichowski, Pochowanie dzieci martwo urodzonych – aspekt prawny, „Życie i Płodność” 2010 nr 1, s. 53–57.
17
Np. M. Ficoń, Los dzieci zmarłych bez chrztu – nieznana historia i współczesne
pytania, „Polonia Sacra”, 32: 2013 nr 1, s. 111–133.
18
Np. K. Sikora, Reakcje kobiet po stracie ciąży oraz zachowania partnerów, „Ginekologia i Położnictwo” 33: 2014 nr 3, s. 40–55.
19
Np. J. Trinder, Farmakologiczne i chirurgiczne postępowanie w wypadku poronienia, w: Postępowanie w powikłaniach wczesnej ciąży. Podręcznik, red. T. Bourne, G. Condous, tłum. J. Bartosiewicz, Warszawa: Wydawnictwo Medipage, 2007, s. 51–65; K. Myślińska, Sytuacja prawna rodziców dziecka poronionego, w: Od bólu po stracie do nadziei
życia. Pogrzeb dziecka poronionego, dz. cyt., s. 219–224; D. Kornas-Biela, Niespełnione
macierzyństwo: psychologiczna sytuacja matek po poronieniu, w: Oblicza macierzyństwa,
red. taż, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1999, s. 179–200; E. Bielawska-Batorowicz, Strata ciążyi jej następstwa dla kobiety, stosunku do macierzyństwa, relacji z partnerem i kolejnym dzieckiem, w: Przegrane narodziny. Strata ciąży w aspekcie psychologicznym, socjologicznym, medycznym i etycznym, dz. cyt., s. 23–41.
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nieczności przygotowania rodziców przez edukację prenatalną do pożegnalnego spotkania ze zmarłym.
Rozdział drugi zawiera obszerną typologię czynników etiologicznych
poronienia spontanicznego – jego genetycznych, anatomicznych, morfologicznych, immunologicznych, endokrynologicznych, infekcyjnych, środowiskowych i jatrogennych przyczyn. Konceptualizacja etiopatogenezy
służy ukazaniu czytelnikowi poronienia samoistnego jako niepowodzenia
położniczego bezpośrednio i w większości przypadków również pośrednio niezawinionego przez rodziców oraz podkreśleniu niezasadności poszukiwania przez samych roniących i osób należących do ich środowiska
winnych śmierci dziecka. W kształtowaniu zrównoważonego podejścia do
poronienia samoistnego istotne jest zwiększenie społecznej świadomości
i upowszechnienie wiedzy o specyfice jego etiologii, aby uchronić rodziców przed bezpodstawnym samoobwinianiem się o stratę dziecka i krzywdzącymi ocenami środowiska.
W trzecim rozdziale podjęta jest problematyka roli więzi prenatalnej w kształtowaniu postaw osieroconych wobec niepowodzenia położniczego, poronionego dziecka i jego pogrzebu. W tym kontekście
zasadne jest unaocznienie wpływu wychowania seksualno-prokreacyjnego na postawy rodzicielskie przyjmowane przez roniących w poronieniu samoistnym. Aksjologia danego typu wychowania seksualno-prokreacyjnego jest jednym z istotnych, spośród wielu innych, choć
rzadko omawianych w literaturze czynników kształtujących przywiązanie rodzica do dziecka w okresie ciąży. Główny nacisk położono na
postawy rodzicielskie wynikające z personalistycznej aksjologii katolicko-normatywnego i naturalistycznej aksjologii laicko-permisywnego wychowania seksualnego20. Ujawniane w niepowodzeniu położniczym postawy rodziców w istotnej mierze są warunkowane także
jakością wsparcia społecznego rodziny generacyjnej, personelu me20
Autor pracy odwołał się do typologii wychowania seksualnego sformułowanej
i szeroko scharakteryzowanej przez Urszulę Dudziak w monografii Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli. Studium teologicznopastoralne,
Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009, s. 327–499.
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dycznego, najbliższego środowiska roniących, kapelana szpitalnego
i duszpasterzy parafialnych. Wskazana jest zatem pogłębiona analiza oddziaływania środowiska roniących na doświadczanie przez nich śmierci
dziecka prenatalnego, dynamikę procesu żałoby w rodzinie nuklearnej
zmarłego i decyzję o wyprawieniu jego pogrzebu.
Autor jest świadom odmiennego statusu ontycznego ciała żywej
osoby i ludzkich zwłok. Dla uproszczenia wywodu posługuje się jednak
tymi pojęciami zamiennie, chcąc również bardziej uwypuklić pietyzm,
z jakim społeczność winna się odnosić do ludzkich zwłok, ze względu na
godność osobową, którą zmarła osoba posiadała podczas swojego życia
i która aktualizowała się w jej cielesności. Osoba ludzka istniała bowiem
przed śmiercią jako zapodmiotowiona we własnym ciele21. Cielesność
osoby była miejscem realizacji i oznaczania (funkcja znaku) jej osobowej
bytowości22. Autor uległ także w niniejszej pracy schematom myślowym
właściwym dla języka potocznego. Pisząc, przykładowo, o pogrzebie
osoby zmarłej w okresie prenatalnym, pochówku dziecka poronionego
czy martwo urodzonego, ma na myśli pogrzebanie zwłok, a nie wprost
osoby. W potocznym użyciu powyższe sformułowania występują jednak
powszechnie jako synonimy, mające na celu wyrażenie emocjonalnego
przywiązania najbliższego otoczenia do zmarłego człowieka, jak również
ukazanie podwójnej roli rytuału pogrzebowego, a więc nie tylko pogrzebania zwłok, ale również pożegnania zmarłej osoby przez społeczność
żyjących. Tym samym w języku potocznym mówi się, że idziemy na pogrzeb konkretnej osoby, a nie jej zwłok.
Sygnalizowane w toku prowadzonych rozważań postulaty mają na
celu podniesienie w polskim społeczeństwie jakości kultury ronienia. Dotychczas jest ona w istotnej mierze kształtowana przez obowiązujące na
oddziałach szpitalnych standardy opieki położniczej nad roniącą matką,
unormowania prawne regulujące pogrzeb dzieci martwo urodzonych,
społecznie dominujące przekonania odnośnie do statusu antropologicznego dziecka przed narodzeniem, proces wychowania rodzinnego i socjali21
22

Por. P. Morciniec, Bioetyka personalistyczna wobec zwłok ludzkich, dz. cyt., s. 23–63.
Por. tamże.
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zację roniących małżonków oraz postawy członków ich środowiska w niepowodzeniu prokreacyjnym. W ostatniej dekadzie nastąpiły wyraźnie dostrzegalne pozytywne przemiany w społecznym podejściu do roniących
rodziców i poronionego dziecka. Zmiany te były możliwe dzięki wprowadzonym na szczeblach samorządowym, parlamentarnym i ministerialnym
rekomendacjom i przepisom prawa, uwzględniającym psychospołeczne
aspekty śmierci dziecka przed narodzeniem. Duży wkład w stopniową
zmianę społecznej percepcji niepowodzenia położniczego i poszanowania
zwłok dzieci poronionych wniosły oddolne działania samych rodziców,
oddanych sprawie pracowników niektórych szpitali i urzędów, członków
fundacji i stowarzyszeń, które wyprawiały liczne pogrzeby dzieci poronionych i przeprowadziły formalizację ich systematycznej organizacji na
poziomie poszczególnych gmin. Najważniejszą pracę formacyjną, która
pozwoli ukształtować odpowiedzialne postawy rodzicielskie małżonków,
należy jednak wykonać w samych rodzinach w trakcie wieloletniego wychowania seksualno-prokreacyjnego przyszłych rodziców. Konieczne jest
podjęcie formacji moralnej małżonków, aby czuli się odpowiedzialni za
zmarłe w niepowodzeniu prokreacyjnym dziecko i uznali moralną powinność wyprawienia pogrzebu, nie pozostawiając jego ciała w szpitalu.
Należy kontynuować inicjatywy zbiorowych pochówków zwłok poronionych dzieci przechowywanych w szpitalnych prosektoriach. Równocześnie istotne jest upowszechnianie poglądu, iż za pogrzeb dziecka prenatalnego w pierwszej kolejności odpowiedzialni są jego rodzice, którzy nie
mogą uchylać się od tego rodzicielskiego obowiązku, a zarazem uczynku
miłosierdzia co do ludzkiego ciała.
Przedstawiona w bibliografii literatura, zgrupowana w kolejno uporządkowanych działach: dokumenty Kościoła katolickiego, akty normatywne, rekomendacje, sprawozdania, literatura źródłowa, korespondencja autora, źródła internetowe i literatura zalecana, oraz dokonywane
w tej pracy analizy mogą stać się pożyteczne dla prawidłowego formowania dojrzałych postaw społecznych wobec poronienia samoistnego,
zmarłego przed narodzeniem dziecka i jego pogrzebu.

Rozdział 1
Poronienie samoistne jako niepowodzenie
prokreacyjne o znaczącym zasięgu społecznym

W dyskursie społecznym często występuje błędne utożsamianie poronienia samoistnego z poronieniem sztucznym, dlatego zasadne jest
pogłębienie zrozumienia istoty poronienia samoistnego jako patologii
ciąży. W tym celu konieczne wydaje się zapoznanie z kryteriami definicyjnymi poronienia samoistnego obowiązującymi w praktyce klinicznej,
piśmiennictwie naukowym, rekomendacjach międzynarodowych i regulacjach polskiego prawa. W kontekście rozwoju prenatalnego człowieka
oraz możliwości diagnostycznych wczesnej ciąży dokonywana jest podstawowa klasyfikacja poronienia samoistnego, wyróżniająca poronienia
przedkliniczne i poronienia kliniczne. Tak ujęta perspektywa badawcza
umożliwia precyzyjniejsze uchwycenie epidemiologii poronienia samoistnego, odmiennej dla każdego z wymienionych jego typów. Ma to istotne
znaczenie dla ukazania społecznego zasięgu występowania tego rodzaju
niepowodzeń prokreacyjnych1 i ustalenia potencjalnej liczby osób nimi
dotkniętych. Prezentacja poszczególnych postaci poronienia klinicznego, związanej z nimi diagnostyki, form postępowania terapeutycznego,
1
Niepowodzenie prokreacyjne jest przez autora uznawane za synonim niepowodzenia położniczego, które to pojęcie w dalszej części pracy zostanie wyjaśnione.
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możliwych powikłań i zaleceń po dokonanym poronieniu dopełnia całości charakterystyki specyfiki spontanicznych strat ciąż klinicznie rozpoznanych jako niesprowokowanych zdarzeń położniczych, których błędne
utożsamianie z poronieniami sztucznymi jest poważnym nadużyciem.
1. Prawna i kliniczna definicja poronienia samoistnego
Dla optymalnego przebiegu ciąży istotne jest współwystępowanie
i wzajemne oddziaływanie czynników, które każdy z osobna i w kompleksowym działaniu determinują utrzymanie ciąży, jej niezaburzony
przebieg i urodzenie zdrowego dziecka. Punktem wyjściowym o pierwszorzędnym znaczeniu jest stan komórek rozrodczych obojga rodziców
oraz ich kariotyp jako dawców materiału genetycznego, a więc udział
zdrowych, posiadających prawidłowy garnitur chromosomowy gamet
w skomplikowanym procesie zapłodnienia, o niezaburzonym przebiegu,
w wyniku którego powstanie prawidłowo ukształtowana zygota. Dalszy
rozwój embrioblastu i trofoblastu, powstałych na skutek różnicowania się
komórek zarodka, jest zależny od zaistnienia fizjologicznych warunków
implantacji jaja płodowego* w najkorzystniejszym miejscu trzonu macicy, która pod względem anatomicznym i funkcjonalnym winna tworzyć
sprzyjające środowisko przyjęcia i wzrostu zarodka. Utrzymanie równowagi hormonalnej w granicach fizjologicznych dzięki dostatecznemu pełnieniu funkcji przez ciążowe ciałko żółte, a później wykształcone z trofoblastu łożysko, stanowią czynniki krytyczne rozwoju dziecka w kolejnych tygodniach ciąży. Zrównoważona psychofizyczna kondycja matki,
wysoka jakość relacji kobiety z ojcem dziecka, afirmacja macierzyństwa
ciężarnej przez jej najbliższe otoczenie, a także ograniczony do możliwe*

Terminem jajo płodowe (łac. conceptus) określa się łącznie zarodek (rozwinięty z węzła zarodkowego-embrioblastu) oraz otaczające go błony płodowe: kosmówkę, owodnię, omocznię i pęcherzyk żółtkowy, a więc wszystkie struktury, które wykształciły się z zygoty. Pojęcie
jaja płodowego jest zatem szersze od pojęcia zarodka. Por. K. L. Moore, T. V. N. Persaud,
M. G. Torchia, Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia, tłum. H.
Bartel i in., Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2013, s. 304; K. Kozłowska,
Zarys embriologii wraz z elementami biologii rozwoju, Gdańsk: Dział Wydawnictw Akademii Medycznej w Gdańsku, 2005, s. 93.
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go minimum wpływ teratogenów* to nieodzowne faktory efektywnego
wewnątrzmacicznego wzrostu dziecka. Okresy prenatalny i perinatalny
Teratogeny to czynniki pochodzenia środowiskowego patologizujące rozwój danej
struktury organizmu dziecka prenatalnego i jej funkcji w okresie krytycznym, czyli okresie największego ryzyka wystąpienia anomalii powstającej struktury na skutek
działania zewnątrzpochodnych czynników uszkadzających. Okresy krytyczne struktur
najczęściej pokrywają się z okresem organogenezy człowieka, trwającym mniej więcej
od 4. do 8. tygodnia ciąży, w którym wykształcają się podstawowe narządy i układy narządów organizmu. W pierwszych dwóch tygodniach ciąży działanie teratogenów skutkuje śmiercią zarodka. W organogenezie teratogeny powodują anomalie strukturalne,
zwane embriopatiamii. Powyżej trzeciego miesiąca ciąży pod ich wpływem dochodzi
do deformacji strukturalnych, określanych jako fetopatie, lub zmian funkcjonalnych.
Wyróżnia się przykładowo następujące okresy krytyczne: dla centralnego układu nerwowego i serca od 3. do 6. tygodnia, dla kończyn górnych i dolnych od 4. do 7. tygodnia, dla oczu od 4. do 8. tygodnia, dla ucha od 4. do 9. tygodnia, dla zębów od
6. do 8. tygodnia, dla podniebienia miękkiego od 6. do 9. tygodnia, dla zewnętrznych
narządów płciowych od 7. do 9. tygodnia. Świadomość występowania okresów krytycznych w prenatalnym rozwoju dziecka domaga się odpowiedniej jego ochrony i zachowań prozdrowotnych ze strony matki. Niestety kobiety niejednokrotnie dowiadują się
o poczęciu dziecka u schyłku okresów krytycznych lub po ich zakończeniu, prowadząc
w tym czasie styl życia, w wyniku którego może wprost dochodzić do ekspozycji dziecka
na teratogeny. Przykładem tego typu zachowań jest korzystanie zarówno w okresie prekoncepcyjnym, jak i we wczesnej ciąży ze środków antykoncepcyjnych i psychoaktywnych (alkoholu, nikotyny, narkotyków), narażanie dziecka na działanie fal elektromagnetycznych, promieniowania radioaktywnego, wysokiej temperatury, hałasu, wibracji,
farb, lakierów, pestycydów i innych środków ochrony roślin, co najczęściej wiąże się
z uciążliwymi warunkami pracy zawodowej kobiet. W grupie teratogenów wymienia się
również leki (np. metotreksat, tertracyklina), związki chemiczne (np. metylortęć, polichlorek bifenylu) oraz infekcje (np. cytomegalowiurs – CMV, wirus opryszczki – HSV,
wirus różyczki). Należy zauważyć, iż cały okres ciąży jest okresem sensytywnym, czyli
szczególnej wrażliwości ustroju dziecka, jak i poszczególnych jego układów narządów
i organów na wpływ czynników mogących zaburzyć ich prawidłowy rozwój i dojrzewanie. Wrażliwość dziecka w okresie prenatalnym na szkodliwe oddziaływanie czynników
środowiskowych jest bowiem większa niż samej matki, ponieważ jej organizm osiągnął
już fizjologiczny stopień dojrzałości. Ustrój dziecka natomiast zmierza w kierunku uzyskania właściwej dla niego dojrzałości fizjologicznej, koniecznej do rozpoczęcia akcji
porodowej. Por. D. Kornas-Biela, Okres prenatalny, w: Psychologia rozwoju człowieka.
Podręcznik akademicki, red. J. Trempała, Warszawa: Wydawnictwo PWN, 2011, s. 150,
167, 171; K. L. Moore, T. V. N. Persaud, M. G. Torchia, Embriologia i wady wrodzone. Od
zapłodnienia do urodzenia, dz. cyt., s. 284–285.
*

32

Rozdział 1

warunkowane są zatem licznymi czynnikami genetycznymi, endokrynologicznymi, biochemicznymi, immunologicznymi, morfologicznymi
i psychospołecznymi, zarówno matczynymi, ojcowskimi, płodowo-łożyskowymi, jak i zewnątrzpochodnymi, które determinują powodzenie
prokreacji bądź też występowanie epizodycznych lub nawracających niepowodzeń prokreacyjnych w postaci m.in. poronienia samoistnego2.
Specjaliści z zakresu ginekologii i położnictwa do końca XIX wieku dysponowali znikomą wiedzą o poronieniach samoistnych dokonujących się w pierwszym trymestrze ciąży, z uwagi na niedostatecznie
wówczas rozwinięte sposoby diagnozowania wczesnych ciąż. Dopiero
w 1895 roku niemiecki położnik, Alfred Hegar, w pracy Diagnose der
frühesten Schwangerschaftsperiode opublikowanej w „Deutsche Medizinische Wochenschrift” jako pierwszy sformułował rozpoznanie wczesnej
ciąży stwierdzone na podstawie prawdopodobnych objawów klinicznych
w badaniu przezpochwowym. Przełomowym w tym względzie okazało
się również odkrycie przez ginekologów, Selmara Aschheima i Bernharda Zondeka, ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej (hCG). W eksperymentalnych badaniach obserwowali wpływ podanej podskórnie substancji czynnej, wykrytej przez nich w moczu ciężarnych, na stymulację jajników myszy i wywołane nią dojrzewanie pęcherzyka jajnikowego. Byli oni
przekonani, iż hormon ciążowy jest wydzielany przez przedni płat przysadki mózgowej, czemu jednak zaprzeczyły dalsze badania. Sporządzili
także test służący wykryciu hCG w moczu kobiet, uważany za historycznie pierwszy test z zakresu diagnostyki biochemicznej wczesnej ciąży,
znany pod nazwą testu Aschheima-Zondeka. Wyniki swoich analiz zamieścili w artykule Hyppofysenwordenlappen hormon und ovarialhormon
im Harm von Schangeren, opublikowanym w 1927 roku w czasopiśmie
„Klinisch Wochenschrift” i w późniejszych rozprawach. Z kolei dla roz2
Por. D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny,
rozpoznanie i zapobieganie, tłum. J. Podgórski, Z. Tesarz, Warszawa: Państwowy Zakład
Wydawnictw Lekarskich, 1973, s. 17; D. Towner, Implikacje genetyczne utraty ciąży, w:
Położnictwo, red. D. R. Mishell, P. F. Brenner, tłum. B. Kamiński, wyd. I, Bielsko-Biała:
Wydawnictwo Alfa-Medica Press, 1995, s. 430; A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Immunologiczne mechanizmy utrzymania ciąży, „Ginekologia Praktyczna” 11: 2003 nr 4, s. 47–56.
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woju diagnostyki ultrasonograficznej kluczowymi postaciami byli John
J. Wild i John M. Reid. W latach 1956–57 wykonali oni pierwsze ultrasonograficzne badania przezpochwowe. Użyty przez nich typ przetwornika
nie znalazł jednak dalszego zastosowania w praktyce klinicznej. Ponadto
dokonali pierwszej ultrasonografii przezodbytnicznej. Ich prace w znacznej mierze przyczyniły się do powstania ultrasonografii endorektalnej,
pozwalającej na wprowadzanie metodą bezpośredniego przyłożenia specjalistycznych sond (przezpochwowych, przezodbytniczych itp.) do jamy
ciała. Lata 60. XX wieku przyniosły znaczne upowszechnienie immunologicznych testów ciążowych, wykorzystujących przeciwciała wymierzone przeciwko podjednostce beta hCG. Pozwoliły one na wykrycie ciąży
w jej wczesnych stadiach i ujawniły liczne straty ciąż biochemicznych*.
Obecny dynamiczny rozwój technologii medycznej, pozwalający na uzyskanie wysokiej rozdzielczości ultrasonografii przezpochwowej i wysokiej czułości hormonalnych testów ciążowych, a także nabywanie coraz
wyższych kwalifikacji przez personel medyczny oddziałów położniczo-ginekologicznych w zakresie wykonywania badań USG umożliwiły
szczegółowe poznanie prawidłowego przebiegu ciąży w pierwszym trymestrze jej trwania, precyzyjne rozpoznanie jej powikłań oraz ustalenie
procedur postępowania w sytuacji wczesnych niepowodzeń prokreacyjnych, zwłaszcza różnych form poronienia samoistnego3.
Termin ciąża biochemiczna ma dwojakie znaczenie. W pierwszym określa wczesną ciążę rozpoznaną przy wykorzystaniu metod diagnostyki biochemicznej, wykrywających
obecność gonadotropiny kosmówkowej w surowicy lub moczu kobiety. W drugim znaczeniu jest to ciąża klinicznie nierozpoznana i roniona przed implantacją blastocysty
w endometrium macicy lub krótko po niej, jednak maksymalnie przed rozpoczęciem 6.
tygodnia ciąży. Por. J. Skrzypczak, Badania diagnostyczne u kobiet z wczesnymi utratami
ciąż, w: Położnictwo, t. 4 Diagnostyka biofizyczna i biochemiczna w medycynie perinatalnej, red. G. Bręborowicz, M. Wielgoś, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
2012, s. 365; S. R. Goldstein, Diagnostyka poronienia, w: Postępowanie w powikłaniach
wczesnej ciąży. Podręcznik, red. T. Bourne, G. Condous, tłum. J. Bartosiewicz, Warszawa:
Wydawnictwo Medipage, 2007, s. 29. Zob. również podrozdział Konceptualizacja i epidemiologia poronienia przedklinicznego (s. 44).
3
Por. M. Alkatib, Postępowanie wyczekujące w poronieniu, w: Postępowanie w powikłaniach wczesnej ciąży, dz. cyt., s. 37–38; G. Johns, E. Jauniaux, Rozwój wczesnej ciąży, w:
Postępowanie w powikłaniach wczesnej ciąży. Podręcznik, dz. cyt., s. 9; W. Kibil, S. Kłęk,
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Poronienie samoistne (łac. abortus spontaneus, ang. miscarriage)
dotyczy nieprawidłowej ciąży wewnątrzmacicznej, w odróżnieniu od
nieprawidłowej ciąży pozamacicznej (ektopowej)4. Wespół z ciążą pozaA. Gurda-Duda, P. Kopciński, J. Kulig, Kliniczna wartość ultrasonografii endorektalnej
(ERUS) w ocenie nasilenia zmian zapalnych u chorych z wrzodziejącym zapaleniem jelita
grubego, „Przegląd Lekarski” 64: 2007 nr 1, s. 5.
4
Por. T. G. Stovall, Poronienie i ciąża pozamaciczna, w: Ginekologia, t. 2, red. J. S. Berek, E. Novak, tłum. A. Czekierdowski, Warszawa: Wydawnictwo Medipage, 2008, s. 663.
Ciąża ektopowa jest wynikiem implantacji zapłodnionej komórki jajowej poza endometrium. Częstotliwość występowania ciąży ektopowej szacuje się na około 1 na 100 porodów i wzrasta w ostatnich latach. Możliwymi przyczynami ciąży pozamacicznej są infekcje
i stany zapalne miednicy mniejszej (chlamydialne zapalenie jajowodów itp.), zabiegi operacyjne w obrębie jajowodu, wykonywane także z powodu niepłodności (usunięcie zrostów, korekcja niedrożności), wcześniejsze operacje brzuszne (usunięcie torbieli jajników,
pękniętego wyrostka robaczkowego itp.), częściowe podwiązanie jajowodu lub całkowita
sterylizacja, wrodzone zarośnięcie jajowodu, postępujące wraz z wiekiem kobiety stopniowe obniżenie się jego aktywności mioelektryczej (czynności skurczowej), uszkodzenie
błony śluzowej jajowodu lub jego strzępek. Dodatkowymi czynnikami ryzyka są uprzednia ciąża jajowodowa, przebyte zabiegi zapłodnienia pozaustrojowego, zapalenie przydatków zdiagnozowane laparoskopowo, obecność wkładki wewnątrzmacicznej (wkładek
miedziowych, wkładek z progesteronem), antykoncepcja hormonalna (doustna, implanty
podskórne) wpływająca na aktywność mięśniówki jajowodu, poronienia nawracające, palenie tytoniu, wewnątrzmaciczne stosowanie dietylostilbestrolu, zakażenia przenoszone
drogą płciową. Jajowód może pozostawać częściowo drożny dla pasażu plemników zmierzających w kierunku bańki jajowodu do komórki jajowej, ale w stopniu uniemożliwiającym powrotny transport blastocysty do jamy macicy. Może również zostać całkowicie
zablokowany także dla plemników. Wówczas plemniki, migrując przez drożny, drugi –
przeciwległy jajowód i dalej przez jamę brzuszną, mogą zapłodnić komórkę jajową wydaloną po stronie niedrożnego jajowodu. W ten sposób dochodzi do powstania różnych
typów ciąż ektopowych, determinowanych miejscem implantacji zarodka. Jeżeli embrion
zagnieździ się w jajowodzie, wówczas kwalifikuje się go jako ciążę jajowodową. W zależności od miejsca jego implantacji w jajowodzie wyróżnia się ciąże: śródścienną, bańkową,
cieśniową, strzępkową i więzadłową. Zarodek może również umiejscowić się w korze jajnika (ciąża jajnikowa) lub w kanale szyjki macicy (ciąża szyjkowa). Specyficznym rodzajem ciąży ektopowej jest ciąża brzuszna, różnicowana na pierwotną ciążę brzuszną, gdy
pierwotna lokalizacja embrionu następuje w otrzewnej, oraz wtórną ciążę brzuszną, kiedy
pierwotnie implantowany w ujściu brzusznym jajowodu zarodek zostaje poroniony i ponownie umiejscowiony w otrzewnej. Znane są również przypadki ciąży heterotopowej,
polegającej na jednoczesnym rozwoju prawidłowej ciąży wewnątrzmacicznej wraz z ciążą
ektopową o różnej lokalizacji. Pośród ciąż pozamacicznych opisano przypadki zarówno
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maciczną i pustym jajem płodowym, zwanym ciążą bezzarodkową, jest
ciąż jednopłodowych, jak i ciąż mnogich: bliźniaczych i trojaczych. Postępowanie lecznicze w ciąży ektopowej skoncentrowane jest na osobie pacjentki, a nie dziecka, które podlega sztucznemu terminowaniu (aborcji). W tym sensie pojęcie procedury leczniczej odnosi
się wyłącznie do kobiety. Najczęstszą postacią ciąży ektopowej jest ciąża jajowodowa (90–
98%). Głównym celem działań leczniczych jest możliwe najszybsza diagnoza, pozwalająca
na uniknięcie pęknięcia ciąży ektopowej i nieodwracalnego uszkodzenia jajowodu, a tym
samym na zachowanie zdolności prokreacyjnych kobiety. Wybór leczenia chirurgicznego
lub farmakologicznego zależy od miejsca implantacji jaja płodowego, wskazań klinicznych, zwłaszcza wydolności hemodynamicznej pacjentki oraz możliwości oszczędzenia
jajowodu. Leczenie chirurgiczne ciąży jajowodowej polega na zastosowaniu salpingektomii (usunięcie jajowodu), adneksektomii (usunięcie jajników i jajowodów), salpingotomii (nacięcie jajowodu) lub wyciśnięciu ciąży do jamy brzusznej, dokonywanym metodą
laparotomii lub laparoskopii. Ich celem jest ewakuacja ciąży z oszczędzeniem jajowodu
lub usunięcie ciąży wraz z jajowodem, niekiedy również z jajnikiem. Leczenie farmakologiczne ogranicza się do wywołania poronienia sztucznego w postępowaniu wyczekującym
przez systemowe lub miejscowe podanie metotreksatu, chlorku potasu, prostaglandyn czy
RU-486 (mifepristonu). Bliżej nieokreślona liczba ciąż ektopowych ulega samorzutnej
absorpcji lub poronieniu, co określa się mianem samoistnego wyleczenia (por. T. G. Stovall, Poronienie i ciąża pozamaciczna, dz. cyt., s. 663–693; J. Piotrowski, Pielęgniarstwo
w położnictwie i ginekologii. Podręcznik dla studentów wydziałów pielęgniarskich akademii medycznych, wyd. II, Warszawa: Państwowy Związek Wydawnictw Lekarskich, 1984,
s. 146–147; B. Chazan, M. Troszyński, Wczesne niepowodzenia prokreacyjne, w: Rozpoznawanie płodności. Materiały edukacyjno-dydaktyczne dla nauczycieli NPR, pracowników służby zdrowia oraz zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym, red. M. Troszyński,
wyd. III, Warszawa–Poznań: Bonami–Wydawnictwo Drukarnia, 2009, s. 52; M. Kostrzewa, M. Żyła, E. Litwińska, D. Kolasa-Zwierzchowska, A. Szpakowski, G. Stachowiak, M.
Szpakowski, J. R. Wilczyński, Salpingotomia vs. salpingektomia – porównanie płodności
kobiet po operacyjnym leczeniu jajowodowej ciąży ektopowej, 24-miesięczne badanie obserwacyjne, „Ginekologia Polska” 2013 nr 84, s. 1030–1035). Pośród bioetyków trwa ożywiona dyskusja nad etycznie godziwymi metodami rozwiązania ciąży ektopowej. Z jednej strony podkreśla się konieczność ratowania zdrowia i życia kobiety, a także w ciąży
heterotopowej życia drugiego dziecka rozwijającego się w macicy. Z drugiej natomiast
wskazuje się na wzbudzające kontrowersje operacyjne lub farmakologiczne uśmiercenie
embrionu i płodu umiejscowionego poza macicą. Punktem zapalnym pozostaje kwestia,
czy możliwe jest zastosowanie dopuszczalnego etycznie postępowania, które w osiągalnym stopniu uchroni płodność i życie ciężarnej oraz pozwoli na samoistną śmierć dziecka, bez konieczności jego farmakologicznego lub chirurgicznego abortowania. Pomiędzy
bioetykami i położnikami istnieje zgodność, że na obecnym etapie rozwoju medycyny
nie ma możliwości prawidłowego wzrostu ciąży ektopowej do osiągnięcia przez dziecko
stadium życia pozałonowego, choć w odniesieniu do ciąży brzusznej literatura wskazuje
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zaliczane do grupy wczesnych niepowodzeń prokreacyjnych (early reproductive failure) i uznawane za jedno z najczęstszych powikłań ciąży5.
Co czwarta kobieta doświadcza bowiem w swoim życiu prokreacyjnym
samoistnej utraty ciąży w I trymestrze jej trwania6. Poronienie samoistne, zwane także spontanicznym, jest zdeterminowaną wieloczynnikową
etiologią, dokonującą się naturalnie i samorzutnie patologią ciąży. Nie
jest w żaden sposób intencjonalnie sprowokowanym ani przez personel
medyczny, ani przez ciężarną kobietę lub osoby trzecie przedwczesnym
zakończeniem ciąży7. Jest bowiem przeciwieństwem poronienia sztucznego (łac. abortus artificialis), będącego świadomą i celową terminacją
(przerwaniem) ciąży, czyli aborcją, indukowaną klinicznie przez personel medyczny, jak również samodzielnie przez kobietę, nierzadko przy
współudziale osób trzecich, poprzez wykorzystanie środków farmakologicznych o bezpośrednim lub pośrednim działaniu poronnym albo przez
zastosowanie innych nieprofesjonalnych metod w środowisku pozamedycznym8. Poronienie spontaniczne skutkuje niemożnością donoszenia
ciąży do okresu względnej fizjologicznej autonomii dziecka prenatalnena możliwość podjęcia próby prowadzenia ciąży do ok. 32 tygodnia i wówczas rozwiązania jej przez cesarskie cięcie, gdy diagnozę postawiono zbyt późno i nie stwierdza się
u matki niepokojących objawów. 32-tygodniowe dziecko jest już zdolne do przeżycia poza
organizmem matki. Por. J. Wróbel, Ciąża ektopowa z perspektywy bioetycznej, „Roczniki
Teologii Moralnej” 61: 2014 nr 6, s. 117–133; M. S. Gabryś, Wybrane zagadnienia ginekologiczno-położnicze w praktyce lekarskiej, „Życie i Płodność” 2008 nr 1, s. 39–41; K. L.
Moore, T. V. N. Persaud, M. G. Torchia, Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia
do urodzenia, dz. cyt., s. 306.
5
Por. B. Chazan, Lekarz wobec poronienia, w: Poronienie. Zrozumieć rodziców po
stracie, red. C. Klahs, Poznań: Wydawnictwo W drodze, 2010, s. 131; M. Michalak,
D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka
i leczenie poronień nawykowych – część I, „Ginekologia i Położnictwo” 19: 2011 nr 1, s. 16.
6
Por. M. S. Gabryś, Poronienie samoistne i sztuczne – ujęcie biologiczne, „Życie
i Płodność” 1: 2011, s. 8; J. Skrzypczak, Badania diagnostyczne u kobiet z wczesnymi
utratami ciąż, dz. cyt., s. 365.
7
Por. A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 12; G. C. L. Lachelin, Poronienia, tłum. A. Kurczuk-Powolny, Warszawa: Wydawnictwo Prószyński i S-ka,
1998, s. 9.
8
Por. tamże.
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go* wobec ustroju matki i uzyskania przez niego dojrzałości pozwalającej
*
Pojęcie dziecka prenatalnego na oznaczenie dziecka w prenatalnym okresie jego życia
sformułował w 1986 roku Peter G. Fedor-Freybergh, specjalista z zakresu psychologii prenatalnej i medycyny perinatalnej. Wprowadzając to pojecie, badacz ten chciał dokonać personalistycznej redefinicji zmedykalizowanej terminologii, używanej dotychczas w dyskursie
naukowym dla określenia człowieka w prenatalnym okresie rozwoju, jak zarodek czy płód,
stosowanych także w embriologii zwierząt. W 2006 roku pod egidą prof. Fedora-Freybergha
przy Wyższej Szkole Zdrowia i Pracy Socjalnej im. św. Elżbiety w Bratysławie zostało założone Słowackie Towarzystwo Prenatalnej i Perinatalnej Psychologii, Medycyny i Nauk
Społecznych, którego oficjalnym organem jest czasopismo „Prenatálne Dieťa” (por. P. G.
Fedor-Freybergh, Dziecko prenatalne. Psychosomatyczna specyfika okresu prenatalnego
i perinatalnego jako środowiska życia dziecka, tłum. D. Leszczak, Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2014, s. 11). Do polskiej literatury przedmiotu pojęcie dziecka prenatalnego
przeszczepiła Dorota Kornas-Biela, postulująca w swoich pracach wyodrębnienie nowej
subdyscypliny w obszarze nauk o wychowaniu – pedagogiki prenatalnej. Za jej rozwojem
odpowiadał się również Włodzimierz Fijałkowski, który sprzeciwiał się używaniu określeń:
dziecko nienarodzone, nienarodzony. Uważał, że aprobując tego typu nomenklaturę w odniesieniu do dziecka wzrastającego w łonie matki, należałoby konsekwentnie w stosunku do
człowieka już urodzonego używać określeń: preagonalny, nieumarty. Za dopuszczalną terminologię uznawał: dziecko w prenatalnym okresie rozwoju, dziecko prenatalne, dziecko
poczęte. Początki psychologii prenatalnej (zwanej również edukacją prenatalną) historycznie poprzedzającej rozwój pedagogiki prenatalnej, sięgają swymi korzeniami pionierskich
badań szwajcarskiego psychologa nurtu psychoanalizy, Hansa Gustawa Grabera, uważanego
za nestora psychologii prenatalnej oraz obrad Światowego Kongresu Psychoanalitycznego
w Wiedniu (26 lipca 1971 roku), podczas którego pod kierownictwem Grabera powołano pierwszą sekcję badawczą psychologii prenatalnej – Studiengemeinschaft für Pränatale
Psychologie. Obecnie kontynuuje ona swoją działalność jako The International Society for
Prenatal and Perinatal Psychology and Medicine (ISPPM), którego organem wydawniczym
jest czasopismo „International Juournal of Prenatal and Perinatal Psychology nad Medicine”.
Ponadto w zakresie psychologii prenatalnej badania prowadzi również The Association for
Pre- and Perinatal Psychology and Health (APPPAH), wydające „Journal of Prenatal and
Perinatal Psychology and Health”. W obszarze języka francuskiego pierwsze towarzystwo
naukowe, związane z problematyką edukacji prenatalnej zainicjowało swoją działalność
w 1982 roku we Francji i przyjęło nazwę Stowarzyszenie Edukacji Prenatalnej. W kolejnych latach powstały liczne jego odpowiedniki w innych krajach Europy, w tym również
w Polsce, ale także w Ameryce Łacińskiej i Afryce. W 1993 roku Polskie Stowarzyszenie
Edukacji Prenatalnej uzyskało akces do Światowej Organizacji Stowarzyszeń Edukacji Prenatalnej – Organisation Mondiale des Associations pour l’Education Prenatale (OMAEP),
do której należy czasopismo „Educazione Prenatale”. W polskim środowisku naukowym
zasłużonymi pionierami badań w zakresie psychologii i pedagogiki prenatalnej są wspomniani już profesorowie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II: nieżyjący

38

Rozdział 1

mu na przeżycie w środowisku pozamacicznym. Z tej racji winno być analizowane zarówno w aspekcie klinicznym, jak i familiologicznym, a także
socjologicznym9. Doniesienia literaturowe wskazują na szereg dostępnych
definicji poronienia samoistnego10. Wspólnym ogniwem proponowanych
rozwiązań definicyjnych jest wzmiankowane uprzednio założenie utraty
ciąży w okresie niezdolności poronionego zarodka lub płodu do przeżycia
poza organizmem matki11. Tym samym przez poronienie samoistne rozumie się najczęściej wewnątrzmaciczną śmierć zarodka (płodu) i dokonujące
się w jej następstwie wydalenie z macicy martwego dziecka z pozostałymi
produktami zapłodnienia lub zatrzymanie i czasowe ich unieruchomienie
w macicy bądź też przedwczesne wydalenie z ustroju matczynego jeszcze
żywego, lecz niezdolnego do samodzielnego życia dziecka, które wkrótce
po jego wydaleniu umiera12. W 1972 roku Światowa Organizacja Zdrowia
ginekolog i położnik Włodzimierz Fijałkowski oraz Dorota Kornas-Biela, psycholog i pedagog. Kornas-Biela oprócz wysuwania postulatów rozwoju pedagogiki prenatalnej, opowiada
się także za interdyscyplinarnym ukierunkowaniem psychologii prenatalnej. Obecnie w jej
ramach wyróżnia się następujące podejścia badawcze: psychobiologiczne, psychoanalityczne, psychologicznodynamiczne, behawioralne, teorii uczenia się oraz szeroko kwestionowane koncepcje psychologii transpersonalnej. Kornas-Biela jest reprezentantem podejścia
psychodynamicznego. Por. D. Kornas-Biela, Okres prenatalny, dz. cyt., s. 148; taż, Podejście
psychodynamiczne w psychologii prenatalnej, „Czasopismo Psychologiczne” 9: 2003 nr 2,
s. 179–191; taż, Pedagogika prenatalna, w: Pedagogika, t. 4 Subdyscypliny i dziedziny wiedzy o edukacji, red. B. Śliwerski, Gdańsk: Wydawnictwo Psychologiczne, 2010, s. 149–173;
taż, Dziecko prenatalne jako przedmiot zainteresowań psychologicznych organizacji i stowarzyszeń naukowych, w: Oblicza dzieciństwa, red. taż, Lublin: Towarzystwo Naukowe
KUL, 2001, s. 225–252; W. Fijałkowski, Ekologia rodziny. Ekologiczna Odnowa Prokreacji,
Kraków: Wydawnictwo Rubikon, 2001, s. 45–49, 90–91.
9
Por. J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, w: Położnictwo i ginekologia. Podręcznik
dla studentów, red. T. Pisarski, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich,
1991, s. 196.
10
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, w:
Położnictwo, t. 2 Medycyna matczyno-płodowa, red. G. H. Bręborowicz, T. Paszkowski,
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012, s. 1; J. Skrzypczak, Badania diagnostyczne u kobiet z wczesnymi utratami ciąż, dz. cyt., s. 365.
11
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 1.
12
Por. D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny,
rozpoznaniei zapobieganie, dz. cyt., s. 17; M. Jóźwiak, A. Śledziewski, Powikłania poro-
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(WHO) rekomendowała stosowanie dwóch kryteriów klinicznych, wieku
ciążowego i masy urodzeniowej, w procedurze uznawania utraty ciąży za
poronienie spontaniczne13. Jako górny cenzus czasowy wskazano nieukończony 22. tydzień ciąży oraz masę ciała dziecka poniżej 500 g14. W ten sposób
ustalono umowną granicę pomiędzy poronieniem samoistnym i porodem
przedwczesnym, biorąc pod uwagę okoliczność, iż stopień niedojrzałości
dzieci urodzonych przed 22. tygodniem ciąży daje niewielkie szanse na ich
przeżycie15. Niemniej jednak rozwój medycyny perinatalnej, obowiązujące regulacje prawne i zasady deontologii lekarskiej pozwalają na podjęcie
resuscytacji i wdrożenie intensywnej terapii leczniczej wcześniaków urodzonych poniżej 23. tygodnia z masą ciała 401–500 g, określanych mianem
dzieci płodowych, jeżeli po wydaleniu lub wydobyciu z dróg rodnych matki wykazują one jakiekolwiek oznaki życia16. Wówczas kwalifikuje się takie
urodzenia jako urodzenia żywe17.
Wskazane kryteria dokonały uporządkowania dotychczas przyjmowanych w piśmiennictwie i praktyce klinicznej poszczególnych krajów
definicji, odnoszących się do poronienia samoistnego. W krajach eunień samoistnych i sztucznych, w: Postępowanie w nagłych stanach w położnictwie i ginekologii, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002, s. 338.
13
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 1.
14
Por. M. Lewicka, M. Sulim, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa
przysługujące kobiecie po stracie ciąży, „Annales Academiae Medicae Stetinensis” 59:
2013 nr 1, s. 124.
15
Por. M. S. Gabryś, Poronienie samoistne i sztuczne – ujęcie biologiczne, dz. cyt.,
s. 5–6; W. Kaźmierczak, P. Fiegler, P. Węgrzyn, J. Radzioch, K. Kamiński, Przyczyny, etiologia oraz współczesne metody diagnostykii leczenia poronień, „Ginekologia Praktyczna”
12: 2004 nr 4, s. 26.
16
Por. J. Rudnicki, Strata dziecka. Medyczne, prawne i bioetyczne aspekty leczenia
dzieci płodowych, w: Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego,
dz. cyt., s. 215–217.
17
Por. pkt 3 Załącznika nr 1 Kryteria oceny stosowane przy dokonywaniu wpisów
w dokumentacji dotyczących czasu trwania ciąży, poronień, urodzeń żywych i zgonów
płodów do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Dz. U. 2010
nr 252 poz. 1697.
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ropejskich i Stanach Zjednoczonych obowiązywały bowiem różne zakresy czasowe poronienia, sięgające 16., 20., a nawet 28. tygodnia ciąży18. W 1994 roku rekomendacje WHO doczekały się adaptacji w Polsce. Ministrowie zdrowia w kolejnych rozporządzeniach wydawanych
w sprawie rodzajów i zakresów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania określali prawnoadministracyjną definicję poronienia, odwołując się do wskazań Światowej Organizacji Zdrowia19.
W rozporządzeniu z 2010 roku jest ono definiowane jako „wydalenie
lub wydobycie z ustroju matki płodu, który nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, o ile nastąpiło to
przed upływem 22. tygodnia ciąży (21 tygodni i 6 dni)”20. Poronieniem
jest również wydalenie lub wydobycie z ustroju matki żywego płodu
przed ukończeniem granicznego tygodnia ciąży. Warunek masy ciała
płodu poniżej 500 g pozostaje klinicznym wskazaniem pomocniczym
w przypadku trudności w dokładnym określeniu wieku utraconej ciąży. Poronienie jest zatem martwym lub żywym urodzeniem, dokonującym się przed upływem 22. tygodnia ciąży. Pojęcie poronienia odnosi
się do wieku ciąży i jest terminem węższym od pojęcia martwego lub
żywego urodzenia, obejmującego zakończenie ciąży bez względu na
okres jej rozwoju. Dla uściślenia wieku utraconej ciąży przy wypełnianiu dokumentacji medycznej personel szpitala posługuje się pojęciem
poronienia. W rozporządzeniach ministerialnych odnoszących się do
18
Por. D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny,
rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 22; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 8;
J. Piotrowski, Pielęgniarstwo w położnictwie i ginekologii. Podręcznik dla studentów wydziałów pielęgniarskich akademii medycznych, wyd. II, Warszawa: Państwowy Związek
Wydawnictw Lekarskich, 1984, s. 145; J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt.,
s. 196.
19
Por. M. S. Gabryś, Poronienie samoistne i sztuczne – ujęcie biologiczne, dz. cyt., s. 5.
20
Pkt 2. Załącznika nr 1 Kryteria oceny stosowane przy dokonywaniu wpisów w dokumentacji dotyczących czasu trwania ciąży, poronień, urodzeń żywych i zgonów płodów
do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Dz. U. 2010 nr 252
poz. 1697.
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karty martwego urodzenia i karty zgonu21, niezbędnych dla zgłoszenia
urodzenia dziecka w USC, wydania aktów stanu cywilnego i pochówku, a także w rozporządzeniach dotyczących postępowania ze zwłokami
i szczątkami ludzkimi prawodawca posługuje się wyłącznie pojęciem
martwego lub żywego urodzenia a nie pojęciem poronienia22. Tym samym za zwłoki uznaje ciała dzieci martwo lub żywo urodzonych bez
względu na wiek ciąży, a więc zmarłych w macicy matki lub po żywym
urodzeniu przed ukończeniem 22. tygodnia ciąży, które przepisy dotyczące dokumentacji medycznej kwalifikują jako poronienie23. W przypadku poronienia dziecka o ustalonej płci ustawa Prawo o aktach stanu
cywilnego przewiduje możliwość uzyskania przez osoby uprawnione
zupełnego i skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że
dziecko urodziło się martwe24. W tej ustawie kategoria poronienia nie
występuje. Akt urodzenia dziecka jest sporządzany na podstawie protokołu zgłoszenia urodzenia dziecka i karty martwego urodzenia, w której
wskazano trzy możliwości określenia czasu wystąpienia zgonu: „przed
porodem”, „w czasie porodu” i „nie ustalono”25. Pierwsza i trzecia możliwość wydają się nawiązywać do poronienia, ale nie ujęto go expressis
verbis, zatem w karcie martwego urodzenia to niepowodzenie położnicze
również nie występuje jako oddzielna kategoria.
21
Karta martwego urodzenia dziecka i karta zgonu nie stanowią dokumentacji
medycznej. Por. K. Wroński, J. Cywiński, J. Okraszewski, R. Bocian, Rodzaje dokumentacji medycznej, „Nowotwory Journal of Oncology” 59: 2009 nr 1, s. 43–50.
22
Por. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, Dz. U. 2007
nr 1 poz. 10; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2006 roku zmieniające
rozporządzenie w sprawie karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania, Dz. U. 2007 nr 1
poz. 9.
23
Por. §2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, Dz. U.
2007 nr 1 poz. 10.
24
Por. art. 48 § 2, art. 52 § 2 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu
cywilnego, Dz. U. 2014 poz. 1741.
25
Por. art. 52 pkt 2, art. 53 pkt 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o aktach stanu
cywilnego, Dz. U. 2014 poz. 1741.
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Rekomendowane przez WHO kryteria poronienia objęły potencjalną śmierć dziecka we wszystkich stadiach rozwojowych okresu prenatalnego: w stadium preembrionalnym, trwającym od zapłodnienia do
czwartego tygodnia ciąży włącznie (licząc od pierwszego dnia ostatniej
miesiączki, czyli zgodnie z regułą Naegelego); w stadium embrionalnym,
rozciągającym się między piątym a ósmym tygodniem ciąży oraz w stadium życia płodowego, począwszy od 9. do granicznego 22. tygodnia
ciąży, powyżej którego ewentualna wewnątrzmaciczna śmierć płodu zostanie odnotowana w dokumentacji medycznej jako urodzenie martwe26.
W piśmiennictwie stadium preembrionalne (przedzarodkowe) jest
również określane jako faza jaja płodowego, liczona od zapłodnienia do
implantacji jaja w endometrium, która w prawidłowym przebiegu dokonuje się między 8. a 10. dniem od owulacji. Faza jaja płodowego kończy
się na przełomie pierwszego i drugiego tygodnia ciąży27. Jest zatem krótsza od zakresu czasowego przypisywanego stadium preembrionalnemu.
Zdaniem autora niniejszej pracy wyodrębnienie fazy jaja płodowego lub
stadium preembrionalnego ściśle wiąże się z realizacją postulatów polityki antynatalistycznej w zakresie stosowania środków wczesnoporonnych
oraz roszczeń środowisk naukowych, domagających się prawnej dopuszczalności wykorzystywania ludzkich zarodków do szeroko pojętych badań i użytkowania procedury sztucznego zapłodnienia, która produkuje
zarodki do celów naukowych oraz prokreacyjnych na żądanie par pozostających w związkach heteroseksualnych małżeńskich, związkach partnerskich, w tym związkach homoseksualnych, oraz osób samotnych (sin26
Por. M. S. Gabryś, Poronienie samoistne i sztuczne – ujęcie biologiczne, dz. cyt.,
s. 7–8. Piśmiennictwo podaje różne cenzusy czasowe stadium preembrionalnego, określając go także mianem wczesnego okresu rozwojowego, jak również stadium zarodkowego i płodowego. Por. M. Zabel, M. Nowicki, Embriologia, w: Położnictwo, t. 1 Fizjologia
ciąży, red. G. Bręborowicz, W. Markwitz, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
2012, s. 23; B. L. Kmieć, D. Kaczmarczyk, Rozwój i budowa płodu, w: Położnictwo i ginekologia, red. G. H. Bręborowicz, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007,
s. 7–8; M. Pisarska-Krawczyk, Rozwój, wielkość i budowa płodu, w: Położnictwo i ginekologia. Podręcznik dla studentów, red. T. Pisarski, wyd. IV, Warszawa: Wydawnictwo
Lekarskie PZWL, 1998, s. 369–370.
27
Por. D. Kornas-Biela, Okres prenatalny, dz. cyt., s. 170.
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gli). Wedle tak układanej demagogicznej terminologii wykorzystywane
w eksperymentach badawczych ludzkie zarodki embrionami rzekomo
nie są, lecz powstała na skutek zapłodnienia zygota w procesie bruzdkowania i gastrulacji staje się konglomeratem komórek, z których dopiero
stopniowo wyodrębni się ludzki zarodek. W ten sposób tworzy się pozór,
iż nie prowadzi się badań eksperymentalnych na ludzkich zarodkach,
a już na pewno nie na dziecku, lecz na tworze komórkowym preembrionalnym. Nomenklatura ta ma odebrać argumenty etyczne środowiskom
sprzeciwiającym się upowszechnianiu środków wczesnoporonnych, stosowaniu procedury in vitro i związanej z nią selekcji preimplantacyjnej,
niszczeniu zarodków in vitro, w stosunku do których odstąpiono od ich
transferu do macicy, jakimkolwiek ingerencjom w genotyp zarodka, pobieraniu komórek macierzystych z ludzkich zarodków nie tylko do celów medycznych, ale również dla potrzeb przemysłu farmaceutycznego
i kosmetycznego. Inną stosowaną taktyką jest używanie terminu zarodek
w stosunku do zygoty już od zapłodnienia, jednak z pominięciem jakichkolwiek odniesień do kwestii człowieczeństwa i statusu osobowego dziecka na tym etapie rozwoju, oraz oznaczanie tym terminem grupy komórek
tworzących zarodek, pochodzący z zapłodnienia in vitro, wyłącznie do
ukończenia procesu jego implantacji w endometrium. Nie przypadkowo w Ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. o leczeniu niepłodności (Dz.U.
2015 poz. 1087) sformułowano następującą definicję zarodka, przez którą prawodawca chciał rozumieć: „grupę komórek powstałą na skutek
pozaustrojowego połączenia się żeńskiej i męskiej komórki rozrodczej,
od zakończenia procesu zlewania się jąder komórek rozrodczych (kariogamia) do chwili zagnieżdżenia się w śluzówce macicy”(art. 2.1 pkt. 28).
Definicja polskiego ustawodawcy wprowadza poważny chaos pojęciowy,
bowiem wedle przyjętej w niej logiki myślenia okres zarodkowy kończy
się wraz z implantacją zarodka w jamie macicy, a więc cały okres ciąży
jest już okresem płodowym. W myśl tej definicji zatem kobiety poddające
się procedurze in vitro po zakończeniu implantacji zarodka od razu noszą w swoim łonie płód. Tymczasem transfer embrionów do jamy macicy najczęściej następuje wówczas, kiedy pozostają one jeszcze w stadium
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moruli bądź blastuli. Każdy z transferowanych zarodków ma jedynie 10%
szans na pomyślną implantację28.
Rekonesans wyróżnionych stadiów rozwojowych dziecka prenatalnego wydaje się konieczny dla zrozumienia specyfiki dokonujących się
poronień w odpowiadających im czasookresach oraz częstotliwości ich
występowania, która jest istotnie zmienna nie tylko w pierwszym i drugim trymestrze ciąży, ale również w poszczególnych tygodniach pierwszego trymestru. Z tego względu dla ukazania skali epidemiologicznej
poronień samoistnych nieodzowne jest dokonanie zasadniczej ich klasyfikacji na poronienia przedkliniczne (poronienia subkliniczne, ciąże
biochemiczne) oraz poronienia kliniczne.
2. Konceptualizacja i epidemiologia poronienia przedklinicznego
Poronienia przedkliniczne dokonują się przed klinicznym, biochemicznym i ultrasonograficznym rozpoznaniem ciąży przez lekarza oraz
uświadomieniem sobie faktu poczęcia dziecka przez kobietę na podstawie samodzielnie wykonanych przez nią testów ciążowych czy samoobserwacji specyficznych objawów fizjologicznych w okresie poprzedzającym wizytę u ginekologa położnika29. Ciąże te ronione są bowiem,
zanim nastąpi ich kliniczna manifestacja, dlatego zwane są ciążami biochemicznymi – na tak wczesnym etapie rozwoju nie sposób uwidocznić
ich w badaniu ultrasonograficznym ani wykryć zwykłą próbą ciążową30.
W większości przypadków poronienia subkliniczne przebiegają bezobjaPor. P. Abrahams, Ciąża. Wszystko, co trzeba wiedzieć od poczęcia do porodu,
tłum. S. Kaczorowski, Warszawa: Wydawnictwo Świat Książki, 2009, s. 47, 53.
29
Por. B. Chazan, Lekarz wobec poronienia, dz. cyt., s. 132; tenże, Nieudane rodzicielstwo – współczucie dla rodziców, szacunek dla ciała dziecka, w: Od bólu po stracie
do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego, dz. cyt., s. 207–208; G. C. L. Lachelin,
Poronienia, dz. cyt., s. 7.
30
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, w: Ciąża wysokiego ryzyka, red. G. H. Bręborowicz, wyd. III, Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 2010, s. 97; E. Baszak,
T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres. W. Zaleska, Poronienie samoistne, w:
Patologia wczesnej ciąży, red. T. Paszkowski, Lublin: IZT, 2004, s. 39; B. Chazan, Nieudane rodzicielstwo – współczucie dla rodziców, szacunek dla ciała dziecka, dz. cyt., s. 207.
28
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wowo lub z objawami niecharakterystycznymi31. Towarzyszy im czasem
umiarkowane krwawienie, które kobieta uznaje najczęściej za spóźnione
lub przedłużające się krwawienie miesiączkowe32. Miesiączka niekiedy
pojawia się w spodziewanym czasie i wówczas utrata dziecka jest całkowicie niezauważalna33. Zmiana obfitości krwawienia nie wzbudza podejrzeń kobiety z powodu dolegliwości menstruacyjnych doświadczanych
z różnym natężeniem w poszczególnych cyklach miesiączkowych34. Dane
szacunkowe ukazują wysoki wskaźnik strat ciąż nierozpoznanych, sięgający nawet 50–60% wszystkich poczęć35. Niektórzy położnicy stoją na
stanowisku, iż faktyczną przyczyną stwierdzonej niepłodności u części
leczonych z tego powodu pacjentek są nawracające poronienia przedkliniczne36. Nieprawidłowości genetyczne i morfologiczne embrionu
oraz zaburzenia hormonalne ustroju kobiety są głównymi czynnikami
wywołującymi poronienia ciąży nierozpoznanej, szczególnie w okresie
przedimplantacyjnym37. Etiologia poronień subklinicznych jest przyPor. W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, „Nowa Klinika” 12: 1999 nr 6, s. 1231.
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, tłum.
M. Wężkowska, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2007, s. 17. Istnieje
również krwawienie implantacyjne, będące rezultatem zagnieżdżenia blastocysty w endometrium. Dochodzi do niego w niewielkim odstępie czasu po przewidywanym terminie
krwawienia miesiączkowego, przez co bywa z nim mylnie utożsamiane, zwłaszcza gdy
kobieta nie jest świadoma faktu poczęcia dziecka. Niejednokrotnie pojawienie się krwawienia implantacyjnego prowadzi do omyłkowego obliczenia terminu porodu przy wykorzystaniu reguły Naegelego. Dzień jego wystąpienia może bowiem zostać błędnie uznany
za pierwszy dzień krwawienia miesiączkowego. Por. K. L. Moore, T. V. N. Persaud, M. G.
Torchia, Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia, dz. cyt., s. 306.
33
Por. B. Chazan, Lekarz wobec poronienia, dz. cyt., s. 132.
34
Por. W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1231.
35
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 97; E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres. W. Zaleska, Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 39; B. Chazan,
M. Troszyński, Wczesne niepowodzenia prokreacji, dz. cyt., s. 49.
36
Por. B. Chazan, Nieudane rodzicielstwo – współczucie dla rodziców, szacunek dla
ciała dziecka, dz. cyt., s. 209; tenże, Biologiczne następstwa ekspozycji na pole elektromagnetyczne w zakresie reprodukcji i rozwoju. Badania doświadczalne i epidemiologiczne,
Warszawa: Instytut Matki i Dziecka, 1990, s. 7, 10; B. Chazan, M. Troszyński, Wczesne
niepowodzenia prokreacji, dz. cyt., s. 49.
37
Por. E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska,
Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 39; M. Zabel, M. Nowicki, Embriologia, dz. cyt., s. 28.
31
32
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puszczalnie wielorako uwarunkowana i prawdopodobnie w odniesieniu
do wielu czynników patogennych zbieżna ze stratami ciąż klinicznie potwierdzonych38. Poronienie subkliniczne może wystąpić bezpośrednio po
zapłodnieniu komórki jajowej (kariogamii), podczas wędrówki zarodka
przez jajowód do jamy macicy, tuż przed implantacją, w trakcie procesu zagnieżdżania w endometrium lub wkrótce po jego ukończeniu39. Dla
rozwoju wczesnej ciąży wyróżnia się zatem trzy momenty krytyczne:
zapłodnienie, wędrówkę zarodka do jamy macicy i jego zagnieżdżenie
w jej błonie śluzowej. Głębsza charakterystyka tych granicznych etapów
rozwoju embrionu, choć niektórzy chcą go uznawać w tym okresie embriogenezy za preembrion, pozwala zobrazować etiologię i mechanizm
poronień subklinicznych, dokonujących się we wskazanych momentach
krytycznych.
Zapłodnienie. W korze jajnika na skutek dokonujących się w życiu płodowym wielu podziałów mitotycznych gonocytów, wykształcają
się oogonie o diploidalnym garniturze chromosomowym (2n), uzyskanym w wyniku replikacji DNA. Jeszcze w okresie prenatalnym oogonie
wchodzą w fazę diplotenu pierwszego podziału mejotycznego i na tym
etapie podział ten zostaje wstrzymany aż do okresu dojrzewania płciowego dziewczynki. W ten sposób z oogonii powstaje kilka milionów diploidalnych oocytów I rzędu, dla których faza diplotenu pierwszego podziału
mejotycznego jest formą spoczynkową do czasu pierwszego i kolejnych
cykli miesiączkowych, inicjowanych w okresie pokwitania. Rozwój pierwotnego pęcherzyka jajnikowego (pęcherzyka Graafa), zmierzający do
osiągnięcia przez niego stadium dojrzałości owulacyjnej, trwa około 85
dni i przebiega częściowo niezależnie od mobilizacji hormonalnej. Na
późniejszych etapach jest jednak przez nią warunkowany. W korze jajnika pierwotne pęcherzyki Graafa, każdy mieszczący w sobie po jednym
oocycie I rzędu otoczonym warstwą komórek ziarnistych, ulegają samoPor. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 47.
Por. B. Chazan, Nieudane rodzicielstwo – współczucie dla rodziców, szacunek dla
ciała dziecka, dz. cyt., s. 207; tenże, Lekarz wobec poronienia, dz. cyt., s. 133; B. Chazan,
M. Troszyński, Wczesne niepowodzenia prokreacji, dz. cyt., s. 48.
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istnemu przekształceniu w pęcherzyki preantralne w sposób niezależny
od hormonów gonadotropowych. W pierwszej fazie cyklu miesiączkowego, fazie folikularnej, z wyselekcjonowanej grupy pęcherzyków preantralnych wykształcają się pęcherzyki antralne. Tym razem już pod wpływem
gonadotropowych hormonów przysadkowych, zwłaszcza hormonu folikulotropowego (FSH), pęcherzyki antralne są stymulowane do intensywnego wzrostu i rozwoju. Zazwyczaj tylko jeden z nich dojrzewa najszybciej i staje się pęcherzykiem dominującym, zwanym także pęcherzykiem
przedowulacyjnym, pozostałe natomiast ulegają zanikowi. Niemniej jednak wszystkie wzrastające pęcherzyki Graafa wydzielają duże ilości estrogenów, odbudowujących endometrium macicy po jej złuszczeniu w ostatnim krwawieniu miesiączkowym. W dojrzewających pęcherzykach antralnych oocyty I rzędu wchodzą w kolejne fazy wznowionego pierwszego
podziału mejotycznego, który zostaje ostatecznie ukończony. Diploidalny
oocyt dzieli się wówczas w procesie redukcyjnym na dwie haploidalne komórki potomne, mające zredukowany o połowę garnitur chromosomowy,
a więc zawierające 23 pary chromosomów, w tym 22 chromosomy autosomalne i chromosom płciowy X. Z jednej komórki potomnej wykształca
się pierwsze ciałko kierunkowe, z drugiej natomiast oocyt II rzędu, który
wchodzi w drugi podział mejotyczny. Zostanie on jednak zatrzymany na
etapie metafazy. Utrzymujący się na wysokim poziomie wydzielniczym
w fazie folikularnej hormon folikulotropowy sprzyja na drodze dodatniego sprzężenia zwrotnego powstawaniu i zwiększaniu ekspresji receptorów dla FSH i LH, zlokalizowanych na powierzchni komórek warstwy
ziarnistej pęcherzyka Graafa. Skutkuje to jego intensywnym rozwojem
i w późniejszym czasie prawidłową reakcją hormonalną dojrzałego już
pęcherzyka na okołoowulacyjny nagły przyrost ilości hormonu luteotropowego, a w konsekwencji pęknięciem jego ścian i wyrzutem oocytu. Dojrzały oocyt II rzędu z haploidalną liczbą chromosomów, otoczony osłonką
przejrzystą i wieńcem promienistym, jest zatem uwalniany z pęcherzyka
Graafa w procesie owulacji, następującym po szczycie wydzielania hormonu luteotropowego (LH) około 12–13. dnia prawidłowego cyklu miesiączkowego. Ze ścianek pękniętego pęcherzyka Graafa formuje się ciał-
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ko żółte, a okres jego istnienia i wydzielania względnej ilości estrogenów
i dużych ilości progesteronu, stymulującego dalszy wzrost endometrium,
stanowi fazę lutealną cyklu jajnikowego40.
Wydalony z mieszka jajnika do jamy otrzewnej w wyniku jajeczkowania oocyt II rzędu podlega różnorakim, niepoznanym jeszcze w pełni mechanizmom, mającym wprowadzić go do jajowodu. Uważa się, że
w procesie tym istotną rolę odgrywają działające przysysająco, skurczowo-rozkurczowe ruchy lejka jajowodu, którego ujście brzuszne otoczone
jest licznymi strzępkami jajowodowymi, przylegającymi do mieszka jajnikowego uwalniającego oocyt. Zetknięcie komórki jajowej z jednym ze
strzępków skutkuje jej zassaniem do wnętrza jajowodu. Pod wpływem
rytmicznej perystaltyki błony mięśniowej i ruchu rzęskowego nabłonka
migawkowego błony śluzowej jajowodu komórka zmierza w stronę jego
ujścia macicznego, docierając do bańki jajowodu, gdzie natrafia na plemniki. Rozbudowane fałdy błony śluzowej jajowodu chronią oocyt przed
zbytnim uciskiem jego mięśniówki, wspomagają odpowiednią przemianę
materii komórki oraz spowalniają jej ruch w kierunku jamy macicy, hamując również intensywny pasaż plemników do bańki jajowodu. Zwiększa to możliwość zapłodnienia komórki jajowej, której żywotność (do
24h) i zdolność koncepcyjna po owulacji (od 6 do 12h) jest relatywnie
krótka. Jeżeli nie dojdzie do zapłodnienia, oocyt II rzędu ulega resorpcji41.
40
Por. M. Zabel, M. Nowicki, Embriologia, dz. cyt., s. 23–24; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 12–13; K. Ostrowski, Embriologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1982, s. 10–24;
Z. Szymański, Anatomia i fizjologia układu płciowego żeńskiego, w: Rozpoznawanie
płodności. Materiały edukacyjno-dydaktyczne dla nauczycieli NPR, pracowników służby
zdrowia oraz zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym, dz. cyt., s. 21–28; I. Brzozowska, T. Iska, J. Skrzat, J. Walocha, J. Zawiliński, Układ wewnątrzwydzielniczy, w: Anatomia człowieka z elementami fizjologii. Podręcznik dla studentów i lekarzy, red. J. Skrzat,
J. Walocha, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 148–149;
K. L. Moore, T. V. N. Persaud, M. G. Torchia, Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia, dz. cyt., s. 5–17.
41
Por. W. Sylwanowicz, H. Szostakiewicz-Sawicka, Przestrzeń zaotrzewnowa, w:
Anatomia człowieka, red. J. Sokołowska-Pituchowa, Warszawa: Państwowy Zakład
Wydawnictw Lekarskich, 1988, s. 399–405; P. Basta, T. Bereza, T. Stompór, J. Walocha,
Układ moczowo-płciowy, w: Anatomia człowieka z elementami fizjologii. Podręcznik dla
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Zapłodnienie jest możliwe w sytuacji współwystąpienia inseminacji
i jajeczkowania, względnie niewielkiej różnicy czasowej pomiędzy nimi.
Złożone przez ejakulację w tylnym sklepieniu pochwy męskie nasienie
nie jest jeszcze w pełni zdolne do koncepcji. Warunkowane jest to stopniem niedojrzałości plemników wydalanych z organizmu mężczyzny.
Plemniki są produkowane w procesie spermatogenezy, stale dokonującej
się w kanalikach plemnikotwórczych jąder, począwszy od okresu pokwitania. Podczas tego procesu z pierwotnych komórek płciowych na skutek
ciągłych podziałów mitotycznych powstają spermatogonie. Pojedyncza
spermatogonia dzieli się kolejno na dwa diploidalne spermatocyty pierwotne. Każdy z nich, ulegając redukcyjnemu podziałowi mejotycznemu,
różnicuje się na dwa haploidalne spermatocyty wtórne. Ze spermatocytów wtórnych w drodze dalszego różnicowania formują się spermatydy.
Proces wydzielenia się plemników ze spermatydów jest określany mianem spermiogenezy i stanowi ostatni etap spermatogenezy, trwającej 74
dni*. W jej efekcie z jednej spermatogonii zostają wykształcone 4 haploidalne genetycznie plemniki, identyczne pod względem morfologicznym, przy czym dwa z nich mają chromosom płciowy X, dwa chromosom płciowy Y. Przesunięte z kanalików plemnikotwórczych do najądrzy,
podlegają w nich magazynowaniu przez ok. 10 tygodni. Osiągają w tym
czasie pewien stopień dojrzałości. Na skutek pobudzenia seksualnego towarzyszącego kopulacji zostają wydalone z ustroju mężczyzny. Niezdolność koncepcyjna plemników zawartych w ejakulacje wynika m.in. także
ze składników płynu nasiennego. Znajdują się w nim nie tylko plemniki,
ale również liczne wydzieliny gruczołów przycewkowych, gruczołu krostudentów i lekarzy, red. J. Skrzat, J. Walocha, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2010, s. 142; K. L. Moore, T. V. N. Persaud, M. G. Torchia, Embriologia
i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia, dz. cyt., s. 1–17.
*
Długość trwania poszczególnych etapów procesu spermatogenezy jest stała i nie podlega zmianie. Nie można ich również przyspieszyć ani zwolnić. Możliwe jest natomiast
całkowite zahamowanie tego procesu, którego rozpiętość czasowa nie przekracza dwóch
miesięcy. Por. B. Banaszewska, L. Pawelczyk, Zapłodnienie i zagnieżdżenie, w: Położnictwo, t. 1 Fizjologia ciąży, dz. cyt., s. 15; K. L. Moore, T. V. N. Persaud, M. G. Torchia,
Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia, dz. cyt., s. 9.
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kowego, pęcherzyków nasiennych, a szczególnie produkowany przez najądrza czynnik hamujący ruchliwość plemników, obniżający ich zdolność
do zapłodnienia. Wymienione składniki tego płynu, zwanego spermą,
pełnią również funkcję pozytywną, stanowiąc dla plemników ochronę
w środowisku pochwy, którego kwaśny odczyn najsłabsze z nich unieruchamia. Tylko najsilniejsze dostaną się do szyjki macicy, gdzie zostają poddane kapacytacji, czyli ich uzdatnieniu do zapłodnienia komórki
jajowej. Istotą kapacytacji, zapoczątkowanej przez jony dwuwęglanowe
już w pochwie, jest unieczynnienie i neutralizacja przez enzymy śluzu
szyjkowego i trzonu macicy o odczynie lekko zasadowym zawartego
w spermie czynnika hamującego ruchliwość plemników, co pozwala
na wprowadzenie ich w stan hiperaktywnej ruchliwości oraz wywołanie zmian strukturalnych i enzymatycznych w czapeczce akrosomalnej,
błonie komórkowej i mitochondriach plemników. Czas kapacytacji nie
przekracza siedmiu godzin. Ma ona charakter swoisty gatunkowo, zatem
ludzkie plemniki mogą podlegać uzdatnianiu wyłącznie w ustroju kobiety. Uzyskana zdolność koncepcyjna plemnika trwa przez około 3 doby,
a jego żywotność do 10 dni od wytrysku*. Z pochwy do bańki jajowodu
plemniki docierają w drodze transportu biernego, dzięki silnym skurczom mięśniówki macicy i jajowodu oraz własnym ruchom witki, płynąc
pod prąd (reotaksja ujemna). Skurcze błon mięśniowych macicy i jajowodu warunkowane są czynnikami hormonalnymi: prostaglandynami
obecnymi w spermie i estrogenami. Pierwszy kontakt plemnika z oocytem II rzędu polega na wzajemnym, dwustronnym rozpoznaniu receptorów białkowych zlokalizowanych na powierzchni obu gamet. Oznacza
to, że tylko plemnik i komórka jajowa ludzkiego gatunku mogą wejść ze
sobą w interakcję. Złączenie gamet innych gatunków z ludzkimi komórkami rozrodczymi jest niemożliwe. Jeżeli właściwość gatunkowa obojga
gamet zostanie potwierdzona, następuje reakcja akrosomalna, wywołująKlinicyści donoszą o możliwości stwierdzenia w bliżej nieokreślonym przedziale czasowym po śmierci klinicznej mężczyzny obecności żywych plemników w przewodach
wyprowadzających nasienie (narządy rozrodcze wewnętrzne). Por. H. Bartel, Embriologia. Podręcznik dla studentów, wyd. II, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
1999, s. 45.
*
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ca zmiany strukturalne i enzymatyczne w akrosomie plemnika. Zmiany
te prowadzą do złączenia błony akrosomu z zewnętrzną błoną komórkową plemnika, uformowania wyrostka akrosomalnego i wydzielenia
z akrosomu licznych enzymów trawiących, jak hialuronidazy czy akrozyny, które pozwalają plemnikowi na penetrację wieńca promienistego
i przeniknięcie przez osłonkę przejrzystą komórki jajowej. Po przebiciu
wieńca promienistego plemnik przechodzi dalej przez szczelinę osłonki przejrzystej, zwaną tunelem zapłodnienia, i wnika pod odpowiednim
kątem do przestrzeni okołożółtkowej oocytu. W tym momencie zostają
uruchomione mechanizmy chroniące komórkę jajową przed polispermią, czyli przedostaniem się do jej wnętrzna więcej niż jednego plemnika*. Blokada szybka dokonuje się poprzez przejściową zmianę potencjału
wewnątrzkomórkowego oocytu, z kolei blokada wolna jest biochemiczną
reakcją korową, na skutek której osłonka przejrzysta zostaje utwardzona
i staje się nieprzepuszczalna dla innych plemników. Pokonanie bariery
osłonki przejrzystej umożliwia fuzję błon komórkowych oocytu II rzędu
i plemnika, a przez to jego wniknięcie do cytoplazmy komórki jajowej,
które determinuje wznowienie drugiego podziału mejotycznego oocytu,
zatrzymanego w jajniku przed owulacją w fazie metafazy. Podział mejotyczny zostaje ukończony, a jego efektem jest wykształcenie się haploidalnego przedjądrza żeńskiego i wydzielenie drugiego ciałka kierunkowego.
Z jądra komórkowego plemnika formuje się haploidalne przedjądrze męskie, które wraz z haploidalnym przedjądrzem żeńskim ulegają zespoleniu i łączą się ze sobą w centrum cytoplazmy komórki jajowej (kariogaZjawiskiem odmiennym od polispermii jest superfekundacja, czyli nadpłodnienie.
Polega ono na naturalnym zapłodnieniu dwóch oocytów kobiety przez dwa plemniki
dwóch mężczyzn w efekcie dwóch odrębnych stosunków płciowych. Pierwszy oocyt
zostaje zapłodniony przez plemnik pierwszego mężczyzny w rezultacie pierwszego
współżycia, natomiast drugi oocyt plemnikiem drugiego partnera, złożonego w drogach rodnych kobiety podczas drugiego stosunku. W jamie macicy rozwija się zatem
ciąża bliźniacza, przy czym każde z bliźniąt dwujajowych ma innego ojca. Jest to zjawisko bardzo rzadkie. Wiąże się ze zbliżonymi w czasie owulacjami dwóch oocytów
i odbyciem dwóch stosunków płciowych z innymi partnerami w niewielkim odstępie
czasu. Por. K. L. Moore, T. V. N. Persaud, M. G. Torchia, Embriologia i wady wrodzone.
Od zapłodnienia do urodzenia, dz. cyt., s. 25, 306.
*
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mia), wytwarzając wrzeciono kariotyczne, co stanowi istotę zapłodnienia.
W ten sposób powstaje jądro komórkowe zygoty, zawierające diploidalny
garnitur chromosomowy, w każdej parze homologicznej mający jeden
chromosom pochodzenia matczynego, drugi pochodzenia ojcowskiego.
W momencie fuzji przedjądrzy zostaje określona płeć dziecka. Uformowana zygota ulega pierwszemu podziałowi mitotycznemu, rozpoczynającemu bruzdkowanie42.
Wędrówka zarodka do macicy. Po zapłodnieniu embrion podlega
cyklicznym podziałom mitotycznym, średnio co 12 godzin, różnicującym jednokomórkową zygotę na totipotencjalne komórki potomne, zwane blastomerami. Już po 30 godzinach od koncepcji jajo płodowe współtworzą 2 blastomery, dalej kolejno 4 i 8. Komórki te, będąc komórkami
macierzystymi, namnażają się w granicach osłonki przejrzystej dawnego
oocytu II rzędu. Ulegają procesowi zagęszczania. W wyniku kolejnych
podziałów powstają blastomery o coraz mniejszej średnicy. Wzajemnie
do siebie przylegają, choć dostrzegalne są pomiędzy nimi bruzdy. Z tego
względu intensywne podziały mitotyczne zarodka, specyficzne dla tego
okresu rozwojowego, określa się mianem bruzdkowania. Mitoza wymaga
dużych nakładów energetycznych. Embrion zużywa własne zasoby energetyczne i budulcowe, czerpiąc także z płynu jajowodowego glukozę, fosforany, pirogronian sodowy, mleczan i inne składniki biologicznie czynne. Równolegle do podziałów komórkowych dokonujących się wewnątrz
zarodka trwa wędrówka jaja płodowego przez światło jajowodu z prędkoPor. M. Zabel, M. Nowicki, Embriologia, dz. cyt., s. 24–26; K. Ostrowski, Embriologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, dz. cyt., s. 10–32; B. Banaszewska, L.
Pawelczyk, Zapłodnienie i zagnieżdżenie, dz. cyt., s. 13–17; H. Bartel, Embriologia medyczna. Ilustrowany podręcznik, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009, s. 30–34;
J. Skrzypczak, Zapłodnienie, w: Położnictwo i ginekologia. Podręcznik dla studentów, red.
T. Pisarski, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1991, s. 119–122; W.
Sylwanowicz, H. Szostakiewicz-Sawicka, Przestrzeń zaotrzewnowa, dz. cyt., s. 404–405;
G. C. L. Lachelin, Poronienie, dz. cyt., s. 13–15; M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak
sobie radzić z poronieniem, dz. cyt., s. 26–27; Z. Szymański. Anatomia i fizjologia układu
płciowego męskiego, w: Rozpoznawanie płodności. Materiały edukacyjno-dydaktyczne dla
nauczycieli NPR, pracowników służby zdrowia oraz zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym, dz. cyt., s. 19–20; K. L. Moore, T. V. N. Persaud, M. G. Torchia, Embriologia
i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia, dz. cyt., s. 19–31.
42
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ścią 1,5 mm/h w kierunku jego ujścia macicznego i dalej do jamy macicy.
Transport embrionu jest warunkowany drożnością jajowodu, skurczami
jego mięśniówki, ruchami rzęsek wyścielającej go od wewnątrz błony śluzowej, przepływem płynu jajowodowego oraz równowagą hormonalną
jaja i ustroju matki. Przykładowo zbyt wysokie stężenie estradiolu hamuje wędrówkę zarodka. Z kolei zarodek znacznie szybciej przemieszcza się
przez bańkę jajowodu niż jego cieśń, co jest związane z różną aktywnością
śluzówki na tych odcinkach jajowodu. Kiedy zarodek w czwartym dniu
od zapłodnienia przekroczy liczbę 60–70 blastomerów, nadal otoczonych
osłonką przejrzystą, osiąga stadium moruli, kształtem przypominającej
zbitą kulę, podobną do owocu morwy. W tym czasie dociera już do ujścia
jamy macicy. Migracja embrionu przez jajowód jest konieczna dla osiągnięcia przez niego zdolności implantacyjnej. W macicy morula podlega
dalszym podziałom mitotycznym. Wewnątrz masy komórkowej kumuluje się płyn, powoli rozdzielający ściśle do siebie przylegające blastomery.
W piątym dniu od koncepcji zarodek przechodzi w stadium blastocysty,
złożonej z blisko 100 blastomerów różnicujących się w kolejnych podziałach mitotycznych. Dzięki enzymom trawiącym blastocysta przebija
ograniczającą ją dotąd osłonkę przejrzystą i wydostaje się na zewnątrz.
Pozwoli jej to na swobodny przyrost masy komórkowej i zagnieżdżenie
w endometrium. W blastocyście postępują zmiany strukturalne. Część
blastomerów grupuje się na jednym z biegunów jaja, tworząc w ten sposób węzeł zarodkowy zwany embrioblastem. Na obwodzie pęcherzyka
ciążowego sytuuje się druga grupa blastomerów, z których wykształca się
trofoblast, będący zalążkiem przyszłej kosmówki. W środku blastocysty
pozostaje rozszerzająca się stopniowo jama, wypełniająca się płynem.
Około szóstego dnia od zapłodnienia embrion przygotowuje się do zagnieżdżenia, zbliżając się do śluzówki macicy43.
Por. D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny,
rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 182–183; J. Skrzypczak, Zapłodnienie, dz. cyt.,
s. 122–124; M. Spaczyński, T. Pisarski, Rozwój, wielkość i budowa płodu, w: Położnictwo
i ginekologia. Podręcznik dla studentów, dz. cyt., s. 127; B. Banaszewska, L. Pawelczyk,
Zapłodnienie i zagnieżdżenie, dz. cyt., s. 17; M. Zabel, M. Nowicki, Embriologia, dz. cyt.,
s. 26–27; K. Ostrowski, Embriologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, dz.
43
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W scharakteryzowanych wyżej mechanizmach zapłodnienia i wędrówki jaja płodowego przez jajowód wraz z dokonującymi się w jej trakcie podziałami mitotycznymi zygoty można wskazać wiele czynników
ryzyka poronienia subklinicznego. Zaburzenia podziałów mejotycznych
oogenezy i spermatogenezy determinujące wątpliwą jakość materiału genetycznego gamet przeznaczonych do koncepcji; ewentualna polispermia; nieprawidłowy przebieg fuzji przedjąrzy, męskiego i żeńskiego, skutkujący wykształceniem wadliwego kariotypu zygoty; defekty jej
podziałów mitotycznych składających się na bruzdkowanie prowadzą do
powstania anomalii chromosomowych embrionu. Anomalie te dotyczą
liczby (aneuploidie) lub struktury chromosomów. Zarodki wyposażone
w wybrakowany garnitur chromosomowy są niezdolne do dalszego rozwoju i przeznaczone do naturalnej eliminacji, dlatego noszą nazwę jaj
poronieniowych. Ulegają poronieniu najczęściej w okresie przedimplantacyjnym: tuż po zapłodnieniu lub w trakcie transportu do jamy macicy.
Przeszkody morfologiczne i biochemiczne, utrudniające bądź też uniemożliwiające transport jaja płodowego do macicy, mogą doprowadzić
do jego implantacji w jajowodzie bądź innym miejscu i rozwoju ciąży
ektopowej. Częstotliwość strat ciąż nierozpoznanych, ronionych przed
prawidłową implantacją wewnątrzmaciczną, według różnych szacunków przyjmuje zakres od 15 do 30%, sięgający nawet 50% wszystkich jaj
płodowych. Zapłodnienie i następująca po nim migracja embrionu do
macicy, poddanego w tym czasie intensywnym podziałom mitotycznym,
ze względu na skomplikowany charakter tych procesów i ich wieloczynnikowe uwarunkowanie endokrynologiczne, morfologiczne i genetyczne, mające swe źródło już w oogenezie i spermatogenezie, są obarczone
cyt., s. 11; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 16–17; H. Bartel, Embriologia medyczna. Ilustrowany podręcznik, dz. cyt., s. 38–40; H. Cerańska-Goszczyńska, M. Kinle, Rozwój dziecka i jego uwarunkowania w okresie prenatalnym, w: Rozpoznawanie
płodności. Materiały edukacyjno-dydaktyczne dla nauczycieli NPR, pracowników służby
zdrowia oraz zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym, dz. cyt., s. 187; R. Kurzawa,
A. Starczewski, T. Bączkowski, Implantacja zarodka, „Postępy Biologii Komórki” 30:
2003 nr 2, s. 375–377; K. L. Moore, T. V. N. Persaud, M. G. Torchia, Embriologia i wady
wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia, dz. cyt., s. 19–31; D. Kornas-Biela, Jak powstałem, Gdańsk: Human Life International, 1998, s. 5–6.
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dużym ryzykiem niepowodzenia i utraty ciąży na wczesnym, subklinicznym etapie jej rozwoju44.
Zagnieżdżenie* zarodka w endometrium. Pomyślność implantacji
w pierwszej kolejności determinowana jest właściwą konfiguracją przemian błony śluzowej macicy z wywołującymi je fazami wydzielniczymi
hormonów gonadotropowych (białkowych) i gonadowych (steroidowych) cyklu miesiączkowego. Konieczna jest więc synchronizacja faz
wydzielniczych cyklu jajnikowego z fazami zmian endometrium cyklu
macicznego, by stworzyć odpowiednie warunki morfologiczne, endokrynologiczne i biochemiczne zagnieżdżenia blastocysty. W fazie folikularnej cyklu miesiączkowego hormon folikulotropowy (FSH) stymuluje
pęcherzyki Graafa do wydzielania estrogenów, zwłaszcza estradiolu, regenerujących ranę miesiączkową warstwy czynnościowej endometrium,
powstałą na skutek złuszczenia i krwawienia menstruacyjnego. Odbudowa warstwy czynnościowej błony śluzowej z zasobów jej drugiej warstwy,
warstwy podstawowej, składa się na fazę proliferacyjną cyklu macicznego. Odnowa ta polega na odtworzeniu ciągłości nabłonka, rozpulchnieniu śluzówki, zwiększeniu jej unaczynienia przez rozrost naczyń krwionośnych, przyroście liczby i objętości znajdujących się w niej gruczołów.
Wzrost stężenia estrogenów stymuluje z kolei przysadkę mózgową do
wydzielania hormonu luteotropowego (LH). Po szczycie LH wywołującym owulację rozpoczyna się faza lutealna cyklu jajnikowego, która
jest okresem wysokich stężeń progesteronu wydzielanego przez ciałko
Por. D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny,
rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 166; 180–185; H. Bartel. Embriologia medyczna.
Ilustrowany podręcznik, dz. cyt., s. 34; M. Zabel, M. Nowicki, Embriologia, dz. cyt., s. 24;
B. Banaszewska, L. Pawelczyk, Zapłodnienie i zagnieżdżenie, dz. cyt., s. 14; B. Chazan,
Lekarz wobec poronienia, dz. cyt., s. 133–134; J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 97;
M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 124; J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy
współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, tłum. K. Powolny,
wyd. 6, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010, s. 371; G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne, „Przegląd Menopauzalny” 3: 2006,
s. 191; B. Chazan, M. Troszyński, Wczesne niepowodzenia prokreacji, dz. cyt., s. 48–49.
*
Inne określenia procesu zagnieżdżenia to nidacja, implantacja.
44
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żółte w jajniku, powstałe ze ścianek pęcherzyka Graafa. Progesteron oddziałuje na warstwę czynnościową błony śluzowej macicy, stymulując
mieszczące się w niej gruczoły do czynności wydzielniczej, co stanowi
fazę sekrecyjną cyklu macicznego, bezpośrednio przygotowującą nabłonek do implantacji zarodka. Komórki warstwy czynnościowej kumulują
liczne związki organiczne. Błona śluzowa trzonu macicy uzyskuje w tym
okresie dostateczny stopień ukrwienia i rozpulchnienia, a jej gruczoły
osiągają wysoki poziom aktywności wydzielniczej. Zmiany hormonalne
i morfologiczne, uzdalniające endometrium do zagnieżdżenia, noszą nazwę reakcji doczesnowej, a przekształconą w ten sposób błonę śluzową
jamy macicy określa się mianem doczesnej, gdyż pozostanie ona w tym
stanie do porodu. W uproszczeniu można zatem przyjąć, że faza folikularna cyklu jajnikowego jest czasowo skorelowana z fazą proliferacyjną
(odnowy) cyklu macicznego, a faza lutealna cyklu jajnikowego z fazą sekrecyjną (wydzielniczą) cyklu macicznego. W środku fazy sekrecyjnej
mieści się okres implantacyjny, zwany oknem implantacyjnym, rozciągający się między 20. a 24. dniem niezaburzonego cyklu jajnikowego.
W tym czasie, przypadającym mniej więcej pomiędzy 8. a 10. dniem od
owulacji, następuje prawidłowe zagnieżdżenie blastocysty. Opóźnienie
tego procesu zwiększa ryzyko poronienia. Kryterium czasowe nidacji
ma zatem istotne znaczenie dla korzystnego przebiegu wczesnej ciąży.
Ryzyko jej utraty jest związane przede wszystkim z konsekwencjami
ewentualnych aberracji mechanizmu zagnieżdżenia, dokonującego się
w ciągu drugiego tygodnia od koncepcji. Uważa się, że tydzień ten jest
obarczony wysokim wskaźnikiem poronień subklinicznych, powodowanych niepowodzeniem procesu implantacyjnego na wszystkich bądź
poszczególnych jego etapach. W pierwszej, apozycyjnej fazie* nidacji dochodzi do pierwszego kontaktu trofoblastu bieguna zarodkowego blastocysty z błoną śluzową górnej, tylnej, bocznej lub przedniej ściany trzonu
Apozycja jest zatem momentem pierwszego kontaktu blastocysty z doczesną, która po
pomyślnie zakończonej nidacji nosi nazwę doczesnej podstawowej. Stanowi pierwszy
etap mechanizmu zagnieżdżenia. Por. B. Banaszewska, L. Pawelczyk, Zapłodnienie i zagnieżdżenie, dz. cyt., s. 19.
*
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macicy. W fazie drugiej, adhezyjnej*, następuje stopniowe przyleganie
mikrokosmków błony komórkowej trofoblastu do mikrokosmków powierzchniowych endometrium i ich wzajemne przeplatanie się. W fazie
trzeciej ma miejsce inwazja komórek trofoblastu w śluzówkę trzonu macicy, zwłaszcza ścian naczyń krwionośnych spiralnych. Komórki te penetrują w głąb nabłonka i intensywnie się namnażają, rozdzielając na dwie
warstwy trofoblastyczne: zewnętrzną – syncytiotrofoblast i wewnętrzną
– cytotrofoblast. Z kolei embrioblast dzieli się na dwa listki zarodkowe:
epiblast i hipoblast. W ciągu najbliższych dni z epiblastu wykształcą się
ektoderma i mezoderma, natomiast z hipoblastu powstanie endoderma.
W procesie implantacji istotną rolę odgrywa syncytiotrofoblast. Jego wysoka zdolność proliferacyjna i aktywność enzymatyczna powodują rozkład leżącej tuż pod zagnieżdżonym zarodkiem doczesnej podstawowej
i uformowanie lakun trofoblastycznych, stanowiących zaczątek przyszłego krążenia matczyno-łożyskowego. Wydzielana przez syncytiotrofoblast
ludzka gonadotropina kosmówkowa (hCG) stymuluje rozwój ciałka ciążowego, odpowiadającego za produkcję progesteronu, który zapobiega
złuszczeniu błony śluzowej macicy i wystąpieniu krwawienia miesiączkowego oraz pełni istotną rolę immunosupresyjną, przez co warunkuje
utrzymanie i dalszy prawidłowy przebieg ciąży. Działanie immunosupresyjne progesteronu, które jest w pewnym zakresie przypisywane także
gonadotropinie kosmówkowej, zmierza do wywołania zmian w układzie
immunologicznym matki, polegających na uzyskaniu przewagi odpowiedzi humoralnej (odpornościowej) typu Th2 nad odpowiedzią komórkową
Th1, co zapobiega reakcji immunologicznej ustroju matki na antygeny
zgodności tkankowej zarodka (pochodzenia ojcowskiego), dzięki czemu
nie zostaje on odrzucony przez organizm kobiety. Z tego względu niedobór progesteronu, znamionowany skróceniem fazy lutealnej poniżej 10.
dni, jest bezpośrednią przyczyną poronienia. Gonadotropina kosmówkowa, oprócz działania immunomodulacyjnego, reguluje także procesy
Adhezja składa się więc na drugi etap mechanizmu nidacji i polega na stopniowym
przyleganiu blastocysty do zmienionego doczesnowo endometrium macicy. Por. tamże.
*
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angiogenezy* i apoptozy**, wpływa na inwazję trofoblastu oraz bezpośrednio oddziałuje na morfologiczne przekształcenia komórek nabłonka
gruczołowego i wyścielającego endometrium w transformacji doczesnowej. Istotnie determinuje zatem powodzenie implantacji. Uważa się, że
każde zaburzenie regulacji hormonalnej wczesnej ciąży, upośledzające
odżywianie zarodka, prowadzi do jej utraty. Morfologiczne warunki zagnieżdżenia mają równie znaczący wpływ na możliwość zapewnienia dostatecznego poziomu odżywienia i dotlenienia embrionu. Z tego względu błona śluzowa macicy ma mechanizm chroniący blastocystę przed
nazbyt głęboką penetracją, która może skutkować wadliwym rozwojem
łożyska (łac. placenta). Proces nidacji zostaje zakończony około 12. dnia
od koncepcji. W celu ochrony embrionu przed potencjalnymi infekcjami
czop śluzowy zamknie światło szyjki macicy45.
Mianem angiogenezy określa się fizjologiczny proces wykształcania z istniejących już
naczyń krwionośnych przez pączkowanie ich śródbłonka nowych naczyń krwionośnych. Proces angiogenezy jest specyficzny dla okresu embrionalnego. Por. K. L. Moore, T. V. N. Persaud, M. G. Torchia, Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do
urodzenia, dz. cyt., s. 38; M. Szmidt, P. Sysa, J. B. Bartyzel, T. Niemiec, Gonadotropina
kosmówkowa jako kluczowy czynnik regulujący implantację zarodka, „Ginekologia Polska” 79: 2008 nr 10, s. 694.
**
Apoptoza to zaprogramowana genetycznie i warunkowana enzymatycznie samobójcza śmierć komórki, dokonująca się na skutek wewnątrzkomórkowych mechanizmów
autodestrukcyjnych. Odgrywa istotną rolę w morfogenezie. Zapewnia zachowanie
niezmiennej liczby komórek danej tkanki lub narządu poprzez ich wymianę i eliminację komórek bezużytecznych, przykładowo komórek układu nerwowego, które nie
wykształciły połączeń synaptycznych. Pełni istotną rolę w procesach umożliwiających
złuszczanie się śluzówki macicy w menstruacji. Zachodzi w ciągu całego rozwoju osobniczego. Por. Apoptoza, w: Mała encyklopedia medycyny PWN, red. P. Kostrzewski,
J. Ziółkowski, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 43; K. Kozłowska,
Zarys embriologii wraz z elementami biologii rozwoju, dz. cyt., s. 51; M. Szmidt, P. Sysa,
J. B. Bartyzel, T. Niemiec, Gonadotropina kosmówkowa jako kluczowy czynnik regulujący
implantację zarodka, dz. cyt., s. 693–694.
45
Por. K. Ostrowski, Embriologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny,
dz. cyt., s. 10–12; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 16–17; B. Banaszewska, L. Pawelczyk, Zapłodnienie i zagnieżdżenie, dz. cyt., s. 18–19; R. Kurzawa, A. Starczewski,
T. Bączkowski, Implantacja zarodka, dz. cyt., s. 375–381; J. Skrzypczak, Zapłodnienie,
dz. cyt., s. 124–126; M. Zabel, M. Nowicki, Embriologia, dz. cyt., s. 26–28; H. Bartel, Embriologia medyczna. Ilustrowany podręcznik, dz. cyt., s. 40–46; D. Hofmann, Poronienie:
*
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Jak wykazano wyżej, sukces implantacji zależy od hormonalnej, immunologicznej, biochemicznej i morfologicznej współpracy blastocysty
i endometrium macicy. Niewątpliwie stanowi jeden z najbardziej krytycznych etapów przebiegu ciąży, determinujący dalszy wzrost lub zahamowanie rozwoju zarodka. Przemierzając jajowód i jamę macicy, jajo
płodowe zużywa nie tylko własne zasoby energetyczne i budulcowe, które
na skutek ciągłych podziałów mitotycznych i metabolizmu komórek stają
się niewystarczające, ale przyswaja również składniki płynu jajowodowego i macicznego. Wyczerpujące się zasoby blastocysty i doraźna asymilacja komponentów płynu fizjologicznego jajowodu i macicy przy stałym
wzroście masy komórkowej jaja nie stanowią odpowiedniego pokrycia
zapotrzebowania energetycznego i budulcowego embrionu. Bez prawidłowej nidacji w endometrium, umożliwiającej wykształcenie łożyska
(placentacja) i rozwój krążenia matyczno-łożyskowego, które gwarantują stabilny i trwały dostęp do substancji odżywczych i tlenu, zarodek
jest skazany na zagładę. Opóźnienie rozpoczęcia procesu zagnieżdżenia;
niekorzystne miejsce implantacji spowodowane wadliwą apozycją lub jej
całkowity brak wynikający z niewłaściwej adhezji; ryzyko niedotlenienia
i niedożywienia zarodka wiążące się z zaburzeniami inwazji trofoblastu
w błonie śluzowej macicy i następowym niedorozwojem łożyska; odrzucenie embrionu przez układ immunologiczny matki dokonujące się na
skutek upośledzenia mechanizmów immunosupresyjnych; postępujący
stan zapalny doczesnej podstawowej po implantacji – to możliwe przyzagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny, rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt.,
s. 184–185; T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska, Poronienie
samoistne, dz. cyt., s. 39; B. Chazan, M. Troszyński, Wczesne niepowodzenia prokreacji,
dz. cyt., s. 47–48; M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem,
dz. cyt., s. 27–28; W. Sylwanowicz, H. Szostakiewicz-Sawicka, Przestrzeń zaotrzewnowa,
dz. cyt., s. 412–413; A. Głodek, M. Kubiczak, P. Urbaniak, G. Walkowiak, E. Nowak-Markwitz, A. Jankowska, Ludzka gonadotropina kosmówkowa – znany hormon o nieznanych funkcjach, „Ginekologia Polska” 83: 2012 nr 10, s. 767–769; M. Szmidt, P. Sysa,
J. B. Bartyzel, T. Niemiec, Gonadotropina kosmówkowa jako kluczowy czynnik regulujący
implantację zarodka, dz. cyt., s. 692–696; A. Dąbrowska-Huć, P. Skałba, Z. Chełmicki,
Ciałko żółte. Fizjologia i patologia, „Ginekologia Praktyczna” 12: 2004 nr 2, s. 49–53;
K. L. Moore, T. V. N. Persaud, M. G. Torchia, Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia, dz. cyt., s. 19–31.
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czyny poronienia ciąży w trakcie nidacji lub wkrótce po jej ukończeniu.
Dane szacunkowe częstotliwości poronień zagnieżdżonych już w endometrium zarodków, dokonujących się przed kliniczną manifestacją objawów ciąży, pozwalają przyjąć zakres strat od 12 do 30% wszystkich implantowanych embrionów46.
Specyficzne dla subklinicznego etapu ciąży intensywne przemiany
rozwojowe zarodka ukazują eksplozję życia i nieprzeciętny dynamizm
wzrostu istoty ludzkiej w tej fazie rozwoju. Choć ten prenatalny proces
rozwoju życiowego nierzadko bywa naznaczony defektami wywołującymi
poronienie, to zadziwia samą wewnętrzną logiką celowości przemian i rygoryzmem praw nim rządzących. Podług własnych mechanizmów kontroli i regulacji natura szybko eliminuje jednostki niezdolne do zapewnienia ciągłości gatunku. Skala selekcji embrionów jest kolosalna i nasuwa
pytanie o skuteczność procesu ludzkiej prokreacji. Z drugiej jednak strony
ukazuje niepowtarzalność każdych narodzin. Z perspektywy biologistycznego paradygmatu prokreacji poronienie subkliniczne jest racjonalną
eliminacją wybrakowanych jednostek biologicznych, zadającą kres ich
dalszemu nieefektywnemu istnieniu. Personalistyczny paradygmat prokreacji również nie negocjuje z naturą zakresu strat ciąż przedklinicznych
i nie kwestionuje trafności embrionalnej selekcji. Rola jednostek ludzkich
jako uczestników międzypokoleniowego przekazu depozytu genetycznego w momencie śmierci wewnątrzmacicznej niewątpliwie ustaje. Nie
podważa to jednak celowości ich krótkotrwałego biologicznego istnienia
ani nie wyczerpuje całej prawdy bytu ludzkiego. Wymiar biologiczny jest
tylko jednym z wielu, które współtworzą istnienie ludzkiej istoty, choć ża46
Por. R. Kurzawa, A. Starczewski, T. Bączkowski, Implantacja zarodka, dz. cyt.,
s. 377–381; J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 97; M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć,
B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży,
dz. cyt., s. 124; B. Chazan, Nieudane rodzicielstwo – współczucie dla rodziców, szacunek dla ciała dziecka, dz. cyt., s. 208; tenże, Lekarz wobec poronienia, dz. cyt., s. 134;
D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny, rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 183–188; M. Zabel, M. Nowicki, Embriologia, dz. cyt., s.
27–28; B. Banaszewska, L. Pawelczyk, Zapłodnienie i zagnieżdżenie, dz. cyt., s. 17–19;
M. Szmidt, P. Sysa, J. B. Bartyzel, T. Niemiec, Gonadotropina kosmówkowa jako kluczowy
czynnik regulujący implantację zarodka, dz. cyt., s. 694.
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den z osobna, jak również sumarycznie wzięte nie wyrażają pełni życia
osobowego. Personalizm wskazuje, że sens zamkniętego zaledwie w kilku
dniach lub godzinach ludzkiego istnienia nie jest zależny od jego gatunkowej przydatności i biologicznej wydajności, ale wynika z autoteleologizmu
bytu osobowego, rozciągając się na płaszczyznę metafizyczną i duchową.
Zamiast pytać o marnotrawstwo natury w dziedzinie ludzkiej prokreacji,
szanując jej prawa, paradygmat ten wskaże, że jedność psychofizyczna
człowieka nie pozwala traktować utraconej w poronieniu subklinicznym
osoby ludzkiej jako li tylko niepełnowartościowej biologicznie jednostki,
a jej śmierci rozpatrywać wyłącznie w kategoriach przeprowadzanej przez
naturę czystki, koniecznej dla utrzymania potencjału genetycznego gatunku ludzkiego. W każdym kolejnym poronieniu życie traci bowiem niepowtarzalna i wyjątkowa, także pod względem biologicznym, osoba ludzka.
„Z naukowego punktu widzenia rozwijający się organizm staje się istotą
ludzką od momentu zapłodnienia, ponieważ wtedy zyskuje typowy dla
człowieka układ chromosomów. Zygota jest pierwszą komórką nowego
organizmu ludzkiego”47.
3. Konceptualizacja i epidemiologia poronienia klinicznego
Poronienie kliniczne jest utratą ciąży zdiagnozowanej biochemicznie
i/lub ultrasonograficznie w okresie poimplantacyjnym, ale przed ukończeniem przez płód 22. tygodnia rozwoju prenatalnego48. Toteż istotną
przesłanką graniczną wyodrębniającą poronienie kliniczne od poronienia przedklinicznego jest kryterium rozpoznania ciąży, warunkowane
nie tylko specyficznym dla każdej kobiety momentem uświadomienia
sobie objawów ciąży (m.in. zatrzymanie miesiączki) i potwierdzenia jej
przez ginekologa położnika, ale samą kliniczną możliwością jego identyfikacji, związaną z tokiem rozwoju embrionalnego. Kwalifikacja poronienia samoistnego jako poronienia klinicznego jest zatem obwarowana
47
K. L. Moore, T. V. N. Persaud, M. G. Torchia, Embriologia i wady wrodzone. Od
zapłodnienia do urodzenia, dz. cyt., s. 307.
48
Por. B. Chazan, Lekarz wobec poronienia, dz. cyt., s. 132; tenże, Nieudane rodzicielstwo – współczucie dla rodziców, szacunek dla dziecka, dz. cyt., s. 207–208.
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wystąpieniem szeregu obiektywnych i subiektywnych okoliczności, które
zaważą na tym, w jakim wieku ciąża zostanie rozpoznana. Diagnostyka
biochemiczna i rozpoznanie ultrasonograficzne wykazują w tym względzie znaczące zróżnicowanie czasowe.
Diagnostyka biochemiczna opiera się na wykryciu podjednostki beta
gonadotropiny kosmówkowej (β-hCG)49 w osoczu krwi lub przy wykorzystaniu standardowych testów hormonalnych w porannej dawce moczu ciężarnej50. Przypuszcza się, że jeszcze w okresie przedimplantacyjnym embrion wykazuje zdolność wydzielniczą hormonu ciążowego51.
Z pewnością chodzi tu jednak o przypadającą w okresie bruzdkowania
transkrypcję genów podjednostki alfa i beta tego hormonu oraz sekrecję
związanego z nim białka, a nie wprost rozumianą aktywność wydzielniczą52. Za produkcję gonadotropiny kosmówkowej odpowiedzialny jest
bowiem syncytiotrofoblast, który w procesie nidacji różnicuje się z trofoblastu około 8–9. dnia od zapłodnienia53. Możliwe jest zatem wykrycie
obecności hormonu ciążowego na wczesnych etapach ciąży, jeszcze przed
manifestacją innych objawów klinicznych, ale już po wykształceniu syncytiotrofoblastu54. Jego zawartość w surowicy jest stwierdzana około 9.
dnia po koncepcji55. Do końca szóstego tygodnia od zatrzymania mie49
Niektórzy autorzy negatywnie oceniają błędne w ich przekonaniu określanie
gonadotropiny kosmówkowej mianem „podjednostki beta”. Uzasadniają to faktem, iż
przeważająca większość obecnie dostępnych testów hormonalnych wykrywa całą cząsteczkę hCG. Por. S. R. Goldstein, Diagnostyka prenatalna, dz. cyt., s. 28.
50
Por. A. Stupak, A. Kwaśniewska, Aktualne rekomendacje postępowania w poronieniu, „Wiadomości Lekarskie” 68: 2015 nr 1, s. 80; M. Zabel, M. Nowicki, Embriologia, dz.
cyt., s. 28; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 17.
51
Por. J. Skrzypczak, Zapłodnienie, dz. cyt., s. 124.
52
Por. A. Głodek, M. Kubiczak, P. Urbaniak, G. Walkowiak, E. Nowak-Markwitz,
A. Jankowska, Ludzka gonadotropina kosmówkowa – znany hormon o nieznanych funkcjach, dz. cyt., s. 768.
53
Por. H. Bartel, Embriologia medyczna. Ilustrowany podręcznik, dz. cyt., s. 46;
B. Banaszewska, L. Pawelczyk, Zapłodnienie i zagnieżdżenie, dz. cyt., s. 19; M. Zabel,
M. Nowicki, Embriologia, dz. cyt., s. 27–28.
54
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 17.
55
Por. A. Stupak, A. Kwaśniewska, Aktualne rekomendacje postępowania w poronieniu, dz. cyt., s. 80.
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siączki wartości stężeń β-hCG rosną wykładniczo, średnio co 48–72 godziny, ulegając względnie stałemu podwajaniu56. Powyżej siódmego tygodnia, przy zakresie stężeń od 6000 mIU/ml do 10 000 mIU/ml, poziom
wydzielniczy podjednostki beta traci znamiona przyrostu szybkiego i relatywnie stałego57. Stężenie osoczowe gonadotropiny kosmówkowej jest
szczególnie wysokie w pierwszym trymestrze ciąży, najwyższe pomiędzy
11. a 13. tygodniem rozwoju płodowego58. W późniejszym czasie obserwowalny jest spadek produkcji hormonu, choć jest on wykrywany we
krwi położnic, które donosiły ciążę, do 30 dni po porodzie, natomiast
u kobiet, które poddały się aborcji, do 60 dni po zabiegu59. Nazbyt wysokie lub niskie zawartości gonadotropiny kosmówkowej w surowicy
wskazują na nieprawidłowości wzrostu wewnątrzmacicznego dziecka lub
występowanie zaburzeń towarzyszących ciąży60. Mogą one sygnalizować
ciążę ektopową, poronienie samoistne, zaśniad groniasty, nowotwór trofoblastu czy aberracje chromosomowe płodu61. Począwszy od lat 30. XX
wieku Światowa Organizacja Zdrowia wypracowała trzy normy referencyjne dla określenia stężenia β-hCG62. Obecnie stosowany Trzeci Międzynarodowy Standard (Third International Standard – 3rd IS) opiera się
na oczyszczonym roztworze podjednostki beta hormonu i ma, tak jak
poprzednie normy, własną skalę wartości referencyjnych63.
Biochemiczne markery stwarzają dobre warunki rozpoznania ciąży
o wiele wcześniej, niż jest to możliwe przy użyciu ultrasonografii. Ultrasonografia przezpochwowa (TVS – Transvaginal ultrasound) wykonana
w pierwszym trymestrze poświadcza istnienie i żywotność pęcherzyka
Por. T. G. Stovall, Poronienie i ciąża pozamaciczna, dz. cyt., s. 673.
Por. tamże.
58
Por. A. Głodek, M. Kubiczak, P. Urbaniak, G. Walkowiak, E. Nowak-Markwitz,
A. Jankowska, Ludzka gonadotropina kosmówkowa – znany hormon o nieznanych funkcjach, dz. cyt., s. 768.
59
Por. tamże.
60
Por. tamże.
61
Por. tamże.
62
Por. T. G. Stovall, Poronienie i ciąża pozamaciczna, dz. cyt., s. 673.
63
Por. tamże.
56
57
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ciążowego, uwidacznia etap jego rozwoju i miejsce lokalizacji64. Pierwsze badanie sondą przezpochwową winno zostać poprzedzone wywiadem położniczym z pacjentką w celu określenia przypuszczalnego wieku
ciąży, co ma niebagatelne znaczenie dla właściwej interpretacji ultrasonograficznego obrazu rozwoju dziecka65. Obraz ten jest w większym
stopniu skorelowany z wiekiem ciąży niż poziom stężenia w osoczu krwi
podjednostki beta gonadotropiny kosmówkowej66. Dla prawidłowej oceny stopnia zaawansowania ciąży konieczne jest zgromadzenie w ramach
wywiadu informacji o przebytych operacjach ginekologicznych, dacie
pierwszego dnia ostatniej miesiączki, dacie pozytywnego testu ciążowego, długości cyklu jajnikowego, rodzaju i dacie inseminacji, stosowaniu
doustnych tabletek antykoncepcyjnych, wewnątrzmacicznego systemu
hormonalnego lub wkładki wewnątrzmacicznej w okresie, w którym doszło do zapłodnienia67. Dane pozyskane z wywiadu położniczego, wyniki
testów hormonalnych i uzyskany obraz USG pozwalają na skorygowanie
ewentualnych różnic przewidywanego na ich podstawie wieku ciążowego, uniknięcie jego zaniżenia bądź zawyżenia, a tym samym błędnego
stwierdzenia zaburzenia ciąży, faktycznie będącej na wcześniejszym etapie prawidłowego rozwoju. Jeżeli badanie USG potwierdzi umiejscowienie pęcherzyka ciążowego w środowisku wewnątrzmacicznym, zwykle
nie przeprowadza się równolegle do analizy stężenia β-hCG dodatkowego pomiaru progesteronu w osoczu krwi68. Seryjne oznaczanie stężenia
hormonu ciążowego i progesteronu w surowicy ciężarnej znajduje uzasadnienie w przypadku podejrzenia ciąży ektopowej lub poronienia samoistnego69. Przy przezpochwowym wykonywaniu badań ultrasonograficznych niezbędna jest znajomość poziomu progowego, definiowanego
jako najwcześniejszy zakres czasowy, w którym dana struktura embrionalna, stanowiąca podstawę oceny prawidłowego przebiegu ciąży, może
Por. G. Johns, E. Jauniaux, Rozwój wczesnej ciąży, dz. cyt., s. 17.
Por. tamże, s. 9.
66
Por. T. G. Stovall, Poronienie i ciąża pozamaciczna, dz. cyt., s. 673.
67
Por. G. Johns, E. Jauniaux, Rozwój wczesnej ciąży, dz. cyt., s. 9–10.
68
Por. tamże, s. 10–11.
69
Por. S. R. Goldstein, Diagnostyka poronienia, dz. cyt., s. 34.
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zostać uwidoczniona na obrazie USG70. Za taką strukturę na wczesnych
etapach wzrostu prenatalnego uznaje się pęcherzyk ciążowy, w dalszej
kolejności pęcherzyk żółtkowy i czynność serca71. W 4. tygodniu dostrzegalne są pierwsze cechy ultrasonograficzne ciąży w postaci pogrubionego endometrium z echogenicznym pierścieniem trofoblastycznym72.
W 5. tygodniu istotnymi wykładniami żywej ciąży wewnątrzmacicznej
są: rozpoznawalna lokalizacja bieguna płodowego, widoczny pęcherzyk
żółtkowy i dokumentowana powyżej 26. dnia od zapłodnienia czynność
serca płodu73. Przyjmuje się, że najpóźniej do ukończenia 5. tygodnia
badanie USG powinno uwidocznić pęcherzyk ciążowy w doczesnej74.
W przypadku trudności z jednoznacznym stwierdzeniem jego lokalizacji do czasu otrzymania obrazu ciąży wewnątrzmacicznej lekarzowi zawsze winno towarzyszyć założenie wystąpienia ciąży obcosiedliskowej75.
W 6. tygodniu możliwe jest wyróżnienie na obrazie ultrasonograficznym
prymitywnej cewy nerwowej76. 8. tydzień znamionują zauważalne ruchy
płodu i wyraźna rozpoznawalność żołądka, móżdżka, przodomózgowia,
tyłomózgowia i śródmózgowia, splotu naczyniówkowego i naczyń pępowinowych, zawiązków kończyn górnych i dolnych77. Jeżeli poniżej 8.
tygodnia czynność serca płodu przyjmuje zakres 70–79 uderzeń na minutę, istnieje wysokie ryzyko poronienia klinicznego78. Pomiędzy 9. a 12.
tygodniem możliwe będzie uchwycenie pęcherza moczowego, położenia serca i jego czterech jam, mineralizacji kości, zwłaszcza w sklepieniu
czaszki, dostrzeżenie palców u dłoni i stóp, aktywności środkowej części
jelita oraz postępującego zaniku pęcherzyka żółtkowego i jamy pozazPor. tamże, s. 31.
Por. tamże.
72
Por. G. Johns, E. Jauniaux, Rozwój wczesnej ciąży, dz. cyt., s. 12, 17.
73
Por. tamże, s. 13.
74
Por. S. R. Goldstein, Diagnostyka poronienia, dz. cyt., s. 35.
75
Por. A. Stupak, A. Kwaśniewska, Aktualne rekomendacje postępowania w poronieniu, dz. cyt., s. 80.
76
Por. G. Johns, E. Jauniaux, Rozwój wczesnej ciąży, dz. cyt., s. 14.
77
Por. tamże, s. 14–15.
78
Por. A. Stupak, A. Kwaśniewska, Aktualne rekomendacje postępowania w poronieniu, dz. cyt., s. 80.
70
71
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arodkowej79. Jednym z najistotniejszych kryteriów ultrasonograficznych
oceny wzrostu wczesnej ciąży jest pomiar długości ciemieniowo-siedzeniowej (CRL) zarodka i płodu, możliwy dzięki wysokiej rozdzielczości
sond przezpochwowych, pozwalającej na wyróżnienie poszczególnych
struktur anatomicznych80. Szeroko dyskutowaną kwestią jest ryzyko negatywnych skutków stosowania USG dla rozwijającego się w łonie matki
dziecka81. Część autorów w grupie prawdopodobnych następstw wymienia: ograniczenie wzrostu wewnątrzmacicznego, mniejszą wagę urodzeniową noworodka, leworęczność mężczyzn, opóźnienie rozwoju mowy,
dysleksję82. Doniesienia innych badaczy nie dostarczają wystarczających
dowodów o istnieniu korelacji pomiędzy ekspozycją ultrasonograficzną
w ciąży a zaburzeniami rozwoju neurologicznego, nowotworami wieku
dziecięcego, leworęcznością chłopców lub dziewcząt czy mniejszą wagą
urodzeniową noworodka83. Problematyka szkodliwości badań ultrasonograficznych skłania do daleko idącej ostrożności, wyrażającej się w wykonywaniu USG na jak najlepszej aparaturze, u jak najlepszego specjalisty, w jak najpóźniejszym okresie ciąży, w możliwie najkrótszym czasie
badania oraz jak najrzadziej84. Rutynowe USG zalecane jest w każdym
trymestrze ciąży, choć obecnie szczególne znaczenie w ocenie stanu płodu nadaje się coraz częściej tzw. badaniu eksperckiemu, przypadającemu
między 11. a 14. tygodniem, którego celem jest określenie ryzyka zespołu
Por. G. Johns, E. Jauniaux, Rozwój wczesnej ciąży, dz. cyt., s. 15.
Por. tamże, s. 13.
81
Por. B. Chazan, Biologiczne następstwa ekspozycji na pole elektromagnetyczne w zakresie reprodukcji i rozwoju. Badania doświadczalne i epidemiologiczne, dz. cyt., s. 14.
82
Por. D. Marinac-Dabic, C. J. Krulewitch, R. M. Jr. Moore, The safety of prenatal
ultrasound exposure in human studies, „Epidemiology” 13: 2002 Suppl. 3, s. 19–22; J. P.
Newnham, S. F. Evans, C. A. Michael, F. J. Stanley, L. I. Landau, Effects of frequent ultrasound during pregnancy: a randomised controlled trial, „The Lancet” 342: 1993, s. 887–891.
83
Por. K. A. Salvesen, EFSUMB: safety tutorial: epidemiology of diagnostic ultrasound
exposure during pregnancy-European committee for medical ultrasound safety (ECMUS),
„European Journal of Ultrasound” 15: 2002 nr 3, s. 165–171; tenże, Ultrasound in pregnancy and non-right handedness: meta-analysis of randomized trials, „Ultrasound in Obstetrics & Gynecology” 38: 2011 nr 3, s. 267–271.
84
Por. D. Kornas-Biela, Okres prenatalny, dz. cyt., s. 169.
79
80
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Downa85. Nie mniejszą wagę przypisuje się ultrasonografii dopplerowskiej. Gwarantuje ona nie tylko wcześniejsze rozpoznanie i potwierdzenie rozwoju ciąży niż jest to możliwe przy zastosowaniu konwencjonalnej
ultrasonografii przezpochwowej, ale na późniejszych etapach ciąży pozwala na miarodajną ocenę krążenia płodowego oraz krążenia matczyno-płodowego86.
Zdiagnozowanych klinicznie zostanie jedynie 40% wszystkich ciąż87.
Na 100 poczętych dzieci zaledwie 30 z nich urodzi się żywe, kolejne 10
ulegnie poronieniu klinicznemu. Pozostałe 60 jest ronionych przed klinicznym stwierdzeniem faktu ich poczęcia. Odsetek ciąż traconych po
klinicznym rozpoznaniu wynosi zatem około 10%88. Według danych Instytutu Matki i Dziecka gromadzonych w latach 1990–1997 rokrocznie
w polskich szpitalach odnotowuje się 40–45 tysięcy poronień samoistnych ciąż rozpoznanych89. Dane ministerialne za lata 1990–2005 pozwalają stwierdzić, że liczba poronień klinicznych we wskazanym czasookresie wahała się od 40,7 tysięcy do blisko 60 tysięcy ciąż rocznie (tab. 1).
Tab. 1. Poronienia samoistne ciąż rozpoznanych klinicznie w Polsce w latach
1990–2005
Rok
1990
1991
1992
1993

Poronienia samoistne
59 454
55 992
51 802
53 057

Por. tamże, s. 168.
Por. T. G. Stovall, Poronienie i ciąża pozamaciczna, dz. cyt., s. 678.
87
Por. B. Chazan, Nieudane rodzicielstwo – współczucie dla rodziców, szacunek dla
ciała dziecka, dz. cyt., s. 208.
88
Por. U. Dudziak, Sytuacja rodziców doświadczających śmierci dziecka przed urodzeniem, w: Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego, dz. cyt.,
s. 181; B. Chazan, Lekarz wobec poronienia, dz. cyt., s. 132; B. Chazan, M. Troszyński,
Wczesne niepowodzenia prokreacji, dz. cyt., s. 48; B. Chazan, Nieudane rodzicielstwo –
współczucie dla rodziców, szacunek dla ciała dziecka, dz. cyt., s. 208.
89
Por. U. Dudziak, Sytuacja rodziców doświadczających śmierci dziecka przed urodzeniem, dz. cyt., s. 181.
85
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1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

46 970
45 300
45 054
44 185
43 959
41 586
41 007
40 559
41 707
41 381
42 183
40 754

Źródło: Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania Ustawy o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach odpuszczalności przerywania ciąży, Warszawa
2001–2005. Cytuję za: Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2005–2006, Warszawa:
Rządowa Rada Ludnościowa, 2006, s. 242.

Dostrzegalne jest systematyczne zmniejszenie się liczby poronień
klinicznych w analizowanym piętnastoleciu. Prawdopodobnie można
to wiązać z polepszeniem opieki prekoncepcyjnej kobiet i większą świadomością wśród małżonków, dotyczącą konieczności podjęcia działań
przygotowawczych do poczęcia dziecka. Zwiększa to bowiem szanse na
rozpoznanie i eliminację jeszcze w okresie prekoncepcyjnym potencjalnych czynników poronienia klinicznego warunkowanych środowiskowo, jak styl życia kobiety, charakter wykonywanej pracy, ekspozycja na
teratogeny itp. Ukazany zakres strat ciąż klinicznie rozpoznanych nie
odzwierciedla faktycznej liczby osób dotkniętych doświadczeniem poronienia samoistnego. Już tylko w zawężonym wymiarze należy wziąć pod
uwagę, oprócz roniącej kobiety, także ojca dziecka, jego żyjące rodzeństwo oraz dziadków. Szacunkowo grono utożsamiających się z trudną sytuacją utraty dziecka może obejmować nawet 250 tysięcy osób rocznie90.
90
Por. Konferencja Episkopatu Polski. List pasterski Otoczmy troską życie człowieka
na Niedzielę Świętej Rodziny (28.12.2008).
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Dostęp do statystyki poronień za lata 2006–2014 jest utrudniony.
W celu uzyskania aktualnych danych z tego okresu autor pracy zwrócił
się w trybie informacji publicznej do krajowego konsultanta ds. ginekologii i położnictwa. W odpowiedzi został odesłany do Departamentu Matki
i Dziecka w Ministerstwie Zdrowia. Nie uzyskawszy tam poszukiwanych
statystyk, podjął próbę ich zdobycia w Departamencie Informacji Głównego Urzędu Statystycznego. W odpowiedzi na pismo zainteresowanego
Departament stwierdził, iż GUS nie dysponuje danymi statystycznymi
poronień, lecz jedynie zgonów niemowląt i martwych urodzeń, które systematycznie zamieszcza w Rocznikach Demograficznych, i polecił zapoznanie się z opracowaniem Rządowej Rady Ludnościowej Sytuacja demograficzna Polski. Raport 2005–2006 (Warszawa 2006). Raport ten jednak
zawiera przedstawioną wyżej stabelaryzowaną statystykę poronień za lata
1990–2005, zapożyczoną ze Sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach odpuszczalności przerywania ciąży (Warszawa 2001–2005). Ostatni
tego typu raport sprawozdawczy Rady Ministrów ukazał się w roku 2016
i relacjonuje stan działań za rok 201491. Zarówno w tym dokumencie, jak
i w sprawozdaniach z lat poprzednich nie uwzględniono informacji epidemiologicznych dotyczących poronień klinicznych, ale ujęto statystykę
umieralności okołoporodowej płodów i noworodków. Poniżej zamieszczono dane z roku 2013, ponieważ raport za rok 2014 nie zawiera zestawienia
danych porównujących urodzenia żywe i martwe oraz zgonów niemowląt
z podziałem na poszczególne województwa (tab. 2)92.

91
Por. Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania
w roku 2014 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży Dz. U. nr 17 poz. 78, Warszawa: 2016.
92
Por. Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania
w roku 2013 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży Dz. U. nr 17 poz. 78, Warszawa: 2015, s. 8–11.

Urodzenia
Zgony niemowląt
w tym
w tym w wieku
ogółem
ogółem
0–6 dni
żywe
martwe
370 962
369 576
1 386
1 684
846
25 914
25 805
109
132
71
19 926
19 853
73
88
56
19 810
19 738
72
90
40
9 780
9 737
43
55
28
22 501
22 420
81
105
54
34 406
34 307
99
131
58
55 611
55 400
211
214
119
8 271
8 227
44
35
13
20 445
20 373
72
92
50
10 650
10 619
31
49
29
24 052
23 938
114
103
50
42 993
42 829
164
218
93
10 744
10 720
24
52
28
13 670
13 624
46
80
41
36 715
36 561
154
163
82
15 474
15 425
49
77
34
Współczynnik
umieralności
okołoporodowej
6,0
6,9
6,5
5,7
7,3
6,0
4,6
5,9
6,9
6,0
5,6
6,8
6,0
4,8
6,4
6,4
5,4

Źródło: Główny Urząd Statystyczny. Cytuję za: Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz skutkach stosowania w roku
2013 Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach odpuszczalności przerywania ciąży, dz. cyt., s. 10.

Ogółem
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

Województwa

Tab. 2. Urodzenia żywe i martwe, zgony niemowląt, współczynnik umieralności okołoporodowej w 2013 roku
według województw
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Wedle powyższych danych liczba zgonów noworodków i martwych
urodzeń zarejestrowana w 2013 roku wpisuje się w dominujący od 1990
roku spadkowy trend umieralności okołoporodowej. Dla porównania
należy przywołać, iż wskaźnik ten na początku lat dwutysięcznych kształtował się na poziomie około 10‰. Z kolei w pierwszej połowie lat 90. XX
wieku sięgał blisko 20‰. W roku 2013 natomiast ogółem przyjął wartość
6,0‰, przy czym w mieście 5,8‰, a na wsi 6,3‰. Najwyższy wskaźnik
umieralności okołoporodowej w analizowanym roku sprawozdawczym
odnotowano w województwach: lubuskim, opolskim i dolnośląskim. Najniższą wartość wskaźnika stwierdzono w województwach: małopolskim,
świętokrzyskim i zachodniopomorskim. Umieralność okołoporodowa
jest wieloczynnikowo uwarunkowana. Należy mieć na uwadze wzajemne
skorelowanie i częstokroć kumulatywne oddziaływanie czynników środowiskowych, genetycznych, endokrynologicznych, immunologicznych
i infekcyjnych na przebieg ciąży i rozwój dziecka w okresie płodowym
i noworodkowym93.
W roku 2014 utrzymała się wieloletnia tendencja spadkowa współczynników zgonów niemowląt i umieralności okołoporodowej. W rozpatrywanym roku liczba zgonów niemowląt wyniosła 1 583, z tego 70%
dzieci zmarło jeszcze w okresie noworodkowym. Jest to więc o ponad
100 dzieci mniej niż w roku 2013. Wśród przyczyn zgonów noworodków
i niemowląt dominowały wrodzone wady rozwojowe i choroby okresu
okołoporodowego. Wskaźnik umieralności okołoporodowej osiągnął
poziom 5,6‰ i obniżył się w stosunku do roku 201394.
Przywołana statystyka nie odzwierciedla skali poronień klinicznych
w latach 2013 i 2014. W dokumentacji medycznej pojęciem martwego urodzenia określa się bowiem zgon płodu powyżej 22. tygodnia ciąży*. PoszuPor. tamże, s. 9–10.
Por. Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach stosowania
w roku 2014 Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży Dz. U. nr 17 poz. 78, dz. cyt.,
s. 21.
*
Termin poronienie funkcjonuje w obszarze praktyki klinicznej i służy do opracowań
statystycznych. Na gruncie prawa nomenklatura związana z poronieniem jest nieścisła
93
94
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kując innych źródeł aktualnych danych w tym zakresie, autor pracy skierował w trybie informacji publicznej do każdego z szesnastu wojewódzkich
oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia pisemne zapytanie o liczbę poronień samoistnych zarejestrowanych w roku 2014. Pozytywną odpowiedź
uzyskał jedynie z trzech oddziałów: krakowskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego. Pozostałe oddziały bądź w ogóle nie udzieliły odpowiedzi
na zadane pytanie, mimo iż są do tego zobowiązane odnośnymi przepisami
Kodeksu postępowania administracyjnego, bądź odmówiły udostępnienia
żądanych informacji (Katowice, Wrocław). Na podstawie danych sprawozdanych przez świadczeniobiorców z obszaru Małopolskiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ w Krakowie w okresie od stycznia do grudnia 2014
roku odnotowano 1 997 poronień klinicznych95, natomiast na terenie Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Gdańsku stwierdzono 1 102
poronienia kliniczne96. Szczegółowe dane w tym przedmiocie przekazał
i niekonsekwentnie stosowana. W zakresie dokumentacji medycznej (np. karta noworodka) prawodawca rozróżnia poronienie i martwe urodzenie, stosując kryterium czasowe. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2010 roku, regulujące rodzaj, zakres i sposób przetwarzania dokumentacji medycznej, definiuje poronienie jako: „wydalenie lub
wydobycie z ustroju matki płodu, który nie oddycha ani nie wykazuje żadnego innego
znaku życia, jak czynność serca, tętnienie pępowiny lub wyraźne skurcze mięśni zależnych od woli, o ile nastąpiło to przed upływem 22. tygodnia ciąży (21 tygodni i 6 dni)”.
Z kolei śmierć płodu następującą powyżej 22. tygodnia ciąży, kwalifikuje jako martwe
urodzenie, czyli zgon płodu. W dokumentacji medycznej poronienie nie jest więc utożsamiane ze zgonem płodu. W aktach stanu cywilnego, jak i w dokumentacji niezbędnej
do ich wydania oraz dokonania pochówku dziecka (przykładowo karta martwego urodzenia czy karta zgonu), poronienie zostało zrównane ze zgonem płodu, czyli martwym
urodzeniem. W polskim systemie prawnym obowiązują zatem dwie definicje martwego
urodzenia. Odrębną wprowadzono na poczet dokumentacji medycznej (w której zostaje odróżnione od poronienia kryterium czasowym) i zgoła odmienną dla aktów stanu
cywilnego oraz dokumentacji niezbędnej do organizacji pochówku (w której poronienie utożsamiono z martwym urodzeniem). Por. J. Haberko, Wybrane problemy prawne
w praktyce lekarza ginekologia położnika, w: Położnictwo, t. 1 Fizjologia ciąży, dz. cyt.,
s. 243; R. Kubiak, Prawne aspekty pochówku dzieci martwo urodzonych, „Medycyna
Praktyczna” 5: 2011, s. 24–25.
95
Por. Pismo nr WOKSI.012.49.1.2015 z dnia 12 listopada 2015 r. Małopolskiego
Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie.
96
Por. Pismo nr 11 NFZ/WOSZ-M-AS/MSH/97081/2015 z dnia 16 listopada 2015 r.
Pomorskiego Wojewódzkiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia w Gdańsku.
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Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Szczecinie97. Liczba pacjentów z rozpoznaniem poronienia samoistnego w oddziale szczecińskim
kształtowała się w latach 2010–2014 następująco: 2010 – 1 071; 2011 – 1
123, 2012 – 1 075, 2013 – 1 006, 2014 – 932 osoby98. W ostatnim trzechleciu ujawniła się zatem tendencja spadkowa liczby poronień w oddziale zachodniopomorskim. Dostrzegalne są duże dysproporcje statystyki poronień w roku 2014 pomiędzy trzema wskazanymi wyżej oddziałami NFZ.
Pomiędzy oddziałem krakowskim a szczecińskim różnica ta wynosi ponad
1000 poronień. Z ukazanego zróżnicowania liczby poronień pomiędzy województwami nie można jednak wyciągać wniosków dotyczących częstości
poronień, ponieważ do analiz porównawczych konieczna byłaby znajomość liczby poczęć. Obecnie nie ma dostępu do takich danych. Dla celów
roboczych można porównywać relacje pomiędzy liczbą żywych urodzeń
i liczbą poronień w danym województwie. Pozwoliłoby to na przybliżone
określenie nasilenia zjawiska poronień.
Ryzyko poronienia klinicznego jest odmienne w poszczególnych trymestrach i tygodniach ciąży. Przyjmuje się, że wraz ze wzrostem wieku
ciążowego maleje częstotliwość jego występowania99. Ciąże pierwszego
trymestru obarczone są wyższym ryzykiem niepowodzenia niż trymestru drugiego100. Istnieje z kolei większe prawdopodobieństwo ustalenia
dokładnej przyczyny poronienia ciąży utraconej w drugim trymestrze
niż w pierwszym101. Biorąc pod uwagę cenzus tygodniowy, wskazuje się,
że najwyższy odsetek poronień odnotowuje się przed finalizacją 12. tygodnia ciąży – obejmuje on 80% wszystkich poronień klinicznych102. PowyPor. Pismo nr WO.0123.55.2015 z dnia 19 listopada 2015 r. Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie.
98
Por. Załącznik nr 1 do Pisma nr WO.0123.55.2015 z dnia 19 listopada 2015 r.
Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w Szczecinie.
99
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 97.
100
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 47.
101
Por. tamże.
102
Por. T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska, Poronienie
samoistne, dz. cyt., s. 39; M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka
poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 124.
97
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żej 14. tygodnia straty sięgają już tylko 2–3% ciąż103. Poronienie kliniczne
jest najczęstszą przyczyną śmierci płodów. Blisko 90% z nich dokonuje
się w postaci poronienia klinicznego przed 20. tygodniem ciąży104. Ryzyko poronienia wiąże się także z wcześniejszymi niepowodzeniami prokreacyjnymi i rośnie z każdym kolejnym. Po jednym poronieniu klinicznym możliwość wystąpienia drugiego przyjmuje zakres od 13 do 24%105.
Podkreśla się jednak, że utrata jednego dziecka dla większości kobiet ma
charakter epizodyczny i niekoniecznie musi udaremnić lub skomplikować donoszenie następnej ciąży106. Około 90% kobiet po pierwszej stracie rodzi zdrowe dziecko w drugiej ciąży107. Po dwóch bezpośrednio następujących po sobie poronieniach ryzyko kolejnego wzrasta do 28%108.
Po trzech lub większej liczbie przekracza 45%109. Około 1% ogółu kobiet
zostało doświadczonych stratą aż trzech ciąż z rzędu110. Donoszenie prawidłowej ciąży pomiędzy dwoma poronieniami zwiększa szansę na unikPor. J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel przy współpr. M. Obladena, Położnictwo
praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 371; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 45.
104
Por. M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 124.
105
Por. J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 371; Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych patologii wczesnej ciąży oraz postępowania
w ciąży po zapłodnieniu in vitro, „Przegląd Menopauzalny” 6: 2004, s. 8; M. Lewicka,
M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie
po stracie ciąży, dz. cyt., s. 124.
106
Por. J. Skrzypczak, (a). Poronienie, dz. cyt., s. 97; P. Fiegler, P. Węgrzyn, J. Radzioch, K. Kamiński, Przyczyny, etiologia oraz współczesne metody diagnostyki i leczenia
poronień, dz. cyt., s. 26.
107
Por. B. Chazan, Lekarz wobec poronienia, dz. cyt., s. 133.
108
Por. M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 124; Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych patologii wczesnej ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro, dz. cyt., s. 8.
109
Por. tamże; M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 124; Diagnostyka i terapia
w przypadku poronień nawracających w I i II trymestrze ciąży. Wytyczne Royal College of
Obstetricians and Gynaecologists nr 17, kwiecień 2011, „Medycyna Praktyczna. Ginekologia i Położnictwo” 5: 2011, s. 58.
110
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 97.
103
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nięcie niepowodzeń prokreacyjnych w przyszłości, choć nie wyklucza
poronień nawykowych111. Niektórzy klinicyści stoją na stanowisku, że
w określeniu stopnia zagrożenia poronieniem klinicznym istotniejszym
kryterium rokowniczym od liczby dotychczas przebytych poronień jest
ocena prawidłowości i regularności krwawień miesiączkowych112. Nie
mniejsze znaczenie mają także wiek ciężarnej, wiek ojca, liczba płodów,
trudności z poczęciem dziecka i rodzaj zapłodnienia. Częstotliwość poronień istotnie wzrasta poniżej 25. roku życia kobiety i w okresie okołomenopauzalnym. Po 40. roku życia poronieniem kończy się blisko 50%
ciąż, a po ukończeniu przez ciężarną 45. lat ronionych jest nawet 93%
ciąż113. Wyższy odsetek poronień u starszych kobiet wynika z obniżania
się wraz z wiekiem jakości komórek jajowych i zawartego w nich materiału genetycznego, pogorszenia funkcji endometrium, postępujących
zmian w regulacji i przebiegu cyklu miesiączkowego114. Jakość męskich
gamet również ulega pogorszeniu w cyklu życia115. Sytuację prokreacyjną
35-letniej kobiety i 40-letniego mężczyzny znamionuje wysoki wskaźnik
ryzyka utraty dziecka116. Ciąże wielopłodowe, zwłaszcza jednojajowe, są
Por. A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 13; Diagnostyka i terapia w przypadku poronień nawracających w I i II trymestrze ciąży. Wytyczne Royal
College of Obstetricians and Gynaecologists nr 17, kwiecień 2011, dz. cyt., s. 58.
112
Por. W. Kaźmierczak, P. Fiegler, P. Węgrzyn, J. Radzioch, K. Kamiński, Przyczyny,
etiologia oraz współczesne metody diagnostyki i leczenia poronień, dz. cyt., s. 26.
113
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 97; Diagnostyka i terapia w przypadku poronień nawracających w I i II trymestrze ciąży. Wytyczne Royal College of Obstetricians and Gynaecologists nr 17, kwiecień 2011, dz. cyt., s. 58; W. Kaźmierczak, P. Fiegler,
P. Węgrzyn, J. Radzioch, K. Kamiński, Przyczyny, etiologia oraz współczesne metody diagnostyki i leczenia poronień, dz. cyt., s. 26.
114
Por. G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne, dz.
cyt., s. 192; P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 4.
115
Por. T. Dmochowski, Zmniejszona płodność i niepłodność, w: Rozpoznawanie
płodności. Materiały edukacyjno-dydaktyczne dla nauczycieli NPR, pracowników służby
zdrowia oraz zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym, dz. cyt., s. 40; G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne, dz. cyt., s. 192.
116
Por. Diagnostyka i terapia w przypadku poronień nawracających w I i II trymestrze ciąży. Wytyczne Royal College of Obstetricians and Gynaecologists nr 17, kwiecień
2011, dz. cyt., s. 58.
111

76

Rozdział 1

bardziej zagrożone niepowodzeniem niż ciąże jednopłodowe117. Kobiety
doświadczające trudności z zajściem w ciążę mogą liczyć na 70% szans na
urodzenie dziecka118. Ciąże pochodzące z zapłodnienia in vitro obarczone
są wyższym wskaźnikiem poronień niż będące rezultatem zapłodnienia
naturalnego119. Należy podkreślić, że ryzyko straty ciąży u kobiety, która
dotychczas nie przebyła poronienia, bez względu na to, czy jest pierwiastką, czy wieloródką, zawsze oscyluje na granicy 5%120.
4. Typologia, diagnostyka i postępowanie terapeutyczne
w poronieniu klinicznym
Ze względu na wiek traconej ciąży poronienia kliniczne dzieli się na
wczesne i późne121. Poronienie kliniczne następujące do 12. tygodnia jest
określane mianem poronienia wczesnego122. Utratę dziecka powyżej 12.,
ale przed finalizacją 22. tygodnia ciąży uznaje się za poronienie późne123.
Poszczególni autorzy wskazują na 10. tydzień ciąży jako cenzus rozgraniczający poronienia wczesne od późnych124. Istnieją w tym względzie
różnorakie klasyfikacje125. The Special Interest Group for Early Pregnancy, działająca dla The European Society of Human Reproduction and
Embryology (ESHRE), rekomendowała zmianę stosowanej dotychczas
w piśmiennictwie i praktyce klinicznej nieprecyzyjnej nomenklatury odnoszącej się do strat ciąż i przedłożyła projekt nowego systemu klasyfikacji, uwzględniającego dane pochodzące z diagnostyki ultrasonograPor. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 45.
Por. tamże.
119
Por. tamże.
120
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 97; B. Kwinecka-Dmitriew, M. Zakrzewska, A. Latos-Bieleńska, J. Skrzypczak, Częstość występowania aberracji chromosomowych w materiale z poronień, „Ginekologia Polska” 81: 2010 nr 12, s. 897.
121
Por. U. Dudziak, Sytuacja rodziców doświadczających śmierci dziecka przed urodzeniem, dz. cyt., s. 181.
122
Por. tamże.
123
Por. tamże.
124
Por. J. Skrzypczak, Badania diagnostyczne u kobiet z wczesnymi utratami ciąż, dz.
cyt., s. 365.
125
Por. tamże.
117
118
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ficznej i wykorzystywanej w niej terminologii126. Przykładowo, pojęcia
strata wczesnej ciąży (early pregnancy loss) i poronienie zatrzymane (delayed miscarriage) postuluje się zastąpienie definicją stwierdzenia pustego pęcherzyka ciążowego lub wykrycia płodu bez czynności serca poniżej
12. tygodnia ciąży, natomiast pojęcie strata późnej ciąży (late pregnanacy
loss) określeniem zaniku czynności serca płodu po 12. tygodniu ciąży127.
Niektóre propozycje idą jeszcze dalej, domagając się wyeliminowania
z języka osób profesjonalnie zajmujących się patologią wczesnej ciąży
terminu poronienie na rzecz określenia niepowodzenie wczesnej ciąży128.
Podnoszone postulaty racjonalizacji i ujednolicenia terminologii odnoszącej się do poronień klinicznych wynikają z przekonania, iż obecnie
używane definicje są niejednoznaczne, albowiem część z nich odwołuje
się do klinicznych objawów poronień, inne z kolei kładą większy nacisk
na wyniki ultrasonograficznych badań diagnostycznych129.
Wiek ciąży ma istotne znaczenie dla przebiegu poronienia klinicznego130. Rola płodu w tym procesie jest zmienna i zależna od jego wielkości, a zasadniczym kryterium czasowym różnicującym charakter jego
udziału w mechanizmie poronienia jest mniej więcej 8–10. tydzień ciąży131. Poniżej wskazanego kryterium, a więc we wczesnym okresie ciąży,
mechanizm poronienia jest jednofazowy, ponieważ embrion nie wpływa
na jego przebieg i łącznie z błonami płodowymi, z którymi tworzy zwartą całość, zostaje wydalony z dróg rodnych kobiety jako kompletne jajo
126
Por. Postępowanie w przypadku straty wczesnej ciąży. Wytyczne Royal College of
Obstetricians and Gynaecologists, „Medycyna Praktyczna. Ginekologia i Położnictwo”
48: 2007 nr 2, s. 20; P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 1; M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 124.
127
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 1; Postępowanie w przypadku straty wczesnej ciąży. Wytyczne Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, dz. cyt., s. 20; M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz,
Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 124.
128
Por. S. R. Goldstein, Diagnostyka poronienia, dz. cyt., s. 27.
129
Por. tamże.
130
Por. W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1232.
131
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 113.
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płodowe132. W dalszych tygodniach ciąży wielkość płodu i jego zasadnicza odrębność od łożyska wymuszają dwuetapowy proces poronienia133.
W trakcie pierwszego etapu po pęknięciu pęcherza płodowego i odpływie płynu owodniowego roniony jest płód, natomiast w drugiej fazie,
czasowo późniejszej, częściowo wydalane jest łożysko, bowiem w większości przypadków jego fragmenty nadal pozostają w jamie macicy134.
Powyżej 16. tygodnia ciąży mechanizm poronienia ma charakter porodu,
niejednokrotnie klinicznie indukowanego po uprzednim stwierdzeniu
śmierci dziecka135. Poronienie z wydaleniem łożyska lub jego fragmentów
i martwego płodu bądź z uwięźnięciem nieżywego płodu w jamie macicy
dokonuje się zwykle w przeciągu od 1 do 4 tygodni po wewnątrzmacicznej śmierci dziecka136. Dzień, w którym doszło do manifestacji podstawowych objawów poronienia, zazwyczaj nie jest dniem, w którym nastąpiło
faktyczne obumarcie płodu, a podejmowana przez kobietę w tym okresie
aktywność fizyczna z reguły nie stanowi bezpośredniej przyczyny utraty
ciąży137. Domniemywa się, iż licząc retrospektywnie od dnia wystąpienia
poronienia, dziecko nie wykazuje oznak życia co najmniej przez okres
jednego tygodnia138. Nie można jednak wykluczyć, że w wyniku poronienia dojdzie do wydalenia żywego, lecz niezdolnego do życia pozamacicznego płodu139. Ogólnie rzecz ujmując, poronienie kliniczne może się za132
Por. J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 201; T. G. Stovall, Poronienie
i ciąża pozamaciczna, dz. cyt., s. 665; J. Skrzypczak, Standardy postępowania w nieprawidłowościach pierwszego trymestru ciąży, w: Poronienia nawracające, red. J. Skrzypczak,
Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011, s. 197.
133
Por. J. Skrzypczak (b), Poronienie, w: Położnictwo i Ginekologia. Położnictwo, t. 1,
red. G. H. Bręborowicz, Warszawa: Wydawnictwo PZWL 2010, s. 118.
134
Por. J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 201; J. W. Dudenhausen, W.
Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze,
dz. cyt., s. 374; J. Skrzypczak, Standardy postępowania w nieprawidłowościach pierwszego
trymestru ciąży, dz. cyt., s. 197.
135
Por. W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1232; M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz. cyt., s. 57.
136
Por. S. R. Goldstein, Diagnostyka poronienia, dz. cyt., s. 30.
137
Por. tamże.
138
Por. tamże.
139
Por. B. Chazan, Lekarz wobec poronienia, dz. cyt., s. 141; tenże, Nieudane rodzicielstwo – współczucie dla rodziców, szacunek dla ciała dziecka, dz. cyt., s. 208.
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tem zakończyć zarówno śmiercią dziecka w jamie macicy i następowym
jego wydaleniem lub zatrzymaniem w narządzie rodnym, jak również
utratą żywego dziecka, które wkrótce po poronieniu umiera.
Do zasadniczych symptomów procesu poronnego, charakteryzujących się różnorakim stopniem nasilenia, należą krwawienia bądź jedynie
plamienia z jamy macicy oraz bóle podbrzusza, którym często towarzyszą
dolegliwości bólowe w okolicach odcinka lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa140. W większości są to bóle napadowe141. Manifestująca się czynność
skurczowa macicy w rytmie występowania skurczy przypomina bóle porodowe, przy czym ich natężenie jest odmienne u ciężarnych i może być
inne w każdym z przebytych poronień142. Poszczególne poronienia różnią się nie tylko intensyfikacją skurczy macicy i ich bolesnością, ale również czasem ronienia płodu, trwającym od momentu inicjacji aktywności
skurczowej macicy do jego ostatecznego wydalenia143. Proces ten dokuje
się w przedziale od kilku, kilkunastu minut do kilku godzin, zwykle jednak trwa nie dłużej niż dobę144. Po pierwszym odczuciu przez matkę ruchów płodu (u pierwiastki jest to możliwe ok. 18–19. tygodnia, natomiast
u wieloródki ok. 16–18. tygodnia) ustanie aktywności ruchowej dziecka
znamionuje poronienie145. Niektóre doniesienia wskazują, iż stymulatorem zmierzającego do wydalenia płodu dojrzewania szyjki macicy jest
140
Por. G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne, dz.
cyt., s. 192; M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 126; J. Skrzypczak (b), Poronienie,
dz. cyt., s. 112; A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 17; E. Norwitz,
J. Schorge, Położnictwo i ginekologia w zarysie, dz. cyt., s. 49.
141
Por. M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 126.
142
Por. G. C. L. Lachlin, Poronienia, dz. cyt., s. 28; Garrey, Govan, Hodge, Callander,
Położnictwo ilustrowane, tłum. A. Bartłomiejczyk, Warszawa: Wydawnictwo Libramed,
2000, s. 174.
143
Por. G. C. L. Lachlin, Poronienia, dz. cyt., s. 28.
144
Por. tamże.
145
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz. cyt.,
s. 53; D. Kornas-Biela, Jak powstałem, dz. cyt., s. 31–32; taż, Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin, dz. cyt., s. 15; taż, Wokół początku życia ludzkiego, wyd. II, Warszawa:
Instytut Wydawniczy PAX, 2002, s. 25.

80

Rozdział 1

postępujący przyrost uwalniania tlenku azotu146. Do krwawienia sygnalizującego poronienie dochodzi na skutek odsłonięcia naczyń krwionośnych endometrium podczas odklejania się łożyska od doczesnej podstawowej, wynaczynienia się do niej krwi, powstania zmian martwiczych
tkanek na styku matczyno-płodowym i rozwinięcia się miejscowego stanu zapalnego147. Proces oddzielania jaja płodowego od doczesnej rozpoczyna się od jego dolnego bieguna, leżącego przy ujściu wewnętrznym
szyjki macicy148. Obfitość krwawienia zależna jest od indywidualnych
predyspozycji matki i sytuacji klinicznej, przy czym duża utrata krwi stanowi zagrożenie dla życia pacjentki149. Krwawienie z jamy macicy należy
do głównych klinicznych objawów poronienia samoistnego z tej racji, iż
rozpoczęciu procesu poronnego towarzyszy przerwanie płyty kosmkowej
w części płodowej łożyska i przedwczesne przedostanie się do przestrzeni pomiędzy pniami kosmkowymi krwi matczynej150. Ultrasonografia
dopplerowska potwierdziła nasilenie obiegu krwi przez trofoblast w ciążach zagrożonych powikłaniami151. Niejednokrotnie poronienie jest zapowiadane doznawanym przez kobietę odczuciem ciężkości, podobnym
do dolegliwości poprzedzających wystąpienie menstruacji152. Czasami
utratę ciąży może sygnalizować jedynie nagłe lub rozciągnięte w czasie
zanikanie subiektywnych, właściwych dla danej matki objawów ciąży, jak
mdłości, tkliwość piersi czy wymioty, bez krwawienia i bólu w okolicach
Por. M. Alkatib, Postępowanie wyczekujące w poronieniu, dz. cyt., s. 42.
Por. E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Tores, W. Zaleska,
Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 41; P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 6; Garrey, Govan, Hodge, Callander, Położnictwo ilustrowane, dz. cyt., s. 171.
148
Por. J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 374.
149
Por. E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Tores, W. Zaleska,
Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 41.
150
Por. M. Alkatib, Postępowanie wyczekujące w poronieniu, dz. cyt., s. 39; J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 374.
151
Por. M. Alkatib, Postępowanie wyczekujące w poronieniu, dz. cyt., s. 39.
152
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz.
cyt., s. 53.
146
147
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podbrzusza153. Dotyczy to zwłaszcza przypadków wewnątrzmacicznej
śmierci płodu, który nie zostaje samoistnie wydalony z macicy154. Niekiedy matki doświadczają ambiwalentnych uczuć wobec przebiegu ciąży,
przeczuwając nadchodzące komplikacje155. Niewątpliwym objawem poronienia klinicznego jest pochwowa utrata tkanek156. Wydalone tkanki
należy przechwycić, zabezpieczyć i przekazać lekarzowi na oddziale szpitalnym157. Ich analiza jest niezbędna dla określenia rodzaju poronienia
i dopomoże w wyborze najskuteczniejszej formy leczenia158.
Celem postępowania diagnostycznego jest określenie faktycznej
przyczyny krwawienia z dróg rodnych, potwierdzenie poronienia samoistnego i wyeliminowanie innych patologii ciąży, schorzeń niemających
związku z ciążą oraz chorób ogólnoustrojowych, mogących wywołać
krwawienie159. W diagnostyce różnicowej wyklucza się zatem ciążową chorobę trofoblastyczną, nabłoniaka kosmówkowego, ciążę pozamaciczną, zapalenie pochwy, polipy szyjkowe, nadżerki, żylaki odbytu,
raka szyjki macicy, krwawienia kontaktowe będące wynikiem obrażeń
pochwy i sromu po współżyciu, białaczkę lub zaburzenia krzepnięcia
krwi160. Niektóre matki we wczesnej ciąży do około 12. tygodnia jej przebiegu doświadczają krwawienia fizjologicznego, występującego w okre153
Por. tamże; P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 6.
154
Por. P. Milart, T. Paszkowski, E. Woźniakowska, Poronienie zatrzymane i puste
jajo płodowe, w: Patologia wczesnej ciąży, red. T. Paszkowski. Lublin: IZT, 2004, s. 60.
155
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz.
cyt., s. 53.
156
Por. tamże.
157
Por. G. C. L. Lachelin, Lachelin, dz. cyt., s. 28.
158
Por. tamże.
159
Por. E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Tores, W. Zaleska, Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 41; P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański,
Poronienie, dz. cyt., s. 6; M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 126.
160
Por. J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 371; P. Szkodziak, T. Paszkowski, M.
Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 6; E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Tores, W. Zaleska, Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 41.
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sie spodziewanej miesiączki, bowiem w tym czasie następuje połączenie
się dwóch rodzajów doczesnej: torebkowej ze ścienną161. Taką możliwość
należy także zweryfikować w przypadku utrzymującego się krwawienia
z pochwy i podejrzenia poronienia klinicznego. Istotnym elementem
rozpoznania jest wywiad chorobowy, którego celem jest ocena obfitości
krwawienia, dolegliwości bólowych, stwierdzenie wystąpienia lub braku
czynności skurczowej macicy, potwierdzenie bądź wykluczenie utarty tkanek ciążowych i co najważniejsze, zapoznanie się z dokumentacją
przebiegu ciąży162. Podstawowym zadaniem, jakie stawia się przed diagnostyką poronień klinicznych, jest bowiem zdobycie rzetelnych danych,
pozwalających na uzyskanie pewności, że pacjentka rzeczywiście zaszła
w ciążę, i na prawidłowe określenie wieku ciążowego163. Ocenie kondycji
zdrowotnej matki i stanu dziecka służą badania: ginekologiczne, ultrasonograficzne, hormonalne (estrogeny, progesteron, immunologiczna próba ciążowa SPC) i laboratoryjne (białko ciążowe, grupa krwi, morfologia
krwi, czynnik Rh), a także badanie histopatologiczne tkanek po wyłyżeczkowaniu jamy macicy, które niekiedy stanowi ostateczne kryterium
weryfikacyjne dokonanego poronienia164. Badanie ultrasonograficzne
umożliwia stwierdzenie braku czynności serca i ruchów płodu, określenie rodzaju poronienia, potwierdzenie bądź zaprzeczenie wydalenia
jaja płodowego, ustalenie ilości i lokalizacji tkanek nadal pozostających
w jamie macicy, jeżeli nie doszło do jej samoistnego opróżnienia165. Dla
161
Por. M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa
przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 126; E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak,
P. Szkodziak, A. Tores, W. Zaleska, Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 42; P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 6.
162
Por. W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1232; J. Skrzypczak, T. Pisarski,
Poronienie, dz. cyt., s. 202; E. Norwitz, J. Schorge, Położnictwo i ginekologia w zarysie, dz.
cyt., s. 49; M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa
przysługującego kobiecie po stracie, dz. cyt., s. 126.
163
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 28.
164
Por. J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 202; E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska, Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 41;
E. Norwitz, J. Schorge, Położnictwo i ginekologia w zarysie, dz. cyt., s. 49.
165
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 115; M. Alkatib, Postępowanie wyczekujące w poronieniu, dz. cyt., s. 39; W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1232;
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prawidłowej interpretacji obrazu ultrasonograficznego powikłanej ciąży
na wczesnych etapach jej wzrostu, duże znaczenie ma rzetelne oznaczenie stężeń β-hCG w surowicy krwi matki166. Istnieje bowiem związek pomiędzy możliwością uwidocznienia pęcherzyka ciążowego we wczesnej
ciąży, określonymi stężeniami β-hCG a poszczególnymi rodzajami patologii ciąży167. Jeżeli stężenie to jest wyższe niż 1800 mlU/ml, pęcherzyk
powinien być widoczny, jeżeli natomiast został uwidoczniony na obrazie
USG, ale stężenie gonadotropiny kosmówkowej jest niższe od podanej
wartości, istnieje wysokie prawdopodobieństwo ciąży ektopowej lub bezzarodkowej168. Z kolei wartości wyższe od 7000 mlU/ml przy braku pęcherzyka na obrazie ultrasonograficznym sugerują poronienie lub ciążę
ektopową169. Należy mieć na uwadze, iż jednorazowe oznaczenie gonadotropiny kosmówkowej w surowicy krwi matki wskazuje na obecność i aktywność trofoblastu w jamie macicy, nie rozstrzyga jednak, czy embrion
jest żywy170. Dopiero seryjne oznaczanie stężenia β-hCG pozwala na ocenę losu ciąży, przy czym wiadomo, że utrzymujące się przez dłuższy czas
na zbliżonym poziomie stężenia hormonu lub ich sukcesywny spadek
świadczą o zaniku czynności trofoblastu, co rodzi uzasadnione podejrzenie poronienia171.
Do monitorowania przebiegu ciąży i potwierdzenia samego faktu poczęcia wykorzystuje się więc badania hormonalne i laboratoryjne,
dostarczające wiarygodnych danych o stanie płodu i wydolności łożyska172. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących żywotności
wczesnej ciąży podczas badania ultrasonograficznego należy powtórzyć
W. Kaźmierczak, P. Fiegler, P. Węgrzyn, J. Radzioch, K. Kamiński, Przyczyny, etiologia
oraz współczesne metody diagnostyki i leczenia poronień, dz. cyt., s. 29.
166
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 115.
167
Por. tamże.
168
Por. tamże; P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 6–7.
169
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 115.
170
Por. J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 202.
171
Por. tamże; W. Kaźmierczak, P. Fiegler, P. Węgrzyn, J. Radzioch, K. Kamiński,
Przyczyny, etiologia oraz współczesne metody diagnostyki i leczenia poronień, dz. cyt., s. 28.
172
Por. tamże, s. 29.
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je co najmniej w odstępie jednego tygodnia, gdyż stwarza to możliwość
obserwacji przebiegu ciąży, jeżeli embrion jest żywy173. Z kolei badanie
ginekologiczne z użyciem wzierników służy sprawdzeniu stanu szyjki
macicy, a zwłaszcza jej długości i wielkości ewentualnego rozwarcia, położenia i konsystencji macicy, dowiedzeniu obecności lub braku tkanek
ciążowych w pochwie i wykluczeniu pochwy jako potencjalnego źródła
krwawienia174. Uważna analiza czynności życiowych pacjentki ujawni zaburzenia hemodynamiczne, mogące być przyczyną krwawień175.
W diagnostyce poronień klinicznych pierwszorzędną rolę odgrywają
badania ultrasonograficzne i ginekologiczne, natomiast badania hormonalne coraz częściej pełnią funkcję pomocniczą i mają charakter drugorzędny176. Skorelowanie wyników badań ultrasonograficznych, hormonalnych i ginekologicznych daje duże szanse na poprawne określenie
wieku i stanu ciąży, typu poronienia i wyboru właściwego leczenia177. The
European Society of Human Reproduction and Embryology (ESHRE)
proponuje utworzenie ambulatoryjnych ośrodków diagnostyki wczesnej
ciąży (EPAU – Early Pregnancy Assessment Units) jako jednostek diagnostycznych dla ciężarnych przed podjęciem decyzji o ich hospitalizacji
z podejrzeniem zagrożenia poronieniem, ciąży pozamacicznej, ciąży wewnątrzmacicznej o nieustalonej lokalizacji i żywotności lub dokonanej
już straty wczesnej ciąży178. W założeniu ośrodki te mają wyróżniać się
łatwym, powszechnym i bezpłatnym dostępem dla matek, specjalistyczną aparaturą ultrasonografii przezpochwowej, wykwalifikowanym personelem, kompleksowymi algorytmami postępowania diagnostycznego
173
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz.
cyt., s. 54.
174
Por. E. Norwitz, J. Schorge, Położnictwo i ginekologia w zarysie, dz. cyt., s. 49;
W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1232.
175
Por. E. Norwitz, J. Schorge, Położnictwo i ginekologia w zarysie, dz. cyt., s. 49.
176
Por. W. Kaźmierczak, P. Fiegler, P. Węgrzyn, J. Radzioch, K. Kamiński, Przyczyny,
etiologia oraz współczesne metody diagnostyki i leczenia poronień, dz. cyt., s. 29.
177
Por. tamże.
178
Por. Postępowanie w przypadku straty wczesnej ciąży. Wytyczne Royal College of
Obstetricians and Gynaecologists, dz. cyt., s. 21–22; P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 7.
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i leczniczego, w tym szybką diagnostyką laboratoryjną179. Według danych
szacunkowych opieka medyczna oferowana w EPAU ma umożliwić około 40% pacjentek uniknięcie hospitalizacji180. Jakość usług ośrodka powinna wpłynąć na skrócenie czasu ich leczenia szpitalnego u dalszych
20% kobiet181.
Ze względu na postać kliniczną dokonano typologizacji następujących rodzajów poronień klinicznych: poronienie zagrażające (abortus
imminens), poronienie zaczynające się (abortus incipiens), poronienie
w toku (abortus in tractu), poronienie zupełne (abortus completus), poronienie niezupełne/resztki po poronieniu (abortus incompletus/residua
post abortum), poronienie szyjkowe (abortus cervicalis), poronienie zatrzymane (graviditas obsoleta/missed abortion) i poronienie gorączkowe/
septyczne (abortus febrilis/ abortus septicus)182. Biorąc natomiast za kryterium częstotliwość ich występowania, odróżniono poronienia nawykowe (abortus habitualis) od poronień epizodycznych183. Przez poronienia
179
Por. Postępowanie w przypadku straty wczesnej ciąży. Wytyczne Royal College of
Obstetricians and Gynaecologists, dz. cyt., s. 21–22.
180
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 7.
181
Por. Postępowanie w przypadku straty wczesnej ciąży. Wytyczne Royal College of
Obstetricians and Gynaecologists, dz. cyt., s. 21.
182
Por. W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1232; P. Szkodziak, T. Paszkowski,
M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 4; J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 201–202; J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 114; E. Norwitz,
J. Schorge, Położnictwo i ginekologia w zarysie, dz. cyt., s. 49; T. G. Stovall, Poronienie
i ciąża pozamaciczna, dz. cyt., s. 664; E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska, Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 42; P. Milart, T. Paszkowski, E. Woźniakowska, Poronienie zatrzymane i puste jajo płodowe, dz. cyt., s. 59;
T. Radomański, T. Paszkowski, W. Wrona, Poronienie septyczne, dz. cyt., s. 101; J. W.
Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne
i operacje położnicze, dz. cyt., s. 373–378; A. Stupak, A. Kwaśniewska, Aktualne rekomendacje postępowania w poronieniu, dz. cyt., s. 80; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz.
cyt., s. 96; Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych
patologii wczesnej ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro, dz. cyt., s. 11.
183
Por. A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 67; D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny, rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 22–23; Diagnostyka i terapia w przypadku poronień nawracających
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nawykowe rozumie się utratę co najmniej trzech lub więcej bezpośrednio następujących po sobie klinicznie rozpoznanych ciąż, pomiędzy
którymi nie doszło do urodzenia żywego dziecka, natomiast poronienia
epizodyczne dotyczą straty pojedynczej ciąży184. Poszczególne rodzaje
poronień, wyodrębnione z uwagi na charakterystyczny dla nich obraz
kliniczny, mogą występować osobno, co dotyczy głównie poronienia zatrzymanego i poronienia zagrażającego. Pozostałe typy poronień w większości jednak stanowią kolejne fazy procesu poronnego, przebiegającego
w określonym porządku, począwszy od poronienia zagrażającego przez
poronienie zaczynające się, następnie fazę poronienia w toku i ostatni
etap poronienia zupełnego lub niekompletnego185.
Poronienie zagrażające dotyczy żywego dziecka w ciąży wewnątrzmacicznej, z zamkniętym ujściem wewnętrznym i zewnętrznym szyjki
oraz wielkością macicy zgodną z wiekiem ciążowym, choć może ona być
również nieznacznie powiększona i napięta186. Rozpoznawane jest pomię-

w I i II trymestrze ciąży. Wytyczne Royal College of Obstetricians and Gynaecologists nr
17, kwiecień 2011, dz. cyt., s. 57; M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. LeszczyńskaGorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część
II. „Ginekologia i Położnictwo” 21: 2011 nr 3 s. 9; R. Klimek, Rudolfa Klimka położnictwo. Wyd. pod red. W. Szymańskiego, Kraków: Wydawnictwo DREAM ,1999, s. 373.
184
Por. E. Norwitz, J. Schorge, Położnictwo i ginekologia w zarysie, dz. cyt., s. 51;
A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 67–68; M. Michalak,
D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka
i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 15–16; J. Piotrowski, Pielęgniarstwo
w położnictwie i ginekologii. Podręcznik dla studentów wydziałów pielęgniarskich akademii medycznych, dz. cyt., s. 146; B. Chazan, Nieudane rodzicielstwo – współczucie dla
rodziców, szacunek dla ciała dziecka, dz. cyt., s. 208; O. Bjarne Christiansen. Epidemiologia nawracających utrat ciąż, w: Poronienie nawracające, red. J. Skrzypczak, Warszawa:
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011, s. 35–55.
185
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 4.
186
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 19; E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Tores, W. Zaleska, Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 42; R. Klimka.
Rudolfa Klimka Położnictwo, dz. cyt., s. 374; J. Skrzypczak (b), Poronienie, dz. cyt., s. 112;
A. Stupak, A. Kwaśniewska, Aktualne rekomendacje w poronieniu, dz. cyt., s. 82.
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dzy 6. a 22. tygodniem ciąży187. Manifestuje się plamieniem lub zróżnicowanej obfitości krwawieniem, niewielkim stopniem natężenia czynności skurczowej macicy, umiarkowanymi bólami podbrzusza i okolicy
krzyżowej, które we wczesnej ciąży stają się odpowiednikiem aktywności
skurczowej mięśnia macicy188. Doznania bólowe o tępym i stałym lub napadowym charakterze mogą poprzedzać krwawienie, wystąpić z nim równocześnie bądź ujawnić się dopiero w ciągu kilku godzin po pierwszym
krwawieniu189. Zagrożonej ciąży niekoniecznie muszą towarzyszyć dolegliwości bólowe i skurcze macicy, jednak w praktyce klinicznej pierwszorzędną przesłanką diagnostyczną nadal pozostaje krwawienie z dróg rodnych, nierzadko bezbolesne190. W badaniu ginekologicznym stwierdza się
upływ krwi z ujścia zewnętrznego szyjki, zasadniczo bez tkliwości jej samej, jajników i jajowodów191. Nie stanowi to zatem większych odchyleń od
normy, choć przypadki krwawień pacjentek we wczesnej ciąży bezwzględnie powinny podlegać konsultacji lekarskiej, gdyż mogą one znamionować nie tylko poronienie samoistne, ale także ciążę ektopową192. Długość
187
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 114; E. Norwitz, J. Schorge, Położnictwo i ginekologia w zarysie, dz. cyt., s. 49; P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski,
T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 5.
188
Por. J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 376; R. Klimka, Rudolfa Klimka Położnictwo, dz. cyt., s. 374; E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woź niak, P. Szkodziak, A. Tores,
W. Zaleska, Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 42; J. Skrzypczak (b), Poronienie, dz. cyt.,
s. 112; T. G. Stovall, Poronienie i ciąża pozamaciczna, dz. cyt., s. 664; A. Stupak, A. Kwaśniewska, Aktualne rekomendacje w poronieniu, dz. cyt., s. 82; W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1232; S. R. Goldstein, Diagnostyka poronienia, dz. cyt., s. 27; J. Piotrowski, Pielęgniarstwo w położnictwie i ginekologii. Podręcznik dla studentów wydziałów
pielęgniarskich akademii medycznych, dz. cyt., s. 145.
189
Por. R. Klimek, Rudolfa Klima Położnictwo, dz. cyt., s. 374.
190
Por. E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Tores, W. Zaleska,
Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 42; W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1232;
P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 5.
191
Por. T. G. Stovall, Poronienie i ciąża pozamaciczna, dz. cyt., s. 664.
192
Por. W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1232; T. G. Stovall, Poronienie
i ciąża pozamaciczna, dz. cyt., s. 664; A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz.
cyt., s. 13; E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska,
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i specyfika krwawienia należą do istotnych czynników rokowniczych193.
Jeżeli krew jest jasnoczerwona i krwawienie zanika w przeciągu 24 godzin,
to poronienie dokonuje się szacunkowo w około 10% sytuacji klinicznych,
natomiast krew ciemnoczerwona z przedłużającym się krwawieniem powyżej 7 dni, gorączką i nasilonym bólem podbrzusza zwiększa ryzyko poronienia nawet do około 65% obserwowanych ciąż194. W większości przypadków do krwawienia dochodzi między 8. a 10. tygodniem ciąży, jednak
najwyższy odsetek strat odnotowano przed ukończeniem 8. tygodnia, zaś
w kolejnych tygodniach liczba poronień wyraźnie spada195. Poronienie
zagrażające nie musi zakończyć się wydaleniem płodu z jamy macicy196.
Pomimo wystąpienia okresowego krwawienia znaczna część ciąż rozwija
się prawidłowo, a sam epizod krwawienia nie ma wpływu na powstanie
wad płodu197. Tym niemniej około 50% rozpoznanych sytuacji klinicznych
poronienia zagrażającego kończy się utratą ciąży198. Stopniowy, ale konsekwentnie dokonujący się proces rozwierania szyjki macicy i skracania jej
części pochwowej, pomimo podjętego leczenia, niezaprzeczalnie zapowiada wydalenie płodu w około 90% przypadków199. Jako czynnik sprawczy
Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 42; J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 201;
J. Piotrowski, Pielęgniarstwo w położnictwie i ginekologii, dz. cyt., s. 145.
193
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 115; J. Skrzypczak, Standardy postępowania w nieprawidłowościach pierwszego trymestru ciąży, dz. cyt., s. 198.
194
Por. A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 15; E. Baszak,
T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska, Poronienie samoistne,
dz. cyt., s. 43.
195
Por. T. G. Stovall, Poronienie i ciąża pozamaciczna, dz. cyt., s. 664; E. Baszak,
T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska, Poronienie samoistne,
dz. cyt., s. 43.
196
Por. J. Piotrowski. Pielęgniarstwo w położnictwie i ginekologii, dz. cyt., s. 146.
197
Por. A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 16; E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska, Poronienie samoistne, dz. cyt.,
s. 44; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 22; J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie,
dz. cyt., s. 203.
198
Por. E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska,
Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 43.
199
Por. J. Skrzypczak (b), Poronienie, dz. cyt., s. 112; W. Kaźmierczak, P. Fiegler,
P. Węgrzyn, J. Radzioch, K. Kamiński, Przyczyny, etiologia oraz współczesne metody diagnostyki i leczenia poronień, dz. cyt., s. 28.
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w diagnostyce poronienia zagrażającego należy wziąć pod uwagę ewentualną niewydolność szyjki macicy i wdrożyć właściwe temu powikłaniu
leczenie200. Podstawowym kryterium przesądzającym o podjęciu i wyborze określonej formy postępowania terapeutycznego przy zagrożeniu
poronieniem jest stwierdzenie w badaniu ultrasonograficznym, najlepiej
przezpochwowym we wczesnej ciąży, czynności serca (FHR) i ruchów
kończyn embrionu bądź płodu201. Umiejscowienie i stan pęcherzyka ciążowego oraz praca serca dziecka mają duże znaczenie prognostyczne202.
Pęcherzyki rozwijające się nad ujściem wewnętrznym macicy, a więc nisko
usadowione, rokują gorzej od jaj płodowych implantowanych na dnie macicy, czyli wysoko usadowionych203. Czynność serca embrionu poniżej 85
uderzeń/min w okresie do 8. tygodnia ciąży grozi poronieniem, bowiem
prawidłowa praca serca do 6. tygodnia powinna przyjmować częstotliwość
100 uderzeń/min, natomiast powyżej 8. tygodnia uzyskać rytm 140 uderzeń/min204. Obraz ultrasonograficzny przedstawiający nisko usadowiony
pęcherzyk ciążowy, pozbawiony regularnych zarysów lub wprost zdeformowany, o zbyt małej średnicy w stosunku do prawidłowo ustalonego
wieku ciążowego, wskazuje na poronienie zagrażające205. Złe rokowania
dotyczą również obrazu USG uwidaczniającego ruchomy bądź statyczny
pęcherzyk ciążowy, ale z jego ruchomą lub nieproporcjonalną zawartością,
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 114.
Por. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych patologii wczesnej ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro, dz. cyt.,
s. 11; J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo
praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 376; S. R. Goldstein, Diagnostyka poronienia,
dz. cyt., s. 27; G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne,
dz. cyt., s. 193.
202
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 115.
203
Por. tamże; J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 202.
204
Por. G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne, dz.
cyt., s. 193. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 115; J. Skrzypczak, Standardy postępowania w nieprawidłowościach pierwszego trymestru ciąży, dz. cyt., s. 198.
205
Por. J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 202; G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne, dz. cyt., s. 193; W. Kaźmierczak,
P. Fiegler, P. Węgrzyn, J. Radzioch, K. Kamiński, Przyczyny, etiologia oraz współczesne
metody diagnostyki i leczenia poronień, dz. cyt., s. 29.
200
201

90

Rozdział 1

a także z pęcherzykiem żółtkowym, którego wielkość przekracza 6 mm,
tak przy jego prawidłowej, jak i niewłaściwej morfologii206. Nie bez wpływu na przebieg poronienia zagrażającego są również wiek pacjentki i jej
przeszłość położnicza207. Najwyższym ryzykiem obarczone są ciężarne
z przebytymi już uprzednio poronieniami wczesnych ciąż208. Kobiety powyżej 35. roku życia dwukrotnie częściej tracą ciąże niż młodsze od nich
pacjentki209. Sytuację pogarsza powstanie krwiaka podtrofoblastycznego,
zaburzającego plancetację210. W poronieniu zagrażającym zwykle stosuje
się postępowanie zachowawcze, choć nie sposób nie zauważyć, iż nie wypracowano dotychczas skutecznego algorytmu leczenia tego powikłania211.
Zazwyczaj sprowadza się ono do hospitalizacji pacjentki w celu wyeliminowania obciążenia psychospołecznego i zawodowego212. Zapewnienie
spokoju ciężarnej, przestrzeganie przez nią spoczynkowego trybu życia,
bezwzględne ograniczenie aktywności ruchowej i powstrzymanie się od
współżycia seksualnego mają znaczenie priorytetowe213. Stosunek seksualny może bowiem wzbudzić najmniej pożądane w tym stanie skurcze
macicy, które występują podczas orgazmu, lub doprowadzić do infekcji
pochwy214. Podobne działanie pobudzające mają zimne i ciepłe okłady
Por. S. R. Goldstein, Diagnostyka poronienia, dz. cyt., s. 34.
Por. E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska,
Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 43.
208
Por. tamże.
209
Por. tamże.
210
Por. tamże, s. 44; J. Skrzypczak, Standardy postępowania w nieprawidłowościach
pierwszego trymestru ciąży, dz. cyt., s. 198.
211
Por. E. Norwitz, J. Sorge, Położnictwo i ginekologia w zarysie, dz. cyt., s. 49;
J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 203; W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz.
cyt., s. 1232; T. G. Stovall, Poronienie i ciąża pozamaciczna, dz. cyt., s. 665.
212
Por. R. Klimek, Rudolfa Klimka Położnictwo, dz. cyt., s. 374.
213
Por. J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 203; s. 43; P. Szkodziak,
T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 5; E. Baszak,
T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska, Poronienie samoistne, dz.
cyt., s. 43; W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1232; A. Stupak, A. Kwaśniewska,
Aktualne rekomendacje postępowania w poronieniu, dz. cyt., s. 82; J. Skrzypczak, Standardy postępowania w nieprawidłowościach pierwszego trymestru ciąży, dz. cyt., s. 198.
214
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 20; T. G. Stovall, Poronienie i ciąża
pozamaciczna, dz. cyt., s. 665.
206
207
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brzucha, dlatego ciężarna nie powinna ich stosować215. Obniżenie poziomu stresu wymaga uspokajającej rozmowy lekarza z rodzicami i rzetelnego informowania ich o stanie ciąży216. Decyzja o hospitalizacji ciężarnej
jest zależna od sytuacji klinicznej. Nie wyklucza się bowiem pozostania
pacjentki w domu, pod warunkiem otoczenia jej przez rodzinę troskliwą
opieką i zagwarantowania szybkiego transportu do szpitala w przypadku
nasilenia dolegliwości217. Nie zgromadzono wystarczających dowodów na
to, że leżenie w łóżku poprawia rokowanie dla zagrożonej ciąży, jednak jest
powszechnie zalecane, ponieważ polepsza ukrwienie macicy218. Niewątpliwie niesie ono ze sobą także pozytywne oddziaływanie psychologiczne. Leczenie farmakologiczne ma charakter drugoplanowy219. Najczęściej
wdraża się leki przeciwbólowe, uspokajające, rozkurczowe, uszczelniające
naczynia krwionośne, a także progesteron lub jego pochodne – gestageny,
których suplementacja co najmniej do 12. tygodnia ciąży jest uzasadniona
przy podejrzeniu niedomogi lutealnej220. Bez konieczności nie aplikuje się
leków przeciwkrwotocznych, kortykosteroidów, diazepamu, preparatów
215
Por. J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 377.
216
Por. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych patologii wczesnej ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro, dz. cyt.,
s. 11; P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt.,
s. 5; J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 114.
217
Por. E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska,
Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 43.
218
Por. Garrey, Govan, Hodge, Callander, Położnictwo ilustrowane, dz. cyt., s. 174;
A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 16; J. Skrzypczak (a), Poronienie,
dz. cyt., s. 114.
219
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 5; T. G. Stovall, Poronienie i ciąża pozamaciczna, dz. cyt., s. 665.
220
Por. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych patologii wczesnej ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro, dz.
cyt., s. 11; P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 5; W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1232; G. C. L. Lachelin, Poronienia,
dz. cyt., s. 22; A. Stupak, A. Kwaśniewska, Aktualne rekomendacje postępowania w poronieniu, dz. cyt., s. 82–83; G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia
samoistne, dz. cyt., s. 193.
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mineralno-witaminowych221. Krwawiącym ciężarnym z czynnikiem Rh
ujemnym podaje się immunoglobulinę anty-D celem zapobieżenia immunizacji222. Niezbędne jest także wyeliminowanie wszelkich używek i podjęcie leczenia infekcji wstępującej, jeżeli wystąpią objawy wskazujące na
rozwój zakażenia223. Kobieta powinna również regulować oddawanie stolca przez używanie łagodnych środków przeczyszczających224. Zaleca się
zaprzestanie leczenia zachowawczego, gdy ultrasonografia przezpochwowa stwierdzi brak czynności serca embrionu po 7. tygodniu ciąży, stężenie
ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej w surowicy krwi matki systematycznie spada, a krwawienie utrzymuje się ponad 14 dni225. W przypadku
ustąpienia krwawienia i dalszego rozwoju ciąży kobieta powinna pozostawać pod wnikliwą obserwacją lekarską, pozwalającą potwierdzić prawidłowy wzrost macicy stosownie do wieku ciążowego226. Pacjentki, które
pomyślnie przeszły objawy poronienia zagrażającego, są bowiem obarczone podwyższonym ryzykiem innych powikłań położniczych w dalszym
przebiegu utrzymanej ciąży227.
Poronienie zaczynające się i poronienie w toku. Poronienie zagrażające może rozwinąć się w kolejne stadia procesu poronnego: poronienia
zaczynającego się i poronienia w toku, przy czym granica pomiędzy nimi
dotyczy wyłącznie następstwa czasowego i stopnia intensyfikacji objawów:
221
Por. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych patologii wczesnej ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro, dz. cyt.,
s. 11; J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo
praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 377.
222
Por. E. Norwitz, J. Schorge, Położnictwo i ginekologia w zarysie, dz. cyt., s. 49;
A. Stupak, A. Kwaśniewska, Aktualne rekomendacje postępowania w poronieniu, dz. cyt.,
s. 82.
223
Por. R. Klimek, Rudolfa Klimka Położnictwo, dz. cyt., s. 374; T. G. Stovall, Poronienie i ciąża pozamaciczna, dz. cyt., s. 665.
224
Por. J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 377.
225
Por. W. Kaźmierczak, P. Fiegler, P. Węgrzyn, J. Radzioch, K. Kamiński, Przyczyny,
etiologia oraz współczesne metody diagnostyki i leczenia poronień, dz. cyt., s. 28.
226
Por. A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 17.
227
Por. E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska,
Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 44; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 22.
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zwiększenia aktywności skurczowej mięśnia macicznego, natężenia dolegliwości bólowych w podbrzuszu i okolicy odcinka lędźwiowo-krzyżowego
kręgosłupa, skracania się części pochwowej szyjki macicy, postępującego
rozwarcia jej ujścia wewnętrznego i obfitości krwawienia228. Przejście poronienia zagrażającego w fazę poronienia zaczynającego się wskazuje, iż jest
nieodwracalne i nie można go już zatrzymać229. Utrata ciąży jest przesądzona. Istotną kwestią pozostaje jedynie czas trwania procesu poronnego i stopień samoistnego opróżnienia się jamy macicy. Na tym etapie jajo płodowe
częściowo lub całkowicie oddziela się od doczesnej podstawowej, czemu
towarzyszy silne krwawienie, zmieniające stan środowiska wewnątrzmacicznego230. Coraz intensywniejsze skurcze macicy powodują rozwieranie
szyjki, udrożnienie jej ujścia wewnętrznego przez wydalenie czopu śluzowego i wpuklanie się błon płodowych do kanału szyjki, a następnie do
pochwy231. Jeżeli w badaniu ginekologicznym z użyciem wzierników dolny
biegun jaja płodowego lub jego elementy są już obecne w ujściu zewnętrznym szyjki macicy lub pochwie, świadczy to o dokonującym się stadium
poronienia w toku232. Proces ten, zależnie od wieku ciąży, może zakończyć
228
Por. A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 17; P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 5; R. Klimek, Rudolfa Klimka
Położnictwo, dz. cyt., s. 374; J. Skrzypczak (b), Poronienie, dz. cyt., s. 112; J. Skrzypczak,
T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 201; E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak,
A. Torres, W. Zaleska, Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 45; J. Piotrowski, Pielęgniarstwo
w położnictwie i ginekologii. Podręcznik dla studentów wydziałów pielęgniarskich akademii medycznych, dz. cyt., s. 145.
229
Por. J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 375; E. Norwitz, J. Schorge, Położnictwo
i ginekologia w zarysie, dz. cyt., s. 49; Garrey, Govan, Hodge, Callander, Położnictwo ilustrowane, dz. cyt., s. 172; J. Piotrowski, Pielęgniarstwo w położnictwie i ginekologii. Podręcznik dla studentów wydziałów pielęgniarskich akademii medycznych, dz. cyt., s. 146.
230
Por. A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 15, 17.
231
Por. J. Skrzypczak (b), Poronienie, dz. cyt., s. 112; W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie,
dz. cyt., s. 1232; Garrey, Govan, Hodge, Callander, Położnictwo ilustrowane, dz. cyt.,
s. 174; R. Klimek, Rudolfa Klimka Położnictwo, dz. cyt., s. 374–375; J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 201.
232
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 5; J. Skrzypczak (b), Poronienie, dz. cyt., s. 112; J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 201; Garrey, Govan, Hodge, Callander, Położnictwo ilustrowane, dz.
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się całkowitym wydaleniem jaja płodowego, co określa się mianem poronienia zupełnego, lub wydaleniem z jamy macicy tylko jego fragmentów
i pozostaniu w narządzie rodnym sporej ilości resztek po poronieniu, czyli
wystąpieniem poronienia niezupełnego. Naturalny dobór zakończenia
procesu poronnego determinuje rodzaj leczenia: postępowania wyczekującego, farmakologicznego lub chirurgicznego233. W ocenie przebiegu poronienia w toku istotne znaczenie mają badania ultrasonograficzne i przedmiotowe234. W poronieniu zaczynającym się zasadne jest uwzględnienie
leczenia zachowawczego tak długo, jak sytuacja na to pozwala, jednak przy
dużej utracie krwi należy przeprowadzić zabieg łyżeczkowania lub aspiracji
próżniowej235. Łyżeczkowanie polega na wyskrobaniu ścian macicy specjalną łyżką, z kolei aspiracja próżniowa na odessaniu pod ciśnieniem zawartości jamy macicy236. Zazwyczaj zabiegi te są przeprowadzane w znieczulecyt., s. 174; E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska,
Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 45; W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1232;
A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 17; P. Milart, T. Paszkowski,
E. Woźniakowska, Poronienie zatrzymane i puste jajo płodowe, dz. cyt., s. 61.
233
Por. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych patologii wczesnej ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro, dz. cyt.,
s. 11; G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne, dz. cyt.,
s. 193; J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo
praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 376; W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt.,
s. 1232.
234
Por. E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska,
Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 45; Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych patologii wczesnej ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro, dz. cyt., s. 11; M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić
z poronieniem, dz. cyt., s. 54–57; W. Kaźmierczak, P. Fiegler, P. Węgrzyn, J. Radzioch,
K. Kamiński, Przyczyny, etiologia oraz współczesne metody diagnostyki i leczenia poronień, dz. cyt., s. 29.
235
Por. J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 203; R. Klimek, Rudolfa
Klimka Położnictwo, dz. cyt., s. 375.
236
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz. cyt.,
s. 53–57; P. Milart, Obumarcie płodu, w: Położnictwo, t. 2 Medycyna matczyno-płodowa, red. G. H. Bręborowicz, T. Paszkowski, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
2012, s. 78; Postępowanie w przypadku straty wczesnej ciąży. Wytyczne Royal College of
Obstetricians and Gynaecologists, dz. cyt., s. 24–25.
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niu ogólnym pacjentki237. W ośrodkach zagranicznych stosuje się głównie
aspirację próżniową, która wypiera zabiegi łyżeczkowania, choć coraz częściej podnoszone są postulaty zastąpienia także aspiracji przez histeroskopię
operacyjną, umożliwiającą uwidocznienie tkanek ciążowych zalegających
w jamie macicy podczas ich usuwania238. Standardy postępowania przy poronieniu w toku są podobne239. Decyzję o instrumentalnym opróżnieniu
jamy macicy można podjąć wyłącznie wówczas, gdy śmierć płodu została
dowiedziona i nie ma co do tego żadnych wątpliwości.
Poronienie zupełne występuje stosunkowo rzadko, ma przebieg
jednofazowy i dotyczy wyłącznie wczesnych ciąż do 10–12. tygodnia
ich przebiegu240. Przy dużej aktywności skurczowej oraz krótkim i intensywnym krwawieniu jajo płodowe zostaje wydalone z jamy macicy,
nie pozostawiając w niej żadnych lub jedynie znikomej ilości resztki
po poronieniu241. We wczesnej ciąży jajo płodowe nie jest bowiem tak
237
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 30; P. Milart, Obumarcie płodu, dz.
cyt., s. 78.
238
Por. C. Huchon, M. Koskas, A. Agostini, C. Akladios, S. Alouini, E. Bauville,
N. Bourdel, H. Fernandez, X. Fritel, O. Graesslin, G. Legendre, J. P. Lucot, I. Matheron,
P. Panel, C. Raiffort, A. Fauconnier, Operative hysteroscopy versus vacuum aspiration for
incomplete spontaneous abortion (HY-PER): study protocol for a randomized controlled
trial. „Trials” 16: 2015, s. 363.
239
Por. J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 203; W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1232; Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych patologii wczesnej ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu
in vitro, dz. cyt., s. 11; E. Norwitz, J. Schorge, Położnictwo i ginekologia w zarysie, dz.
cyt., s. 49; Garrey, Govan, Hodge, Callander, Położnictwo ilustrowane, dz. cyt., s. 174;
R. Klimek, Rudolfa Klimka Położnictwo, dz. cyt., s. 375; J. Skrzypczak (b), Poronienie,
dz. cyt., s. 112.
240
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 114; W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1232; J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena,
Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 373; J. Skrzypczak, T. Pisarski,
Poronienie, dz. cyt., s. 201; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 9; Garrey, Govan,
Hodge, Callander, Położnictwo ilustrowane, dz. cyt., s. 171.
241
Por. J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 201; J. Skrzypczak (a),
Poronienie, dz. cyt., s. 114; E. Norwitz, J. Schorge, Położnictwo i ginekologia w zarysie,
dz. cyt., s. 49; J. Piotrowski, Pielęgniarstwo w położnictwie i ginekologii. Podręcznik dla
studentów wydziałów pielęgniarskich akademii medycznych, dz. cyt., s. 145–146.
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dokładnie zespolone z doczesną jak na późniejszych etapach wzrostu
wewnątrzmacicznego242. Dzięki temu embrion może być wydalony
wraz z pozostałymi produktami koncepcji jako jedna całość. Mechanizm poronienia, a zwłaszcza obkurczanie się ścian macicy, przebiega
stosunkowo szybko, w wyniku czego krwawienie nie ma charakteru
przewlekłego243. W badaniu ginekologicznym najczęściej stwierdza się
już obkurczoną macicę, zbliżoną do wielkości fizjologicznej właściwej
dla macicy nieciężarnej, z zamkniętą szyjką244. Jeżeli w historii ciąży
poprzedzającej poronienie nie wykonano badania ultrasonograficznego potwierdzającego rozwój żywego dziecka w ciąży wewnątrzmacicznej, diagnostykę należy prowadzić w kierunku ciąży o nieznanej
lokalizacji245. Ultrasonografia przezpochwowa w przypadku całkowitego opróżnienia jamy macicy nie daje bowiem gwarancji jednoznacznego rozpoznania poronienia zupełnego, dlatego konieczne jest
seryjne oznaczanie stężenia gonadotropiny kosmówkowej, z uwagi na
ryzyko wystąpienia ciąży ektopowej246. W sytuacji gdy w jamie macicy
zalega niewielka ilość tkanek ciążowych, na co mogą wskazywać nie
tylko uzyskany obraz USG, ale również przedłużające się krwawienie,
242
Por. J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 374; Garrey, Govan, Hodge, Callander,
Położnictwo ilustrowane, dz. cyt., s. 171.
243
Por. W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1232; J. W. Dudenhausen, W.
Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze,
dz. cyt., s. 374.
244
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 19; J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 201; M. Alkatib, Postępowanie wyczekujące w poronieniu, dz. cyt.,
s. 38; W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1232; Garrey, Govan, Hodge, Callander, Położnictwo ilustrowane, dz. cyt., s. 172; J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy
współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 374;
J. Piotrowski, Pielęgniarstwo w położnictwie i ginekologii. Podręcznik dla studentów wydziałów pielęgniarskich akademii medycznych, dz. cyt., s. 145–146.
245
Por. S. R. Goldstein, Diagnostyka poronienia, dz. cyt., s. 27; M. Alkatib, Postępowanie wyczekujące w poronieniu, dz. cyt., s. 46.
246
Por. S. R. Goldstein, Diagnostyka poronienia, dz. cyt., s. 27; M. Alkatib, Postępowanie wyczekujące w poronieniu, dz. cyt., s. 46.
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niezbędne jest wykonanie zabiegu łyżeczkowania247. Z kolei po kompletnym wydaleniu embrionu z pozostałymi strukturami jaja płodowego
jama macicy nie wymaga ani leczenia farmakologicznego, ani interwencji chirurgicznej248.
Poronienie niezupełne, zwane również niekompletnym, jest dwuetapowe i dotyczy głównie ciąż ronionych powyżej 10–12. tygodnia, czyli
poronień późnych, rzadziej strat wczesnych ciąż249. Jest to najczęstszy typ
poronienia. Duża utrata krwi, bolesna aktywność skurczowa macicy podobna do bólów porodowych, pęknięcie pęcherza płodowego i odejście
wypełniającego pęcherz płynu owodniowego to główne objawy kliniczne poronienia niekompletnego250. Po wydaleniu zazwyczaj całego płodu
w pierwszym stadium poronienia, w drugiej fazie macica jedynie częściowo opróżnia się z fragmentów trofoblastu, a znaczna część produktów
koncepcji zostaje zatrzymana w jej wnętrzu251. Obfite krwawienie stopniowo zmniejsza się pod koniec pierwszego etapu procesu poronnego, by
w drugim etapie, czasowo późniejszym, ulec intensyfikacji wraz z dolegli247
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 114; E. Norwitz, J. Schorge, Położnictwo i ginekologia w zarysie, dz. cyt., s. 49; M. Alkatib, Postępowanie wyczekujące
w poronieniu, dz. cyt., s. 39.
248
Por. E. Norwitz, J. Schorge, Położnictwo i ginekologia w zarysie, dz. cyt., s. 49;
J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 114; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 9,
29.
249
Por. J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 374; T. G. Stovall, Poronienie i ciąża
pozamaciczna, dz. cyt., s. 665; J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s 114; E. Baszak,
T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska, Poronienie samoistne,
dz. cyt., s. 45; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 29.
250
Por. J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 374; Garrey, Govan, Hodge, Callander,
Położnictwo ilustrowane, dz. cyt., s. 174; T. G. Stovall, Poronienie i ciąża pozamaciczna,
dz. cyt., s. 666; W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1232; J. Skrzypczak, T. Pisarski,
Poronienie, dz. cyt., s. 201.
251
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 5; M. Keirse, B. Spitz, A.Vandermeulen. Jak sobie radzić z poronieniem, dz. cyt.,
s. 56; W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1232; A. Stonehouse, B. Sutherland, Po
poronieniu, dz. cyt., s. 19; T. G. Stovall, Poronienie i ciąża pozamaciczna, dz. cyt., s. 665;
S. R. Goldstein, Diagnostyka poronienia, dz. cyt., s. 28.
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wościami bólowymi, co jest powodowane niemałą ilością pozostających
w narządzie rodnym resztek tkankowych po poronieniu252. Pozostałości
te bowiem uniemożliwiają obkurczanie się włókien mięśniowych macicy, a w konsekwencji zamknięcie odsłoniętych naczyń krwionośnych
endometrium, z których sączy się krew253. Krwawienie, mogące przejść
także w krwotok, ustępuje dopiero po oczyszczeniu jamy macicy z zalegających w niej tkanek ciążowych, tworzących warstwę o grubości oscylującej pomiędzy 15 a 50 mm254. Badanie ultrasonograficzne uwidacznia
w środowisku wewnątrzmacicznym niejednorodny materiał biologiczny
o bezkształtnej strukturze i niskiej echogeniczności255. W badaniu przedmiotowym stwierdza się obecność elementów jaja płodowego i skrzepów
krwi w pochwie lub w ujściu wewnętrznym rozwartej szyjki macicy256.
Przy wyborze postępowania terapeutycznego należy wziąć pod uwagę
ryzyko zakażenia wewnątrzmacicznego257. Możliwe jest wdrożenie po252
Por. E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska,
Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 45; J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 201;
P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 5;
R. Klimek, Rudolfa Klimka Położnictwo, dz. cyt., s. 375.
253
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 29.
254
Por. J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 374; G. C. L. Lachelin, Poronienie,
dz. cyt., s. 29; J. Skrzypczak, Standardy postępowania w nieprawidłowościach pierwszego
trymestru ciąży, dz. cyt., s. 201.
255
Por. S. R. Goldstein, Diagnostyka poronienia, dz. cyt., s. 28; A. Stonehouse,
B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 19; W. Kaźmierczak, P. Fiegler, P. Węgrzyn,
J. Radzioch, K. Kamiński, Przyczyny, etiologia oraz współczesne metody diagnostyki i leczenia poronień, dz. cyt., s. 29; P. Milart, T. Paszkowski, E. Woźniakowska, Poronienie
zatrzymane i puste jajo płodowe, dz. cyt., s. 61.
256
Por. T. G. Stovall, Poronienie i ciąża pozamaciczna, dz. cyt., s. 666; R. Klimek,
Rudolfa Klimka Położnictwo, dz. cyt., s. 375; S. R. Goldstein, Diagnostyka poronienia, dz.
cyt., s. 28; J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 201; Garrey, Govan, Hodge,
Callander, Położnictwo ilustrowane, dz. cyt., s. 174; J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel,
przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 375;
J. Skrzypczak, Standardy postępowania w nieprawidłowościach pierwszego trymestru ciąży, dz. cyt., s. 201.
257
Por. A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 20; G. C. L. Lachelin,
Poronienia, dz. cyt., s. 29.
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stępowania zachowawczego, zmierzającego do samoistnego oczyszczenia
się macicy z tkanek łożyskowych, jednak tylko wówczas gdy ogólny stan
pacjentki i charakter krwawienia na to pozwalają, a sama kobieta wyraża
aprobatę dla tej formy leczenia258. Postępowanie wyczekujące uznaje się
za satysfakcjonujące, jeżeli dojdzie do samoistnego wydalenia resztek po
poronieniu w okresie dwóch tygodni, a krwawienie ustąpi w przeciągu
trzech tygodni od dnia podjęcia leczenia259. W jego ramach pacjentka
zobowiązana jest do cotygodniowej konsultacji lekarskiej, abstynencji
seksualnej i regularnej kontroli temperatury ciała260. W przypadku przewlekłego krwawienia, zaburzeń hemodynamicznych, coraz silniejszych
bólów podbrzusza, wystąpienia objawów infekcji, a także żądań pacjentki
niezbędne jest odstąpienie od postępowania wyczekującego i wdrożenie
leczenia chirurgicznego261. Przy intensywnym krwawieniu należy zastosować oksytocynę i ergometrynę, które doprowadzą do obkurczenia się
macicy i w konsekwencji zmniejszenia krwawienia262. Ciężki krwotok
może wymagać przetoczenia krwi, a posiadanie przez pacjentkę czynnika Rh(-) kwalifikuje ją do otrzymania immunoglobuliny anty-D263. Za258
Por. A. Stupak, A. Kwaśniewska, Aktualne rekomendacje postępowania w poronieniu, dz. cyt., s. 83; J. Skrzypczak, Standardy postępowania w nieprawidłowościach pierwszego trymestru ciąży, dz. cyt., s. 203–204.
259
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 5; Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych
patologii wczesnej ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro, dz. cyt., s. 11.
260
Por. E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska,
Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 45–46; J. Skrzypczak, Standardy postępowania w nieprawidłowościach pierwszego trymestru ciąży, dz. cyt., s. 203–204.
261
Por. A. Stupak, A. Kwaśniewska, Aktualne rekomendacje postępowania w poronieniu, dz. cyt., s. 83; J. Skrzypczak, Standardy postępowania w nieprawidłowościach pierwszego trymestru ciąży, dz. cyt., s. 201.
262
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 29; Garrey, Govan, Hodge, Callander, Położnictwo ilustrowane, dz. cyt., s. 174; Postępowanie w przypadku straty wczesnej
ciąży. Wytyczne Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, dz. cyt., s. 24–25.
263
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 29–30; Garrey, Govan, Hodge, Callander, Położnictwo ilustrowane, dz. cyt., s. 174; M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen,
Jak sobie radzić z poronieniem, dz. cyt., s. 56; Postępowanie w przypadku straty wczesnej ciąży. Wytyczne Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, dz. cyt., s. 23;
T. G. Stovall, Poronienie i ciąża pozamaciczna, dz. cyt., s. 666.

100

Rozdział 1

bieg wyłyżeczkowania bądź aspiracji, najlepiej w znieczuleniu ogólnym,
winien być przeprowadzony z właściwą ostrożnością, aby nie uszkodzić
ścian macicy264. By uniknąć rozwoju zakażenia, profilaktycznie można –
a przy stanach gorączkowych pacjentki bezwzględnie trzeba – wprowadzić antybiotykoterapię265. Uzyskany materiał biologiczny przekazuje się
do badania histopatologicznego dla potwierdzenia poronienia ciąży wewnątrzmacicznej266. Gdyby w wyskrobinach doczesnej nie stwierdzono
fragmentów trofoblastu, wówczas niezwłocznie powinno się podjąć diagnostykę obowiązującą przy podejrzeniu ciąży pozamacicznej267. Alternatywą dla leczenia chirurgicznego jest postępowanie farmakologiczne,
w którym dla przyspieszenia opróżnienia macicy przez indukcję skurczy
jej mięśniówki stosuje się syntetyczny analog prostaglandyny E19 – mizoprostol, antagonistę progesteronu – mifepriston (RU 486) i antagonistę
kwasu foliowego – metotreksat268. Mizoprostol i mifepriston nie zostały
264
Por. Garrey, Govan, Hodge, Callander, Położnictwo ilustrowane, dz. cyt., s. 175;
J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 203; R. Klimek, Rudolfa Klimka Położnictwo, dz. cyt., s. 375; M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz. cyt., s. 55–56; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 29–30; A. Stonehouse,
B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 21; Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych patologii wczesnej ciąży oraz postępowania w ciąży po
zapłodnieniu in vitro, dz. cyt., s. 11.
265
Por. T. G. Stovall, Poronienie i ciąża pozamaciczna, dz. cyt., s. 666.
266
Por. W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1232; G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne, dz. cyt., s. 193.
267
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 114.
268
Por. P. Milart, Obumarcie płodu, dz. cyt., s. 78–79; E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska, Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 45; A. Stupak,
A. Kwaśniewska, Aktualne rekomendacje postępowania w poronieniu, dz. cyt., s. 83–84;
P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 6; Postępowanie w przypadku straty wczesnej ciąży. Wytyczne Royal College of Obstetricians
and Gynaecologists, dz. cyt., s. 27; M. Alkatib, Postępowanie wyczekujące w poronieniu, dz.
cyt., s. 41–42; J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo
praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 375; J. Trinder, Farmakologiczne i chirurgiczne
postępowanie w wypadku poronienia, w: Postępowanie w powikłaniach wczesnej ciąży.
Podręcznik, red. T. Bourne, G. Condous, tłum. J. Bartosiewicz, Warszawa: Wydawnictwo
Medipage, 2007, s. 51–63; P. Milart, T. Paszkowski, E. Woźniakowska, Poronienie zatrzymane i puste jajo płodowe, dz. cyt., s. 62.
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dotąd w Polsce prawnie dopuszczone do celów poronnych269. Niektóre doniesienia literaturowe wskazują na wyższą skuteczność włączania
farmakoterapii do postępowania terapeutycznego przy poronieniu niezupełnym niż ograniczania się jedynie do działań zachowawczych270.
Nie zaleca się prowadzenia leczenia farmakologicznego w przypadku
wstrząsu hemodynamicznego, koagulopatii, objawów uczuleniowych na
prostaglandyny, posocznicy czy infekcji miednicy mniejszej271. Długość
pobytu pacjentki w szpitalu regulują standardy przyjęte w danej placówce272. Przykrym doświadczeniem dla matki po przebytym poronieniu jest
wydzielanie przez piersi pokarmu, czemu winno się zapobiec przez podanie środków powstrzymujących laktację273.
Poronienie zatrzymane. W przeciwieństwie do poronienia zupełnego, na skutek którego roniony jest embrion z pozostałymi strukturami jaja płodowego włącznie, oraz poronienia niezupełnego, w którym
następuje utrata płodu z częściowym wydaleniem trofoblastu z jamy
macicy, w przypadku poronienia zatrzymanego płód wraz z łożyskiem
zostaje całkowicie unieruchomiony w narządzie rodnym i nie dochodzi
do samoistnego wydalenia tak łożyska, jak i samego płodu przez wiele
tygodni, a nawet miesięcy po jego obumarciu274. Naturalne opróżnienie
jamy macicy powinno dokonać się w przeciągu 8 tygodni od rozpozna269
Por. A. Stupak, A. Kwaśniewska, Aktualne rekomendacje postępowania w poronieniu, dz. cyt., s. 85; P. Milart, Obumarcie płodu, dz. cyt., s. 79.
270
Por. M. Alkatib, Postępowanie wyczekujące w poronieniu, dz. cyt., s. 44.
271
Por. A. Stupak, A. Kwaśniewska, Aktualne rekomendacje postępowania w poronieniu, dz. cyt., s. 84.
272
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 30.
273
Por. tamże.
274
Por. P. Milart, T. Paszkowski, E. Woźniakowska, Poronienie zatrzymane i puste
jajo płodowe, dz. cyt., s. 59; P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 6; R. Klimek, Rudolfa Klimka Położnictwo, dz. cyt., s. 375;
J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 114; A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 22; J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 202; W. Śmiertka, J. Boj. Poronienie, dz. cyt., s. 1232; E. Norwitz, J. Schorge, Położnictwo i ginekologia
w zarysie, dz. cyt., s. 49; Garrey, Govan, Hodge, Callander, Położnictwo ilustrowane, dz.
cyt., s. 176; J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 377; J. Piotrowski, Pielęgniarstwo w po-
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nia śmierci płodu, jednak w poronieniu zatrzymanym zazwyczaj to nie
następuje275. Z tego powodu ten typ poronienia określany jest również
mianem poronienia chybionego, wczesnego obumarcia płodu lub ciąży
obumarłej276. Poronienie chybione występujące do 12. tygodnia ciąży, nosi
nazwę poronienia zatrzymanego wczesnego, z kolei powyżej wskazanego
cenzusu czasowego kwalifikuje się je jako poronienie zatrzymane późne277.
Symptomatologia wczesnego obumarcia płodu jest niejednoznaczna, a sytuacje kliniczne są zróżnicowane278. Dla niektórych kobiet jedynym sygnałem niepowodzenia prokreacyjnego jest postępujący zanik subiektywnych
oznak ciąży279. Wewnątrzmaciczna śmierć płodu może dokonać się więc
w sposób trudno dostrzegalny przez matkę i dopiero retrospektywna analiza ustąpienia objawów ciąży sugeruje nieprawidłowości w jej przebiegu280.
Kobieta dowiaduje się o poronieniu niejednokrotnie w trakcie rutynowej
wizyty kontrolnej, nie podejrzewając uprzednio jakichkolwiek zaburzeń281.
Czasami ciężarna zgłasza się do szpitala z podejrzeniem poronienia zagrażającego, z uwagi na plamienie lub krwawienie treścią brunatną i dolegliwości bólowe podbrzusza282. W badaniu przedmiotowym stwierdza się
łożnictwie i ginekologii. Podręcznik dla studentów wydziałów pielęgniarskich akademii
medycznych, dz. cyt., s. 146.
275
Por. J. Skrzypczak (b), Poronienie, dz. cyt., s. 112.
276
Por. P. Milart, Obumarcie płodu, dz. cyt., s. 75; S. R. Goldstein, Diagnostyka poronienia, dz. cyt., s. 28; A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 22; P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 6; J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 202; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 31;
J. Piotrowski, Pielęgniarstwo w położnictwie i ginekologii. Podręcznik dla studentów wydziałów pielęgniarskich akademii medycznych, dz. cyt., s. 146; J. Skrzypczak, Standardy
postępowania w nieprawidłowościach pierwszego trymestru ciąży, dz. cyt., s. 202.
277
Por. P. Milart, Obumarcie płodu, dz. cyt., s. 75.
278
Por. P. Milart, T. Paszkowski, E. Woźniakowska, Poronienie zatrzymane i puste
jajo płodowe, dz. cyt., s. 60; P. Milart, Obumarcie płodu, dz. cyt., s. 77.
279
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 31; P. Milart, Obumarcie płodu, dz.
cyt., s. 77; P. Milart, T. Paszkowski, E. Woźniakowska, Poronienie zatrzymane i puste jajo
płodowe, dz. cyt., s. 60.
280
Por. Garrey, Govan, Hodge, Callander, Położnictwo ilustrowane, dz. cyt., s. 176.
281
Por. A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 22.
282
Por. P. Milart, T. Paszkowski, E. Woźniakowska, Poronienie zatrzymane i puste
jajo płodowe, dz. cyt., s. 60; Garrey, Govan, Hodge, Callander, Położnictwo ilustrowane,
dz. cyt., s. 176.
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poważną rozbieżność pomiędzy spodziewaną wielkością macicy, wynikającą z przewidywanego wieku ciążowego, a stanem faktycznym283. Macica
nie wykazuje już cech rozpulchnienia, a jej szyjka pozostaje uformowana
i zamknięta284. Mięśniówka macicy obkurcza się bowiem stopniowo wraz
z absorpcją płynu owodniowego, obumieraniem łożyska i pogłębiającym
się niedoborem aż do całkowitego zaniku produkowanych przez łożysko
hormonów285. Seryjne oznaczenia ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej
w moczu lub we krwi ujawniają systematyczny spadek sekrecji hormonu
ciążowego286. Próby ciążowe po kilku tygodniach wykazują ujemny wynik,
potwierdzający śmierć płodu i brak czynności wydzielniczej trofoblastu287.
W niektórych sytuacjach klinicznych, zwłaszcza diagnozowanych pomiędzy 6. a 8. tygodniem ciąży, może utrzymywać się właściwa dla tego okresu
zawartość gonadotropiny kosmówkowej we krwi matki, która w kolejnych
tygodniach winna się obniżać, choć odnotowano prawidłowe stężenia hormonu nawet w 14. tygodniu obumarłej ciąży288. Badanie ultrasonograficzne
pozwala uzyskać pewność co do obecności martwego płodu z zapadniętym
pęcherzykiem płodowym w jamie macicy289. Jeżeli poronienie zatrzymane
Por. J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 377; J. Skrzypczak (b), Poronienie, dz.
cyt., s. 112; P. Milart, T. Paszkowski, E. Woźniakowska, Poronienie zatrzymane i puste
jajo płodowe, dz. cyt., s. 60.
284
Por. R. Klimek, Rudolfa Klimka Położnictwo, dz. cyt., s. 375; P. Milart, T. Paszkowski, E. Woźniakowska, Poronienie zatrzymane i puste jajo płodowe, dz. cyt., s. 60.
285
Por. Garrey, Govan, Hodge, Callander, Położnictwo ilustrowane, dz. cyt., s. 176.
286
Por. J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 378; P. Szkodziak, T. Paszkowski,
M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 6; R. Klimek, Rudolfa Klimka
Położnictwo, dz. cyt., s. 375; J. Skrzypczak (b), Poronienie, dz. cyt., s. 112.
287
Por. Garrey, Govan, Hodge, Callander, Położnictwo ilustrowane, dz. cyt., s. 176;
A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 22–23.
288
Por. P. Milart, T. Paszkowski, E. Woźniakowska, Poronienie zatrzymane i puste
jajo płodowe, dz. cyt., s. 61; P. Milart, Obumarcie płodu, dz. cyt., s. 78.
289
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 6; A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 23; Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych patologii wczesnej ciąży oraz
postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro, dz. cyt., s. 11; W. Kaźmierczak, P. Fiegler,
P. Węgrzyn, J. Radzioch, K. Kamiński, Przyczyny, etiologia oraz współczesne metody diagnostyki i leczenia poronień, dz. cyt., s. 29; J. Skrzypczak (b), Poronienie, dz. cyt., s. 112.
283
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dotyczy wczesnej ciąży, ultrasonografię przezpochwową powinno się wykonać dwukrotnie, z co najmniej tygodniowym odstępem czasu pomiędzy
badaniami290. Niektórzy autorzy sugerują, iż okres od 7 do 10 dni oczekiwania na powtórne badanie jest zbyt krótki, by postawić prawidłową diagnozę o śmierci embrionu, i może skutkować decyzją o usunięciu z jamy
macicy żywego dziecka291. W ich opinii błąd popełniony w określeniu wieku ciążowego przy pierwszym badaniu USG, które potwierdziło wczesną
ciążę wewnątrzmaciczną, może zostać powielony w kolejnych badaniach292.
Rozwój każdego dziecka jest indywidualnie warunkowany i niekoniecznie musi ono po tygodniu oczekiwania osiągnąć spodziewane rozmiary293.
Niekiedy istnieją również rozbieżności pomiędzy wynikami badań tej samej ciąży przeprowadzonych przez kilku lekarzy294. Niemniej jednak obraz
ultrasonograficzny poronienia zatrzymanego wczesnej ciąży ukazuje nieproporcjonalnej wielkości pęcherzyk ciążowy, z bezpostaciowymi echami
zarodkowymi i zaburzonym morfologicznie pęcherzykiem żółtkowym
nikłej wielkości lub dużych rozmiarów o cechach hiperechogenicznych295.
Podobnie jak w przypadku stężenia β-hCG, ultrasonografia przezpochwowa w poronieniu zatrzymanym może uwidaczniać odpowiadające wiekowi
ciąży właściwe średnice pęcherzyka ciążowego aż do 9. tygodnia296. Z tych
względów diagnostyka poronienia napotyka niejednokrotnie na poważne
trudności297. Jego szczególną postacią jest ciąża bezzarodkowa, znana także
290
Por. R. Klimek, Rudolfa Klimka Położnictwo, dz. cyt., s. 375; P. Milart, T. Paszkowski, E. Woźniakowska, Poronienie zatrzymane i puste jajo płodowe, dz. cyt., s. 60;
S. R. Goldstein, Diagnostyka poronienia, dz. cyt., s. 28; J. Skrzypczak, Standardy postępowania w nieprawidłowościach pierwszego trymestru ciąży, dz. cyt., s. 202.
291
Por. Wadliwe wytyczne mogą prowadzić do zabicia zdrowego dziecka. Źródło:
http://www.piotrskarga.pl/ps, 8061,2,0,1,I, informacje.html. Dostęp: 2.11.2015 r.
292
Por. tamże.
293
Por. tamże
294
Por. tamże.
295
Por. P. Milart, T. Paszkowski, E. Woźniakowska, Poronienie zatrzymane i puste jajo
płodowe, dz. cyt., s. 60; P. Milart, Obumarcie płodu, dz. cyt., s. 77; Z. Słomko, M. Spaczyński,
Ciąża obumarła, w: Położnictwo i ginekologia. Podręcznik dla studentów, red. T. Pisarski,
Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1991, s. 228.
296
Por. tamże. s. 61.
297
Por. tamże.
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pod nazwą pustego jaja płodowego298. Ciąża bezembrionalna jest również określana jako wczesne obumarcie embrionu, w przeciwieństwie do
wczesnego obumarcia płodu, za które uznaje się poronienie zatrzymane299.
Powstanie pustego jaja płodowego jest rezultatem bardzo wczesnego obumarcia zarodka lub w ogóle nieuformowania się embrioblastu przy grupowaniu blastocystów w procesie gastrulacji300. Tym samym pozostałe struktury jaja płodowego przez pewien okres wzrastają dalej, ale bez embrionu,
dlatego na obrazie ultrasonografii przezpochwowej ciąża bezzarodkowa jest
uwidaczniana jako pęcherzyk ciążowy pozbawiony zarodka i odżywiającego go woreczka żółtkowego301. Gdyby badanie USG we wczesnej ciąży
potwierdziło obecność choćby tylko pęcherzyka żółtkowego, należy wykluczyć podejrzenie rozwoju pustego jaja płodowego302 Poronienie zatrzymane
może również dotyczyć jednego płodu w ciąży wielopłodowej303. Wówczas
dochodzi do stopniowego zanikania obumarłego płodu, pośród rozwijających się prawidłowo innych płodów304. Niewydalenie martwej ciąży z jamy
macicy przez szereg tygodni stanowi zagrożenie wykształcenia się zaśniadu
mięsnego lub płodu zmacerowanego, a w niezwykle rzadkich przypadkach
płodu pergaminowego lub skamieniałego305. Stan ten, trwający dłużej niż
4 tygodnie, zwiększa także ryzyko rozwoju w ustroju matki koagulopatii ze
zużycia, będącej konsekwencją przedostania się tromboplastyn tkankowych

Por. P. Milart, Obumarcie płodu, dz. cyt., s.75.
Por. S. R. Goldstein, Diagnostyka poronienia, dz. cyt., s. 28.
300
Por. P. Milart, Obumarcie płodu, dz. cyt., s. 77; B. Chazan, Nieudane rodzicielstwo
– współczucie dla rodziców, szacunek dla ciała dziecka, dz. cyt., s. 209.
301
Por. tamże; P. Milart, T. Paszkowski, E. Woźniakowska, Poronienie zatrzymane
i puste jajo płodowe, dz. cyt., s. 60; S. R. Goldstein, Diagnostyka poronienia, dz. cyt., s. 28;
W. Kaźmierczak, P. Fiegler, P. Węgrzyn, J. Radzioch, K. Kamiński, Przyczyny, etiologia
oraz współczesne metody diagnostyki i leczenia poronień, dz. cyt., s. 29; J. Skrzypczak (a),
Poronienie, dz. cyt., s. 114.
302
Por. R. Klimek, Rudolfa Klimka Położnictwo, dz. cyt., s. 375.
303
Por. P. Milart, Obumarcie płodu, dz. cyt., s. 77.
304
Por. tamże.
305
Por. Garrey, Govan, Hodge, Callander, Położnictwo ilustrowane, dz. cyt., s. 176;
Z. Słomko, M. Spaczyński, Ciąża obumarła, dz. cyt., s. 229.
298
299
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do jej krwiobiegu306. Postępowanie terapeutyczne w poronieniu chybionym
wczesnej ciąży może w pierwszej kolejności ograniczyć się do leczenia zachowawczego, pozwalającego na samoistne opróżnienie jamy macicy307. Jeżeli nie dojdzie do wydalenia płodu w ciągu 14 dni, przystępuje się do zabiegu łyżeczkowania bądź aspiracji próżniowej, jednak w ciążach nie starszych
niż 12-tygodniowe308. Instrumentalne opróżnienie jamy macicy powyżej 12.
tygodnia obarczone jest dużym ryzykiem powikłań, stąd konieczne jest leczenie farmakologiczne309. Późne poronienia dużych płodów, zwłaszcza na
przełomie czwartego i piątego miesiąca, wymagają indukcji porodu310. Rodzicom winno się zapewnić jak największy komfort, włącznie z podaniem
ciężarnej znieczulenia zewnątrzoponowego, gdyż poród martwego dziecka
jest dla nich szczególnie trudnym doświadczeniem311. Przy niekorzystnym
ułożeniu płodu należy rozważyć cesarskie cięcie312. Wybór postępowania
306
Por. P. Milart, T. Paszkowski, E. Woźniakowska, Poronienie zatrzymane i puste
jajo płodowe, dz. cyt., s. 63; Garrey, Govan, Hodge, Callander, Położnictwo ilustrowane,
dz. cyt., s. 176; Z. Słomko, M. Spaczyński, Ciąża obumarła, dz. cyt., s. 229; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 31; P. Milart, Obumarcie płodu, dz. cyt., s. 79.
307
Por. Garrey, Govan, Hodge, Callander, Położnictwo ilustrowane, dz. cyt., s. 176;
E. Norwitz, J. Schorge, Położnictwo i ginekologia w zarysie, dz. cyt., s. 49.
308
Por. Z. Słomko, M. Spaczyński, Ciąża obumarła, dz. cyt., s. 229–230; P. Milart,
Obumarcie płodu, dz. cyt., s. 78; Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego
w zakresie wybranych patologii wczesnej ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro, dz. cyt., s. 11; P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański,
Poronienie, dz. cyt., s. 6; E. Norwitz, J. Schorge, Położnictwo i ginekologia w zarysie, dz.
cyt., s. 49; R. Klimek, Rudolfa Klimka Położnictwo, dz. cyt., s. 375; J. Skrzypczak (a),
Poronienie, dz. cyt., s. 114.
309
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 32; P. Milart, Obumarcie płodu,
dz. cyt., s. 78–79; P. Milart, T. Paszkowski, E. Woźniakowska, Poronienie zatrzymane i puste jajo płodowe, dz. cyt., s. 62; J. Skrzypczak (b), Poronienie, dz. cyt., s. 112;
P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt.,
s. 6; J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo
praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 378; J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt.,
s. 114; A. Stonehouse, B. Sutherland. Po poronieniu, dz. cyt., s. 22–23.
310
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz. cyt.,
s. 57; Z. Słomko, M. Spaczyński, Ciąża obumarła, dz. cyt., s. 230.
311
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz.
cyt., s. 57.
312
Por. Z. Słomko, M. Spaczyński, Ciąża obumarła, dz. cyt., s. 230.
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terapeutycznego w poronieniu zatrzymanym jest uzależniony od sytuacji
klinicznej, zaawansowania i wielkości ciąży, a także preferencji pacjentki313.
Poronienie szyjkowe. W diagnostyce różnicowej poronienia szyjkowego wyklucza się ciążę szyjkową, uznawaną za najgroźniejszy dla życia
kobiety rodzaj ciąży obcosiedliskowej314. Poronienie szyjkowe rozpoznaje
się głównie u pierwiastek315. Mechanizm poronienia polega na oddzieleniu się jaja płodowego od doczesnej podstawowej na wysokości trzonu
macicy, wypchnięciu jaja pod wpływem czynności skurczowej z jamy
macicy do kanału szyjki, której zamknięte ujście zewnętrzne powoduje uwięźnięcie w niej jaja i uniemożliwia jego wydalenie do pochwy316.
Objawami klinicznymi poronienia są skurcze macicy i intensywne krwawienie317. W badaniu ginekologicznym charakterystycznym symptomem
jest rozdęta szyjka318. W ramach procedury leczniczej, po uzyskaniu
przez badanie ultrasonograficzne pewności o braku pracy serca płodu,
przeprowadza się instrumentalne opróżnienie jamy macicy w zabiegu łyżeczkowania lub aspiracji próżniowej319.
Poronienie gorączkowe/septyczne. Poronieniem gorączkowym
może stać się każde z wyżej omówionych postaci poronienia klinicznego, jeżeli w ich przebiegu dojdzie do rozwoju zakażenia i w jego efekcie utrzymywania się wysokiej ciepłoty ciała pacjentki powyżej 38°C320.
Poronienie gorączkowe niepowikłane obejmuje infekcję miejscową
313
Por. S. R. Goldstein, Diagnostyka poronienia, dz. cyt., s. 28; G. C. L. Lachelin,
Poronienia, dz. cyt., s. 32.
314
Por. W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1232; J. Skrzypczak, T. Pisarski,
Poronienie, dz. cyt., s. 201–202.
315
Por. tamże.
316
Por. W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1232; J. Skrzypczak, T. Pisarski,
Poronienie, dz. cyt., s. 201–202.
317
Por. tamże.
318
Por. tamże.
319
Por. W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1232.
320
Por. T. Radomański, T. Paszkowski, W. Wrona, Poronienie septyczne, w: Patologia
wczesnej ciąży, red. T. Paszkowski. Lublin: IZT, 2004, s. 101; R. Klimek, Rudolfa Klimka
Położnictwo, dz. cyt., s. 376.
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doczesnej321. Rozszerzenie się zakażenia poza jamę macicy na tkanki
przydatków i przymacicza, otrzewną miednicy mniejszej i jamy brzucha stanowi typ powikłany poronienia gorączkowego322. Gdy infekcja
postąpi dalej i przekroczy granice otrzewnej, a bakterie przedostaną
się do krwiobiegu matki i w następstwie rozwinie się zagrażające życiu
pacjentki zakażenie ogólnoustrojowe, wówczas poronienie gorączkowe
powikłane przechodzi w stan poronienia septycznego323. Przy infekcji
ogólnoustrojowej istnieje wysokie ryzyko wystąpienia wstrząsu endotoksycznego (bakteryjnego) wraz z koagulopatią ze zużycia i niewydolność wielonarządową, a nawet uogólnioną martwicą wielonarządową324.
Niewydolność wielonarządowa przejawia się głównie rozpadem tkanki
mięśniowej, śródmiąższowym obrzękiem płuc, ostrą niewydolnością
mięśnia sercowego i nerek, zaburzeniami układu nerwowego, w tym
zapaleniem opon mózgowych oraz zapaleniem i obrzękiem mózgu325.
Konsekwencje poronienia septycznego uznawane są za główną przyczynę zgonów kobiet w przebiegu ciąży, a najgroźniejsza z nich – wstrząs
septyczny – jest obarczona wysokim, sięgającym blisko 60% przypadków
klinicznych wskaźnikiem śmiertelności326. Istnieją dwie drogi rozwoju
zakażenia jako czynnika sprawczego poronień gorączkowych: wstępująca i zstępująca327. Infekcja wstępująca powstaje w wyniku pokonania
przez drobnoustroje chorobotwórcze naturalnych barier obronnych
321
Por J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 378.
322
Por. tamże.
323
Por. tamże; T. Radomański, T. Paszkowski, W. Wrona, Poronienie septyczne, dz.
cyt., s. 101; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 31.
324
Por. R. Klimek, Rudolfa Klimka Położnictwo, dz. cyt., s. 376; J. W. Dudenhausen,
W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 378–379; T. Radomański, T. Paszkowski, W. Wrona, Poronienie septyczne,
dz. cyt., s. 101.
325
Por. J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 378–379.
326
Por. T. Radomański, T. Paszkowski, W. Wrona, Poronienie septyczne, dz. cyt.,
s. 101, 104.
327
Por. tamże, s. 101.
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środowiska pochwowego, śluzu szyjkowego i ujścia zewnętrznego szyjki macicy, a także ciągłości błon płodowych, przy czym stan zapalny
zajmuje w pierwszym rzędzie doczesną, a w dalszej kolejności rozlewa
się w obrębie całej jamy macicy328. Na drodze zstępującej infekcja rozprzestrzenia się przez krwiobieg matki i krążenie matczyno-płodowe,
tak przy zakażeniu ogólnoustrojowym kobiety, jak i przy miejscowej
infekcji wewnątrzmacicznej329. Za wywołanie infekcji najczęściej odpowiadają drobnoustroje Gram-ujemne, zwłaszcza pałeczki okrężnicy
i laseczki zgorzeli gazowej, a także gronkowce i paciorkowce β-hemolizujące330. Czynnikami ryzyka rozwoju zakażenia mogą być zapalenie
pochwy, obecność w jamie macicy ciąży obumarłej, resztek po poronieniu lub poronnej wkładki wewnątrzmacicznej, jak również nieudane
próby przeprowadzenia aborcji w niesterylnych warunkach331. Leczenie
poronienia gorączkowego zmierza do zapobieżenia wystąpieniu wstrząsu endotoksycznego przez wdrożenie antybiotykoterapii i możliwie jak
najszybsze usunięcie zakażonego jaja płodowego z jamy macicy lub wyłyżeczkowanie macicy z resztek po poronieniu, co zaleca się przeprowadzić po ustąpieniu gorączki332. Jeśli dojdzie do wstrząsu bakteryjnego,
a stan pacjentki ulegnie drastycznemu pogorszeniu, wycięcie całej macicy może się okazać zabiegiem ratującym życie333.
Por. tamże.
Por. tamże.
330
Por. Garrey, Govan, Hodge, Callander, Położnictwo ilustrowane, dz. cyt., s. 177;
J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 378; T. Radomański, T. Paszkowski, W. Wrona,
Poronienie septyczne, dz. cyt., s. 102.
331
Por. tamże.
332
Por. R. Klimek, Rudolfa Klimka Położnictwo, dz. cyt., s. 376; J. W. Dudenhausen,
W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 378; Garrey, Govan, Hodge, Callander, Położnictwo ilustrowane, dz. cyt.,
s. 177.
333
Por. J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel, przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 380; R. Klimek, Rudolfa Klimka Położnictwo, dz. cyt., s. 376; T. Radomański, T. Paszkowski, W. Wrona, Poronienie septyczne,
dz. cyt., s. 103.
328
329
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Poronienie septyczne kończące się usunięciem narządu rodnego
lub zgonem pacjentki jest najpoważniejszym pośród wielu możliwych
powikłań poronienia klinicznego334. Równie niebezpieczny jest związany z krwotokami położniczymi wstrząs hipowolemiczny, powodowany
utratą przez matkę dużej ilości krwi335. Wykazano także wyższą częstotliwość endometriozy u kobiet po przebytym, zwłaszcza przed ukończeniem 18. roku życia, poronieniu samoistnym336. Na skutek wielokrotnych i głęboko ingerujących w endometrium zabiegów łyżeczkowania
jamy macicy mogą się wykształcić zrosty wewnątrzmaciczne, zaburzające menstruacje i utrudniające implantacje kolejnych ciąż337. Ten rodzaj
leczenia chirurgicznego wiąże się również z ryzykiem perforacji ścian
macicy, wtórnej niepłodności, uszkodzenia jelit lub odniesienia innego
urazu wewnątrzbrzusznego, powstania niewydolności cieśniowo-szyjkowej i wystąpienia powikłań anestezjologicznych po znieczuleniu ogólnym pacjentki338. Infekcja rozwijająca się w rezultacie interwencji chirurgicznej niejednokrotnie prowadzi do przewlekłych dolegliwości bólowych miednicy mniejszej, które mogą być odczuwane także podczas
334
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 7.
335
Por. M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 126; E. Baszak, T. Paszkowski,
S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska, Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 48–49.
336
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 7.
337
Por. J. Skrzypczak, Standardy postępowania w nieprawidłowościach pierwszego
trymestru ciąży, dz. cyt., s. 207; P. Milart, Obumarcie płodu, dz. cyt., s. 79–80; M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 126–127; E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak,
P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska, Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 50; P. Szkodziak,
T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 7.
338
Por. P. Milart, Obumarcie płodu, dz. cyt., s. 79–80; J. Trinder, Farmakologiczne
i chirurgiczne postępowanie w wypadku poronienia, dz. cyt., s. 56; J. Skrzypczak, Standardy postępowania w nieprawidłowościach pierwszego trymestru ciąży, dz. cyt., s. 207;
M. Alkatib, Postępowanie wyczekujące w poronieniu, dz. cyt., s. 41, 43; M. Lewicka,
M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie
po stracie ciąży, dz. cyt., s. 126–127; P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 7.
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stosunków seksualnych (dyspareunia)339. Z tych względów towarzystwa
naukowe rekomendują odstąpienie we wszystkich możliwych przypadkach od łyżeczkowania i w zamian stosowanie aspiracji próżniowej340.
W Polsce dominuje instrumentalne opróżnianie jamy macicy w terapii
poronień klinicznych341. Farmakoterapii, uznawanej za bezpieczniejszą
formę leczenia od postępowania wyczekującego i zabiegów chirurgicznych, nierzadko towarzyszą przypadłości ze strony układu pokarmowego, szczególnie biegunki, nudności i wymioty, jak również zaburzenia
termoregulacji, bóle podbrzusza i obfitsze krwawienia342. Przecieki matczyne i matczyno-płodowe przy czynniku Rh(-) matki mogą wywołać
immunizację w jej ustroju, grożącą powstaniem konfliktu serologicznego
w następnych ciążach, w których będą się rozwijały dzieci z czynnikiem
Rh(+)343. Obecnie coraz częściej zauważanym powikłaniem poronień samoistnych, dotychczas niedocenianym w szerszym zakresie przez personel medyczny i środowisko roniących, są cierpienia psychiczne rodziców,
ból emocjonalny, zaburzenia neurotyczne i stany depresyjne, które zostaną szerzej omówione w trzecim rozdziale niniejszej pracy344.
339
Por. P. Milart, Obumarcie płodu, dz. cyt., s. 79–80; M. Alkatib, Postępowanie wyczekujące w poronieniu, dz. cyt., s. 41, 43; J. Trinder, Farmakologiczne i chirurgiczne postępowanie w wypadku poronienia, dz. cyt., s. 56; P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 7.
340
Por. M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 127.
341
Por. J. Skrzypczak, Standardy postępowania w nieprawidłowościach pierwszego trymestru ciąży, dz. cyt., s. 208.
342
Por. P. Milart, Obumarcie płodu, dz. cyt., s. 80; A. Stupak, A. Kwaśniewska, Aktualne rekomendacje postępowania w poronieniu, dz. cyt., s. 79; J. Skrzypczak, Standardy
postępowania w nieprawidłowościach pierwszego trymestru ciąży, dz. cyt., s. 206.
343
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz. cyt.,
s. 58; J. Trinder, Farmakologiczne i chirurgiczne postępowanie w wypadku poronienia,
dz. cyt., s. 58; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 71; P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 7; E. Baszak, T. Paszkowski,
S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska, Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 47–48.
344
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 7; M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa
przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 127.
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Po poronieniu klinicznym niepowikłanym kobieta stosunkowo szybko powraca do zdrowia345. Cykl miesiączkowy podlega sprawnej samoregulacji. Owulacja występuje po 2–3 tygodniach, a pierwsza menstruacja po 4–6 tygodniach od poronienia346. Mniej więcej w okresie dwóch
tygodni macica uzyskuje naturalne rozmiary i regeneruje ciągłość wyścielającego ją endometrium347. Ginekolog zwykle przeprowadza badanie
kontrolne po 6 tygodniach348. Po upływie blisko 2 miesięcy układ rozrodczy kobiety osiąga optymalny stan fizjologiczny sprzed ciąży349. Ryzyko
infekcji wewnątrzmacicznej powinno skłonić małżonków do abstynencji
seksualnej przez około 2 tygodnie od straty, choć już samo doświadczenie prenatalnej śmierci dziecka u wielu rodziców obniża na pewien czas
potrzebę zjednoczenia małżeńskiego350. Położnicy wskazują na konieczność odłożenia kolejnego poczęcia dziecka co najmniej na 2–3 miesiące,
co pozwoli matce odzyskać równowagę fizyczną przed nową ciążą351. Za
zasadne uznaje się podjęcie przez rodziców biomedycznych i psychospołecznych działań przygotowawczych do poczęcia następnego dziecka po
poronieniu klinicznym. Z tego względu rozsądne jest odbycie konsultacji
prekoncepcyjnej u zaufanego ginekologa, który wskaże skonkretyzowane
kierunki działań profilaktycznych i leczniczych, szczególnie przy poronieniach nawykowych352. W przewlekłej chorobie matki zachodzi potrzeba weryfikacji z lekarzem prowadzącym dotychczasowego sposobu
Por. A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 24.
Por. tamże.
347
Por. tamże.
348
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz.
cyt., s. 58–59.
349
Por. A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 24.
350
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz.
cyt., s. 59; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 33; A. Stonehouse, B. Sutherland, Po
poronieniu, dz. cyt., s. 24.
351
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 83–84; Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych patologii wczesnej ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro, dz. cyt., s. 11.
352
Por. J. Skrzypczak (b), Poronienie, dz. cyt., s. 119; J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 203–204.
345
346
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leczenia353. Powszechnie jest zalecane przyjmowanie przez obojga rodziców kwasu foliowego w dawce określonej przez ginekologa, zaszczepienie nieuodpornionej matki na różyczkę, wdrożenie profilaktyki chorób
odzwierzęcych, podjęcie suplementacji progesteronu przy podejrzeniu
niedomogi lutealnej, przestrzeganie zasad higieny, rozwijanie pozytywnych relacji rodzinnych i społecznych, wyeliminowanie możliwie wszystkich środowiskowych i infekcyjnych czynników etiologicznych poronień
samoistnych: stresu, niezdrowego stylu życia, alkoholu, używek, niewłaściwej diety, uciążliwej pracy, niekoniecznych leków itp.354. Z psychospołecznego, psychosomatycznego i duchowego punktu widzenia za najważniejsze należy uznać przepracowanie i zamknięcie żałoby po stracie
zmarłego dziecka.
*

*

*

Możliwość kontaktu rodziców z ciałem dziecka po jego prenatalnej
śmierci w wyniku poronienia klinicznego jest warunkowana stadium
wzrostu wewnątrzmacicznego, w którym dochodzi do straty. Stopień
zaawansowania poszczególnych struktur i układów narządów implikuje
wygląd i wielkość organizmu ludzkiego w danym tygodniu rozwojowym
ciąży, a zwłaszcza jego podobieństwo do postaci dziecka narodzonego,
przy uwzględnieniu odpowiednich proporcji. Wiek ciąży ma szczególne
znaczenie dla sposobu zakończenia poronienia klinicznego, który wprost
determinuje stan zwłok dziecka po ich wydobyciu z jamy macicy: bądź
to rozczłonkowanych w wyniku aspiracji i łyżeczkowania, bądź zachowanych w integralnej całości po ich samoistnym wydaleniu z dróg rodnych
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 84.
Por. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych patologii wczesnej ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro, dz. cyt.,
s. 11; U. Dudziak, Sytuacja rodziców doświadczających śmierci dziecka przed urodzeniem,
dz. cyt., s. 197; taż, Odpowiedzialność za miłość i życie warunkiem i przejawem zdrowia
człowieka, w: Otoczmy troską życie: międzynarodowa konferencja naukowa w Białymstoku w dnia 14–15 października 2011 roku, Białystok: Wydawnictwo Buk, 2011, s. 57–58.
353
354
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kobiety lub na skutek indukowanego porodu. Niski wiek ciąży może całkowicie uniemożliwić kontakt ze zwłokami, względnie szczątkami zmarłego dziecka, co najczęściej następuje przy spontanicznym opróżnieniu
macicy przed postawieniem diagnozy klinicznej o dokonanym poronieniu, jak i w postępowaniu wyczekującym, a także wyłyżeczkowaniu
bądź aspiracji wczesnej ciąży klinicznie rozpoznanej. Rodzice otrzymują wówczas przechwycone tkanki lub wyskrobiny doczesnej, w których
nie sposób w prostym oglądzie dostrzec ciała dziecka. Natura pozbawia
ich możliwości doświadczenia fizycznej relacji ze zmarłym, potrzebnej
do prawidłowego przeżycia żałoby i procesu zdrowienia osieroconych355.
Stawia ich również przed koniecznością zmierzenia się z ewentualnymi
próbami podważenia statusu osobowego zmarłego dziecka i lekceważenia poronienia przez osoby trzecie w przypadku braku lub nikłej wielkości materialnych śladów jego rozwoju somatycznego. Nie jest celem tej
pracy szczegółowa charakterystyka zmian psychofizycznych człowieka,
przypadających w kolejnych tygodniach stadium embrionalnego i płodowego. Wydaje się jednak słuszne ogólne nakreślenie stanu rozwojowego,
które dziecko osiąga u schyłku wymienionych uprzednio granic czasowych poronień klinicznych, przypadających odpowiednio dla poronienia
wczesnego w 12. tygodniu i dla poronienia późnego w 22. tygodniu ciąży. Przekonanie to wypływa z potrzeby zakwestionowania nadal rozpowszechnianych błędnych poglądów na temat życia wewnątrzmacicznego
człowieka, kwestionowania zdolności kognitywnych dziecka prenatalnego, w tym uczenia się i zapamiętywania (pamięć prenatalna), możliwości
zmysłowego odbioru przez niego bodźców zewnętrznych, jego specyficznej aktywności psychosomatycznej i orientacji emocjonalnej356. Choć
w istotnym zakresie dziecko osiągnie wskazane kompetencje powyżej 22.
tygodnia ciąży, to mają one swoje podstawy w strukturach wcześniej wykształconych, zwłaszcza w okresie organogenezy357. Szkicowy rekonesans
355
Por. P. Krakowiak, Strata, osierocenie i żałoba. Poradnik dla pomagających i dla
osób w żałobie, Gdańsk: Biblioteka Fundacji Hospicyjnej, 2007, s. 28–29.
356
Por. D. Kornas-Biela, Okres prenatalny, dz. cyt., s. 2011 s. 147; taż, Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin. „Służba Życiu” 11:1999, s.10,19.
357
Por. D. Kornas-Biela, Okres prenatalny, dz. cyt., s. 147.

Poronienie samoistne jako niepowodzenie prokreacyjne…

115

stanu rozwojowego dziecka prenatalnego w granicznych dla klasyfikacji
poronień klinicznych tygodniach stwarza także właściwą przestrzeń do
zadania pytania, czy poronieniu towarzyszy odczuwanie przez dziecko
jakieś formy bólu358. Pozwala również na uzyskanie głębszej świadomości
dramatu śmierci osoby ludzkiej, usilnie zmierzającej do osiągnięcia fizjologicznej autonomii względem ustroju matki i dalszej samodzielności życiowej. Pomaga ponadto w pewnym zakresie unaocznić skalę cierpienia
rodziców po niepomyślnej diagnozie położniczej, zwłaszcza towarzyszącego im w konfrontacji z ciałem dziecka, oraz wspomaga nabycie wrażliwości niezbędnej do wyboru godziwej formy pożegnania osieroconych
ze zmarłym, a także kreowania stosownych ku temu okoliczności i właściwych środków wyrazu.
W trakcie organogenezy, na którą przypadają okresy krytyczne rozwoju dziecka, zostają uformowane wszystkie podstawowe układy narządów. W kolejnych tygodniach ciąży dokonuje się jedynie ich dalsza
specjalizacja przez pełnienie przypisanych im funkcji. W 12. tygodniu
zewnętrzne narządy płciowe chłopca i dziewczynki są zróżnicowane. Ich
ogląd pozwala stwierdzić płeć. Łatwo dostrzegalne jest podobieństwo
dziecka do pomniejszonego niemowlęcia. W swoim wyglądzie i zachowaniu oraz pracy mózgu wykazuje ono zarówno specyficzne cechy ga358
Problematyka doświadczania przez dziecko bólu wiąże się ściśle z rozwojem
zmysłu bólu w okresie prenatalnym, który w dyskursie naukowym jest przedmiotem
licznych dyskusji. Kwestią zasadniczą pozostają pytania: czy płód może odczuwać
ból? Jeżeli tak, to czy tego typu doświadczenia są dla niego dostępne na poziomie
świadomości, czy nieświadomości? Czy zapamiętuje przeżycia bólowe? Jeżeli tak, to
w jaki sposób? Badacze nie są zgodni co do tygodnia ciąży, w którym możliwa jest
reakcja dziecka na ból. Wskazują w tym względzie różne cenzusy czasowe: między
6. a 8. tygodniem, 24. a 28. tygodniem, 16. lub 20. tydzień ciąży. Istnieją opinie, iż
wrażliwość na ból przed porodem jest wyższa niż w okresie postnatalnym, co próbuje
się tłumaczyć nierozwiniętą jeszcze w pełni mapą wrażeń cielesnych zlokalizowaną
w korze czuciowej. Obecność we krwi hormonów stresu, zmiany rytmu serca, przyspieszenie ruchów oddechowych, przejawianie ruchów obronnych, przeciwstawianie
się uciskowi, poszukiwanie dogodnej pozycji, stwierdzane zarówno u dziecka prenatalnego, jak i najmłodszych wcześniaków, pozwalają sądzić, iż dziecko przed narodzeniem jest wrażliwe na ból i stara się go unikać. Por. D. Kornas-Biela, Rozwój człowieka
od poczęcia do narodzin, dz. cyt., s. 18–19; taż, Okres prenatalny, dz. cyt., s. 159–160.
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tunkowe, jak i indywidualne cechy osobnicze. Jego skórę pokrywa meszek płodowy (languo). Twarz uzyskuje proporcje twarzy dziecka. Oczy
znajdują się w części twarzowej głowy, a rączki po bokach tułowia. Powieki pozostają zamknięte. Wykształcone małżowiny uszne wykazują
kształt oddziedziczony po przodkach. Proces powstawania ślimaka, narządu słuchowego ucha, strun głosowych i przegród zewnętrznych nosa
dobiega końca. W jamie ustnej wyrostki podniebienia ulegają całkowitemu zarośnięciu; tworzą się kubki smakowe, gruczoły ślinowe i zawiązki
zębów mlecznych. Obserwowalne są spontaniczne ruchy górnej wargi,
próby nabierania, połykania i wypierania wód płodowych, a także nieregularne ruchy oddechowe klatki piersiowej. Kręgosłup i żebra podlegają
procesowi intensywnego kostnienia. Rozwijają się soczewka oka i zmysł
dotyku. Wrażliwość na dotyk wykazuje już nie tylko twarz, ale także ramiona, klatka piersiowa, boczne i dolne obszary ciała. Na uformowanych
palcach dłoni i stóp widoczne są zawiązki paznokci i zarysy linii papilarnych. Powstają nerw wzrokowy, liczne komórki i połączenia nerwowe.
Postępuje mielinizacja nerwu przedsionkowego oraz wykształcanie się
nerwu węchowego i receptorów powonienia. Jelita wyścielone są błoną
śluzową. Następuje dalszy rozwój ich błony mięśniowej i ruchów perystaltycznych. Formuje się otwór odbytowy. Pęcherzyk żółciowy wydziela żółć, żołądek soki trawienne, trzustka insulinę, gruczoł przysadkowy
i kora nadnerczy właściwe im hormony. Budowa płuc jest ukończona.
Serce przetacza dziennie około 24 litrów krwi. Szpik kostny pełni funkcję
krwiotwórczą. Mózg specjalizuje się w swoich funkcjach, choć emituje
jeszcze nieregularne i wolne fale mózgowe. Generowane przez niego sygnały nerwowe, przewodzone dalej przez rdzeń kręgowy, docierają do
kończyn, co pozwala dziecku poruszać każdą z nich osobno. Dziecko
wykazuje znaczącą i zróżnicowaną aktywność ruchową, począwszy od
bogatej mimiki twarzy, obrotu głowy, przez ruchy dłoni i stóp w przegubie, ruchy bioder, a skończywszy na podciąganiu i prostowaniu kończyn
górnych i dolnych oraz podskokach i przyciąganiu kciuka przy zamykaniu dłoni. Motoryka staje się coraz bardziej skoordynowana i celowa.
Stopniowo pobudzane są już tylko konieczne do wykonania określonego
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ruchu układy mięśniowe. Wzrost dziecka w 12. tygodniu ciąży wynosi
około 7,5 cm, co odpowiada wielkości średniego jabłka. Waga nie przekracza 14 g (fot.1)359.
Po upływie dalszych 10 tygodni rodzice mogą przez stetoskop usłyszeć pracę serca dziecka. Jego waga zwiększa się do blisko 400 g, a wzrost
do około 25 cm. 22-tygodniowe dziecko odbiera i zapamiętuje bodźce
zewnętrzne. Powoli uczy się sygnałów docierających do niego ze środowiska pozamacicznego, zwłaszcza głosów rodziców, rytmu bicia serca
matki, tonów muzyki i śpiewu. Pracuje już narząd Cortiego, zawierający
receptory słuchowe. Gałka oczna i ucho wewnętrzne są ukształtowane.
Kora wzrokowa i słuchowa podlegają dalszemu rozwojowi. Uaktywniają się ciemieniowa i czołowa część kory mózgowej. Inicjowany jest proces powstania wyższych ośrodków słuchowych w pniu mózgu. Dobiega
końca formowanie się móżdżka, spoideł i zwojów mózgowych. Na powierzchni mózgu rozpoznawalne są fałdy i bruzdy. Postępuje mielinizacja mózgowia i rdzenia kręgowego. Intensywnie wzrasta liczba neuronów
i połączeń synaptycznych. Dziecko ma pierwsze doświadczenia trwania
w fazach snu i czuwania. W mózgu konstruowana jest swoista mapa
ruchowa i czuciowa. Motoryka dziecka przyjmuje charakter cykliczny.
Matka ma pierwsze odczucia ruchów płodu. Niektóre z nich potrafi rozpoznać i odróżnić od innych. Dziecko trenuje mięśnie odpowiedzialne za
motorykę i ruchy oddechowe. Wyłączając czubek i boki głowy, wszystkie
partie jego ciała wykazują wrażliwość dotykową. Dotyk nie wywołuje już
reakcji uogólnionej organizmu, lecz reakcję ograniczoną do miejsca po359
Por. D. Kornas-Biela, Wokół początku życia ludzkiego, dz. cyt., s. 17–21; taż, Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin, dz. cyt., s. 12–14; taż, Okres prenatalny, dz. cyt.,
s. 150–154; taż, Jak powstałem, dz. cyt., s. 18–19; M. Szczawińska, Kronika życia dziecka
przed narodzeniem. Cud nowego życia, „Służba Życiu” 3: 2001, s. 5; K. Ostrowski, Embriologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, dz. cyt., s. 65; E. Lichtenberg-Kokoszka, Zanim się urodziłem. Rozwój człowieka w prenatalnym okresie życia – zagadnienia wybrane, Kraków: Wydawnictwo Impuls, 2013, s. 20–21; W. Fijałkowski, Jestem
od poczęcia: pamiętnik dziecka w pierwszej fazie życia, wyd. II, Częstochowa: Tygodnik
katolicki „Niedziela”, 2012, s. 57–65; W. Malinowski, Rozwój wczesnej ciąży, w: Położnictwo: podstawy opieki położniczej, red. A. Malarewicz, Kielce: Wydawnictwo Naukowe
Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 2009, s. 68–69.

118

Rozdział 1

budzenia. W odpowiedzi na ucisk powłok brzusznych dziecko przyjmuje
postawę przeciwstawiania się. Przez odruchy błędnikowe ćwiczy utrzymywanie równowagi, a przez ssanie kciuka odruch ssący. Nagła zmiana
oświetlenia brzucha matki, silne dźwięki i wibracje powodują u dziecka przyspieszenie akcji serca. Zwiększa ono wówczas swoją ruchliwość
i usilnie poszukuje bezpiecznej pozycji. Skórę pokrywają meszek i maź
płodowa. Następuje intensywny przyrost owłosienia, rzęs i brwi. Końcówki palców od strony zewnętrznej pokrywają paznokcie, od strony
wewnętrznej poduszeczki dotykowe. Dziecko smakuje wody płodowe.
Ich spożywanie pobudza aktywność enzymatyczną przewodu pokarmowego i stymuluje dojrzewanie wyścielającej go błony śluzowej. Dzienne
spożycie wód warunkowane jest głównie samopoczuciem dziecka, doświadczanym przez niego uczuciem głodu oraz samym smakiem płynów
owodniowych. Dziecko zapamiętuje ich zapach, dzięki czemu uczy się
zapachu matki, co pozwoli mu odróżniać ją od innych kobiet po porodzie. Organizm gromadzi brunatną tkankę tłuszczową, dokonuje syntezy
większości białek, stymuluje tarczycę do wydzielania tyroksyny i przyswajania jodu. Usuwa zużyte komórki somatyczne i zastępuje je nowymi. Nie dotyczy to komórek układu nerwowego. U płodów męskich trwa
zstępowanie jąder do moszny. Płody żeńskie wykształcają jajniki i macicę. Okres, w którym ewentualna śmierć dziecka jest uznawana za poronienie, w 22. tygodniu ciąży dobiega końca (fot. 2)360.

360
Por. D. Kornas-Biela, Jak powstałem, dz. cyt., s. 27–3; taż, Rozwój człowieka od
poczęcia do narodzin, dz. cyt., s. 14–15; taż, Okres prenatalny, dz. cyt., s. 154–155; taż,
Wokół początku życia ludzkiego, dz. cyt., s. 22–27; E. Lichtenberg-Kokoszka, Zanim się
urodziłem. Rozwój człowieka w prenatalnym okresie życia – zagadnienia wybrane, dz.
cyt., s. 21–22, 69; W. Malinowski, Rozwój wczesnej ciąży, dz. cyt., s. 69; K. Ostrowski, Embriologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, dz. cyt., s. 65; M. Szczawińska,
Kornika życia dziecka przed narodzeniem. Cud nowego życia, dz. cyt., s. 5; W. Fijałkowski,
Jestem od poczęcia: pamiętnik dziecka w pierwszej fazie życia, dz. cyt., s. 66–97.
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Fot. 1. Rączka i nóżka dziecka ok. 12 tygodnia od poczęcia361

361
http://www.pro-life.pl/baza-wiedzy/galerie/czlowiek-przed-narodzeniem. Dostęp: 28.02.2016r. Fotografie, autorstwa A. Zachwieja, J. Walczewskiego, wykorzystano
za zgodą Polskiego Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka w Krakowie.

362

Tamże.

Fot. 2. Dziecko ok. 5 miesięcy od poczęcia362
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Wielu rodziców, wykorzystując monografie naukowe i popularnonaukowe, prace poglądowe publikowane w czasopismach naukowych,
źródła internetowe i materiały edukacyjne z zakresu embriologii, psychologii i pedagogiki prenatalnej, z uwagą śledzi prenatalny rozwój dziecka
w kolejnych tygodniach ciąży i może się wykazać w tej dziedzinie niemałą wiedzą. W ten sposób niejako towarzyszą oni dziecku w pokonywaniu
poszczególnych szczebli rozwoju prenatalnego. Powszechnie dostępne
materiały filmowe i fotograficzne, modelowe wizualizacje, jak i unikalne
zdjęcia wykonane przy zastosowaniu specjalistycznej sondy endoskopowej z szerokokątnym obiektywem, optyką światłowodową i mikroskopem elektronowym, zapisy badania USG w wersji 3D i 4D ich własnego
potomka dostarczają im wyczerpujących danych o wyglądzie dziecka
prenatalnego363. Dla świadomych rodziców, poszukujących rzetelnych
informacji o prenatalnym rozwoju człowieka, poczęte dziecko nie jest
konglomeratem komórek o nieokreślonym kształcie, galaretowatą tkanką
ciążową, całkowicie niesamodzielną, przynależną wyłącznie do organizmu matki, ale osobą ludzką odczuwającą i poznającą, będącą w funkcjonalnym i teleologicznym rozwoju, której struktury i układy specjalizują
się poprzez pełnienie swoich funkcji; zdolną do odbioru, różnicowania,
zapamiętywania i uczenia się bodźców zewnętrznych364. Tak postrzegany
status dziecka prenatalnego nie zależy od światopoglądu rodziców, ale
jest kształtowany na podstawie obiektywnych doniesień naukowych psychologii prenatalnej i embriologii, które czynią oni przedmiotem swojej refleksji365. Ta grupa rodziców w jakiejś mierze będzie przygotowana
do fizycznego kontaktu z poronionym dzieckiem, jeszcze żywym lub już
363
Por. D. Kornas-Biela, Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin, dz. cyt., s. 9; taż,
Okres prenatalny, dz. cyt., s. 152.
364
Por. U. Dudziak, Sytuacja rodziców doświadczających śmierci dziecka przed urodzeniem, dz. cyt., s. 176; D. Kornas-Biela, Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin,
dz. cyt., s. 10; taż, Wokół początku życia ludzkiego, dz. cyt., s. 8; P. G. Fedor-Freybergh,
Dziecko prenatalne. Psychosomatyczna specyfika okresu prenatalnego i perinatalnego jako
środowiska życia dziecka, dz. cyt., s.13.
365
Por. U. Dudziak, Sytuacja rodziców doświadczających śmierci dziecka przed urodzeniem, dz. cyt., s. 176–177; D. Kornas-Biela, Okres prenatalny, dz. cyt., s. 148, 152.
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martwym. Systematycznie pozyskując informacje o specyfice danego stadium rozwojowego, wiedzą oni, jakiego wyglądu dziecka czy stanu jego
zwłok mogą się spodziewać w określonym tygodniu ciąży. W nieporównywalnie trudniejszej sytuacji znajdują się rodzice, którzy nie wykazywali
bądź nie zdążyli wykazać w przebiegu ciąży zainteresowania rozwojem
prenatalnym człowieka. Traumę usłyszanej diagnozy, zabiegu aspiracji
czy łyżeczkowania, a zwłaszcza przebytego porodu, potęgują lęk i obawa
przed kontaktem z ciałem zmarłego, niepewność o to, co mogą zobaczyć.
Zasłyszane fałszywe informacje i własna niewiedza stają się źródłem dodatkowych napięć, które mogą zaważyć na decyzji o rezygnacji z kontaktu z ciałem zmarłego, a nawet porzucenia zamiaru wyprawienia jego
pochówku. Brak wcześniejszego rozpoznania prenatalnego rozwoju człowieka może nieść ze sobą szczególnie dramatyczne konsekwencje, kiedy
na skutek poronienia następuje wydalenie z dróg rodnych kobiety żywego dziecka, które wkrótce umiera. Lęk przed nieznaną fizjonomią dziecka
nienarodzonego, wpojone przez lewicowy feminizm i środowiska osób
dopuszczających się aborcji i ją propagujących poglądy o tym, jakoby
embrion i płód były jakimiś poczwarami, ohydnymi produktami ubocznymi aktu seksualnego366, mogą doprowadzić do eskalacji negatywnych
emocji i odmowy towarzyszenia dziecku do śmierci. Tym samym rodzice tracą jedyny i niepowtarzalny moment kontaktu z dzieckiem jeszcze
żywym, możliwość jego chrztu, nawiązania bezpośredniej relacji, wzajemnego dotyku, a może nawet przytulenia. Umiera ono w samotności. Obecność przy śmierci dziecka poronionego zweryfikowała błędne
poglądy o jego prenatalnym rozwoju wielu rodziców, którzy wyrazili na
nią zgodę. Z tego względu samodzielna edukacja prenatalna w okresie
prekoncepcyjnym i w trakcie ciąży jest niezwykle ważna. Realizowane
dotąd podstawy programowe nauczania biologii w polskim szkolnictwie
podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym i średnim nie dostarczają
słuchaczom merytorycznej wiedzy o prenatalnym życiu człowieka.
366
Por. K. Wiśniewska-Roszkowska, Feminizm zreformowany, Wrocław: Wydawnictwo Tum, 1993, s. 88–89.

Rozdział 2
Niezawiniona utrata dziecka – etiopatogeneza
poronienia samoistnego

Charakterystyka patogenezy poronień samoistnych dostarcza rzeczowej argumentacji, uzasadniającej szeroką skalę ich występowania.
Upowszechnienie w świadomości społecznej zakresu prawdopodobnych
przyczyn strat wczesnych ciąż jest niezbędne dla ukształtowania właściwych postaw społecznych wobec: poronienia, zmarłego dziecka i jego
osieroconych rodziców. Stanowi ponadto narzędzie wartościowania sytuacji straty i dalszych planów prokreacyjnych przez osoby roniące. To
właśnie nieznajomość przyczyn poronienia samoistnego w dużej mierze
czyni z niego problem społeczny. Poznanie możliwego spektrum czynników odpowiadających za jego wystąpienie odsłania właściwy wymiar
tego niepowodzenia prokreacyjnego jako „rzeczywistości” bezpośrednio
i najczęściej również pośrednio niezawinionej przez nikogo, zwłaszcza
przez matkę. Brak wiedzy o etiopatogenezie poronień samoistnych wielokrotnie staje się powodem poszukiwania winnych faktycznie niezawinionej śmierci dziecka oraz samooskarżeń rodziców. Można postawić
tezę, iż ambiwalentny stosunek części społeczeństwa do pogrzebu dziecka poronionego wynika nie tylko ze społecznie dominującego, depersonalizującego statusu antropologicznego embrionu i płodu ludzkiego, cze-
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go wymiernym przykładem jest obowiązujący w polskim prawodawstwie
tzw. kompromis aborcyjny1, ale także z braku rozeznania potencjalnych
przyczyn niesprowokowanej śmierci dziecka prenatalnego. Z tego powodu poronienie wydaje się wydarzeniem wstydliwym tak dla samych rodziców, jak i dla otaczającej ich społeczności; wydarzeniem, które należy
przemilczeć i szybko zapomnieć. Trudno bowiem wytłumaczyć środowisku, iż nie zna się powodów straty, a jeszcze trudniej, że sama medycyna często nie potrafi określić jej przyczyny. Szacunkowo w grupie od
40 do 80% przypadków klinicznych bezpośrednia przyczyna poronienia
pozostaje nierozpoznana2. Najtrudniej jednak wyeliminować rodzicom
własne – nieuzasadnione, a jednak narzucające się – wyrzuty sumienia.
Człowiek z natury dąży bowiem do zrozumienia rzeczywistości swojej
osoby, także płodności i tkwiących w niej możliwości prokreacyjnych.
Nastawiona na rozwój, doskonalenie i całkowitą kontrolę życia współczesna osoba ciężko przeżywa straty i niepowodzenia, dlatego usilnie poszukuje przyczyn, tak w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym. Pytanie o przyczynę śmierci dziecka na skutek poronienia spontanicznego
urasta więc do kwestii fundamentalnej, również w relacjach społecznych.
Częstokroć już nie tylko ze względu na zmarłe dziecko, lecz na próbę
oceny zdolności prokreacyjnych rodziców. Nie znajdując na to pytanie
racjonalnych odpowiedzi, roniący kierują oskarżenia we własnym kierunku lub w stronę prowadzącego ciążę lekarza. Będące celem tego rozdziału pogłębione studium prawdopodobnych i najczęstszych przyczyn
poronienia samoistnego, wraz z pracą nad zmianą społecznych przekonań o statusie ontyczno-antropologicznym człowieka w prenatalnym
okresie jego rozwoju, to nieodzowne zadania, których podjęcie warunkuje włączenie poronienia w społecznie obowiązujące rytuały umierania
i pogrzebu osoby ludzkiej3.
1
Por. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz. U. 1993 nr 17 poz. 78.
2
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 4.
3
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz. cyt.,
s. 33–35, 82–84; A. Doroszewska, Strata dziecka w wyniku poronienia lub porodu przed-
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1. Typologia czynników etiologicznych poronienia samoistnego
Przypuszczalnie za wywołanie pojedynczego, epizodycznego poronienia odpowiada szereg czynników, nierzadko przypadkowych4. Patogenny
wpływ jednej konkretnej przyczyny jest również możliwy. Do poronienia
może zatem dojść w wyniku wystąpienia każdego z osobna spośród czynników chorobowych, genetycznych, zewnątrzpochodnych albo na skutek
współdziałania wszystkich wymienionych bądź ich poszczególnych kompilacji: genetycznych i zewnątrzpochodnych, chorobowych i genetycznych, chorobowych i zewnątrzpochodnych5. Etiologia pierwszego poronienia może, ale nie musi determinować utraty drugiej ciąży6. Czynniki
sprawcze bowiem mogą być zgoła odmienne w każdym kolejnym poronieniu i nie wykazywać wzajemnej zależności, choć nie sposób jej wykluczyć.
W modelowym ujęciu przyczyny poronień występują po stronie dziecka
i łożyska, matki lub ojca bądź też mają charakter środowiskowy (zewnątrzpochodny)7. W jednostkowym przypadku może dojść do ich różnorakich
zestawień i kumulacji. Szacunkowy odsetek procentowego udziału poszczególnych źródeł czynników etiologicznych poronień, przypadających
w pierwszych 12 tygodniach ciąży, wynosi 50–60% po stronie dziecka
i łożyska, 20–30% po stronie matki, natomiast pozostały zakres procentowy obejmuje przyczyny pochodzenia ojcowskiego i środowiskowego,
wczesnego – wybrane aspekty socjologiczne, w: Przegrane narodziny. Strata ciąży w aspekcie psychologicznym, socjologicznym, medycznym i etycznym, dz. cyt., s. 79–81.
4
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 97; M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz. cyt., s. 35; J. Sikora, I. Bakon, T. Dembnicki,
Znaczenie czynników infekcyjnych w poronieniach i porodzie przedwczesnym, „Ginekologia i Położnictwo” 20: 2011 nr 2, s. 37.
5
Por. M. Bielecki, M. Łazewska, M. Jóźwik, Poronienie, w: Położnictwo i Ginekologia. Podręcznik dla studentów, red. S. Soszka, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1988, s. 122.
6
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 97.
7
Por. M. Bielecki, M. Łazewska, M. Jóźwik, Poronienie, dz. cyt., s. 122; P. Szkodziak,
T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 2; D. Hofmann,
Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny, rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 11–13.
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a także źródła czynników idiopatycznych8. Dane literaturowe wskazują, że
poronienia idiopatyczne mogą stanowić nawet do 30% wszystkich poronień9. Do głównych czynników matczynych należą czynniki genetyczne,
anatomiczne, morfologiczne, hormonalne, immunologiczne, metaboliczne, infekcyjne oraz czynniki wiążące się z chorobami przewlekłymi i wiekiem matki, dotychczas przebytymi przez nią poronieniami, warunkami
pracy, wysiłkiem fizycznym, stylem życia, stosowanymi lekami i używkami, urazami mechanicznymi, napięciem nerwowym towarzyszącym doświadczaniu długotrwałego stresu psychicznego10. Czynniki pochodzenia
łożyskowego i płodowego mogą przybrać postać konfliktu serologicznego, anomalii genetycznych, endogennych i egzogennych schorzeń płodu,
niedorozwoju łożyska, nieprawidłowości immunologicznych11. Przyczyny
lokowane po stronie ojca najczęściej wiążą się z defektowym przebiegiem
początkowych etapów procesu spermatogenezy, który jest zaburzany
pod wpływem działania promieni jonizujących, związków chemicznych,
bodźców enzymatycznych czy schorzeń gorączkowych12. Z kolei do niezamierzonych czynników zewnątrzpochodnych (w tym jatrogennych)
zalicza się promienie jonizujące, fale ultrakrótkie, antybiotyki, preparaty
8
Por. M. Jóźwik, A. Śledziewski, Powikłania poronień samoistnych i sztucznych, dz.
cyt., s. 338; A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 25; J. Sikora, I. Bakon, T. Dembnicki, Znaczenie czynników infekcyjnych w poronieniach i porodzie przedwczesnym, dz. cyt., s. 36.
9
Por. G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne, dz.
cyt., s. 191; M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 124.
10
Por. M. Bielecki, M. Łazewska, M. Jóźwik, Poronienie, dz. cyt., s. 122–124;
G. Cozza, Przerwane oczekiwanie. Poradnik dla kobiet po poronieniu, dz. cyt., s. 21–22;
M. Troszyński, Objawy i dolegliwości występujące w czasie ciąży, w: Zdrowie kobiety, red.
I. Roszkowski, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1981, s. 140;
D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny, rozpoznanie
i zapobieganie, dz. cyt., s. 11–13.
11
Por. M. Bielecki, M. Łazewska, M. Jóźwik, Poronienie, dz. cyt., s. 122–125; D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny, rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 32.
12
Por. tamże; M. Bielecki, M. Łazewska, M. Jóźwik, Poronienie, dz. cyt., s. 125.
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jodu, cytostatyki, antykoagulanty, szczepienia itp.13. Niektórzy klinicyści
stoją na stanowisku, że wczesne poronienia wskazują na wadliwy rozwój
embrionu, natomiast późne poronienia znamionują wady anatomiczne
macicy14. Dla określenia prawdopodobnych przyczyn strat ciąży na skutek poronienia klinicznego konieczna jest szeroka diagnostyka rodziców
w zakresie anatomicznym, genetycznym, metabolicznym, endokrynologicznym i immunologicznym15. Za obligatoryjne uznaje się również wykonanie badań patomorfologicznych, a w wybranych przypadkach badań
cytogenetycznych tkanek kosmówki lub łożyska wydalonych przy poronieniu, jeżeli zostały one odpowiednio zabezpieczone przez kobietę lub
personel medyczny. Niemniej jednak identyfikacja wysoce prawdopodobnej przyczyny poronień nie oznacza, że medycyna będzie w stanie ją wyeliminować przed poczęciem kolejnego dziecka16. Wystąpienia niektórych
czynników sprawczych nie da się przewidzieć ani im zapobiec. Ostrożność przy wydawaniu ocen co do ewentualnej odpowiedzialności ściśle
określonej przyczyny za utratę dziecka w wyniku poronienia klinicznego
w każdym konkretnym przypadku jest zatem niezbędna. Etiologia większości poronień pozostaje bowiem nieustalona17. W pewnym stopniu wynika to z faktu, iż dopiero trzy bezpośrednio następujące po sobie poronienia skłaniają lekarzy do zlecenia serii szczegółowych badań, mających na
celu określenie potencjalnego spektrum czynników mogących je wywoływać18. Niektóre badania wykonuje się po jednym lub dwóch poronieniach.
Zaledwie dla 6% par małżeńskich badania te stają się źródłem informacji
13
Por. tamże; D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny, rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 13, 32.
14
Por. tamże, s. 167.
15
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 97.
16
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz. cyt.,
s. 35.
17
Por. A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 25.
18
Por. tamże. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Royal College of Obstetricians and Gynaecologists upowszechniają zalecenie przeprowadzenia badań genetycznych zarodka począwszy od trzeciego poronienia. Por. B. Kwinecka-Dmitriew, M. Zakrzewska, A. Latos-Bieleńska, J. Skrzypczak, Częstość występowania aberracji chromosomowych w materiale z poronień, dz. cyt., s. 900; Diagnostyka i terapia w przypadku
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o prawdopodobnej przyczynie poronienia19. Badania patomorfologiczne
tkanek łożyska lub wprost płodu, polegające na wyizolowaniu komórek
po blisko czterotygodniowej hodowli i poddaniu ich analizie genetycznej za pomocą metod cytogenetyki klasycznej lub molekularnej, biologii
molekularnej czy technologii mikromacierzy, są kosztowne i naznaczone
dużym ryzykiem niepowodzenia, z tego względu nie znajdują szerszego
zastosowania20.
2. Genetyczne przyczyny poronień
Jak zauważono w pierwszym rozdziale pracy, zaburzenia genetyczne
są głównym powodem strat ciąż przed ich klinicznym rozpoznaniem.
Nie wszystkie nieprawidłowości chromosomowe i mutacje genowe prowadzą do śmierci dziecka w subklinicznym okresie jego rozwoju. Embrion obarczony defektami chromosomowymi może wzrastać przez
kilka tygodni ciąży, a samo poronienie wystąpić już po klinicznym zdiagnozowaniu faktu poczęcia. Dłuższy rozwój dziecka z nieprawidłowym
kariotypem często nie jest możliwy i z pewnością nie przekroczy pierwszego trymestru, choć jest to zależne od danego rodzaju zaburzenia genetycznego, o czym świadczą urodzenia dzieci z zespołem Downa czy
zespołem Edwardsa21. Im wcześniej dochodzi jednak do poronienia, tym
zasadność uznania za jego przyczynę nieprawidłowości kariotypowej
dziecka wydaje się słuszniejsza22. Blisko 50–60% poronień epizodycznych i około 5–6% poronień nawykowych ciąż pierwszego trymestru

poronień nawracających w I i II trymestrze ciąży. Wytyczne Royal College of Obstetricians
and Gynaecologists nr 17, kwiecień 2011, dz. cyt., s. 76.
19
Por. A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 26.
20
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 48–49; J. Skrzypczak, B. Kwinecka-Dmitriew, M. Zakrzewska, A. Latos-Bieleńska, Czy i jak często aberracje chromosomowe zarodków powtarzają się w kolejnej ciąży?, „Ginekologia Polska” 81: 2010 nr 9, s. 682.
21
Por. D. Towner, Implikacje genetyczne utraty ciąży, dz. cyt., s. 430; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 48.
22
Por. D. Towner, Implikacje genetyczne utraty ciąży, dz. cyt., s. 430.
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warunkowanych jest bowiem aberracjami chromosomowymi zarodka23.
Geneza zdefektowanego kariotypu embrionu może sięgać zaburzonej
oogenezy lub spermatogenezy, w wyniku których gamety jednego albo
obojga rodziców stają się nośnikami wadliwego garnituru chromosomowego i determinują niepowodzenie koncepcji lub następujących po
zapłodnieniu podziałów mitotycznych zygoty24. Prawdopodobieństwo
zaburzeń gametogenezy któregoś z rodziców wzrasta do 5% po dwóch
i większej liczbie poronień, przypadających bezpośrednio po sobie do
12. tygodnia ciąży25. W znacznej mierze nieprawidłowości chromosomowe, prowadzące do poronienia pierwszej ciąży, nie zostają powielone
w następnej26. Jeżeli jednak są one powodowane translokacjami chromosomów jednego lub obojga rodziców, mogą wystąpić w kolejnych
ciążach27. Ryzyko wad rozwojowych dziecka w przypadku translokacji
w garniturze chromosomowym rodzica zależy od rodzaju determinowanych przez nie zaburzeń28. Nawracające poronienia samoistne mogą
stanowić istotny sygnał ryzyka genetycznego w rodzinie, stąd za niezbędne uważa się badania nie tylko roniących rodziców, ale po wykryciu obciążenia genetycznego także innych członków rodziny mających
plany prokreacyjne29. Anomalie chromosomowe płodu mogą być rów23
Por. G. Cozza, Przerwane oczekiwanie. Poradnik dla kobiet po poronieniu, dz. cyt.,
s. 21; M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa
przysługujące kobiecie po stracie, dz. cyt., s. 124; M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz,
B. Leszczyńska-Gorzelak; J. Oleszczuk. Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 19; A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe,
w: Patologia wczesnej ciąży, red. T. Paszkowski. Lublin: IZT, 2004, s. 68.
24
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 97; B. Kwinecka-Dmitriew, M. Zakrzewska, A. Latos-Bieleńska, J. Skrzypczak, Częstość występowania aberracji chromosomowych w materiale z poronień, dz. cyt., s. 897.
25
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 98; M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz. cyt., s. 41.
26
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 48.
27
Por. tamże, s. 75.
28
Por. tamże.
29
Por. M. Zając, J. Skołożdrzy, J. Kołowska, A. Materna-Kiryluk, T. Dmochowski,
A. Latos-Bieleńska. Poronienia samoistne jako sygnał wskazujący na rodzinę ryzyka genetycznego-opis przypadku. „Ginekologia Praktyczna” 17: 2009 nr 3, s. 50.
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nież rezultatem zaburzonego procesu zapłodnienia, a zwłaszcza fuzji
przedjądrzy męskiego i żeńskiego, oraz kolejnych mitoz składających
się na bruzdkowanie, wówczas gdy materiał genetyczny rodziców przeznaczony do koncepcji wykazuje prawidłowy kariotyp30. W większości
poronień dokonujących się na podłożu aberracji chromosomowych nie
stwierdza się w rodzinie obciążenia genetycznego31. Występują one zatem de novo32. Szacunkowo u jednego na 240 noworodków wykrywa się
aberracje chromosomowe, odpowiedzialne za wady letalne33.
Pośród najczęstszych wad genetycznych embrionu wyróżnia się anomalie w liczbie chromosomów, około 86%, oraz w strukturze chromosomów, około 6%34. Do innych mechanizmów genetycznych zalicza się
mozaikowość chromosomową*, stanowiącą przyczynę około 8% poroPor. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 98; D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny, rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 166;
M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz. cyt., s. 41;
B. Kwinecka-Dmitriew, M. Zakrzewska, A. Latos-Bieleńska, J. Skrzypczak, Częstość występowania aberracji chromosomowych w materiale z poronień, dz. cyt., s. 897.
31
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 48; D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie
i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny, rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 179–180.
32
Por. D. Rabiega-Gmyrek, T. Olejniczak, J. Niepsuj-Biniaś; B. Guglas-Bochyńska,
P. Jachowski, A. Latos-Bieleńska, T. Opala. Aberracje chromosomowe jako przyczyna poronień samoistnych. „Ginekologia Polska” 86: 2015 nr 5, s. 358.
33
Por. D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny,
rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 168.
34
Por. G. Cozza, Przerwane oczekiwanie. Poradnik dla kobiet po poronieniu, dz. cyt.,
s. 21; G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne, dz. cyt.,
s. 191; B. Kwinecka-Dmitriew, M. Zakrzewska, A. Latos-Bieleńska, J. Skrzypczak, Częstość występowania aberracji chromosomowych w materiale z poronień, dz. cyt., s. 897.
*
O mozaikowatości (mozaicyzmie) można mówić wówczas, gdy w wyniku nondysjunkcji mitotycznej z zygoty wykształcą się dwie lub więcej, genetycznie zróżnicowane linie
komórkowe. W ten sposób w obrębie embrionu rozwijają się przynajmniej dwie odmienne genetycznie subpopulacje komórkowe. Por. J. Bal, E. Bocian. Uzupełnienia i załączniki, w: Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej, red. J. Bal,
Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 436; J. Bal, E. Bocian. Podstawy genetyki i genomiki, w: Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej,
red. J. Bal, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011, s. 27; L. B. Jorde, J. C. Carey,
M. J. Bamshad, R. L. White, Genetyka medyczna, red. nauk. J. Wojcierowski. Lublin:
Wydawnictwo CZELEJ Sp. z o.o., 2000, s. 387.
30
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nień warunkowanych nieprawidłowym genotypem płodu35. Anomalie
liczbowe przyjmują postać aneuploidii i poliploidii*. W zakresie aneuploidii występują trisomie (40–52%) oraz monosomie X (13–25%)**.
Por. B. Kwinecka-Dmitriew, M. Zakrzewska, A. Latos-Bieleńska, J. Skrzypczak,
Częstość występowania aberracji chromosomowych w materiale z poronień, dz. cyt., s. 897;
G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne, dz. cyt., s. 191.
*
Aneuploidia i poliploidia to aberracje liczbowe chromosomów. Aneuploidia jest rezultatem nondysjunkcji, czyli braku oddzielenia sie od siebie par chromosomów homologicznych w procesie mitozy lub mejozy. W wyniku tej aberracji embrion zostaje
wyposażony w dodatkowy pojedynczy chromosom lub traci chromosomy stanowiące
normę ich haploidalnej liczby w genotypie człowieka. W efekcie dochodzi do niedoboru
lub nadmiaru liczby chromosomów w komórkach zarodka przez jej pomniejszenie lub
zwiększenie o pojedyncze chromosomy. Zwiększenie to nigdy nie stanowi prostej wielokrotności liczby haploidalnej chromosomów. Aneuploidia bywa mylona z poliploidią.
Organizmy poliploidalne posiadają więcej niż dwa kompletne zestawy chromosomów.
Z kolei organizmy aneuploidalne również posiadają niewłaściwą liczbę chromosomów,
jednak zwiększoną lub pomniejszoną wyłącznie o pojedyncze chromosomy a nie o całe
haploidalne zespoły chromosomów, jak w przypadku poliploidii. Do istoty poliploidii
należy zatem zwielokrotnianie haploidalnego zestawu chromosomów, który w genomie
człowieka składa się z 23 chromosomów (n-23). Zasadniczo wyróżnia się dwie kategorie poliploidii: autopoliploidie będące zwielokrotnieniem tego samego zespołu chromosomów, u człowieka mające charakter letalny i zazwyczaj prowadzące do poronień
samoistnych oraz niewystępujące u ludzi allopoliploidie, będące zwielokrotnieniem
niehomologicznego zestawu chromosomów u roślinnych lub zwierzęcych mieszańców międzygatunkowych. Por. R. Klimek, Rudolfa Klimka położnictwo. Wyd. pod red.
W. Szymańskiego, Kraków: Wydawnictwo DREAM, 1999, s. 371; G. Drewa, T. Ferenc,
W. Bratkowska, M. Jakóbczyk. Zmienność i mutacje, w: Podstawy genetyki dla studentów
i lekarzy, red. G. Drewa, T. Ferenc, wyd. II, Wrocław: Wydawnictwo Medyczne Urban &
Partner, 2003, s. 292–293; H. Fletcher, I. Hickey, P. Winter. Krótkie wykłady. Genetyka.
Przekład zbiorowy pod red. W. Prus-Głowackiego. Wyd. III, Warszawa: Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2011, s. 304–305; G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach,
Poronienia samoistne, dz. cyt., s. 191; J. Bal, E. Bocian. Uzupełnienia i załączniki, dz. cyt.,
s. 435; G. Drewa, T. Ferenc, W. Bratkowska, M. Witczak. Zmienność i mutacje, w: Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów, red. G. Drewa, T. Ferenc. Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2011, s. 389–390; J. Bal, E. Bocian. Podstawy genetyki
i genomiki, dz. cyt., s. 27; L. B. Jorde, J. C. Carey, M. J. Bamshad, R. L. White, Genetyka
medyczna, dz. cyt., s. 131.
**
Mianem monosomii określa się brak jednego chromosomu w określonej parze chromosomów diploidalnej komórki (46 chromosomów). Natomiast trisomia jest zjawiskiem
przeciwnym i polega na obecności dodatkowej, trzeciej kopii danego chromosomu
35
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Poliploidie stosunkowo często występują w formie triploidii: 3n-69
chromosomów (15–20%) i tetraploidii: 4n–92 chromosomów (5–8%)*.
Anomalie strukturalne różnicują się na delecje, duplikacje, translokacje
i inwersje (3–5%)36. W patogenezie poronień, szczególnie nawracająw wybranej parze chromosomowej diploidalnego zestawu chromosomów (47 chromosomów). Por. J. Bal, E. Bocian. Uzupełnienia i załączniki, dz. cyt., s. 436–437;D. Towner,
Implikacje genetyczne utraty ciąży, dz. cyt., s. 431; P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 2; G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne, dz. cyt., s. 191; J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt.,
s. 98; E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska, Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 39–40; J. A. Jakowicki. Genetyczne przyczyny utraty wczesnej
ciąży. „Postępy Biologii Komórki” 28: 2001 supl. nr 18, s. 27; L. B. Jorde, J. C. Carey,
M. J. Bamshad, R. L. White, Genetyka medyczna, dz. cyt., s. 387, 393.
*
Zwielokrotnienie haploidalnego zestawu chromosomów u człowieka (n-23) prowadzi
do powstania zarodków poliploidalnych: embrionów triploidalnych (3n-69) posiadających trzy haploidalne zestawy, czyli 69 chromosomów, o kariotypie osobnika męskiego:
69, XXY lub żeńskiego: 69, XXX oraz embrionów teraploidalnych (4n-92) wyposażonych w 4 haploidalne zestawy, czyli 92 chromosomy, o kariotypie osobnika męskiego:
92, XXYY lub żeńskiego: 92, XXX. Możliwe są również pentaploidie. Triploidie, teraploidie, pentaploidie, itd., przynależą do kategorii autopoliploidii. Por. G. Drewa, T. Ferenc,
W. Bratkowska, M. Jakóbczyk. Zmienność i mutacje, dz. cyt., s. 293; G. Drewa, T. Ferenc, W. Bratkowska, M. Witczak. Zmienność i mutacje, dz. cyt., s. 374; P. Szkodziak,
T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 2; J. Skrzypczak,
Poronienie, dz. cyt., s. 98; D. Towner, Implikacje genetyczne utraty ciąży, dz. cyt., s. 431;
G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne, dz. cyt., s. 191;
E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska, Poronienie
samoistne, dz. cyt., s. 39–40.
36
U podstaw aberracji strukturalnych leży uszkodzenie ciągłości chromosomu lub
przerwanie chromatydy. Defekty te mogą przyjąć postać: inwersji, czyli odwrócenia
o 180° odcinka chromosomu wraz z centromerem (inwersja pericentryczna) lub bez
centromeru (inwersja paracentryczna), co powoduje zmianę pozycji i ekspresji genów
w chromosomie; translokacji, polegającej na przemieszczeniu się, przegrupowaniu,
wzajemnej wymianie i łączeniu się poszczególnych fragmentów dwóch chromosomów
między sobą; duplikacji, będącej podwojeniem, a właściwie powtórzeniem, określonych odcinków chromosomu w wyniku translokacji lub inwersji, oraz delecji, stanowiącej przeciwieństwo duplikacji i powstającej w rezultacie utraty danego odcinka
chromosomu, przykładowo pojedynczego nukleotydu. Por. G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne, dz. cyt., s. 191; D. Towner, Implikacje
genetyczne utraty ciąży, dz. cyt., s. 431; G. Drewa, T. Ferenc, W. Bratkowska, M. Jakóbczyk. Zmienność i mutacje, dz. cyt., s. 288–291; G. Drewa, T. Ferenc, W. Bratkowska,
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cych, w grupie aberracji strukturalnych istotną rolę odgrywają jedynie
translokacje i inwersje37. U co najmniej jednego z rodziców, w grupie
od 2 do 5% par doświadczających poronień nawykowych, stwierdza się
translokacje zrównoważone, zwłaszcza translokację robertsonowską lub
wzajemną*. Praktyka kliniczna pozwala sądzić, że najczęstszą anomalią
genetyczną ronionych płodów jest aneuploidia, powstająca w wyniku zaburzonej oogenezy matki (25%), spermatogenezy ojca (5%) lub wadliwego podziału różnicującej się zygoty (10%)38. Przybiera ona charakter
trisomii autosomalnych: 22. pary chromosomów (zespół kociego oka),
21. pary (zespół Downa), 18. pary (zespół Edwardsa), 16. i 15. pary, 13.
M. Witczak. Zmienność i mutacje, dz. cyt., s. 385–389; J. Bal, E. Bocian. Uzupełnienia
i załączniki, dz. cyt., s. 435; J. Bal, E. Bocian. Podstawy genetyki i genomiki, dz. cyt., s.
27–31; E. S. Tobias, M. Connor, M. Ferguson-Smith, Genetyka medyczna, red. nauk. A.
Latos-Bieleńska, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011, s. 94–99.
37
Por. G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne, dz.
cyt., s. 191.
*
Translokacja wzajemna jest rezultatem obopólnej wymiany fragmentów pomiędzy
chromosomami niehomologicznymi. W translokacji robertsonowskiej, zwaną fuzją
centryczną, dochodzi do połączenia centrycznego ramion długich dwóch chromosomów. Translokacje zrównoważone nie prowadzą do zmiany ilości materiału genetycznego, nie wpływają na cechy fenotypowe nosiciela i zazwyczaj warunkują wykształcanie
gamet z wadliwym zespołem chromosomów. Translokacje niezrównoważone natomiast
determinują zmianę ilości materiału genetycznego, jego zwiększenie lub zmniejszenie.
Por. G. Drewa, T. Ferenc, W. Bratkowska, M. Jakóbczyk. Zmienność i mutacje, dz. cyt.,
s. 288–290; Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych patologii wczesnej ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro, dz. cyt.,
s. 9; Diagnostyka i terapia w przypadku poronień nawracających w I i II trymestrze ciąży.
Wytyczne Royal College of Obstetricians and Gynaecologists nr 17, kwiecień 2011, dz. cyt.,
s. 59; M. Jóźwiak, A. Śledziewski. Powikłania poronień samoistnych i sztucznych, dz. cyt.,
s. 345; B. Kwinecka-Dmitriew, A. Latos-Bieleńska, J. Skrzypczak. Przebieg ciąż u par nosicieli aberracji chromosomowych. „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia” 3: 2010
z. 3, s. 192; J. Bal, E. Bocian. Podstawy genetyki i genomiki, dz. cyt., s. 27–28; s. 393;
L. B. Jorde, J. C. Carey, M. J. Bamshad, R. L. White, Genetyka medyczna, dz. cyt., s. 393;
E. S. Tobias, M. Connor, M. Ferguson-Smith, Genetyka medyczna, dz. cyt., s. 94–99.
38
Por. W. Kaźmierczak, P. Fiegler, P. Węgrzyn, J. Radzioch, K. Kamiński, Przyczyny,
etiologia oraz współczesne metody diagnostyki i leczenia poronień, dz. cyt., s. 27; M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące
kobiecie po stracie, dz. cyt., s. 124.
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pary (zespół Pataua) oraz trisomii chromosomów płciowych X i Y39. Należy zauważyć, że w badaniach cytogenetycznych płodów zaobserwowano trisomie wszystkich par chromosomów z wyjątkiem pierwszej pary40.
Najwyższy wskaźnik częstotliwości anomalii chromosomów płciowych
dotyczy monosomii X (45X), odpowiedzialnej za zespół Turnera41. Monosomie autosomalne natomiast są niezwykle rzadkie42. Wraz z zaawansowaniem wieku ciążowego maleje odsetek ciąż ronionych z powodu
czynników genetycznych43. Zaburzenia chromosomowe wykrywane są
u 10–30% poronionych płodów w drugim trymestrze ciąży i blisko 5%
martwo urodzonych w trzecim trymestrze44. Wysoka stwierdzalność nieprawidłowości kariotypowej tkanek zarodkowych, zwłaszcza w badaniach
prenatalnych, nie musi przesądzać o wadach genetycznych embrionów45.
Pobierane do badań prenatalnych tkanki trofoblastu często bowiem podlegają aberracjom chromosomowym, szczególnie w postaci mozaicyzmu46.
39
Por. W. Kaźmierczak, P. Fiegler, P. Węgrzyn, J. Radzioch, K. Kamiński, Przyczyny,
etiologia oraz współczesne metody diagnostyki i leczenia poronień, dz. cyt., s. 27; P. Milart, T. Paszkowski, E. Woźniakowska, Poronienie zatrzymane i puste jajo płodowe, w:
Patologia wczesnej ciąży, red. T. Paszkowski. Lublin: IZT, 2004, s. 60; P. Milart, Obumarcie płodu, w: Położnictwo T. 2. Medycyna matczyno-płodowa, red. G. H. Bręborowicz,
T. Paszkowski, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012, s. 76; W. Śmiertka,
J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1231; B. Kwinecka-Dmitriew, M. Zakrzewska, A. Latos-Bieleńska, J. Skrzypczak, Częstość występowania aberracji chromosomowych w materiale z poronień, dz. cyt., s. 897.
40
Por. M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak; J. Oleszczuk. Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 19.
41
Por. tamże, s. 20.
42
Por. tamże.
43
Por. D. Towner, Implikacje genetyczne utraty ciąży, dz. cyt., s. 433; B. Kwinecka-Dmitriew, M. Zakrzewska, A. Latos-Bieleńska, J. Skrzypczak, Częstość występowania
aberracji chromosomowych w materiale z poronień, dz. cyt., s. 897; J. W. Dudenhausen,
W. Pschyrembel przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 372.
44
Por. tamże, s. 434; M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak; J. Oleszczuk. Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz.
cyt., s. 19.
45
Por. A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 72.
46
Por. tamże.
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W tej sytuacji zarodek i trofoblast prezentują odmienny układ genetyczny, nieprawidłowy w kosmkach i niezaburzony w kariotypie embrionu,
co określa się mianem ograniczonego mozaicyzmu kosmówki47. Niekoniecznie musi on wywoływać negatywne następstwa dla rozwoju dziecka prenatalnego48. Niemniej jednak odnotowano przypadki opóźnienia
wzrostu wewnątrzmacicznego płodu49. Nie zawsze utrata ciąży wiąże się
z wadliwym kariotypem dziecka, determinowanym bądź to zaburzoną
gametogenezą rodziców, bądź defektowym przebieg koncepcji i podziałów mitotycznych bruzdkowania. Poronienie samoistne dosięga również
płodów mających euploidalny kariotyp*, ale wykazujących mutacje nawet
pojedynczych genów50. Przed ukończeniem 8. tygodnia ciąży dochodzi do
około 75% wszystkich poronień ciąż euploidalnych, natomiast najwyższy
ich odsetek dokonuje się mniej więcej w 13. tygodniu51. Mutacje genowe
embrionu, niemające swego źródła w kariotypie rodziców, prowadzą do
dysfunkcji naczyniowych i biochemicznych zarodka, a w konsekwencji do
poronienia samoistnego52. Poronienie mogą również wywoływać zmiany
degeneracyjne blastocysty, powodowane wystąpieniem owulacji po 16.
dniu cyklu miesiączkowego lub zapłodnienia powyżej trzech dni od jajeczkowania53. Wielokrotne poronienia embrionów euploidalnych suponują pozagenetyczną przyczynę strat prokreacyjnych54. U dzieci żywo urodzonych w praktyce klinicznej rozpoznaje się jedynie trzy proste trisomie
autosomalne: zespół Downa – trisomię 21, zespół Edwardsa – trisomię
Por. J. A. Jakowicki. Genetyczne przyczyny utraty wczesnej ciąży, dz. cyt., s. 29.
Por. A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 72.
49
Por. J. A. Jakowicki. Genetyczne przyczyny utraty wczesnej ciąży, dz. cyt., s. 29.
*
Euploidia to prawidłowa liczba chromosomów w garniturze chromosomowym. Por. R.
Klimek, Rudolfa Klimka położnictwo, dz. cyt., s. 372.
50
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 99.
51
Por. M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak; J. Oleszczuk. Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 20.
52
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 2; J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 197.
53
Por. W. Kaźmierczak, P. Fiegler, P. Węgrzyn, J. Radzioch, K. Kamiński, Przyczyny,
etiologia oraz współczesne metody diagnostyki i leczenia poronień, dz. cyt., s. 27.
54
Por. D. Towner, Implikacje genetyczne utraty ciąży, dz. cyt., s. 433.
47
48
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18 i zespół Pataua – trisomię 1355. Trisomie autosomalne pozostałych par
chromosomów mają charakter letalny w okresie prenatalnym, a obciążone nimi embriony zawsze ulegają poronieniu samoistnemu, dlatego nie
występują u dzieci żywo urodzonych56. Aż 95% płodów z trisomią 13 i 18
jest ronionych – wskaźnik ten jest niższy dla nosicieli trisomii 21 i z tego
względu zespół Downa występuje u noworodków o wiele częściej niż zespół Edwardsa i Pataua57. Dwa ostatnie wykazują jednak o wiele cięższy
fenotyp chorobowy niż trisomia 2158.
Za zespół Downa odpowiada trisomia autosomalna chromosomu
21, będąca efektem regularnej trisomii, translokacji niezrównoważonej
lub najrzadziej kariotypu mozaikowego (mozaicyzmu). W blisko 90%
przypadków warunkująca ją nondysjunkcja 21. pary chromosomów
występuje w trakcie podziału mejotycznego matki. W pozostałych 10%
sytuacji klicznych nondysjunkcja dokonuje się po stronie ojca. Szacunkowo zespół Downa jest stwierdzany u jednego na 700 urodzonych dzieci, przy czym tylko około 10% płodów obciążonych zespołem dożywa
porodu. Więcej niż 60–75% embrionów ulega poronieniu samoistnemu
we wczesnej ciąży. Ryzyko wystąpienia trisomii 21 wzrasta wraz z wiekiem matki i po 45. roku życia osiąga częstotliwość 1:22 żywych urodzeń.
Oprócz wieku ciężarnej za istotne faktory ryzyka genetycznego uznaje
się nosicielstwo translokacji zrównoważonej przez jednego z rodziców
oraz posiadanie przez jednego lub obojga rodziców nieprawidłowego
kariotypu. Dzieci z zespołem Downa wykazują charakterystyczne cechy
somatyczne i behawioralne. W grupie wad somatycznych stwierdza się
najczęściej: niski wzrost, skośne ustawienie szpar powiekowych, zapadnięty grzbiet nosa, gładkie i proste włosy, krótką szyję z widocznym fałdem skórnym, krótkogłowie, krótki tułów, okrągłą i płaską twarz, otwarte
usta z wystającym językiem, wywiniętą wargę dolną, zmarszczkę nakąt55
Por. E. Passarge. Genetyka. Ilustrowany przewodnik, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2004, s. 400.
56
Por. tamże.
57
Por. L. B. Jorde, J. C. Carey, M. J. Bamshad, R. L. White, Genetyka medyczna, dz.
cyt., s. 138.
58
Por. tamże.
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ną, krótkie i szerokie dłonie, nisko osadzone i zniekształcone małżowiny
uszne, osłabioną odporność, zaburzenia metaboliczne, niepłodność mężczyzn, zmniejszoną płodność kobiet, szybkie starzenie się organizmu, niską średnią długość życia, wady i dysfunkcje układu kostno-stawowego,
mięśniowego, moczowo-płciowego, sercowo-naczyniowego, pokarmowego i ośrodkowego układu nerwowego. W aspekcie behawioralno-kognitywnym wskazuje się na opóźnienie rozwoju umysłowego i ruchowego, umiarkowane upośledzenie umysłowe, zaburzenia rozwoju mowy,
większe ryzyko wystąpienia autyzmu dziecięcego, depresji, ADHD, jak
również choroby Alzheimera w późniejszym wieku. Wyodrębniono dwa
typy zespołu Downa: tarczycowy i przysadkowy. Osoby z typem tarczycowym, ujawniające objawy niedoczynności tarczycy, cechują się pogodnym i życzliwym dla innych usposobieniem, niskim wzrostem, grubokościstą sylwetką, nadwagą lub otyłością, ochrypłym głosem, grubą tkanką
podskórną, niezgrabnymi i krótkimi kończynami. W przeciwieństwie do
poprzedniego typ przysadkowy wyróżnia destrukcyjne zachowanie, niski wzrost, drobnokoścista sylwetka, cienka tkanka podskórna, wysoki
głos, zgrabne kończyny i rzadsze problemy z nadwagą. Zespół Downa
jest najczęściej diagnozowaną aneuploidią autosomalną u ludzkich płodów i noworodków59.
Po zespole Downa drugą pod względem częstotliwości rozpoznawaną trisomią jest zespół Edwardsa, szacowany na 1:6 000 urodzeń.
59
Por. T. Ferenc, H. Kozłowska, W. Bratkowska, Zespoły aberracji chromosomowych,
w: Podstawy genetyki dla studentów i lekarzy, red. G. Drewa, T. Ferenc, wyd. II, Wrocław:
Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, 2003, s. 363–368; T. Ferenc, W. Bratkowska,
M. Pacholczyk, L. Jakubowski, Zespoły aberracji chromosomowych, w: Genetyka medyczna. Podręcznik dla studentów, red. G. Drewa, T. Ferenc. Wrocław: Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner, 2011, s. 479–481; L. Sadowska, M. Mysłek-Prucnal, A. M. Choińska, A. Mazur. Diagnostyka i terapia dzieci z zespołem Downa w świetle badań własnych
i przeglądu literatury przedmiotu. „Przegląd Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego”
2009 nr 1, s. 8–16; M. Chuchracki, K. Ziółkowska, K. A. Sklepik, T. Opala, A. Sędziak.
Występowanie zespołu Downa w wybranych wskazaniach do wykonania amniopunkcji
genetycznych w latach 1997–2012. „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia” 7: 2014
nr 3, s. 143–148; L. B. Jorde, J. C. Carey, M. J. Bamshad, R. L. White, Genetyka medyczna,
dz. cyt., s. 132–136.
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Opóźnienia rozwojowe dzieci z trisomią 18 są znacznie poważniejsze niż
w trisomii 21. Ten rodzaj autosomalnej aneuploidii obciążony jest wysokim odsetkiem poronień samoistnych embrionów i płodów. W okresie
noworodkowym umiera od 30 do 50% chorych. Około 10% pacjentów
przeżywa okres niemowlęcy. Ryzyko wystąpienia trisomii 18 jest związane z wiekiem matki i to ona w 90% przypadków przekazuje dziecku
dodatkowy chromosom. Najczęstszą przyczyną zespołu Edwardsa jest
trisomia autosomalna. W niewielkim stopniu może być on warunkowany kariotypem mozaikowym. Charakterystycznym symptomem zespołu
jest niska waga urodzeniowa noworodka. Dzieci z trisomią 18 wykazują
specyficzne cechy dysmorficzne i wady rozwojowe: wystającą potylicę,
małogłowie, małe usta, małą żuchwę, krótką szyję, nierozwinięte małżowiny, zaciśnięte dłonie, niedorozwój płytki paznokcia, nakładanie się placów rąk, anomalie liczbowe palców, stopę „cepowatą”, przepuklinę przeponową, napady drgawek, zaburzenia psychoruchowe, tylny rozszczep
kręgosłupa, spodziectwo u chłopców, wady układu kostno-stawowego,
serca, nerek, przewodu pokarmowego, układu moczowego i zewnętrznych narządów płciowych u dziewcząt. Objawy zespołu Edwardsa, podobnie jak zespołu Downa, są łatwo dostrzegalne60.
Trisomia autosomalna 13. pary chromosomów determinuje zespół
Pataua. Istnieje korelacja pomiędzy wiekiem matki a ryzykiem wystąpienia zaburzenia. Istotne znaczenie mają również translokacje zrównoważone w obrębie 13. pary chromosomów w kariotypie rodzica. Aberracja
ta może być efektem regularnej trisomii, translokacji niezrównoważonej,
a także kariotypu mozaikowego. Jedynie około 10% dzieci będących nosicielami zespołu przeżywa pierwszy rok życia. Niespełna 90% pacjentów
z trisomią 13 umiera w okresie noworodkowym lub na skutek poronienia
60
T. Ferenc, H. Kozłowska, W. Bratkowska, Zespoły aberracji chromosomowych,
dz. cyt., s. 368–369; T. Ferenc, W. Bratkowska, M. Pacholczyk, L. Jakubowski, Zespoły aberracji chromosomowych, dz. cyt., s. 483; L. B. Jorde, J. C. Carey, M. J. Bamshad,
R. L. White, Genetyka medyczna, dz. cyt., s. 136–137; M. Chuchracki, J. Janiak, K. Ziółkowska, A. Sędziak, T. Opala. Zespół Edwardsa – najczęstsze wskazania do wykonania
amniopunkcji genetycznych. Analiza na przestrzeni ostatnich 5 lat. „Przegląd Lekarski”
69: 2012 nr 10, s. 1007–1008.
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spontanicznego jeszcze w okresie prenatalnym. Częstotliwość występowania aberracji szacuje się w przedziale od 1:8000 do 1:12 000 urodzeń. Noworodki obciążone zaburzeniem ujawniają specyficzne cechy dysmorficzne, ciężkie wrodzone wady rozwojowe i anomalie anatomiczne, zwłaszcza
narządów wewnętrznych: nerek, mózgu, serca, męskiego i żeńskiego układu rozrodczego. W praktyce klinicznej odnotowano: nisko osadzone uszy,
hipotonię mięśniową, ubytki skóry na potylicy, ubytki siatkówki i naczyniówki oka, deformacje stóp, wodogłowie, głuchotę, zaburzenia psychoruchowe, niedorozwój mowy, upośledzenie umysłowe czy anomalie
liczbowe palców. Do najbardziej charakterystycznych cech fenotypowych
należą rozszczep wargi i podniebienia oraz zbyt małe i wadliwie wykształcone oczy. Poszczególne przypadki są zróżnicowane pod względem stopni
natężenia i rodzaju objawów charakterystycznych dla zespołu61.
Aneuploidie autosomalne wywołują cięższe konsekwencje dla ich nosicieli niż aneuploidie chromosomów płciowych X i Y. W większości bowiem, poza przypadkami całkowitego braku chromosomu X, chorzy zachowują zdolność przeżycia przy aneuploidii chromosomów płciowych.
W tej grupie aberracji liczbowych chromosomów występują najczęściej
zespół Turnera u kobiet i zespół Klinefeltera u mężczyzn62.
Zespół Turnera może przyjąć postać monosomii chromosomu X (45,X)
lub kariotypu mozaikowego (np. 45,X/46,XX czy 45,X/46XX/47,XXX),
jak również stanowić rezultat aberracji strukturalnych chromosomu X
w formie chromosomu pierścieniowego, izochromosomu jego ramienia
długiego bądź delecji ramienia krótkiego. Około 60% osób obciążonych
zespołem Turnera wykazuje monosomię chromosomu X. Ta postać zespołu wiąże się z wysokim odsetkiem poronień samoistnych (99%), co
61
Por. T. Ferenc, H. Kozłowska, W. Bratkowska, Zespoły aberracji chromosomowych, dz. cyt., s. 368–369; L. B. Jorde, J. C. Carey, M. J. Bamshad, R. L. White, Genetyka
medyczna, dz. cyt., s. 137–139; T. Ferenc, W. Bratkowska, M. Pacholczyk, L. Jakubowski, Zespoły aberracji chromosomowych, dz. cyt., s. 481–483; B. Siemińska-Piekarczyk,
E. Młynarska-Zduniak, Symptomatologia zespołu Patau – obserwacje własne, „Czasopismo Stomatologiczne” 59: 2006 nr 8, s. 587–588.
62
Por. L. B. Jorde, J. C. Carey, M. J. Bamshad, R. L. White, Genetyka medyczna, dz.
cyt., s. 139.
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znacząco odróżnia ją od pozostałych form, zwłaszcza mozaicyzmu. Z tego
powodu monosomia chromosomu X jest rzadko rozpoznawana u noworodków, jednak u chorych, którzy zdołali przeżyć okres prenatalny i dalsze etapy rozwojowe, przyjmuje specyficzną symptomatologię. W zakresie
cech fenotypu morfologicznego dziewczynki z zespołem Turnera wyróżniają się obrzękami limfatycznymi na ciele w okresie noworodkowym,
niskim wzrostem, zaburzeniami przyrostu masy ciała, brakiem skoku
pokwitaniowego, opóźnieniem czasu zakończenia wzrostu kości, płetwiastą i krótką szyją, specyficznym owłosieniem karku z fałdem skórnym,
odstającymi i nisko osadzonymi uszami, brakiem talii, brakiem proporcji
pomiędzy długością tułowia i kończyn dolnych, lejkowatą klatką piersiową, znamionami barwnikowymi, niedorozwojem piersi i zewnętrznych
narządów płciowych. U pacjentek stwierdza się wady nerek, układu sercowo-naczyniowego, układu kostnego, choroby przewodu pokarmowego
i tarczycy, cukrzycę i – co charakterystyczne – pierwotną bezpłodność
związaną z pierwotną niewydolnością jajników, pierwotnym brakiem
miesiączki i deformacjami macicy. Jajniki ulegają degeneracji i zanikają
jeszcze w stadium płodowym (do 16. tyg. ciąży), a w miejscu ich fizjologicznej lokalizacji wykształcają się pasma łącznotkankowe. Stosunkowo
rzadko gonady żeńskie pozostają w postaci szczątkowej. W aspekcie behawioralno-kognitywnym możliwe są zaburzenia pamięci werbalnej i zdolności wzrokowo-ruchowych, trudności w nauce matematyki, dysleksja,
problemy w koncentracji uwagi i ocenie reakcji przestrzennych. Nie
stwierdza się upośledzenia umysłowego. Zespół Turnera warunkowany
kariotypem mozaikowym lub aberracjami strukturalnymi chromosomu
X powoduje mniej uciążliwe objawy niż monosomia, zwłaszcza w zakresie
cech fenotypowych twarzy i sylwetki ciała. W zależności od określonego
kariotypu możliwe jest wystąpienie miesiączki, a nawet zachowanie płodności. Pomimo wskazanych ograniczeń i wad rozwojowych większości
chorych udaje się prowadzić satysfakcjonujące życie zawodowe. Częstotliwość występowania zespołu Turnera szacuje się w przedziale od 1:5000
do 1:2000 urodzeń żywych63.
63
Por. T. Ferenc, W. Bratkowska, M. Pacholczyk, L. Jakubowski, Zespoły aberracji
chromosomowych, dz. cyt., s. 499–502; T. Ferenc, H. Kozłowska, W. Bratkowska, Zespoły
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Trisomia chromosomu płciowego X u mężczyzn prowadzi do rozwoju zespołu Klinefeltera. W odniesieniu do żywych urodzeń zaburzenie
to nie jest wykrywane w okresie noworodkowym i niemowlęcym, lecz
dopiero po ujawnieniu się charakterystycznych objawów klinicznych
w okresie dojrzewania i dorosłości. Najczęstszą przyczyną zespołu jest
trisomia chromosomu X o kariotypie 47,XXY. Obciążone nią płody co
najmniej w 50% przypadków ulegają poronieniu. Dodatkowy chromosom X przekazywany jest dziecku głównie przez matkę (50%), nieco
rzadziej przez ojca (40%). Ryzyko powstania dodatkowej kopii chromosomu wzrasta wraz z wiekiem ciężarnej. Możliwy jest typ mozaikowy
zespołu Klinefeltera, jednak częstość jego występowania nie przekracza
15% populacji chorych. Przy mozaicyzmie kariotyp może przyjąć postać:
46,XY/47,XXY. Rozpoznawane są również tzw. warianty zespołu o kariotypach: 48,XXXY czy 49,XXXXY. Choć są to przypadki niezwykle rzadkie, to liczba dodatkowych kopii chromosomu X potęguje częstotliwość
powstania wad wrodzonych i pogłębia niedorozwój umysłowy dzieci.
Klasyczna postać zespołu Klinefeltera w formie trisomii (47,XXY), diagnozowana w ponad 80% sytuacji klinicznych, wykazuje u dorosłych
mężczyzn swoiste objawy kliniczne: pierwotną bezpłodność, ponadprzeciętnie wysoki wzrost, wiążący się ze zwiększonym ryzykiem raka
piersi rozwój gruczołów piersiowych (ginekomastia), kobiecą sylwetkę
ciała, nieproporcjonalnie długie ramiona i nogi w stosunku do tułowia,
chłopięcy wygląd twarzy, typ żeński owłosienia łonowego, zróżnicowanej długości prącie, bardzo małe jądra, postępujący zanik potencji, anomalie anatomiczne układu kostnego, osteoporozę, skoliozę i cukrzycę.
W aspekcie poznawczo-kognitywnym stwierdza się iloraz inteligencji
poniżej przeciętnej, zaburzenia pamięci krótko- i długotrwałej, upośledzenie umysłowe o nieznacznym stopniu, nieprawidłowości w rozwoju mowy, problemy w nauce pisania i czytania, zaburzenia zachowania.
aberracji chromosomowych, dz. cyt., s. 374–375; L. B. Jorde, J. C. Carey, M. J. Bamshad,
R. L. White, Genetyka medyczna, dz. cyt., s. 139–140; E. S. Tobias, M. Connor, M. Ferguson-Smith, Genetyka medyczna, dz. cyt., s. 83–84; A. Gawlik, A. Antosz, K. Wilk, E. Małecka-Tendera, Opieka medyczna w zespole Turnera – z praktycznego punktu widzenia,
„Endokrynologia Pediatryczna” 44: 2013 nr 3, s. 55–63.

142

Rozdział 2

Mężczyźni z zespołem Klinefeltera o kariotypie mozaikowym zachowują
płodność. Dla stymulacji rozwoju i wzmocnienia drugorzędowych cech
płciowych u dorosłych pacjentów z powodzeniem stosowana jest terapia
testosteronem. Częstotliwość występowania zaburzenia kształtuje się na
poziomie 1:1000 urodzeń żywych męskich noworodków64.
Obecnie coraz częściej podejmuje się działania zmierzające do
promocji i zapewnienia rodzicom oczekującym narodzin dziecka bezpłatnego dostępu do badań prenatalnych. Badania te należy ocenić
pozytywnie, jeżeli wykonywane są z zamiarem wdrożenia leczenia wewnątrzmacicznego, gdy rodzaj zaburzenia, którym dziecko jest obciążone, umożliwia prowadzenie terapii prenatalnej oraz z zamierzeniem
przygotowania rodziców na przyjęcie chorego dziecka i towarzyszenia
mu do śmierci w ramach hospicjum perinatalnego, gdy stopień wad
genetycznych i rozwojowych nieuchronne do niej prowadzi w niedługim czasie po porodzie lub jeszcze w trakcie ciąży65. Tak ukierunkowana diagnostyka prenatalna pozwala przewidzieć możliwe komplikacje
położnicze i podjąć konieczne decyzje co do sposobu i miejsca porodu66. Osoby afirmujące w swojej postawie rodzicielskiej mentalność
antynatalistyczną, wykorzystują badania prenatalne do rozpoznania
dziecka będącego potencjalnym nosicielem wad genetycznych i poddania go aborcji eugenicznej67. Diagnostyka prenatalna zostaje wów64
Por. L. B. Jorde, J. C. Carey, M. J. Bamshad, R. L. White, Genetyka medyczna, dz.
cyt., s. 141; T. Ferenc, H. Kozłowska, W. Bratkowska, Zespoły aberracji chromosomowych, dz. cyt., s. 376–377; T. Ferenc, W. Bratkowska, M. Pacholczyk, L. Jakubowski, Zespoły aberracji chromosomowych, dz. cyt., s. 503–506; E. S. Tobias, M. Connor, M. Ferguson-Smith, Genetyka medyczna, dz. cyt., s. 84–85; M. Szalecki, Co nowego o zespole
Klinefeltera?, „Endokrynologia Pediatryczna” 16: 2006 nr 3, s. 55–59.
65
Por. P. Sieroszewski, E. Baś-Budecka, Diagnostyka prenatalna, w: Położnictwo
i ginekologia. Położnictwo, t. 1, dz. cyt., s. 485; D. Kornas-Biela, Hospicjum perinatalne
jako forma afirmacji życia, w: Życie i śmierć. Wyzwania działalności charytatywnej, red.
J. Stala, Tarnów: Polihymnia Sp. z. o.o., 2012, s. 201–216; S. De Kermadec, Opieka paliatywna w perinatologii jako alternatywa dla eugenicznej aborcji, „Życie i Płodność” 2009
nr 1, s. 33–40.
66
Por. P. Sieroszewski, E. Baś-Budecka, Diagnostyka prenatalna, dz. cyt., s. 485.
67
Por. Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae o wartości i nienaruszalności życia
ludzkiego (25 III 1995), nr 63; Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja o szacunku dla ro-
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czas wymierzona przeciwko samemu dziecku i staje się narzędziem selekcji eugenicznej osób jeszcze nienarodzonych, co do których istnieje
podejrzenie wystąpienia wady genetycznej lub nieuleczalnej choroby.
Mentalność antynatalistyczna nie jest jedynie przejawem indywidualnych działań poszczególnych osób, lecz legła u podstaw rozwiązań
prawnych, jakie polski ustawodawca przyjął w zakresie polityki planowania rodzinny. W art. 2 ust. 2a Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności
przerywania ciąży zagwarantowano rodzicom możliwość skorzystania
z diagnostyki prenatalnej, zobowiązując organy administracji rządowej i samorządu terytorialnego do zapewnienia im swobodnego dostępu do informacji i badań prenatalnych, szczególnie wtedy, gdy istnieje
podwyższone ryzyko bądź podejrzenie wystąpienia wady genetycznej lub
rozwojowej płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu płodu68.
Równocześnie w art. 4a pkt. 2 tejże ustawy prawodawca dopuścił możliwość przerywania ciąży, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki
medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego
życiu69. Przepis ten jest szczególnie szokujący z uwagi na fakt, iż samo
tylko prawdopodobieństwo ryzyka genetycznego jest wystarczającym
kryterium uprawniającym lekarza do pozbawienia dziecka życia. Ustawodawca nie wymaga w tym zakresie absolutnej pewności co do faktycznego wystąpienia danej jednostki chorobowej. Ponadto jako środek zapobiegawczy w przypadku – znowuż podejrzenia – nieuleczalnej
choroby płodu zagrażającej jego życiu wskazuje aborcję, która nie jest
niczym innym, jak właśnie jego uśmierceniem. Paradoks prawnej dopuszczalności zadania śmierci osobie w celu rzekomego uchronienia
jej przed samą śmiercią jest tu nad wyraz widoczny. W roku 2014, będzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania Donum vitae (22.02.1987),
nr 80.
68
Art. 2 ust. 2a Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz. U. 1993 nr 17 poz. 78.
69
Art. 4a pkt. 2. Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz. U. 1993 nr 17 poz. 78.
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dącym ostatnim rokiem sprawozdawczym, z którego Rada Ministrów
opublikowała raport z wykonywania oraz o skutkach stosowania ustawy z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży70, z prawa
do bezpłatnego zabiegu przerwania ciąży w publicznych jednostkach
służby zdrowia z powodu niekorzystnego wyniku badań prenatalnych
skorzystało 921 kobiet (tab. 3).
Tab. 3. Zabiegi przerywania ciąży dokonane w latach 2002–2013 według
przyczyn
Przerwania ciąży dokonane zgodzie z ustawą
Polska Ogółem
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

159
174
193
225
339
326
499
538
641
669
752
744
971

z powodu zagrożenia życia lub zdrowia matki

w wyniku badań
prenatalnych

w wyniku czynu
zabronionego

71
59
62
54
82
37
32
27
27
49
50
23
48

82
112
128
168
246
287
467
510
614
620
701
718
921

6
3
3
3
11
2
0
1
0
0
1
3
2

Źródło: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Sprawozdania Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej: MZ-24 oraz MZ-29. Cytuję za: Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach w roku 2014 ustawy z dnia
7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, dz. cyt., s. 79.
70
Por. Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach w roku 2014
ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz. U. nr 17 poz. 78. Dotychczas nie opublikowano sprawozdań z późniejszych lat.

Niezawiniona utrata dziecka…

145

W analizowanym dwunastoleciu widoczna jest jednoznacznie stała
wzrostowa tendencja liczby zabiegów przerywania ciąży motywowanych
diagnostyką prenatalną. W stosunku do roku 2002 liczba dokonanych
aborcji po dwunastu latach wzrosła o ponad 1120%. W roku 2002 liczba przerwań ciąż w wyniku badań prenatalnych stanowiła około 52%
wszystkich przypadków legalnych aborcji w skali całego kraju, natomiast
w roku 2012 już niemal 95% (tab.1).
W Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych dookreślono warunki kwalifikujące ciężarną do programu badań prenatalnych oraz zakres refundowanych przez NFZ procedur i metod diagnostycznych. Wystarczającą przesłanką, dopuszczającą ciężarną do świadczenia gwarantowanego, jest spełnienie jednego z poniższych kryteriów:
„1) wiek poniżej 35 lat (przy określeniu wieku należy wziąć po uwagę
rok urodzenia);
2) wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu
lub dziecka*;
3) stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
4) stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową;
5) stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG
lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko
aberracji chromosomowej lub wady płodu”71.
Piśmiennictwo rekomenduje wykonanie badań prenatalnych również
przy poronieniach nawracających, znacznym pokrewieństwie rodziców,
ekspozycji ciężarnej na teratogeny farmakologiczne i środowiskowe oraz
*
Dokonanie w rozporządzeniu ministerialnym rozróżnienia pomiędzy płodem i dzieckiem jest kolejnym przykładem realizacji polityki antynatalistycznej przez polskiego
prawodawcę.
71
Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, Dz. U. 2012 poz.
1422, s. 11–12.
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infekcje wirusowe, zwłaszcza różyczkę i cytomegalię, a także w stanach
przewlekłych chorób matki, w tym epilepsji i cukrzycy typu 172.
W ramach rządowego programu badań prenatalnych przewidziano
następujący zestaw procedur diagnostycznych:
1) poradnictwo i badania biochemiczne: β-hCG, AFP*, białko PAPP**
-A , estriol***;
2) poradnictwo i badania genetyczne: klasyczne badania cytogenetyczne, cytogenetyczne badania molekularne, badania metodami biologii
molekularnej;
3) poradnictwo i badanie ultrasonograficzne płodu;
Por. P. Sieroszewski, E. Baś-Budecka, Diagnostyka prenatalna, dz. cyt., s. 485.
„Alfa-fetoproteina (AFP) to glikoproteina wytwarzana początkowo przez pęcherzyk
żółtkowy, a następnie do końca I trymestru w większości przez wątrobę płodu i w niewielkiej ilości przez jego układ pokarmowy. […] Biologiczna funkcja AFP polega na jej
udziale w rozwoju narządów płodu dzięki specyficznym receptorom w tkance nerwowej, mięśniach, skórze, płucach i nerkach oraz na wiązaniu hormonów steroidowych,
co zabezpiecza płód przed ich nadmiarem. W I trymestrze ciąży oznaczenia AFP mogą
służyć do przewidywania poronienia zagrażającego. W II trymestrze ciąży diagnostyka dotyczy następujących patologii, w których występuje wzrost stężenia AFP: 1. wady
rozwojowe ośrodkowego układu nerwowego – bezmózgowie, rozszczep kręgosłupa,
przepuklina oponowa, wodogłowie; 2. stany zagrożenia płodu w przebiegu ciężkiej
immunizacji Rh, cukrzycy i nadciśnienia tętniczego; 3. wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania płodu w przebiegu nadciśnienia tętniczego; 4. inne wady rozwojowe –
wytrzewienie, zarośnięcie przełyku, zespół nerczycowy; 5. zaburzenia drożności jelit;
6. ciąża obumarła; 7. nieprawidłowości łożyskowe”. J. Kempiak, Biochemiczna ocena rozwoju ciąży, w: Położnictwo i ginekologia. Położnictwo, t. 1, dz. cyt., s. 558–559.
**
Białko PAPP-A „jest wielocząsteczkową glikoproteiną, zwaną ciążowym białkiem
osoczowym. Powstaje w trofoblaście. Znamienny wzrost jej stężenia we krwi ciężarnej
obserwuje się w 6. tygodniu ciąży. Następnie stężenie dalej rośnie aż do porodu. Aktywność PAPP-A stwierdzono również w doczesnej. Ciążowe białko osoczowe odgrywa
rolę w immunosupresji, stwarzając sytuację nierozpoznawalności trofoblastu jako ciała
obcego przez ustrój matki. Zmiany stężenia PAPP-A w surowicy krwi ciężarnej w zależności od czasu trwania ciąży i różnych stanów patologii ciąży wykorzystano do diagnostyki wydolności łożyska. Stężenie PAPP-A wzrasta w przebiegu ciąży prawidłowej,
a więc poziom stały może świadczyć o złym rokowaniu co do dalszego trwania i rozwoju płodu”. J. Kempiak, Biochemiczna ocena rozwoju ciąży, dz. cyt., s. 555.
***
Estriol (E4) to hormon steroidowy z grupy estrogenów. Produkowany jest w wątrobie
płodu. Jego oznaczenia w osoczu ciężarnej wykorzystuje się do monitorowania ciąży
o zaburzonym przebiegu. Por. J. Kempiak, Biochemiczna ocena rozwoju ciąży, dz. cyt.,
s. 557–558.
72

*

Niezawiniona utrata dziecka…

147

4) inwazyjne pobranie materiału płodowego do badań genetycznych:
kordocentoza, amniopunkcja, biopsja trofoblastu73.
W roku 2014 najczęściej stosowaną metodą diagnostyczną było badanie ultrasonograficzne. Skorzystało z niego 101 010 kobiet. Na drugim
miejscu ulokowało się badanie biochemiczne białka PAPP-A. Z kolei na
trzecim, z niewielką różnicą świadczeniobiorców w stosunku do liczby
zleceniodawców badań białka PAPP-A, sklasyfikowano badanie biochemiczne beta-hCG. Kordocentoza i biopsja trofoblastu były najrzadziej
wykonywanymi badaniami. Z porady genetycznej skorzystało więcej osób
niż wynosiła łączna liczba kobiet zlecających inwazyjne metody pobrania
materiału płodowego i przeprowadzenie badań biochemicznych obejmujących jego biochemiczną i molekularną ocenę. Należy stwierdzić, iż Polki
zdecydowanie częściej wybierały nieinwazyjne metody diagnostyki prenatalnej. Metody inwazyjne stanowiły jedynie 2,3% ogólnej liczby zrealizowanych w roku sprawozdawczym usług medycznych (tab. 4).
Tab. 4. Realizacja programu badań prenatalnych w 2014 roku (w podziale
na poszczególne procedury)
Nazwa produktu rozliczeniowego
Liczba zrealizowanych produktów
amniopunkcja
5 295
badania biochemiczne – AFP
4 836
badania biochemiczne – β-hCG
50 827
badania biochemiczne – estriol
1 429
badania biochemiczne – PAPP-A
51 343
badania biochemiczne obejmujące molekular5 022
ną i biochemiczną ocenę materiału płodowego
badanie ultrasonograficzne
101 010
biopsja trofoblastu
345
kordocentoza
148
porada genetyczna
27 527
Źródło: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia. Cytuję za: Sprawozdanie Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach w roku 2014 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r.
o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, dz. cyt., s. 64.
73
Por. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2012 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu programów zdrowotnych, Dz. U. 2012
poz. 1422, s. 11–13.
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Powyższa statystyka najczęściej i najrzadziej zlecanych metod diagnostyki prenatalnej wykazywała w latach 2011–2014 stałą tendencję.
W rozpatrywanym czteroleciu systematycznie wzrastała również liczba
kobiet decydujących się na przeprowadzenie badań prenatalnych. W kolejnych latach liczba ciężarnych korzystających z procedur diagnostyki
prenatalnej kształtowała się następująco: 2014 – 71 525, 2013 – 65 764,
2012 – 54 071, 2011 – 45 304 kobiety. Ujawnioną tendencję wzrostową
należy łączyć nie tyle ze wzrastającą populacją ciężarnych uprawnionych ze wskazań lekarskich do przeprowadzenia badań prenatalnych,
choć także jest to możliwie, ile raczej ze wzrostem świadomości matek
w zakresie przysługujących im uprawnień, zmianą postaw wobec rodzicielstwa i dziecka prenatalnego. Nie wydaje się, aby czynniki socjalno-ekonomiczne, z uwagi na refundację badań, odegrały istotną rolę
w podejmowaniu przez rodziców decyzji o skorzystaniu z diagnostyki
prenatalnej. Niemniej jednak dla placówek służby zdrowia rządowy program refundacji badań prenatalnych, mający dla rodziców fakultatywny
charakter, stanowi okazję do wsparcia budżetu dodatkowym dochodem.
Niestety, dotychczas nie wdrożono programu pierwotnej profilaktyki
zaburzeń rozwojowych i wad genetycznych. Obecnie obowiązujący program, należy natomiast określić niechlubnym mianem profilaktyki wtórnej, polegającej na wykryciu nieprawidłowości genetycznej i najczęściej
jej usunięciu wraz z osobą, która jest jej nosicielem74.
Metody nieinwazyjne mają za zadanie możliwie najwcześniej, najrzetelniej i równie bezpiecznie dla matki i dziecka ustalić (z wyjątkiem
USG) prawdopodobieństwo potencjalnych nieprawidłowości w rozwoju płodu. Zawsze jest to jednak tylko prawdopodobieństwo. Pozyskane
dzięki nim informacje pozwalają dokonać oceny zasadności zastosowania
diagnostyki inwazyjnej i wdrożenia terapii prenatalnej. Do tej grupy procedur zalicza się ultrasonografię, echokardiografię (badanie ECHO serca
dziecka), diagnostykę biochemiczną (oznaczenie białka PAPP-A, gonado74
Zob. Sprawozdania Rady Ministrów z wykonywania oraz o skutkach ustawy
z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach
dopuszczalności ciąży z lat 2011–2014, Dz. U. nr 17 poz. 78.

Niezawiniona utrata dziecka…

149

tropiny kosmówkowej (β-hCG), alfa-proteiny (AFP), estriolu) i oznaczanie płodowego DNA w surowicy ciężarnej. W ramach inwazyjnych metod
diagnostycznych wykonuje się biopsję kosmówki*, amniopunkację genetyczną**, kordocentozę*** i fetoskopię****75.
Jeżeli badania genetyczne lokują źródło zaburzeń chromosomowych
płodu po stronie kariotypu ojca lub matki, jako proponowany sposób
leczenia piśmiennictwo podaje najczęściej inseminację heterologiczną,
gdy obciążony jest genotyp mężczyzny, lub zapłodnienie oocyta dawczyni, gdy nosicielem nieprawidłowości jest kobieta76. Trudno uznać
*
Biopsja kosmówki (CVS) to inwazyjne pobranie komórek kosmówki metodą przezszyjkową (przez szyjkę macicy) lub przezbrzuszną bądź poprzez aspirację w celu określenia
kariotypu dziecka. Procedura ta wiąże się z możliwością powstania urazów kończyn
płodu (przed 10. tyg.) i wystąpienia poronienia (1–2%). Ryzyko utraty ciąży jest zatem
wysokie. Obecnie stosuje się ją najczęściej w diagnostyce chorób monogenowych dziecka, chorób powiązanych z chromosomem X, aberracji chromosomowych i wrodzonych
zaburzeń metabolicznych. Przeprowadzana jest głównie metodą przezbrzuszną od 9.
do 12. tygodnia ciąży. Por. P. Kądziołka, Biopsja kosmówki, w: Położnictwo i ginekologia.
Podręcznik dla studentów, red. T. Pisarski, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL,
1998, s. 192–194; P. Sieroszewski, E. Baś-Budecka, Diagnostyka prenatalna, dz. cyt., s.
489; F. Al-Azzawi, Atlas porodu i zabiegów położniczych, red. wyd. I R. Dębski, Wydawnictwo Libramed, 1999, s. 10–14; K. L. Moore, T.V.N. Persaud, M. G. Torchia, Embriologia i wady wrodzone. Od zapłodnienia do urodzenia, dz. cyt., s. 62.
**
Amniopunkcja to uzyskanie płynu z worka owodniowego przez nakłucie go cienką
igłą metodą przezbrzuszną pod kontrolą ultrasonograficzną. Pobór płynu owodniowego dokonuje się od 15. do 20. tygodnia ciąży, najczęściej jednak około 16. tygodnia. Por.
P. Sieroszewski, E. Baś-Budecka, Diagnostyka prenatalna, dz. cyt., s. 489; F. Al-Azzawi,
Atlas porodu i zabiegów położniczych, dz. cyt., s. 6–10.
***
Kordocentoza to pobranie około 16. tygodnia ciąży krwi płodu z sznura pępowinowego
przez nakłucie go cienką igłą pod kontrolą ultrasonograficzną. Por. P. Sieroszewski, E.
Baś-Budecka, Diagnostyka prenatalna, dz. cyt., s. 489–490; F. Al-Azzawi, Atlas porodu
i zabiegów położniczych, dz. cyt., s. 14.
****
Obecnie odstępuje się od stosowania fetoskopii z uwagi na wysokie ryzyko powikłań
powodowanych dużą inwazyjnością badania. Umożliwia ono endoskopową obserwację
płodu i pobranie jego tkanek dzięki przezbrzusznemu wprowadzeniu do wnętrza worka
owodniowego endoskopu i uwidocznienie jego wnętrza. Por. T. Urbaniak, T. Pisarski,
Fetoskopia, w: Położnictwo i ginekologia. Podręcznik dla studentów, dz. cyt., s. 195.
75
Por. P. Sieroszewski, E. Baś-Budecka, Diagnostyka prenatalna, dz. cyt., s. 485–490.
76
Por. A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 73.
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dawstwo komórek rozrodczych za metodę leczniczą. Ta forma postępowania nie przywraca rodzicom zdolności prokreacyjnej. Ujawniona
przyczyna niepowodzeń położniczych, nierzadko nawracających, nie
zostaje w ten sposób skutecznie wyeliminowana. Z obiektywnych powodów nie jest to możliwe. Dawstwo gamet i zapłodnienie pozaustrojowe wzbudzają poważne zarzuty natury etycznej.
3. Anatomiczne i morfologiczne przyczyny poronień
Anatomiczne uwarunkowania poronień klinicznych dotyczą nieprawidłowości żeńskiego układu rozrodczego. Do matczynych czynników
anatomiczno-morfologicznych poronień zalicza się wady macicy wrodzone oraz nieprawidłowości macicy nabyte77. Pośród zaburzeń anatomicznych żeńskich narządów rodnych wrodzone wady macicy cechuje
najwyższa częstotliwość występowania, wynosząca 2–4% ogólnej populacji kobiet78. Wskaźnik ten może jednak sięgać 10%, a w grupie pacjentek
z poronieniami nawykowymi wahać się od 1,8 do 37,6%79. Przypuszczalnie jest on wyższy u kobiet, które traciły ciąże w II trymetrze, niż u pacjentek z poronieniami ciąż pierwszego trymestru oraz pięciokrotnie wyższy
u kobiet roniących w stosunku do położnic bez przebytych poronień80.
77
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 103; A. Stupak, A. Kwaśniewska,
Aktualne rekomendacje postępowania w poronieniu, dz. cyt., s. 80; J. W. Dudenhausen,
W. Pschyrembel przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 372.
78
Por. M. Gruszka, J. Wilczyński, D. Nowakowska, Częstość występowania wad macicy i ich wpływ na płodność. „Ginekologia Polska” 83: 2012 nr 7, s. 518; M. Michalak,
D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka
i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 17.
79
Por. tamże; Diagnostyka i terapia w przypadku poronień nawracających w I i II trymestrze ciąży. Wytyczne Royal College of Obstetricians nad Gynaecologists nr 17, kwiecień
2011, dz. cyt., s. 59; Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie
wybranych patologii wczesnej ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro,
dz. cyt., s. 9.
80
Por. Diagnostyka i terapia w przypadku poronień nawracających w I i II trymestrze
ciąży. Wytyczne Royal College of Obstetricians nad Gynaecologists nr 17, kwiecień 2011,
dz. cyt., s. 59; A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 68.
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Próby ustalenia zakresu częstotliwości wrodzonych wad macicy mają
charakter wyłącznie szacunkowy, ponieważ ich często bezobjawowy
przebieg sprawia, że wiele z nich pozostaje klinicznie nierozpoznanych81.
Duże rozbieżności danych epidemiologicznych wynikają również z odmiennych kryteriów i technik diagnostycznych82. Do wrodzonych wad
macicy należą macica jednorożna, macica dwurożna, macica przegrodzona, macica podwójna, macica łukowata, macica w kształcie litery T83.
Za najczęstszą wadę anatomiczną jest uznawana macica przegrodzona,
której udział w grupie wszystkich anomalii wrodzonych narządu wynosi 55%84. W dalszej kolejności sytuuje się macica dwurożna i jednorożna85. Anomalie te powstają na skutek nieprawidłowego wykształcenia się
i następowego łączenia lub całkowitego braku fuzji dwóch przewodów
przyśródnerczowych Müllera, z których macica formuje się w okresie
prenatalnym pomiędzy 6. a 20. tygodniem ciąży86. Prenatalny defekt
morfologiczny macicy jest powodowany na podłożu genetycznym wielogenowymi mutacjami, zwłaszcza genów homeotycznych (HOX), odpowiedzialnych za embrionalną morfogenezę87. Zaburzenia morfologiczne
mogą być również efektem ciążowej terapii farmakologicznej. W latach
50. XX wieku w Stanach Zjednoczonych kobietom w ciąży podawano
81
Por. M. Gruszka, J. Wilczyński, D. Nowakowska, Częstość występowania wad macicy i ich wpływ na płodność, dz. cyt., s. 518.
82
Por. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych
patologii wczesnej ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro, dz. cyt., s. 9.
83
Por. M. Gruszka, J. Wilczyński, D. Nowakowska, Częstość występowania wad macicy i ich wpływ na płodność, dz. cyt., s. 518; A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu,
dz. cyt., s. 34; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 61; J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 198; J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel przy współpr. M. Obladena,
Położnictwo praktyczne i operacje położnicze, dz. cyt., s. 372.
84
Por. G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne, dz.
cyt., s. 191.
85
Por. A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 68.
86
Por. M. Gruszka, J. Wilczyński, D. Nowakowska, Częstość występowania wad macicy i ich wpływ na płodność, dz. cyt., s. 518; M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie
radzić z poronieniem, dz. cyt., s. 42–44; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 60–61.
87
Por. C. R. Jaslow, Uterine factors, „Obstetrics and Gynecology Clinics of North
America” 41: 2014 nr 1, s. 57–86.
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dietylostilbestrol (DES), mający zapobiegać poronieniom88. Dziewczynki, których matki w okresie ciąży przyjmowały ten sztuczny estrogen,
rodziły się z macicą w kształcie litery T89. Poszczególne typy wad wrodzonych macicy w różnorakim stopniu determinują wystąpienie poronień samoistnych oraz innych niepowodzeń i powikłań położniczych, jak
poród przedwczesny, poród operacyjny, przedwczesne odpływanie płynu
owodniowego, poprzeczne lub miednicowe położenie płodu czy zagrożenie pęknięciem mięśnia macicy90. Pomyślne rokowania na donoszenie
ciąży do terminu porodu przez kobietę z wrodzonymi wadami macicy
wynoszą dla macicy jednorożnej około 40%, dla macicy dwurożnej 57%,
dla macicy z przegrodą 15–28%, dla macicy podwójnej 64%91. Macica
przegrodzona wykazuje zatem najwyższy odsetek poronień, sięgający
około 90% ciąż92. Patomechanizm poronień powodowanych wrodzonymi wadami macicy wiąże się ze zniekształceniem i zmniejszeniem objętości jamy macicy, wzrostem ciśnienia wewnątrzmacicznego, wyższą
lokalną sekrecją prostaglandyn, nieprawidłowym ukrwieniem mięśnia
macicy, czynnościowymi anomaliami endometrium, które skutkują upośledzeniem procesu nidacji i zaburzaniem przepływu krwi w doczesnej,
zwłaszcza w miejscu implantacyjnym, co prowadzi do nieprawidłowego
88
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 60–61; M. Gruszka, J. Wilczyński,
D. Nowakowska, Częstość występowania wad macicy i ich wpływ na płodność, dz. cyt.,
s. 518; M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk,
Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 17.
89
Por. M. Gruszka, J. Wilczyński, D. Nowakowska, Częstość występowania wad
macicy i ich wpływ na płodność, dz. cyt., s. 518; M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz,
B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 17; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 60–61.
90
Por. M. Gruszka, J. Wilczyński, D. Nowakowska, Częstość występowania wad macicy i ich wpływ na płodność, dz. cyt., s. 518.
91
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 2; E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska, Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 40.
92
Por. M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 17;
A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 68.
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rozwoju i w następstwie niewydolności krążenia matczyno-płodowego93.
Istotne znaczenie ma również niewydolność cieśniowo-szyjkowa jako
dodatkowy czynnik sprawczy poronień późnych, ponieważ wady rozwojowe macicy częściowo odpowiadają za zmiany morfologiczne jej szyjki94.
Objawy poronień warunkowanych wrodzonymi wadami macicy nie odbiegają od symptomów ujawnianych przy poronieniach wczesnych ciąż
o odmiennej etiologii95. W znacznej liczbie przypadków wrodzone wady
macicy nie manifestują specyficznych objawów, z tego względu rzadko są
odpowiednio wcześnie diagnozowane, jednak do grupy symptomów, jakie niejednokrotnie dają te anomalie, można zakwalifikować przewlekłe
bóle brzucha, pierwotny brak lub skąpe i nieregularne krwawienia menstruacyjne96. Do diagnostyki wad wrodzonych macicy wykorzystuje się:
– ultrasonografię,
– histerosalpingografię*,
Por. tamże; G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne, dz. cyt., s. 192; J. Skrzypczak (a). Poronienie, dz. cyt., s. 103; M. Gruszka, J. Wilczyński,
D. Nowakowska, Częstość występowania wad macicy i ich wpływ na płodność, dz. cyt.,
s. 518; E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska, Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 40; M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. LeszczyńskaGorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I,
dz. cyt., s. 17; A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 68.
94
Por. Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych
patologii wczesnej ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro, dz. cyt., s. 9;
Diagnostyka i terapia w przypadku poronień nawracających w I i II trymestrze ciąży.
Wytyczne Royal College of Obstetricians nad Gynaecologists nr 17, kwiecień 2011, dz.
cyt., s. 59.
95
Por. A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 34.
96
Por. M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa
przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 125; M. Gruszka, J. Wilczyński, D. Nowakowska, Częstość występowania wad macicy i ich wpływ na płodność, dz. cyt., s. 518.
*
Histerosalpingografia (HSG) to metoda diagnostyczna polegającą „na uzyskaniu obrazu jamy macicy i jajowodów przy użyciu promieni rentgenowskich. Obraz jamy macicy i jajowodów uzyskuje się poprzez wprowadzenie przez drogi rodne kobiety środka
cieniującego (kontrastu), który silnie pochłania promieniowanie rentgenowskie. […]
Badanie to umożliwia w sposób inwazyjny ocenę kształtu jamy macicy (stwierdzenie
zmian rozwojowych, przegrody, niedorozwoju macicy, guzów macicy), ocenę zmian
chorobowych jej błony śluzowej, czyli endometrium (istnienie przerostu, polipów, zrostów śródmacicznych), a także ocenę przebiegu, drożności, kształtu jajowodów oraz
93
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– histeroskopię** oraz
– badanie ginekologiczne97.
Przed podjęciem decyzji o wykonaniu chirurgicznej plastyki macicy klinicyści postulują wdrożenie leczenia zachowawczego98. Obecnie
rzadko leczy się chirurgicznie wady rozwojowe macicy. Samo bowiem
rozpoznanie wrodzonych wad narządu nie oznacza identyfikacji czynnika
etiologicznego poronień samoistnych, zwłaszcza nawykowych99. Konieczna jest poszerzona diagnostyka, wykraczająca poza czynniki anatomiczne i pozwalająca na wykrycie innych współistniejących przyczyn strat
zmian w okolicy przydatków macicznych (rozpoznanie zrostów okołoprzydatkowych).
Badanie wykonuje się w celu dokonania rozpoznania lub precyzyjnego określenia specyfiki istniejącego zaburzenia.” W. Tyliński, Histerosalpingografia, w: Encyklopedia badań
medycznych. Ilustrowana encyklopedia dla pacjenta, red. nauk. L. Kalinowski, Gdańsk:
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, 1996, s. 204.
**
Histeroskopia to metoda diagnostyczna i terapeutyczna polegająca „na oglądaniu
wnętrza macicy w powiększeniu przy pomocy specjalnego przyrządu optycznego
(wziernika) nazywanego histeroskopem, który wprowadzony jest przez pochwę do
szyjki macicy, a następnie do jamy macicy. Przy pomocy dodatkowych instrumentów
wprowadzonych przez histeroskop do jamy macicy można pobierać wycinki śluzówki
do badania histopatologicznego oraz wykonywać niektóre zabiegi lecznicze. […] Histeroskopia umożliwia ocenę zmian patologicznych ednometrium i ustalenie zakresu
tych zmian. Badanie można połączyć z jednoczesnym wykonaniem zabiegu terapeutycznego – np. z usunięciem zrostów wewnątrzmacicznych lub polipów”. W. Tyliński,
Histeroskopia, w: Encyklopedia badań medycznych. Ilustrowana encyklopedia dla pacjenta, dz. cyt., s. 210.
97
Por. M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 17;
J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 103; A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 68; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 61; M. Keirse, B.
Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz. cyt., s. 44–45; P. Szkodziak,
S. Woźniak, P. Czuczwar, T. Paszkowski, P. Milart, E. Woźniakowska, W. Szlichtyng, Usefulness of three dimensional transvaginal ultrasonography and hysterosalpingography in
diagnosing uterine anomalies, „Ginekologia Polska” 85: 2014 nr 5, s. 354–355; Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych patologii wczesnej
ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro, dz. cyt., s. 9.
98
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 104; M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz. cyt., s. 45.
99
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 104.
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ciąży100. Wrodzone anomalie macicy, choć wiążą się z wyższym ryzykiem
poronień, nie uniemożliwiają bowiem całkowicie donoszenia ciąży do terminu porodu101. Częstokroć jednak współwystępują z nimi anomalie układu moczowego, a nierzadko również kostnego102. W grupie nabytych nieprawidłowości anatomicznych macicy wyróżnia się najczęściej: mięśniaki
macicy, zrosty wewnątrzmaciczne, niewydolność szyjki macicy i endometriozę miednicy mniejszej103.
Mięśniaki to łagodne guzy ściany macicy104. Ich typologia determinowana jest miejscem wystąpienia w obrębie narządu rodnego, stąd wyróżnia się
mięśniaki śródścienne, uszypułowane, podsurowicówkowe i podśluzówkowe105. Powstają na podłożu zaburzeń gospodarki hormonalnej, obciążeń genetycznych i nadwagi, niezależnie od rasy ani od tego, czy kobieta jest pierwiastką, wieloródką lub w ogóle nierodzącą106. Ryzyko ich rozwoju istotnie
wzrasta wraz z wiekiem kobiety, szczególnie po 40. roku życia107. Jako wady
nabyte mięśniaki występują u koło 30% kobiet, zazwyczaj w większej liczbie,
Por. tamże.
Por. tamże.
102
Por. T. Rechberger, B. Kulik-Rechberger, Anomalie rozwojowe narządu rodnego
– etiopatogeneza, diagnostyka i leczenie, „Forum Medycyny Rodzinnej” 5: 2011 nr 2,
s. 133.
103
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 103; A. Stupak, A. Kwaśniewska,
Aktualne rekomendacje postępowania w poronieniu, dz. cyt., s. 80; J. W. Dudenhausen, W. Pschyrembel przy współpr. M. Obladena, Położnictwo praktyczne i operacje
położnicze, dz. cyt., s. 372; A. P. Bailey, C.R. Jaslow, W. H. Kutteh, Minimally invasive
surgical options for congenital and acquired uterine factors associated with recurrent pregnancy loss, „Women’s Health” 11: 2015 nr 2, s. 161–167.
104
Por. D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny,
rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 40.
105
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 63. Mięśniaki śródścienne wyrastają w ścianie macicy. Mięśniaki uszypułowane wyrastają zarówno do wnętrza, jak i na
zewnątrz macicy. Związane są z macicą poprzez tzw. szypułę, czyli narośl tanki łącznej,
na której są umocowane. Mięśniaki podsurowicówkowe wyrastają na zewnątrz narządu rodnego pod pokrywającą macicę błoną surowiczą (omacicze). Mięśniaki podśluzówkowe wyrastają wewnątrz narządu rodnego pod wyścielającą macicę błoną śluzową
(wmacicze – endometrium).
106
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 63.
107
Por. tamże.
100
101
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rzadziej pojedynczo108. Ich liczba nie przekracza jednak 100, choć najczęściej jest ich mniej niż 10109. Mogą wykazywać zróżnicowaną wielkość, począwszy od rozmiaru groszku, a skończywszy na rozmiarach melona110. Na
ogół wykształcają się w ścianie trzonu macicy, choć odnotowano również
przypadki mięśniaków w szyjce macicy. Patofizjologiczny wpływ mięśniaków na wzrost ciąży warunkowany jest ich lokalizacją i rozmiarem, a tym
samym powodowanym przez nie stopniem zniekształcenia jamy macicy111.
Pozostaje kwestią dyskusyjną zależność pomiędzy obecnością poszczególnych typów mięśniaków w narządzie rodnym i ryzykiem wystąpienia poronień samoistnych112. W większości przypadków zwiększona produkcja
estrogenów i progesteronu w ciąży powoduje wzrost mięśniaków w okresie jej trwania113. Część kobiet z powodzeniem zachodzi w ciąże i szczęśliwie rodzi dzieci114. Dane literaturowe wskazują jednak na upośledzenie lub
wręcz uniemożliwienie prawidłowej implantacji blastocysty w doczesnej
i dysfunkcje endometrium w przypadku rozwoju mięśniaków podśluzówkowych, bez wątpienia spośród pozostałych typów tego rodzaju guza
w najwyższym stopniu odpowiedzialnych za poronienia, w tym 40% ciąż
pierwszego trymestru i 17% trymestru drugiego115. Mięśniaki podśluzów108
Por. tamże; M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Ole
szczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 18.
109
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 63.
110
Por. tamże.
111
Por. M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 18;
W. Łotocki, Mięśniaki macicy przyczyną zagrożeń fizjologicznego rozwoju ciąży, „Ginekologia Polska” 65: 1994 supl. 4, s. 202.
112
Por. D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny,
rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 40.
113
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 106.
114
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 63.
115
Por. W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1231; J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 106; M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak,
J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt.,
s. 18; D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny, rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 40; J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 199;
P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 2.
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kowe i uszypułowane wewnętrzne znacząco zmniejszają objętość jamy macicy i utrudniają fizjologiczny rozwój dziecka, prowadząc do utraty ciąży116.
Duże mięśniaki wywołują patologiczne skurcze macicy, częstokroć kończące się poronieniem117. Intensywny przyrost mięśniaków podsurowicówkowych, zwłaszcza zlokalizowanych w tylnej ścianie macicy, może skutkować
uwięźnięciem zdeformowanej macicy w miednicy mniejszej, a dokładnie
w zatoce kości krzyżowej, lub znaczącym przemieszeniem narządów jamy
brzusznej, co wymaga bezzwłocznej interwencji chirurgicznej118. Mięśniaki nie są uważane za istotny czynnik etiologiczny poronień, zwłaszcza poronień nawracających, z wyjątkiem sytuacji, w których rosną do wnętrza
jamy macicy119. W ich diagnostyce stosuje się badanie ginekologiczne, ultrasonografię, histeroskopię i histerosalpingografię120. Leczenie chirurgiczne
dotyczy głównie mięśniaków uszypułowanych, podśluzówkowych i podsurowicówkowych. Oprócz mięśniaków powikłania lub niepowodzenia położnicze mogą być wywołane również przez większe guzy przydatków oraz
guzy przymacicza, wśród których istotną rolę odgrywają guzy przyjajnika,
mięśniaki przymacicza i torbiele międzywięzadłowe121.
Nazbyt inwazyjne dla błony śluzowej jamy macicy zabiegi łyżeczkowania, przeprowadzane zarówno w celach terapeutycznych: usunięcia mięśniaków podśluzówkowych, ewakuacji po porodzie niewydalonych z macicy części łożyska, oczyszczenia endometrium z tkanek płodowych i innych produktów zapłodnienia po poronieniu zatrzymanym, jak również
stosowane w celach diagnostycznych i aborcyjnych, obarczone są ryzykiem
Por. W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1231.
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 106; P. Szkodziak, T. Paszkowski,
M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 3.
118
Por. W. Łotocki, Mięśniaki macicy przyczyną zagrożeń fizjologicznego rozwoju
ciąży, dz. cyt., s. 202; D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży,
przyczyny, rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 40.
119
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 63–64.
120
Por. tamże; W. Łotocki, Mięśniaki macicy przyczyną zagrożeń fizjologicznego rozwoju ciąży, dz. cyt., s. 203–204.
121
Por. G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienie samoistne, dz.
cyt., s. 191; D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny,
rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 40.
116
117
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następowego wytworzenia się zrostów wewnątrzmacicznych122. Dotyczy to
zwłaszcza zbyt ostrych i często powtarzanych zabiegów łyżeczkowania, stąd
konieczna jest świadoma zgoda pacjentek na przeprowadzenie tej procedury medycznej123. Histeroskopia operacyjna, pozwalająca na plastykę macicy, resekcję endometrium czy usunięcie polipów endometrialnych, oraz
nagminne obecnie rozwiązywanie ciąży przez cesarskie cięcie, przerywające ciągłość mięśnia i błony śluzowej macicy, również mogą prowadzić do
powstania zrostów124. Uważa się, iż każda operacja macicy jest potencjalnie
zagrożona następowym ich rozwojem125. Tak wykształcone pourazowe zrosty wewnątrzmaciczne i towarzyszącą im bliznowatość macicy określa się
zespołem Ashermana126. Z kolei powikłaniem infekcji gruźliczej narządów
płciowych miednicy mniejszej są zrosty Nettera127. Do objawów klinicznych, a zarazem konsekwencji tych zespołów, Ashermana i Nettera, które
w swej istocie są różnorako powodowanym, najczęściej jatrogennym lub
infekcyjnym uszkodzeniem podstawowej warstwy endometrium, należą
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz.
cyt., s. 43; D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny,
rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 45; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 64;
A. Zwierzchowska, M. Głuszak, Z. Jabiry-Zieniewicz, A. Banaszek-Wysoczańska, W.
Dziadecki, E. Barcz, Ocena skuteczności i bezpieczeństwa leczenia zachowawczego w przypadkach ciąży obumarłej w pierwszym trymestrze, „Ginekologia Polska” 83: 2012, s. 761.
123
Por. A. R. Gilman Barber, S. A. Rhone, M. R. Fluker, Curettage and Asherman’s
syndrome-lessons to (re-) learn?, „Journal of Obstetrics and Gynaecology Canada” 36:
2014 nr 11, s. 997–1001.
124
Por. A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 69–70;
D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny, rozpoznanie
i zapobieganie, dz. cyt., s. 45; S. Sugaya, T. Yahata, N. Nishikawa, Y. Arinami, T. Maruhashi, K. Takakuwa, K. Tanaka, Severe Asherman’s syndrome complicated with placenta increta conceived by intracytoplasmic sperm injection following hysteroscopic surgery,
„Clinical and Experimental Obstetrics & Gynecology” 39: 2012 nr 4, s. 547–549.
125
Por. C. M. March, Managment of Ashermans’ syndrome, „Reproductive Biomedicine Online” 23: 2011 nr 1, s. 63–76.
126
Por. tamże; P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 3; J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 104.
127
Por. O. Anita, S. Kellas-Ślęczka, I. Kozak-Darmas, A. Bliska, J. Zamłyński, S. Horak, L. Nowak, Stany zapalne narządów płciowych u dziewczynek, „Ginekologia Polska”
80: 2009, s. 933; A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 70.
122
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pierwotny lub wtórny zanik miesiączkowania oraz wtórna niepłodność128.
Nierzadko kobieta miesiączkuje normalnie i bezboleśnie, co jest możliwe
także przy bardzo rozległych zrostach129. Częstokroć towarzyszy im jednak
odczucie cyklicznego bólu w miednicy mniejszej oraz w trakcie krwawienia
menstruacyjnego130. Odnotowano również przypadki bezobjawowego przebiegu schorzenia131. Zrosty wewnątrzmaciczne są odpowiedzialne za poronienia subkliniczne, ponieważ zaburzają implantację blastuli w doczesnej,
oraz poronienia kliniczne, ponieważ zakłócają rozwój zarodka przez deformację macicy, mechaniczne ograniczenie objętości, a nawet zamknięcie jej
jamy w wyniku rozrostu zmian bliznowatych i wytwórczych132. W grupie
pacjentek z zespołem Ahsermana poronień nawykowych doświadcza od
15 do 30% ciężarnych133. Wskaźnik ryzyka utraty ciąży, zwłaszcza strat nawracających, jest przy tej postaci nabytej anomalii macicy wysoki. Kobiety
ze zrostami wewnątrzmacicznymi mają zatem szczególne predyspozycje do
poronień nawykowych134. W znacznej mierze dotyczy to zrostów pozapalPor. O. Anita, S. Kellas-Ślęczka, I. Kozak-Darmas, A. Bliska, J. Zamłyński,
S. Horak, L. Nowak, Stany zapalne narządów płciowych u dziewczynek, dz. cyt., s. 933;
J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 104; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 64;
S. Gizzo, C. Saccardi, S. Di Gangi, A. Bertocco, L. Vendemiati, L. Righetto, T. S. Patrelli,
D. D’antona, G. B. Nardelli, Secondary amenorrhea in severe Asherman’s syndrome: step
by step fertility retrieval by Bettocchi’s hysteroscope: some considerations, „Minimally
Invasive Therapy & Allied Technologies” 23: 2014 nr 2, s. 115–119.
129
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 104.
130
Por. C. M. March, Managment of Ashermans’ syndrome, dz. cyt., s. 63–76; R. Pulcinella, L. Giannone, E. Candelori, E. Giannone, F. Patacchiola, Post-traumatic amenorrhea: the role of diagnostic and operative hysteroscopy in the prevention, diagnosis, differential diagnosis and treatment, „Minerva Ginecologica” 66: 2014 nr 1, s. 69–76.
131
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 104.
132
Por. B. Chazan, Lekarz wobec poronienia, dz. cyt., s. 135; M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie
poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 18; O. Anita, S. Kellas-Ślęczka, I. Kozak-Darmas, A. Bliska, J. Zamłyński, S. Horak, L. Nowak, Stany zapalne narządów płciowych
u dziewczynek, dz. cyt., s. 933; W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1231.
133
Por. M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 18
134
Por. M. Harpham, J. Abbott, Use of a hysteroscopic morcellator to resect miscarriage in a woman with recurrent Asherman’s syndrome, „Journal of Minimally Invasive
Gynecology” 21: 2014 nr 6, s. 1118–1120.
128
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nych, powstałych w efekcie zwłóknienia endometrium, będącego następstwem zakażenia popołogowego po wyłyżeczkowaniu macicy135. Zrosty
wewnątrzmaciczne mogą stać się również wtórną przyczyną poronień nawykowych w sytuacji, w której pierwotna przyczyna strat została już zdiagnozowana i wdrożono leczenie136. Jednolite zwłóknienie błony śluzowej
macicy z wykształceniem licznych zrostów nosi nazwę całkowitego zespołu Ashermana137. Przypadki niejednolitego zwłóknienia śluzówki, z wystąpieniem nielicznych zrostów wewnątrzmacicznych, uznaje się natomiast
za częściowy (niecałkowity) zespół Ashermana138. Zrosty dzieli się na rozległe, czyli obejmujące więcej niż trzy czwarte powierzchni jamy macicy;
średnie, których zakres pokrycia waha się od jednej czwartej do trzech
czwartych jamy narządu; oraz minimalne, nieprzekraczające swoim zasięgiem jednej czwartej jej powierzchni139. W diagnostyce powikłania wykorzystuje się histerosalpingografię, a w terapii leczenie histeroskopowe,
ale nie daje ono stuprocentowej gwarancji przywrócenia pełnej zdolności
prokreacyjnej140. Usunięcie metodami histeroskopii operacyjnej zrostów
z macicy o częściowo zwłókniałym endometrium w większości przypadków prowadzi do przywrócenia regularnych krwawień miesiączkowych,
jednakże tylko u około 50% pacjentek dochodzi do zapłodnienia141. Niektórzy autorzy podnoszą procentowy udział kobiet naturalnie zachodzących w ciąże po zabiegu histeroskopii, obecnie uważanym za standardową
135
Por. D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny,
rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 45; W. Kazimierczak, P. Fiegler, P. Węgrzyn, J. Radzioch, K. Kamiński, Przyczyny, etiologia oraz współczesne metody diagnostyki i leczenia
poronień, dz. cyt., s. 27.
136
Por. A. Malinowski, M. Radwan, Diagnostyka immunologiczna w poronieniach
nawykowych: algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego z wykorzystaniem wyników badań własnych, „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia” 4: 2011 nr 1, s. 28.
137
Por. M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 18.
138
Por. tamże.
139
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 105.
140
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 64; J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz.
cyt., s. 105.
141
Por. M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 18.
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procedurę terapeutyczną zespołów Ashermana i Nettera, nawet do ponad
70%142. Donoszenie ciąży i urodzenie żywego dziecka po leczeniu histeroskopowym jest możliwe, choć dane epidemiologiczne w piśmiennictwie są
w tym względzie zróżnicowane143.
Od 11 do 20% poronień nawracających w drugim trymestrze ciąży
jest powodowanych niewydolnością cieśniowo-szyjkową, będącą defektem szyjki macicy, której tkanki stają się niezdolne do utrzymania w zamknięciu jej ujścia wewnętrznego144. Niezdolność ta wynika z anomalii
funkcjonalnej lub morfologicznej szyjki145. Powstaje ona na skutek zniszczenia bądź przerwania ciągłości pierścienia łącznotkankowego wieńczącego cieśń szyjki bądź też w następstwie rozmiękczania tworzących
ją włókien kolagenowych146. Patogeneza poronień wczesnych, dokonujących się przed 12. tygodniem ciąży, nigdy nie jest warunkowana niewydolnością szyjkową147. Powikłanie to może determinować wystąpienie
wyłącznie poronień późnych i porodów przedwczesnych, gdyż począwszy od trzeciego miesiąca ciąży pierścień łącznotkankowy szyjki stanowi
jeden z elementów aparatu podtrzymującego rosnący w macicy płód148.
142
Por. O. P. Cruz Orozco, G. Castellanos Barroso, F. Gaviño Gaviño, J. De la Jara
Díaz, J. García Vargas, A. M. Roque Sánchez, Future reproductive ability in post-treatment Asherman’s syndrome patients. „Ginecología y Obstetricia de México” 80: 2012
nr 6, s. 389–393.
143
Por. O. Bougie, K. Lortie, H. Shenassa, I. Chen, S. S. Singh, Treatment of Asherman’s
syndrome in an outpatient hysteroscopy setting, „Journal of Minimally Invasive Gynecology” 22: 2015 nr 3, s. 446–500; K. K. Roy, J. Baruah, J. B. Sharma, S. Kumar, G. Kachawa,
N. Singh, Reproductive outcome following hysteroscopic adhesiolysis in patients with infertility due to Asherman’s syndrome, „Archives of Gynecology and Obstetrics” 281: 2010
nr 2, s. 355–361.
144
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 56; A. Malinowski, J. R. Wilczyński,
Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 70.
145
Por. R. Czajka, R. Rzepka, Niewydolność cieśniowo-szyjkowa, „Ginekologia i Położnictwo” 9: 2008 nr 3, s. 73.
146
Por. D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny,
rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 41.
147
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 59.
148
Por. R. Czajka, R. Rzepka, Niewydolność cieśniowo-szyjkowa, dz. cyt., s. 73; D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny, rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 41; A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 30;
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Niewydolność cieśniowo-szyjkową należy zaliczyć do mechanicznych
przyczyn poronień określanych jako tzw. ciche utraty ciąż, co wynika z ich
charakterystycznego przebiegu149. Mechanizm tych poronień i specyficzne dla niego objawy kliniczne lub właściwie ich brak, znacząco różnią
się od przebiegu i objawów poronień o odmiennej etiologii, a zwłaszcza
poronień wczesnych150. W przebiegu ciąży, najczęściej około 14–16. tygodnia jej trwania, dochodzi bowiem do zazwyczaj bezkrwawego i bezbolesnego, stosunkowo szybkiego otwierania się szyjki macicy, poprzedzonego obecnością większej ilości białej i bezwonnej wydzieliny w pochwie,
stanowiącej elementy czopu śluzowego151. Proces rozwierania pierścienia
łącznotkankowego powodowany jest oddziaływaniem na wiotką szyjkę
wzrastającego w kolejnych tygodniach ciąży ciśnienia wewnątrzmacicznego152. W następstwie rozwarcia ujścia wewnętrznego szyjki dochodzi
do samoistnego pęknięcia błon płodowych, odpływu płynu owodniowego i wydalenia płodu z dróg rodnych bądź wypadnięcia pęcherza płodowego z dzieckiem w środku, czemu może, ale niekoniecznie musi towarzyszyć czynność skurczowa macicy, krwawienie i infekcja wewnątrzmaciczna153. Niewydolność szyjkowa prowadzi zwykle do poronienia całkoA. Malinowski, M. Radwan, Diagnostyka immunologiczna w poronieniach nawykowych:
algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego z wykorzystaniem wyników badań
własnych, dz. cyt., s. 27; W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1231; B. Chazan, Lekarz
wobec poronienia, dz. cyt., s. 135; M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie, dz. cyt., s. 125.
149
Por. W. Kazimierczak, P. Fiegler, P. Węgrzyn, J. Radzioch, K. Kamiński, Przyczyny, etiologia oraz współczesne metody diagnostyki i leczenia poronień, dz. cyt., s. 27.
150
Por. A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 30.
151
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 105–106; M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie
poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 18; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt.,
s. 58; A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 30; B. Chazan, Lekarz
wobec poronienia, dz. cyt., s. 135; W. Kazimierczak, P. Fiegler, P. Węgrzyn, J. Radzioch,
K. Kamiński, Przyczyny, etiologia oraz współczesne metody diagnostyki i leczenia poronień, dz. cyt., s. 27.
152
Por. A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 30.
153
M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk,
Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 18; G. C. L. La-
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witego, choć równie często do poronienia niezupełnego, stwarzającego
konieczność oczyszczenia w zabiegu łyżeczkowania jamy macicy z nadal
pozostającego w niej łożyska154. Ich następstwem jest wydalenie żywego,
prawidłowo rozwijającego się dziecka, o wadze właściwej dla jego wieku
ciążowego, lecz niezdolnego do samodzielnego życia155. Większą szanse
na przeżycie mają dzieci urodzone w porodzie przedwczesnym. Częstotliwość występowania niewydolności szyjki macicy szacunkowo przyjmuje
zakres od 0,1 do 2% ciąż i stanowi jeden z głównych powodów zakończenia ciąży w drugim trymestrze jej trwania156. Patofizjologiczne przyczyny
schorzenia nie zostały dotychczas jednoznacznie wyjaśnione157. Amerykańskie Towarzystwo Położników i Ginekologów (ACOG) podaje dwie
główne kategorie możliwych przyczyn niewydolności cieśniowo-szyjkowej: uszkodzenia mechaniczne nabyte na skutek urazów chirurgicznych
oraz anomalie wrodzone158. Literatura przedmiotu uzupełnia tę klasyfikację o niewydolność czynnościową, czynniki infekcyjne i konsekwencje
nadmiernie rozciągającej mięsień macicy ciąży wielopłodowej159. Jednym
z najczęstszych urazów mechanicznych jest aborcja, która wymaga o wiele szerszego rozwarcia szyjki macicy niż zwykłe zabiegi łyżeczkowania160.
Podczas aborcji szyjka jest wręcz forsowana, bowiem im wyższy wiek
ciążowy i dojrzalszy płód, tym aborter musi szerzej rozszerzyć szyjkę,
by rozczłonkować dziecko i łożysko161. Uważa się, iż rutynowe łyżeczkochelin, Poronienia, dz. cyt., s. 58; R. Czajka, R. Rzepka, Niewydolność cieśniowo-szyjkowa,
dz. cyt., s. 73; J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 105–106; Diagnostyka i terapia
w przypadku poronień nawracających w I i II trymestrze ciąży. Wytyczne Royal College of
Obstetricians nad Gynaecologists nr 17, kwiecień 2011, dz. cyt., s. 60.
154
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 58; A. Stonehouse, B. Sutherland, Po
poronieniu, dz. cyt., s. 30.
155
Por. tamże; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 58.
156
Por. R. Czajka, R. Rzepka, Niewydolność cieśniowo-szyjkowa, dz. cyt., s. 73;
P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 3.
157
Por. R. Czajka, R. Rzepka, Niewydolność cieśniowo-szyjkowa, dz. cyt., s. 73.
158
Por. tamże, s. 73–74.
159
Por. tamże, s. 73, 76; A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz.
cyt., s. 70.
160
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 58.
161
Por. tamże, s. 57–58.
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wanie i zabiegi histeroskopii bardzo rzadko prowadzą do niewydolności
szyjkowej, natomiast częste aborcje, wykonywane zwłaszcza w późnej
ciąży, są obciążone wysokim ryzykiem tego powikłania162. Zniszczenie
bądź przerwanie mięśniowo-łącznotkankowego zwieracza czynnościowego dokonuje się więc przez niefizjologiczne, gwałtowne, nadmierne
i wielokrotne rozszerzanie od strony pochwy zamkniętej szyjki dla realizacji zabiegu śródmacicznego163. Urazy mechaniczne mogą być również rezultatem zabiegów operacyjnych przeprowadzanych w obrębie
samej szyjki, a także uszkodzeń okołoporodowych, do których dochodzi
w efekcie rozdarcia lub pęknięcia szyjki w trakcie zbyt szybkiego i nagłego porodu, porodu ciąż mnogich, porodów operacyjnych, porodów
dużych płodów, zabiegów pochwowych II etapu porodu164. Niewydolność cieśniowo-szyjkowa niezmiernie rzadko występuje jako anomalia
wrodzona165. Wówczas jest konsekwencją ekspozycji płodu na działanie
dietylostilbestrolu bądź niedoborów elastyny i kolagenu lub morfologicznych defektów przewodów Müllera powstałych w okresie prenatalnym
matki166. Zbyt mała ilość lub zaburzenie funkcji kolagenu i elastyny oraz
przemiany biochemiczne i hormonalne powodują niewydolność czynnościową szyjki, a więc niewywołaną urazami chirurgicznymi167. Schorzenie to najczęściej nie jest diagnozowane u kobiet przed zajściem w ciążę,
ponieważ ginekolodzy nie dysponują obecnie testem pozwalającym na
162
Por. tamże, s. 57; J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 106; A. Stonehouse,
B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 32.
163
Por. R. Czajka, R. Rzepka, Niewydolność cieśniowo-szyjkowa, dz. cyt., s. 74; D.
Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny, rozpoznanie
i zapobieganie, dz. cyt., s. 41
164
Por. R. Czajka, R. Rzepka, Niewydolność cieśniowo-szyjkowa, dz. cyt., s. 73–74;
M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 18; G. C. L. Lachelin,
Poronienia, dz. cyt., s. 58; D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej
ciąży, przyczyny, rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 41; J. Skrzypczak (a), Poronienie,
dz. cyt., s. 106; M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz.
cyt., s. 43.
165
Por. A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 30.
166
Por. R. Czajka, R. Rzepka, Niewydolność cieśniowo-szyjkowa, dz. cyt., s. 74.
167
Por. tamże, s. 74–75.
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efektywną identyfikację tego powikłania u pacjentek nieciężarnych168.
Równie rzadko jest ono wykrywane w ciąży, jeżeli w wywiadzie położniczym nie stwierdzono uprzednio dokonanych poronień sztucznych
lub utraty ciąż w drugim trymestrze przez poronienia samoistne bądź
porody przedwczesne169. Podstawą rozpoznania niewydolności cieśniowo-szyjkowej są zatem: wywiad lekarski ujawniający aborcje, poronienia
późne lub porody przedwczesne o charakterystycznym przebiegu; regularne badania kliniczne w drugim trymestrze ciąży oraz ultrasonograficzne badanie przezpochwowe szyjki170. Pacjentki wysokiego ryzyka winny
być poddawane badaniu położniczemu w odstępach siedmiodniowych,
szczególnie powyżej 12. tygodnia ciąży171. Leczenie niewydolności cieśniowo-szyjkowej polega na założeniu przezpochwowo lub przezbrzusznie szwu okrężnego na szyjkę macicy, zarówno u kobiet z postępującym
rozwieraniem jej ujścia wewnętrznego, jak i ciężarnych przed rozpoczęciem tego procesu w celach profilaktycznych172. Nie zaleca się stosowania
szwu w sytuacji stwierdzonego już odpływania wód płodowych, stopniowego wpuklania się błon płodowych w kanał pochwowy, rozwijającej się
168
Por. Diagnostyka i terapia w przypadku poronień nawracających w I i II trymestrze ciąży. Wytyczne Royal College of Obstetricians nad Gynaecologists nr 17, kwiecień
2011, dz. cyt., s. 59–60.
169
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 60; Diagnostyka i terapia w przypadku
poronień nawracających w I i II trymestrze ciąży. Wytyczne Royal College of Obstetricians
nad Gynaecologists nr 17, kwiecień 2011, dz. cyt., s. 60; D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny, rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 42.
170
Por. R. Czajka, R. Rzepka, Niewydolność cieśniowo-szyjkowa, dz. cyt., s. 76–77;
A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 32; M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie
poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 19.
171
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 106.
172
Por. R. Czajka, R. Rzepka, Niewydolność cieśniowo-szyjkowa, dz. cyt., s. 79–80;
M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 19; A. Stonehouse,
B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 30–33; D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie
i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny, rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 42–43;
A. Malinowski, M. Radwan, Diagnostyka immunologiczna w poronieniach nawykowych:
algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego z wykorzystaniem wyników badań
własnych, dz. cyt., s. 32.
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infekcji tego narządu, wykrytej aktywności skurczowej mięśnia macicy
oraz rozwarcia szyjki powyżej 4 cm173.
W grupie nabytych wad morfologicznych narządów rodnych kobiety czynnikiem ryzyka poronień samoistnych jest również endometrioza miednicy mniejszej, zwana gruczolistością błony śluzowej macicy174.
Schorzenie to jest łagodnym procesem rozrostowym endometrium, na
skutek którego tkanki błony śluzowej macicy implantują się poza jej fizjologicznymi granicami anatomicznymi w jamie macicy175. Rozmieszczenie i rozrost wysp endometrium w różnych częściach narządu macicznego, w innych narządach miednicy mniejszej lub w narządach znacząco
odległych od macicy, wiążą się ze zdolnością wszczepiania się i wrastania
jej śluzówki w inne tkanki ustroju kobiety176. Poza macicą ogniska endometrium mogą występować w płucach, opłucnej, nerce, pooperacyjnych
bliznach powłok brzusznych, przeponie, pępku, pęcherzu moczowym,
moczowodzie, wyrostku robaczkowym, jelicie czczym, jelicie krętym,
odbytnicy, jajniku, jajowodzie, węzłach chłonnych pachwinowych, pochwie, sromie, przegrodzie pochwowo-odbytniczej, jak również w kończynach górnych i dolnych177. W samym narządzie macicznym implanty
endometrioz diagnozuje się w szyjce i trzonie macicy, najczęściej w jej
warstwie mięśniowej178. Endometriozę mięśnia ściany macicy określa się
terminem adenomyosis179. Może ona przyjąć postać wewnętrzną, w której
173
Por. A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 70;
J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 106.
174
Por. F. Woźniak, Patomorfologia endometriozy, w: Endometrioza, red. J. A. Jakowicki, Lublin: Wydawnictwo Folium, 1997, s. 83.
175
Por. Z. Trojnacki, Gruczolistość, w: Diagnostyka chorób kobiecych, red. S. Liebhart, Warszawa: Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1966, s. 313; F. Woźniak, Patomorfologia endometriozy, dz. cyt., s. 83; C. H. Trippia, M. T. Zomer, C. R.
Terazaki, R. L. Martin, R. Ribeiro, W. Kondo, Relevance of Imaging Examinations in
the Surgical Planning of Patients with Bowel Endometriosis, „Clinical Medicine Insights.
Reproductive Health” 10: 2016, s. 1–8.
176
Por. Z. Trojnacki, Gruczolistość, dz. cyt., s. 313.
177
Por. F. Woźniak, Patomorfologia endometriozy, dz. cyt., s. 83, 91–92; Z. Trojnacki,
Gruczolistość, dz. cyt., s. 321.
178
Por. F. Woźniak, Patomorfologia endometriozy, dz. cyt., s. 85–87.
179
Por. tamże, s. 83.
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wyspy śluzówki rozmieszczone są w mięśniu macicy najbliżej warstwy
podstawowej endometrium, a także postać śródścienną, czyli zlokalizowaną głęboko w mięśniówce macicy, oraz postać zewnętrzną, polegającą
na równoczesnej obecności tkanek endometrialnych we wnętrzu mięśnia
macicy i w jego warstwie zewnętrznej180. Gruczolistość pozostaje przypadłością wyłącznie kobiet w wieku rozrodczym, ponieważ rozrost ognisk
endometrialnych, podobnie jak transformacja błony śluzowej jamy macicy w cyklu miesiączkowym, jest regulowana czynnością hormonalną
jajników181. Częstotliwość występowania schorzenia w populacji kobiet
wzrasta w ostatnich latach182. Szacunkowo dotyczy ono około 10% kobiet w wieku reprodukcyjnym i stanowi jedną z głównych przyczyn niepłodności183. Wiąże się również z ryzkiem rozwoju różnych nowotworów.
Endometriozę miednicy mniejszej klinicyści uznają także za przyczynę
poronień samoistnych. Mechanizm poronienia przy gruczolistości narządów rodnych jest prawdopodobnie wielorako warunkowany: immunologicznie przez makrofagi uszkadzające zygotę, a skierowane przeciwko implantom endometrialnym; endokrynologicznie przez defekt fazy
lutealnej cyklu miesiączkowego oraz mechanicznie przez nadaktywność
skurczową macicy, wywołaną zwiększoną sekrecją prostaglandyn184. Gruczolistość błony śluzowej macicy może zatem prowadzić zarówno do poronień subklinicznych, często powodowanych defektem implantacji, jak
i poronień klinicznych185. Skala poronień samoistnych towarzyszących
temu schorzeniu oscyluje między 38 a 63% ciąż traconych przez pacjentPor. tamże.
Por. Z. Trojnacki, Gruczolistość, dz. cyt., s. 313.
182
Por. X. Ke, H. Qian, L. Kang, J. Wang, Y. Xie, Z. Cheng, Clinical analyses of endometriosis after conservative surgery, „International Journal of Clinical and Experimental
Medicine” 11: 2015 nr 8, s. 21703–21706.
183
Por. J.L. Ahn, J. Y. Yoo, T. H. Kim, Y. I. Kim, S. D. Ferguson, A. T. Fazleabas,
S. L. Young, B. A. Lessey, J. Y. Ahn, J. M. Lim, J. W. Jeong, CAMP-Response Element-Binding
3-Like Protein 1 (CREB3L1) is Required for Decidualization and its Expression is Decreased
in Women with Endometriosis, „Current Molecular Medicine” 16: 2016 nr 3, s. 276–278.
184
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 106–107.
185
Por. J. A. Jakowicki, Niepłodność związana z endometriozą, w: Endometrioza, red.
tenże, Lublin: Wydawnictwo Folium, 1997, s. 135.
180
181
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ki przed rozpoznaniem endometriozy narządów rodnych186. Wdrożenie
leczenia chirurgicznego i hormonalnego istotnie obniża wskaźnik poronień187. Badacze nie są zgodni co do histogenezy endometriozy, podając
różne prawdopodobne teorie mogące wyjaśnić etiologię schorzenia188.
Jedną z nich jest teoria implantacji, wskazująca na możliwość przedostania się strzępek złuszczonego endometrium z krwi miesiączkowej
przez jajowód do miednicy mniejszej bądź przez naczynia krwionośne
lub limfatyczne do innych odległych narządów, a w konsekwencji następowego zagnieżdżenia się tkanek endometrialnych w niefizjologicznych
miejscach implantacyjnych i dalszego ich rozrostu189.
Omówione wyżej anatomiczne i morfologiczne przyczyny poronień
klinicznych zostały scharakteryzowane w oparciu o klasyfikację wyróżniającą grupę wad wrodzonych i nabytych macicy. Niektórzy autorzy dokonują innej typologii wad anatomicznych, wyodrębniającej nieprawidłowości
szyjki macicy, do których zaliczają niewydolność cieśniowo-szyjkową, oraz
nieprawidłowości trzonu macicy, wśród których wskazują wady wrodzone,
mięśniaki i zrosty wewnątrzmaciczne190.
4. Immunologiczne i endokrynologiczne przyczyny poronień
Układ immunologiczny matki rozpoznaje embrion i płód jako rodzaj
allogenicznego przeszczepu, mającego antygeny zgodności tkankowej
(HLA – Human Leukocyte Antigens) pochodzenia matczynego i ojcowskiego191. Płód jest w połowie allogeniczny względem ustroju kobiety192.
Istnieje zatem ryzyko odrzucenia embrionu przez matczyny system imPor. tamże, s. 139.
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 107.
188
Por. F. Woźniak, Patomorfologia endometriozy, dz. cyt., s. 84.
189
Por. tamże; Z. Trojnacki, Gruczolistość, dz. cyt., s. 313.
190
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 57.
191
Por. A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 80;
J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 108; A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Immunologiczne mechanizm utrzymania ciąży, „Ginekologia Praktyczna” 11: 2003 nr 4, s. 47.
192
Por. M. Michalak, D. Dramochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 25.
186
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munologiczny ze względu na antygeny ojcowskie193. W prawidłowej ciąży
tak się jednak nie dzieje194. Pomiędzy układem odpornościowym matki,
embrionem i łożyskiem zachodzi bowiem szereg mechanizmów immunologicznych, pozwalających na osiągnięcie optymalnego stopnia adaptacji
immunologicznej embrionu i matki, umożliwiającej pomyślną implantację blastocysty, utrzymanie i właściwy przebieg ciąży195. Mechanizmy
te zachodzą na różnych poziomach i wiążą się z immunoregulacyjnym
działaniem przeciwciał blokujących (BAbs) oraz progesteronu i cytokin
typu Th2, determinujących uzyskanie dominacji odpowiedzi humoralnej
typu Th2 nad komórkową typu Th1196. W utrzymaniu ciąży istotną rolę
pełni również słaba antygenowość płodu oraz immunoregulacja dokonująca się w obrębie doczesnej197. Obecnie uważa się, iż układ odpornościowy matki generuje immunologiczną reakcję ochronną, która udaremnia
odrzucenie alloprzeszczepu płodowo-łożyskowego198. Organizm matki
w pierwszej kolejności rozpoznaje embrion jako tkankę obcą199. W odpowiedzi na ojcowskie antygeny system immunologiczny kobiety przyjmuje
dwie reakcje: odrzucenia i ochronną, przy czym ta druga musi uprzedzić
pierwszą, by nie doszło do poronienia200. Reakcja ochronna jest indukowana przez sam embrion lub łożysko201. Dla utrzymania ciąży niebagatelPor. M. Jóźwik, A. Śledziewski, Powikłania poronień samoistnych i sztucznych,
dz. cyt., s. 340.
194
Por. A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Immunologiczne mechanizm utrzymania
ciąży, dz. cyt., s. 47.
195
Por. A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 80.
196
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie,
dz. cyt., s. 3; A. Malinowski, M. Radwan, Diagnostyka immunologiczna w poronieniach
nawykowych: algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego z wykorzystaniem wyników badań własnych, dz. cyt., s. 29.
197
Por. A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Immunologiczne mechanizmy utrzymania
ciąży, dz. cyt., s. 47.
198
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 109; P. Szkodziak, T. Paszkowski,
M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 3.
199
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 109.
200
Por. tamże.
201
Por. T. Opala, J. Woźniak, P. Rzymski, K. Chmaj-Wierzchowska, U. Winconek-Oberc, M. Wilczak, Rola czynników immunologicznych w poronieniach nawykowych,
„Ginekologia Polska” 11: 2011 nr 5, s. 2.
193
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ne znaczenie ma zatem kolejność następowania reakcji immunologicznych202. Jej zaburzenie zniweluje zdolność embrionu do stymulacji wytwarzania przez układ odpornościowy matki przeciwciał ochraniających
dziecko, co skutkuje poronieniem203. Produkcja czynników blokujących
odrzucenie płodu jest niemożliwa, kiedy rodzice mają podobne antygeny
zgodności tkankowej204. Dla powstania reakcji ochronnej konieczna jest
istotna rozbieżność antygenowa między matką i ojcem205. W transplantologii głównym czynnikiem warunkującym pomyślność typowego przeszczepu jest jak najdalej idące podobieństwo genetyczne dawcy i biorcy,
jednak w przypadku ciąży sytuacja jest zgoła odmienna206. Im większe
różnice genetyczne między matką i ojcem, tym większe są szanse na tolerancję embrionu przez system immunologiczny kobiety207. Czynniki
immunologiczne mają mniejsze znaczenie w etiopatogenezie poronień
epizodycznych, ale stanowią poważny czynnik ryzyka dla wystąpienia
poronień nawykowych i idiopatycznych208. Według różnych szacunków
od 65 do 75% poronień nawykowych o ustalonej, wysoce prawdopodobnej przyczynie jest powodowanych czynnikami immunologicznymi209.
Około 30% poronień nawracających o nieznanej etiopatologii ma przypuszczalnie podłoże immunologicznie210. Niektórzy autorzy podnoszą
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 109.
Por. tamże.
204
Por. M. Michalak, D. Dramochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 25.
205
Por. tamże.
206
Por. M. Kresie, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz.
cyt., s. 45–46.
207
Por. tamże.
208
Por. M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 125.
209
Por. M. Michalak, D. Dramochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 21;
A. Malinowski, M. Radwan, Diagnostyka immunologiczna w poronieniach nawykowych:
algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego z wykorzystaniem wyników badań
własnych, dz. cyt., s. 28.
210
Por. M. Michalak, D. Dramochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 21.
202
203
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zakres procentowy udziału zaburzeń immunologicznych w patofizjologii
poronień nawykowych idiopatycznych aż do 80%211. Anomalie immunologiczne prowadzące do nawykowych strat ciąż mogą przybrać postać
nieprawidłowości autoimmunologicznych i alloimmunologicznych212.
Czynniki autoimmunologiczne odpowiadają za immunizację skierowaną
przeciwko własnym antygenom ustroju kobiety, z kolei czynniki alloimmunologiczne determinują immunizację wymierzoną wobec antygenów
obcych dla organizmu matki, a więc antygenów płodowych pochodzenia
ojcowskiego213. Zaburzenia autoimmunologiczne odpowiadają za około
20% poronień nawykowych214. Klinicyści dysponują wiarygodną diagnostyką anomalii autoimmunologicznych, polegającą na wykryciu określonych przeciwciał w surowicy matki215. Dalsze 60% poronień nawracających o etiopatogenezie immunologicznej jest warunkowanych przez
nieprawidłowości alloimmunologiczne216. Ze względu na dotkliwy brak
miarodajnego testu diagnostycznego tych zaburzeń poronienia o podłożu alloimmunologicznym uznaje się za idiopatyczne217.
Patomechanizm poronień nawykowych, powodowanych czynnikami alloimmunologicznymi, polega na uzyskaniu ilościowej przewagi
cytokin typu Th1 nad cytokinami typu Th2, w skutek czego dochodzi
do dominacji „proporonnej” odpowiedzi komórkowej nad „prociążo211
Por. M. Jóźwik, A. Śledziewski, Powikłania poronień samoistnych i sztucznych,
dz. cyt., s. 340.
212
Por. A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 28.
213
Por. M. Michalak, D. Dramochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 21.
214
Por. A. Malinowski, M. Radwan, Diagnostyka immunologiczna w poronieniach
nawykowych: algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego z wykorzystaniem wyników badań własnych, dz. cyt., s. 28–29.
215
Por. A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 74.
216
Por. A. Malinowski, M. Radwan, Diagnostyka immunologiczna w poronieniach
nawykowych: algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego z wykorzystaniem wyników badań własnych, dz. cyt., s. 28–29.
217
Por. A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 74, 87;
M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 125; G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne, dz. cyt., s. 192.
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wą” odpowiedzią humoralną na antygeny allogenicznego embrionu218.
W prawidłowej ciąży proporcje są odwrócone i dominuje generowana
przez cytokiny typu Th2 (IL4, IL5, IL6, IL9, IL10, IL13) odporność humoralna, która opierając się na przeciwciałach, wymierzona jest przeciwko patogenom zewnątrzkomórkowym219. Odporność komórkowa, determinowana przez skierowane głównie przeciwko patogenom wewnątrzkomórkowym cytokiny typu Th1, zmierza do uruchomienia niszczycielskiego
działania limfocytów T-cytotoksycznych i komórek naturalnych zabójców (NK – Natural Killers)220. Cytokiny typu Th1 (IL2, IL12, TNFα, TNF-β,
INFƔ) wykazują toksyczną aktywność przeciwzarodkową, udaremniają
prawidłową implantację blastuli w doczesnej, uszkadzają i hamują rozwój trofoblastu, stymulują nadaktywność komórek niszczycielskich NK,
a w konsekwencji prowadzą do nawykowych poronień ciąż, zazwyczaj
jeszcze w okresie okołoimplantacyjnym221. Cytokiny typu Th1 i Th2 jako
białkowe moderatory immunologiczne pełnią bowiem istotną funkcję
regulacyjną w rozwoju łożyska, wpływając tym samym na efektywność
218
Por. A. Malinowski, M. Radwan, Diagnostyka immunologiczna w poronieniach
nawykowych: algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego z wykorzystaniem wyników badań własnych, dz. cyt., s. 29; D. Bomba-Opoń, K. Czajkowski, A. Karowicz-Bilińska, J. Kotarski, E. Nowak-Markwitz, P. Oszukowski, T. Paszkowski, R. Poręba, M. Spaczyński, M. Wielgoś, Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące
stosowania progesteronu w ginekologii i położnictwie, „Ginekologia Polska” 86: 2015 nr 3,
s. 234; M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa
przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 125.
219
Por. A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Immunologiczne mechanizmy utrzymania
ciąży, dz. cyt., s. 50; J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 110; T. Opala, J. Woźniak,
P. Rzymski, K. Chmaj-Wierzchowska, U. Winconek-Oberc, M. Wilczak, Rola czynników
immunologicznych w poronieniach nawykowych, dz. cyt., s. 2.
220
Por. A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Immunologiczne mechanizmy utrzymania
ciąży, dz. cyt., s. 50, 55; T. Opala, J. Woźniak, P. Rzymski, K. Chmaj-Wierzchowska,
U. Winconek-Oberc, M. Wilczak, Rola czynników immunologicznych w poronieniach
nawykowych, dz. cyt., s. 2.
221
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 110; A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Immunologiczne mechanizmy utrzymania ciąży, dz. cyt., s. 50; A. Malinowski,
M. Radwan, Diagnostyka immunologiczna w poronieniach nawykowych: algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego z wykorzystaniem wyników badań własnych, dz. cyt.,
s. 30; A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 81.
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procesu implantacji jaja płodowego i wczesne stadia wzrostu wewnątrzmacicznego embrionu222. Na styku tkanek matczyno-płodowych wytwarzane są przez trofoblast i wykształcone w doczesnej komórki układu
odpornościowego: makrofagi, limfocyty T i limfocyty LGL223. Fizjologiczny przebieg ciąży nie jest możliwy bez współdziałania obydwu typów
cytokin224. Niemniej jednak korzystny dla embrionu efekt ich działania
immunologicznego zależy od właściwej proporcji ilościowej tych białek,
czyli preferencji sekrecji cytokin typu Th2. Przyczyny obniżenia odpowiedzi humoralnej typu Th2 i wzmocnienia odpowiedzi komórkowej
typu Th1 nie są znane, ale za czynniki ryzyka uznaje się infekcje ciążowe
i wcześniejsze poronienia o pozaimmunologicznej etiologii225. W polaryzacji równowagi immunologicznej ustroju matki w kierunku dominacji
odpowiedzi humoralnej bezsprzecznie udział bierze progesteron, jeden
z najistotniejszych czynników immunosupresyjnych ciąży, a dokładnie
stymulowane przez ten hormon białko przekaźnikowe PIBF (Progesterone-Induced Blocking Factor), określane jako czynnik blokujący indukowany przez progesteron226. Właściwy poziom progesteronu pobudza receptory progesteronowe limfocytów CD8 do syntetyzowania w obrębie tkanek styku matczyno-płodowego wystarczającej ilości białka PIBF, dzięki
której następuje przesunięcie równowagi immunologicznej w kierunku
produkcji cytokin Th2, wskutek czego komórki niszczycielskie NK wykazują niską aktywność i nie dochodzi do reakcji zapalnej cytotoksycznej227.
222
Por. A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Immunologiczne mechanizmy utrzymania
ciąży, dz. cyt., s. 50.
223
Por. tamże, s. 50, 55.
224
Por. tamże, s. 52.
225
Por. A. Malinowski, M. Radwan, Diagnostyka immunologiczna w poronieniach
nawykowych: algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego z wykorzystaniem wyników badań własnych, dz. cyt., s. 30.
226
Por. A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 84; A.
Malinowski, J. R. Wilczyński, Immunologiczne mechanizmy utrzymania ciąży, dz. cyt.,
s. 50, 53.
227
Por. A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 84–85;
A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Immunologiczne mechanizmy utrzymania ciąży, dz.
cyt., s. 53.
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Embrion otrzymuje ochronę immunologiczną, gwarantującą dalszy rozwój ciąży. Zbyt niski poziom progesteronu znajduje bezpośrednie przełożenie w niedoborze białka PIBF i następowym przesunięciu równowagi
immunologicznej w kierunku cytokin Th1, których dominacja jest źródłem nadaktywności komórek zabójców NK, wywołujących cytotoksyczną reakcje zapalną, będącą przyczyną poronienia228. Progesteron przez
wzbudzanie syntezy białka PIBF, blokadę limfocytów T-cytotoksycznych,
stymulację limfocytów typu Th2 i limfocytów supresowych typu T CD8,
udaremnianie aktywności komórek NK i stłumienie działania cytokin
„pro-poronnych” bezpośrednio oddziałuje na hamowanie „antyciążowej” odpowiedzi komórkowej typu Th1229. Jego wpływ na ten proces
ma również charakter pośredni230. Zaburzenia syntezy białka PIBF są
istotnym czynnikiem patogenetycznym poronień epizodycznych, nawykowych i porodów przedwczesnych231. Niedobór progesteronu niesie
również negatywne konsekwencje dla transformacji przygotowującej
endometrium do implantacji zarodka, prawidłowego rozwoju łożyska,
właściwej struktury i funkcji szyjki macicy ciężarnej, czynności skur228
Por. A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 84–86;
J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 110; M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz,
Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 125;
Diagnostyka i terapia w przypadku poronień nawracających w I i II trymestrze ciąży.
Wytyczne Royal College of Obstetricians nad Gynaecologists nr 17, kwiecień 2011, dz.
cyt., s. 61.
229
Por. D. Bomba-Opoń, K. Czajkowski, A. Karowicz-Bilińska, J. Kotarski, E. Nowak-Markwitz, P. Oszukowski, T. Paszkowski, R. Poręba, M. Spaczyński, M. Wielgoś,
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące stosowania progesteronu w ginekologii i położnictwie, dz. cyt., s. 234; A. Malinowski, M. Radwan, Diagnostyka
immunologiczna w poronieniach nawykowych: algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego z wykorzystaniem wyników badań własnych, dz. cyt., s. 30.
230
Por. D. Bomba-Opoń, K. Czajkowski, A. Karowicz-Bilińska, J. Kotarski, E. Nowak-Markwitz, P. Oszukowski, T. Paszkowski, R. Poręba, M. Spaczyński, M. Wielgoś,
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące stosowania progesteronu w ginekologii i położnictwie, dz. cyt., s. 234.
231
Por. A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 84–85;
A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Immunologiczne mechanizmy utrzymania ciąży, dz.
cyt., s. 54.
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czowej jej mięśniówki232. Alloimmunologiczne podłoże poronień nawykowych ma swoje źródło także w całkowitym braku lub niedostatecznej ilości przeciwciał blokujących (BAbs), które chronią alloantygeny
trofoblastu i innych tkanek jaja płodowego przed reakcją odrzuceniową systemu immunologicznego matki233. U pacjentek z nawracającymi
poronieniami stwierdzano rażący niedobór lub nieobecność BAbs234.
W grupie możliwych czynników alloimmunologicznych poronień samoistnych wskazuje się ponadto na możliwość wykształcenia w organizmie mężczyzny lub kobiety przeciwciał przeciwplemnikowych (ASA),
które są wymierzone w antygeny plemnikowe235. Znacząca liczba tych
antygenów, wnikających w strukturę zarodka, prowadzi do wytworzenia różnych typów ASA, odpowiedzialnych nie tylko za poronienia nawykowe wczesnych ciąż, ale także za niepłodność236. Leczenie poronień
nawykowych idiopatycznych, których etiologię wiąże się z faktorami
alloimmunologicznymi, polega na wdrożeniu immunoterapii, choć jej
skuteczność w zapobieganiu kolejnych strat ciąż jest przedmiotem dyskusji237. Immunoterapia dąży do zastępczej indukcji w ustroju matki
232
Por. D. Bomba-Opoń, K. Czajkowski, A. Karowicz-Bilińska, J. Kotarski, E. Nowak-Markwitz, P. Oszukowski, T. Paszkowski, R. Poręba, M. Spaczyński, M. Wielgoś,
Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego dotyczące stosowania progesteronu w ginekologii i położnictwie, dz. cyt., s. 234.
233
Por. A. Malinowski, M. Radwan, Diagnostyka immunologiczna w poronieniach
nawykowych: algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego z wykorzystaniem wyników badań własnych, dz. cyt., s. 30; A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 86; M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień
i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 125; A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Immunologiczne mechanizmy utrzymania ciąży, dz. cyt., s. 54.
234
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 108.
235
Por. A. Malinowski, M. Radwan, Diagnostyka immunologiczna w poronieniach
nawykowych: algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego z wykorzystaniem wyników badań własnych, dz. cyt., s. 30.
236
Por. tamże.
237
Por. Diagnostyka i terapia w przypadku poronień nawracających w I i II trymestrze ciąży. Wytyczne Royal College of Obstetricians nad Gynaecologists nr 17, kwiecień
2011, dz. cyt., s. 69; A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 87;
M. Michalak, D. Dramochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 25.
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przez czynnik obcy immunologicznej reakcji ochronnej, gdy płód nie
jest zdolny do jej stymulacji238. Może mieć postać bierną lub czynną239.
W immunizacji czynnej, zwanej alloimmunizacją, podskórnie aplikuje
się leukocyty ojca bądź innego męskiego dawcy, aby wspomóc układ
odpornościowy matki w rozpoznaniu antygenów płodu240. Celem immunizacji biernej jest neutralizacja autoprzeciwciał matki, zapobieganie rozwinięciu się reakcji cytotoksycznej i indukcja sekrecji cytokin
„pro-ciążowych” przez dożylną aplikację immunoglobulin IVIg241. Do
nowszych kierunków terapii leczniczej należą suplementacja progesteronu, leki immunosupresyjne, antyoksydanty czy blokery TNFα242.
Patofizjologia poronień nawracających o etiologii autoimmunologicznej łączy się z wystąpieniem autoimmunologicznego zespołu upośledzającego reprodukcję (RAS – Reproductive Autoimmune Syndrome),
skutkującego nie tylko poronieniami nawykowymi, ale również zahamowaniem wzrostu wewnątrzmacicznego, przedwczesnym odklejaniem
łożyska czy wprost niepłodnością243. Wystąpienie RAS jest powodowane autoprzeciwciałami przeciwłożyskowymi, przeciwjądrowymi, przeciwtarczycowymi, limfocytotoksycznymi lub antyfosfolipidowymi244. Ich
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 110.
Por. G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienie samoistne, dz.
cyt., s. 193.
240
Por. M. Michalak, D. Dramochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 25;
Diagnostyka i terapia w przypadku poronień nawracających w I i II trymestrze ciąży.
Wytyczne Royal College of Obstetricians nad Gynaecologists nr 17, kwiecień 2011, dz. cyt.,
s. 69; A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 89; M. Keirse,
B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz. cyt., s. 47.
241
Por. M. Michalak, D. Dramochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 25;
A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 87.
242
Por. A. Malinowski, M. Radwan, Diagnostyka immunologiczna w poronieniach
nawykowych: algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego z wykorzystaniem wyników badań własnych, dz. cyt., s. 34–35.
243
Por. M. Michalak, D. Dramochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 21.
244
Por. A. Malinowski, M. Radwan, Diagnostyka immunologiczna w poronieniach
nawykowych: algorytm postępowania diagnostyczno-leczniczego z wykorzystaniem wy238
239
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rola w patomechanizmie poronień samoistnych nie została dokładnie
rozpoznana245. Ryzyko utraty ciąży w pierwszym trymestrze przez kobiety będące nosicielami przeciwciał antyfosfolipidowych (aPL) klasy IgM,
IgG, IgA przyjmuje zakres od 50 do 70%246. Obecność we krwi matki
znaczącej ilości tych przeciwciał, zwłaszcza antykoagulantu toczniowego
(LAC), przeciwciał przeciwko beta2glikoproteninie (anty-β2-GPI) i antykardiolipinowych (aCL), prowadzi do rozwoju zespołu antyfosfolipidowego (APS – Antiphospholipid Syndrome), będącego niezapalną chorobą
tkanki łącznej247. Wymienione przeciwciała, stanowiące kryterium laboratoryjne w diagnostyce APS, są wymierzone przeciwko fosfolipidom błon
komórkowych, wolnym fosfolipidom oraz białkom plazmy, które wiążą
fosfolipidy248. W określeniu kryterium klinicznego zespołu bierze się
pod uwagę zaburzenia krzepnięcia krwi (zakrzepica naczyniowa tętnicza
i żylna, małopłytkowość), dotychczasowe niepowodzenia prokreacyjne,
jak poronienia nawykowe, poronienia samoistne o nieznanej etiologii,
obumarcie płodu i porody przedwczesne, oraz przebyte nieprawidłowości ciąży, szczególnie preeklampsja* i zahamowanie wzrostu wewnątrzników badań własnych, dz. cyt., s. 29; G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach,
Poronienia samoistne, dz. cyt., s. 192; A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 74.
245
Por. G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne, dz.
cyt., s. 192.
246
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 3.
247
Por. S. Sajdak, A. Paluch, M. Kampioni, K. Wójcicka, Zespół antyfosfolipidowy
w przebiegu ciąży. „Ginekologia Polska” 20: 2011 nr 2, s. 53; Rekomendacje Polskiego
Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych patologii ciąży oraz postępowania
w ciąży po zapłodnieniu in vitro, dz. cyt., s. 9; M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz,
Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 125.
248
Por. M. Michalak, D. Dramochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 22;
A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 75.
*
„Stan przedrzucawkowy (preeklampsja) to zespół objawów chorobowych pojawiający się po 20. tygodniu trwania ciąży, w okresie porodu lub połogu, charakteryzujący się
podwyższonym ciśnieniem tętniczym krwi (≥140/90 mm Hg), któremu towarzyszy znamienny białkomocz (utrata ≥ 300 mg białka na dobę), a w przypadku braku białkomoczu nadciśnienie tętnicze współwystępujące z bólem głowy, nieostrym widzeniem, bólem
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macicznego dziecka249. Dla postawienia jednoznacznego rozpoznania
o rozwinięciu się zespołu antyfosfolipidowego w ustroju matki konieczne
jest wystąpienie co najmniej po jednym wskaźniku diagnostycznym, tak
z grupy kryteriów laboratoryjnych, jak i klinicznych250. APS może przybrać postać pierwotną, zwaną również ciążową lub położniczą, kiedy brak
chorób towarzyszących; postać wtórną, gdy zespół współistnieje z innymi
chorobami autoimmunologicznymi, oraz postać katastrofalną, skutkującą niewydolnością wielonarządową organizmu, powodowaną zakrzepicą małych naczyń krwionośnych251. Okres ciążowy szczególnie sprzyja
powstaniu APS przez łatwiejszą dostępność antygenów fosfolipidowych
syncytiotrofoblastu i cytotrofoblasu dla przeciwciał antyfosfolipidowych
obecnych w krwiobiegu ciężarnej252. Korzystna dla przeciwciał ekspozycja antygenów fosfolipidowych jest efektem procesu wykształcania się
połączeń między błonami komórkowymi w trakcie migracji i różnicowania się trofoblastu oraz dalszej plancetacji253. Zespolenie antygenów fosfolipidowych ze skierowanymi przeciwko nim przeciwciałami prowadzi
do nieprawidłowej implantacji jaja płodowego, wytworzenia niepełnow nadbrzuszu, a w badaniach laboratoryjnych małopłytkowością, podwyższonym stężeniem kreatyniny i wzrostem aktywności enzymów wątrobowych. Etiologia stanu przedrzucawkowego nie została jak dotąd wyjaśniona” (J. Oleszczuk, B. Leszczyńska-Gorzelak, R. Mierzyński, Nadciśnienie tętnicze, w: Położnictwo i ginekologia. Położnictwo, t. 1,
dz. cyt., s. 224). Wyróżnia się postać matczyną i łożyskową stanu przedrzucawkowego.
Por. J. Kornacki, J. Skrzypczak, Stan przedrzucawkowy – dwie postaci tej samej choroby,
„Ginekologia Polska” 79: 2008 nr 6, s. 432–437.
249
Por. G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienie samoistne, dz.
cyt., s. 192; M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 125; S. Sajdak, A. Paluch, M. Kampioni, K. Wójcicka, Zespół antyfosfolipidowy w przebiegu ciąży, dz. cyt., s. 53; A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 76.
250
Por. M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 125; A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 76.
251
Por. S. Sajdak, A. Paluch, M. Kampioni, K. Wójcicka, Zespół antyfosfolipidowy
w przebiegu ciąży, dz. cyt., s. 53, 54.
252
Por. A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 77.
253
Por. tamże.
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wartościowego łożyska, zaburzenia transportu przezłożyskowego, upośledzenia sekrecji gonadotropiny kosmówkowej i zahamowania wzrostu
wewnątrzmacicznego dziecka254. Poronienia będące następstwem ASP
dokonują się często po klinicznym rozpoznaniu pracy serca embrionu255.
Leczenie zespołu antyfosfolipidowego zmierza do zapobieżenia wystąpieniu choroby zakrzepowo-zatorowej, zwłaszcza w mikronaczyniach
łożyska i doczesnej256, lub zmniejszenia takiego ryzyka. Postępowanie
terapeutyczne w ciąży polega na działaniu antykoagulacyjnym przez zastosowanie leków przeciwzakrzepowych (niskocząsteczkowej heparyny),
antyagregacyjnym przez aplikację aspiryny, immunosupresyjnym przez
wdrożenie leków immunosupresyjnych (kortykosteroidów) oraz immunomodulacyjnym przez wprowadzenie do ustroju pacjentki środków
immunostymulujących (immunoglobuliny IVIG)257. Nie tylko trombofilia nabyta, ale również trombofilia (nadkrzepliwość) wrodzona jest
przyczyną poronień klinicznych, najczęściej ciąż drugiego trymestru,
rzadziej pierwszego258. Ten rodzaj trombofilii jest wrodzoną skłonnością
do zaburzeń zakrzepowo-zatorowych, wynikających z defektów koagulo254
Por. tamże; M. Jóźwik, A. Śledziewski, Powikłania poronień samoistnych i sztucznych, dz. cyt., s. 340–341; Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych patologii ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro, dz.
cyt., s. 9; M. Michalak, D. Dramochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk,
Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część I, dz. cyt., s. 22.
255
M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz. cyt., s. 47.
256
Por. S. Sajdak, A. Paluch, M. Kampioni, K. Wójcicka, Zespół antyfosfolipidowy
w przebiegu ciąży, dz. cyt., s. 58; W. Kaźmierczak, P. Fiegler, P. Węgrzyn, J. Radzioch,
K. Kamiński, Przyczyny, etiologia oraz współczesne metody diagnostyki i leczenia poronień, dz. cyt., s. 28.
257
Por. M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 125; J. Skrzypczak (a), Poronienie,
dz. cyt., s. 111.
258
Por. G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne, dz.
cyt., s. 192; Diagnostyka i terapia w przypadku poronień nawracających w I i II trymestrze
ciąży. Wytyczne Royal College of Obstetricians nad Gynaecologists nr 17, kwiecień 2011,
dz. cyt., s. 64–65; J. Skrzypczak, M. Rajewski, P. Wirstlein, T. Goździewicz, G. Bręborowicz, B. Leszczyńska-Gorzelak, G. Ludwikowski, K. Preis, S. Wołczyński, M. Zimmer,
Częstość występowania trombofilii wrodzonej u kobiet z utratą ciąż w wieloośrodkowych
badaniachw Polsce, „Ginekologia Polska” 83: 2012 nr 5, s. 332.
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logicznych, u podstaw których leżą mutacje genów protrombiny i czynnika V typu Leiden, wysokie wartości wskaźnika zmian zakrzepowych
i miażdżycowych – homocysteinemii, a także niedobór białek S i C oraz
antytrombiny259. Poza trombofilią nabytą również inne ogólnoustrojowe
choroby autoimmunologiczne, jak toczeń rumieniowaty układowy, zapalenie wielomięśniowe czy reumatoidalne zapalenie stawów, stanowią
istotny czynnik ryzyka utraty ciąży na skutek poronienia samoistnego260.
Dzięki immunoprofilaktyce obecnie rzadko dochodzi do poronienia ciąży z powodu konfliktu serologicznego pomiędzy matką mającą czynnik
Rh ujemny a dzieckiem z czynnikiem Rh dodatnim261. Bez uprzedniej
aplikacji ciężarnej immunoglobuliny anty-D, w przypadku przedostania
się krwi płodowej do krwiobiegu matki na skutek wcześniejszego porodu lub amniopunkcji, jej organizm wykształci przeciwciała wymierzone
w erytrocyty kolejnego płodu również mającego czynnik Rh (+), wywołując u dziecka chorobę hemolityczną, a w skrajnych postaciach poronienie najczęściej w drugim trymestrze ciąży262.
Do blisko 12% poronień nawykowych dochodzi w rezultacie nieprawidłowości endokrynologicznych263. Okres pomiędzy 8. a 11. tygodniem
ciąży uznaje się za krytyczny pod względem hormonalnym dla jej rozwoju, bowiem w tym czasie następuje przejęcie przez trofoblast funkcji ciałka
259
Por. G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne, dz.
cyt., s. 192; M. Rajewski, J. Skrzypczak, Rola trombofilii wrodzonej w utratach wczesnych
ciąż, „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia” 3: 2010 z. 3, s. 181; J. Skrzypczak,
M. Rajewski, P. Wirstlein, T. Goździewicz, Czy między trombofilią a utratą ciąż istnieje
związek przyczynowy?, „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia” 4: 2011 nr 3, s. 125;
J. Skrzypczak, M. Rajewski, P. Wirstlein, T. Goździewicz, G. Bręborowicz, B. Leszczyńska-Gorzelak, G. Ludwikowski, K. Preis, S. Wołczyński, M. Zimmer, Częstość występowania trombofilii wrodzonej u kobiet z utratą ciąż w wieloośrodkowych badaniach w Polsce, dz. cyt., s. 331; A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 90.
260
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 4.
261
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 71.
262
Por. tamże.
263
Por. M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część II, dz. cyt., s. 10.
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żółtego, co jest określane mianem przesunięcia lutealno-łożyskowego264.
Z tego powodu okres ten jest obarczony wysokim ryzykiem poronień
klinicznych warunkowanych endokrynologicznie265. Trofoblast może bowiem okazać się niezdolny do produkcji progesteronu i estrogenów po
zaniku pęcherzyka żółtkowego266. W prawidłowych warunkach zmiana
źródła wydzielania progesteronu dokonuje się stopniowo i harmonijnie267. Rola czynników hormonalnych jeszcze w okresie subklinicznym,
zwłaszcza regulacji czynnościowej ciałka żółtego, jest niezaprzeczalna
i decydująca dla utrzymania ciąży na tym etapie jej przebiegu, jak również ma podstawowe znaczenie w etiologii poronień subklinicznych268.
W grupie zaburzeń endokrynologicznych powodowanych patologią ciałka żółtego, mogących mieć wpływ na nawracające utraty wczesnych ciąż,
wymienia się wysokie stężenia androgenów i lutropiny, insulinooporność, hiperinsulinemię, niedomogę lutealną (LPD), hiperprolaktynemię
i zespół policystycznych jajników (PCOS)269. Nieprawidłowości te mogą
wykazywać wzajemne powiązania. Niedomodze lutealnej jako czynniki sprawcze towarzyszą bowiem hiperandrogenia, hiperprolaktynemia,
PCOS i wysokie stężenie LH270. Z kolei mechanizmy poronne występujące w zespole wielotorbielowatych jajników (PCOS) nie są powodowane
rozwojem samych torbieli, ale zaburzeniami endokrynologicznymi, do
których należą podwyższony poziom androgenów i lutropiny czy insuli264
Por. W. Kaźmierczak, P. Fiegler, P. Węgrzyn, J. Radzioch, K. Kamiński, Przyczyny,
etiologia oraz współczesne metody diagnostyki i leczenia poronień, dz. cyt., s. 27.
265
Por. tamże.
266
Por. L. Fox-Lee, D. J. Schust, Powtarzające się utraty ciąży, w: Ginekologia, t. 3,
red. J. S. Berek, E. Novak, Warszawa: Wydawnictwo Medipage, 2008, s. 1403.
267
Por. J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 200.
268
Por. J. Skrzypczak (b), Poronienie, dz. cyt., s. 113–114.
269
Por. M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 125; W. Kaźmierczak, P. Fiegler,
P. Węgrzyn, J. Radzioch, K. Kamiński, Przyczyny, etiologia oraz współczesne metody diagnostyki i leczenia poronień, dz. cyt., s. 28.
270
Por. L. Fox-Lee, D. J. Schust, Powtarzające się utraty ciąży, dz. cyt., s. 1403; A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 71.
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nooporność271. Już sama hiperinsulinemia wywołuje hiperandrogenizm
w PCOS, a hiperandrogenizm natomiast skutkuje wysokim stężeniem
LH272. Udział wskazanych endokrynopatii w patogenezie poronień samoistnych w większości polega na ich kumulatywnym działaniu. Badania
nie pozwalają wszakże na jednoznaczne stwierdzenie korelacji pomiędzy
poronieniami nawykowymi a pojedynczymi przypadkami hiperprolaktynemii czy podwyższonym poziomem LH273. Połączone działanie poronne tych zaburzeń, przykładowo w zespole policystycznych jajników,
jest natomiast dowiedzione274. Niemniej jednak wysokie stężenie androgenów udaremnia owulację i prowadzi do niepłodności275. Istotnym
czynnikiem ryzyka poronień o podłożu hormonalnym są również endokrynologiczne choroby układowe matki: nieleczona cukrzyca, szczególnie typu 1, oraz zaburzenia tarczycy w postaci jej nadczynności lub
niedoczynności276.
Cukrzyca przyjmuje postać wielonarządowych zaburzeń, wiążących
się z niedoborem insuliny o charakterze względnym lub bezwzględnym277.
271
Por. M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część II, dz. cyt., s. 13.
272
Por. tamże, s. 13–14.
273
Por. G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne, dz.
cyt., s. 192; M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część II, dz. cyt., s. 13–14;
Diagnostyka i terapia w przypadku poronień nawracających w I i II trymestrze ciąży.
Wytyczne Royal College of Obstetricians and Gynaecologists nr 17, kwiecień 2011, dz.
cyt., s. 60; Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych
patologii wczesnej ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro, dz. cyt., s. 10.
274
Por. M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część II, dz. cyt., s. 13;
G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 77.
275
Por. M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część II, dz. cyt., s. 14.
276
Por. tamże, s. 10–11; Diagnostyka i terapia w przypadku poronień nawracających
w I i II trymestrze ciąży. Wytyczne Royal College of Obstetricians and Gynaecologists nr
17, kwiecień 2011, dz. cyt., s. 60. A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt.,
s. 29.
277
Por. J. Skrzypczak (b), Poronienie, dz. cyt., s. 232.
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Wyodrębniono kilka jej typów278. Cukrzyca typu 1 manifestuje się zwykle w wieku dziecięcym lub młodzieńczym i jest konsekwencją procesu
zapalnego wymierzonego w antygeny komórek beta trzustki279. Cukrzyca
typu 2 dotyczy na ogół osób otyłych, choć na zaburzenie sekrecji insuliny przez komórki beta trzustki mają wpływ również wiek, płeć i czynniki genetyczne280. Jeżeli cukrzyca ujawni się po raz pierwszy u pacjentki
w ciąży, nosi nazwę cukrzycy ciążowej, której częstość występowania nie
przekracza 3% ciężarnych281. Zmiany naczyniowe o typie mikroangiopatii, czyli obejmujące naczynia włosowate i charakterystyczne dla cukrzycy
typu 1, oraz makroangiopatii, dosięgające tętnic i specyficzne dla cukrzycy typu 2, stanowią poważne następstwa tego schorzenia, uszkadzające
poszczególne narządy chorego282. Dla ciąży głównym zagrożeniem pozostaje cukrzyca nieleczona lub w ogólne niezdiagnozowana. Klinicyści
określili zespół możliwych zaburzeń i wad rozwojowych występujących
u dzieci matek chorujących w ciąży na niewyrównaną lub nierozpoznaną
cukrzycę, w grupie których wskazali wrodzone wady układu sercowo-naczyniowego, układu moczowo-płciowego, ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i przewodu pokarmowego, a także przerosty tarczycy,
syndaktylie (zrośnięcie palców), polidaktylie (dodatkowy jeden lub więcej palców), wielowodzie, makrosomie płodu (wielkość dziecka znacząco
przekracza normę wieku ciążowego), wewnątrzmaciczną śmierć płodu
w ostatnim trymestrze ciąży, ograniczenie wewnątrzłonowego wzrostu
płodu (IUGR), dystocję barkową w trakcie porodu, niedotlenienie okołoporodowe czy zespół ostrej niewydolności oddechowej noworodków
(RDS)283. U ciężarnych z prawidłowo leczoną cukrzycą ryzyko poroniePor. tamże.
Por. tamże, s. 233.
280
Por. tamże.
281
Por. tamże.
282
Por. tamże, s. 233–234.
283
Por. D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny,
rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 116–118; R. Klimek, Rudolfa Klimka położnictwo,
dz. cyt., s. 373; A. Silva, L. Milio, Schorzenia endokrynologiczne w ciąży, w: Podręcznik
ginekologii i położnictwa Johns Hopkins, red. K. B. Fortner, L. M. Szymanski, H. E. Fox,
E. E. Wallach, Warszawa: Wydawnictwo MediPage, 2012, s. 225; 238–240.
278
279
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nia nie jest większe niż u zdrowych pacjentek, jednak znacząco wzrasta
przy rozwinięciu się cukrzycowej nefropatii, czyli schorzenia nerek, prowadzącego do patologicznych zmian w ich naczyniach krwionośnych284.
Niektórzy badacze podkreślają związek pomiędzy insulinoopornością,
cukrzycą typu 2 i stratami ciąż, choć mechanizm poronienia przy takim
układzie czynników etiologicznych nie został jeszcze w pełni poznany285.
Niedostatecznie kontrolowana i niewyrównana cukrzyca czterokrotnie
częściej staje się powodem poronienia niż cukrzyca metabolicznie wyrównana286.
Podobnie właściwie leczone schorzenia czynnościowe gruczołu tarczycowego nie stanowią zagrożenia dla życia dziecka prenatalnego287.
Większość kobiet z poronieniami nawykowymi nie doświadcza anomalii wydzielania hormonów tarczycy288. Nieprawidłowe funkcjonowanie
tego gruczołu w większym stopniu może wywoływać niepłodność niż
poronienia289. Niedoczynność tarczycy diagnozowana jest u 8% ciężarnych z poronieniami nawykowymi w wywiadzie położniczym290.
Nieleczona niedoczynność, poza możliwością wystąpienia poronienia
w pierwszym trymestrze ciąży, dla dziecka skutkuje dystrofią płodową,
opóźnieniem rozwoju psychoruchowego lub porodem przedwczesnym,
natomiast dla matki stanem przedrzucawkowym lub wprost rzucaw284
Por. D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny,
rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 117–118; R. Klimek, Rudolfa Klimka położnictwo,
dz. cyt., s. 373.
285
Por. M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część II, dz. cyt., s. 10.
286
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 3; A. Silva, L. Milio, Schorzenia endokrynologiczne w ciąży, dz. cyt., s. 225.
287
Por. Diagnostyka i terapia w przypadku poronień nawracających w I i II trymestrze ciąży. Wytyczne Royal College of Obstetricians and Gynaecologists nr 17, kwiecień
2011, dz. cyt., s. 60.
288
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz.
cyt., s. 40.
289
Por. M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część II, dz. cyt., s.11.
290
Por. tamże.
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ką291. Istnieją doniesienia potwierdzające współwystępowanie z niedoczynnością przeciwciał przeciwtarczycowych, co szacunkowo dosięga 46% pacjentek292. Z kolei nadczynność gruczołu dotyczy 1:2000
ciąż293. W 90–95% przypadków za nadczynność u ciężarnych odpowiada choroba Gravesa-Basedowa, która występuje jedynie u 0,1–0,4%
populacji kobiet oczekujących narodzin dziecka294. Inne możliwe przyczyny to: podostre zapalenie tarczycy, niebolesne limfocytowe zapalenie gruczołu, gruczolak toksyczny itp.295. Konsekwencje nadczynności
tarczycy są zbieżne z rezultatami jej niedoczynności, choć dodatkowo
w ustroju matki może rozwinąć się zastoinowa niewydolność serca lub
przełom tarczycowy296. Niedoczynność gruczołu jest częstszą przyczyną
strat ciąży niż jego nadczynność297. Patomechanizm poronień przy niedoczynności tarczycy ma charakter pośredni i prawdopodobnie wynika
ze stymulowanej przez TSH zwiększonej produkcji prolaktyny, która
w dalszej perspektywie stoi u podstaw niedomogi lutealnej298.
Potencjalnymi czynnikami bezpośrednio prowadzącymi do niewydolności ciałka żółtego są najczęściej zaburzenia funkcji gruczołów
dokrewnych w postaci defektu centralnego, czyli patologii układu podwzgórzowo-przysadkowego, lub defektu sekrecji hormonalnej jajników;
z kolei wpływ pośredni mają zaburzenia metaboliczne, wspomniana
wyżej niedoczynność tarczycy, chroniczny stres, choroby przewlekłe,
znaczne obniżenie masy ciała czy nadmierny wysiłek sportowy299. Ta en291
Por. tamże; L. Putowski, S. Wołczyński, Przyczyny hormonalne, w: Poronienia nawracające, red. J. Skrzypczak, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011, s. 102.
292
Por. tamże.
293
Por. A. Silva, L. Milio, Schorzenia endokrynologiczne w ciąży, dz. cyt., s. 241.
294
Por. M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część II, dz. cyt., s. 11;
A. Silva, L. Milio, Schorzenia endokrynologiczne w ciąży, dz. cyt., s. 241.
295
Por. tamże.
296
Por. tamże.
297
Por. J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 200.
298
Por. J. Skrzypczak (a). Poronienie, dz. cyt., s. 102.
299
Por. A. Dąbkowska-Huć, P. Skałba, Z. Chełmicki, Ciałko żółte: fizjologia i patologia, dz. cyt., s. 51; J. Skrzypczak (a). Poronienie, dz. cyt., s. 101; A. Malinowski, J. R. Wil-
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dokrynopatia może odpowiadać nawet za około 20% poronień klinicznych300. W diagnostyce niedomogi lutealnej rozpatruje się kilka kryteriów, wśród których za najistotniejsze uznaje się biopsję endometrium
będącego na etapie transformacji późnej fazy lutealnej, a więc w okresie
okna implantacyjnego, ocenę ultrasonograficzną błony śluzowej macicy
i unaczynienia organu oraz stężenie progesteronu w surowicy krwi301.
W rozpoznaniu przez samą kobietę przed diagnostyką kliniczną defektu
fazy lutealnej pomocne są metody naturalnego planowania rodziny. Regularna obserwacja cykli miesiączkowych ujawni skrócenie długości fazy
lutealnej poniżej 10 dni, świadczącej o niewydolności ciałka żółtego302.
Niedomoga lutealna skutkuje niedoborem progesteronu, tak istotnego
dla prociążowych mechanizmów immunologicznych transformacji doczesnowej, procesu implantacji jaja płodowego i jego dalszego wzrostu,
choć niedobór hormonu niektórzy klinicyści uznają nie za przyczynę,
ale rezultat utraty ciąży303. Do poronienia może dojść także przy wystarczającej sekrecji progesteronu przez gruczoł żółtkowy lub trofoblast po
dokonanym przesunięciu lutealno-łożyskowym, lecz w następstwie jego
niewłaściwego wykorzystania przez doczesną w wyniku wadliwej odpowiedzi endometrium na działanie tego hormonu lub w przypadku jego
upośledzonego transportu do macicy304. Leczenie poronień będących
czyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 71; W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt.,
s. 1231; R. Klimek, Rudolfa Klimka położnictwo, dz. cyt., s. 373.
300
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 3.
301
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 100–101; A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 71; Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie wybranych patologii ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro, dz. cyt., s. 10.
302
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz. cyt.,
s. 38; M. Kinle, M. Szymaniak. Fazy cyklu miesiączkowego i objawy płodności w cyklu
miesiączkowym, w: Rozpoznawanie płodności. Materiały edukacyjno-dydaktyczne dla
nauczycieli NPR, pracowników służby zdrowia oraz zainteresowanych zdrowiem prokreacyjnym, dz. cyt., s. 67.
303
Por. M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część II, dz. cyt., s. 12.
304
Por. L. Fox-Lee, D. J. Schust, Powtarzające się utraty ciąży, dz. cyt., s. 1402–1403.
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konsekwencją niewydolności pęcherzyka żółtkowego winno zmierzać do
podniesienia jakości owulacji przez stymulację jajeczkowania lub suplementację progesteronu bądź ludzkiej gonadotropiny kosmówkowej, których aplikacja do ustroju kobiety jest różnorako oceniana, a doniesienia
z badań nie dają przekonujących argumentów o zasadności jej stosowania
i satysfakcjonującej skuteczności305. Optymalną sytuacją byłoby wykrycie
zaburzeń wydzielania folikulotropiny i lutropiny jeszcze przed ciążą, co
jest możliwe, a zrównoważenie ich sekrecji stanowiłoby efektowną profilaktykę poronień306.
5. Infekcyjne, środowiskowe i jatrogenne przyczyny poronień
W piśmiennictwie dominuje przekonanie o wysokim udziale zakażeń
wewnątrzmacicznych, infekcji innych narządów miednicy mniejszej i zakażeń ogólnoustrojowych w patomechanizmie poronień epizodycznych307. Jest
jednak mało prawdopodobne, aby infekcje należały do istotnych czynników
etiologicznych poronień nawykowych308. W grupie infekcji wewnątrzmacicznych tylko przewlekłe stany zapalne endometrium mogą bezsprzecznie stanowić podłoże poronień nawracających309. Pochwa jest główną drogą
przedostania się drobnoustrojów do jamy macicy kobiet ciężarnych, które ze względu na specyficzne zmiany dokonujące się w tym okresie w ich
organizmie mają szczególe predyspozycje hormonalne, immunologiczne
305
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz.
cyt., s. 40; Diagnostyka i terapia w przypadku poronień nawracających w I i II trymestrze
ciąży. Wytyczne Royal College of Obstetricians and Gynaecologists nr 17, kwiecień 2011,
dz. cyt., s. 68.
306
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz.
cyt., s. 40.
307
Por. A. Malinowski, J. R. Wilczyński, Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 73;
J. Skrzypczak (b), Poronienie, dz. cyt., s. 116; G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne, dz. cyt., s. 192.
308
Por. M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 126; Diagnostyka i terapia w przypadku poronień nawracających w I i II trymestrze ciąży. Wytyczne Royal College of Obstetricians and Gynaecologists nr 17, kwiecień 2011, dz. cyt., s. 61.
309
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 107.
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i anatomiczne do zakażeń dróg moczowo-płciowych310. Stąd istotne znaczenie w diagnostyce infekcji układu moczowo-płciowego ma ocena pH
pochwy311. Transmisja parazytów (pasożytów), mikroorganizmów, bakterii i wirusów do ustroju matki może mieć charakter seksualny i dotyczyć
schorzeń przenoszonych drogą płciową (STI) lub przybrać formę pozaseksualną, wywołując infekcje w toku ciąży312. Drogą płciową przenoszone są
zakażenia bakteryjne (kiła – Treponema pallidum, mykoplazma – Mycoplasma hominis, chlamydioza – Chlamydia trachomatis, waginoza bakteryjna – Bacterial vaginosis), wirusowe (wirus brodawczaka ludzkiego – HPV,
ludzki wirus niedoboru odporności – HIV), grzybicze (Candida albicans)
i pierwotniakowe (rzęsistek pochwowy – Trichomans vaginalis)313. Transmisja pozaseksualna obejmuje głównie infekcje zespołu TORCH, do którego należą toksoplazmoza, cytomegalia (CMV), różyczka, wirus opryszczki
(HSV) i parowirus B19314. Drogą pozapłciową dochodzi również do rozwoju
listeriozy, brucelozy, zakaźnego zapalenia wątroby, ospy wietrznej/półpaśca
(VZV), nagminnego zapalenia ślinianek przyusznych, odry, choroby Heinego-Medina, jak również infekcji wirusami HPV i HIV315. Klinicyści zajmują
rozbieżne stanowiska w kwestii istnienia zagrożenia dla ciąży ze strony cho310
Por. J. Sikora, Znaczenie czynników mikrobiologicznych w poronieniach i porodzie przedwczesnym – standard postępowania diagnostyczno-leczniczego, „Perinatologia,
Neonatologia i Ginekologia” 1: 2011 nr 1, s. 37.
311
Por. M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 126.
312
Por. J. Sikora, I. Bakon, T. Dembnicki, Znaczenie czynników infekcyjnych w poronieniach i porodzie przedwczesnym. „Ginekologia i Położnictwo” 20: 2011 nr 2, s. 36.
313
Por. J. Sikora, Znaczenie czynników mikrobiologicznych w poronieniach i porodzie
przedwczesnym – standard postępowania diagnostyczno-leczniczego, dz. cyt., s. 37.
314
Por. J. Sikora, I. Bakon, T. Dembnicki, Znaczenie czynników infekcyjnych w poronieniach i porodzie przedwczesnym, dz. cyt., s. 36; M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć,
B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz.
cyt., s. 126.
315
Por. J. Sikora, Znaczenie czynników mikrobiologicznych w poronieniach i porodzie przedwczesnym – standard postępowania diagnostyczno-leczniczego, dz. cyt., s. 37;
D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny, rozpoznanie
i zapobieganie, dz. cyt., s. 73.
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rób grypowych316. Podkreśla się zależność powstania u dziecka wad rozwojowych od etapu ciąży, w którym doszło do zachorowania, przy czym ryzyko
uszkodzenia płodu jest podwyższone do 12. tygodnia ciąży317. Zakażeniom
wirusowym i bakteryjnym matki może towarzyszyć wewnątrzmaciczna infekcja płodu318. Jeżeli bariera łożyskowa zostanie sforsowana przez wirusy
i bakterie bądź też zasiedlające łożysko drobnoustroje, dojdzie do zakażenia
płynu owodniowego i krwiobiegu dziecka, co w rezultacie grozi poronieniem319. Utrata kolejnej ciąży jest możliwa, gdy patogeny wirusowe i bakteryjne odpowiedzialne za pierwsze poronienie przetrwają w organizmie matki, uaktywniając się w jej ustroju w następnej ciąży, lecz nie wywołując u niej
nasilonych objawów320. Dobrym tego przykładem jest wirus HIV321. Nie dotyczy to różyczki, toksoplazmozy, listeriozy czy cytomegalii, z tego powodu
nie zaleca się u kobiet z poronieniami nawykowymi rutynowej diagnostyki
tych zakażeń322. Infekcjom wirusowym nie przypisuje się obecnie większej
roli w etiologii poronień nawykowych323. Podkreślane w niektórych donie316
Por. J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 199; J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 107; J. Skrzypczak (b), Poronienie, dz. cyt., s. 116.
317
Por. J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 199.
318
Por. W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1231; A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 28.
319
Por. tamże; J. Sikora, I. Bakon, T. Dembnicki, Znaczenie czynników infekcyjnych
w poronieniach i porodzie przedwczesnym, dz. cyt., s. 37; W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie,
dz. cyt., s. 1231.
320
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz.
cyt., s. 42; Diagnostyka i terapia w przypadku poronień nawracających w I i II trymestrze
ciąży. Wytyczne Royal College of Obstetricians and Gynaecologists nr 17, kwiecień 2011,
dz. cyt., s. 61.
321
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz.
cyt., s. 42.
322
Por. Diagnostyka i terapia w przypadku poronień nawracających w I i II trymestrze ciąży. Wytyczne Royal College of Obstetricians and Gynaecologists nr 17, kwiecień
2011, dz. cyt., s. 61; Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie
wybranych patologii wczesnej ciąży oraz postępowania w ciąży po zapłodnieniu in vitro,
dz. cyt., s. 10; G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne,
dz. cyt., s. 192.
323
Por. M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część II, dz. cyt., s. 14.
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sieniach znaczenie zakażeń miejscowych w etiopatogenezie poronień samoistnych nadal budzi kontrowersje, jednak poronne działanie waginozy bakteryjnej (Bacterial vaginosis – BV) i chlamydiozy (Chlamydia trachomatis)
zostało dowiedzione324. W przypadku bakteryjnego zapalenia pochwy (BV)
ryzyko wystąpienia poronienia wzrasta o 40%, z kolei przy bezobjawowej
infekcji dróg moczowo-płciowych o 50%325. Nie ma również wątpliwości,
iż do konsekwencji zakażeń ogólnoustrojowych, jak opryszczka, różyczka
czy cytomegalia, należą poza embriopatiami i fetopatiami także poronienia
samoistne326. Szczególnie niebezpieczna dla życia dziecka jest towarzysząca
zakażeniom ogólnoustrojowym i trwająca przez kilka dni wysoka ciepłota
ciała (39–40°C), bowiem prowadzi ona do uszkodzenia łożyska i jego oddzielenia od doczesnej, niedotlenienia i niedożywienia płodu, wzbudzenia
aktywności skurczowej macicy, a w rezultacie wywołania poronienia327. Za
wzrost temperatury ciała i wytworzenie w organizmie szkodliwych metabolitów odpowiadają toksyny, wydzielane w efekcie rozwoju ogólnoustrojowych objawów infekcji wirusowych lub bakteryjnych328. Zagrożeniem dla
ciąży w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych są nie tylko utrzymująca się
gorączka, ale związane z nią toksyczna infekcja krwi, czyli toksemia, oraz
bakteryjna lub wirusowa infekcja krwi, zwane kolejno bakteriemią i wiru324
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 107; M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć,
B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz.
cyt., s. 126; M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz.
cyt., s. 42.
325
Por. M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 126.
326
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 107.
327
Por. tamże, s. 108; A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 28;
J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 199; J. Sikora, I. Bakon, T. Dembnicki,
Znaczenie czynników infekcyjnych w poronieniach i porodzie przedwczesnym, dz. cyt.,
s. 38; D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny, rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 141.
328
Por. M. Lewicka, M. Sulima, M. Pyć, B. Stawarz, Charakterystyka poronień i prawa przysługujące kobiecie po stracie ciąży, dz. cyt., s. 126; J. Sikora, I. Bakon, T. Dembnicki, Znaczenie czynników infekcyjnych w poronieniach i porodzie przedwczesnym, dz.
cyt., s. 37.
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semią329. Przy ropniach, bakteryjnym zapaleniu wsierdzia, nerek czy płuc
przeważnie nie dochodzi do rozwoju toksemii330.
Kiła zaliczana jest obecnie do rzadko rozpoznawanych u ciężarnych chorób przenoszonych drogą płciową331. Jednym z powikłań zakażenia Treponema pallidum, do którego dochodzi bez wczesnego wykrycia infekcji i podjęcia natychmiastowego leczenia penicyliną, są
poronienia późne332. Panuje zgodność, iż pierwotne zakażenie ustroju
matki przez pasożyta Toxoplasma gondii już po zapłodnieniu stanowi
wysokie ryzyko rozwoju toksoplazmozy u płodu333. Możliwość transmisji pierwotniaka do krwiobiegu płodu w przypadku infekcji matki
przed poczęciem jest mniejsza niż 1%334. Zdarza się jednak uczynnienie
zakażenia nabytego przed ciążą, które w jej trakcie może powodować
wady rozwojowe335. Jeżeli w przeszłości matka przeszła toksoplazmozę, a w okresie prekoncepcyjnym miała dodatnie miana IgG, nie należy
się spodziewać zakażenia płodu336. Do zainfekowania dziecka dochodzi
w 40–50% sytuacji klinicznych pierwotnej parazytemii u matki337. Zakażenie embrionu na wczesnych etapach wzrostu wewnątrzmacicznego
może zakończyć się poronieniem epizodycznym lub embriopatiamii338.
Zachorowanie przez matkę na różyczkę w okresie ciąży niekoniecznie
329
Por. J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 199; J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 107.
330
Por. J. Sikora, I. Bakon, T. Dembnicki, Znaczenie czynników infekcyjnych w poronieniach i porodzie przedwczesnym, dz. cyt., s. 37.
331
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 51.
332
Por. tamże; A. Stonehouse, B. Sutherland, Poronienie, dz. cyt., s. 28.
333
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 108.
334
Por. J. Sikora, I. Bakon, T. Dembnicki, Znaczenie czynników infekcyjnych w poronieniach i porodzie przedwczesnym, dz. cyt., s. 40.
335
Por. J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 199.
336
Por. J. Sikora, Znaczenie czynników mikrobiologicznych w poronieniach i porodzie
przedwczesnym – standard postępowania diagnostyczno-leczniczego, dz. cyt., s. 40.
337
Por. J. Sikora, I. Bakon, T. Dembnicki, Znaczenie czynników infekcyjnych w poronieniach i porodzie przedwczesnym, dz. cyt., s. 40.
338
Por. J. Skrzypczak (b), Poronienie, dz. cyt., s. 117; A. Malinowski, J. R. Wilczyński,
Poronienia nawykowe, dz. cyt., s. 73.
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musi skutkować infekcją płodu339. Ciężarna może przejść ciężką postać zakażenia bez rozwoju choroby u dziecka, jak również u samego
dziecka może wystąpić ciężki przebieg schorzenia przy równoczesnej
klinicznie utajonej chorobie matki340. Dzięki profilaktyce szczepień blisko 90% ciężarnych w krajach rozwiniętych zostało uodpornionych,
najczęściej w wieku szkolnym, i ma przeciwciała odpornościowe przed
i po koncepcji341. Naturalnie uzyskana odporność stanowi jednak lepszą barierę ochroną przed ewentualną reinfekcją w ciąży niż odporność
nabyta przez szczepienia342. Kobiety seronegatywne, a planujące poczęcie, powinny zaszczepić się przynajmniej na trzy miesiące przed zapłodnieniem343. Ciężarnym, szczególnie nieuodpornionym na różyczkę, zaleca się nieutrzymywanie kontaktów z chorującymi, jak również
z dziećmi, których matki przebyły infekcję w trakcie ciąży344. Zakażenia wirusem różyczki cechuje wysoka liczba wczesnych poronień i embriopatii w pierwszych czterech tygodniach po koncepcji345. Wraz ze
wzrostem wieku ciążowego obniża się zarówno ryzyko infekcji płodu,
jak i jego uszkodzenia346. W pierwszym trymestrze odsetek wad rozwojowych szacuje się na 19%, w następnych miesiącach maleje on do
1%347. Przy wirusemii pasożyt Toxoplasma gondii, obecny w krwiobiegu
matki, przechodzi przez łożysko do embrionu, zaburzając jego procesy
339
Por. D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny,
rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 76.
340
Por. tamże, s. 76–77.
341
Por. J. Sikora, I. Bakon, T. Dembnicki, Znaczenie czynników infekcyjnych w poronieniach i porodzie przedwczesnym, dz. cyt., s. 41; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz.
cyt., s. 51.
342
Por. J. Sikora, Znaczenie czynników mikrobiologicznych w poronieniach i porodzie
przedwczesnym – standard postępowania diagnostyczno-leczniczego, dz. cyt., s. 40.
343
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 51.
344
Por. D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny,
rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 80; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 51.
345
Por. J. Skrzypczak (b), Poronienie, dz. cyt., s. 116.
346
Por. J. Sikora, I. Bakon, T. Dembnicki, Znaczenie czynników infekcyjnych w poronieniach i porodzie przedwczesnym, dz. cyt., s. 41.
347
Por. D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny,
rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 74–75.
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metaboliczne i mitotyczne348. Poza różyczką również opryszczka (HSV)
uznawana jest za najlepiej udokumentowany infekcyjny czynnik niepowodzeń prokreacyjnych349. Infekcja wirusem HSV indukuje opryszczkę
narządów płciowych (HSV2) lub okolic ust (HSV1), przy czym ta ostatnia może się również ujawnić w narządach płciowych350. Kobieta ciężarna przechodzi cięższą postać tej choroby, z ewentualnymi objawami
zapalenia mózgu lub wątroby włącznie351. Pierwszy trymestr obarczony
jest wysokim zagrożeniem rozwoju wirusowego zapalenia doczesnej
i w następstwie poronienia352. Na późniejszych etapach wzrostu prenatalnego zakażenie wirusem HSV może wywołać aktywność skurczową
macicy i poród przedwczesny353. U podłoża infekcji wewnątrzmacicznych leży najczęściej cytomegalia (CMV)354. Do zakażenia płodu może
dojść niezależnie od etapu ciąży, jednak ryzyko wad rozwojowych i poronienia jest odwrotnie proporcjonalne do wieku ciążowego355. W 40%
matczynych infekcji wirus pokonuje barierę łożyska i przenika do
dziecka356. Jest wysoce prawdopodobne, że objawy wrodzonej cytomegalii u płodu są nie tyle konsekwencją jego bezpośredniej ekspozycji
na wirusa w efekcie zakażenia przezłożyskowego, ile właściwie rezultatem infekcji samego łożyska i następowego upośledzenia jego funkcji357.
Por. tamże.
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 3.
350
Por. J. Sikora, I. Bakon, T. Dembnicki, Znaczenie czynników infekcyjnych w poronieniach i porodzie przedwczesnym, dz. cyt., s. 42.
351
Por. tamże.
352
Por. J. Sikora, Znaczenie czynników mikrobiologicznych w poronieniach i porodzie
przedwczesnym – standard postępowania diagnostyczno-leczniczego, dz. cyt., s. 41.
353
Por. tamże.
354
Por. J. Sikora, I. Bakon, T. Dembnicki, Znaczenie czynników infekcyjnych w poronieniach i porodzie przedwczesnym, dz. cyt., s. 41.
355
Por. J. Sikora, Znaczenie czynników mikrobiologicznych w poronieniach i porodzie
przedwczesnym – standard postępowania diagnostyczno-leczniczego, dz. cyt., s. 40.
356
Por. J. Sikora, I. Bakon, T. Dembnicki, Znaczenie czynników infekcyjnych w poronieniach i porodzie przedwczesnym, dz. cyt., s. 41.
357
Por. M. Dunal, A. Trzcińska, J. Siennicka, Wirus cytomegalii – problem zakażeń
wrodzonych, „Postępy Mikrobiologii” 52: 2013 nr 1, s. 20.
348
349

194

Rozdział 2

U ciężarnych z prawidłową odpornością choroba przyjmuje przeważnie
postać bezobjawową358. Należy jednak pamiętać, że wirus cytomegalii
wykazuje zdolność prezentacji różnych strategii unikania reakcji immunologicznej nosiciela na jego obecność w ustroju, przez co infekcja
może przejść w stan chroniczny, nawet pomimo wytworzenia swoistych
przeciwciał podczas pierwotnego zakażenia359. Jednym z najczęstszych
źródeł infekcji dla kobiet ciężarnych są dzieci w wieku przedszkolnym,
zwłaszcza do trzeciego roku życia360. Niestety społeczna świadomość poronnego działania cytomegalii i związanego z nią zagrożenia powstania
wad rozwojowych płodu jest niska, choć należy ona do najczęstszych
wrodzonych zakażeń wirusowych noworodków361. Z kolei listerioza
jest rzadką chorobą zakaźną, tym niemniej w grupie ciężarnych matek
występuje 20-krotnie częściej niż w ogólnej populacji362. Większość zachorowań dorosłych dokonuje się przez transmisję pokarmową, zwłaszcza przy spożyciu wyrobów garmażeryjnych, żywności przetworzonej
i produktów wytworzonych z niepasteryzowanego mleka363. Obraz kliniczny listeriozy wykazuje cechy wspólne z przebiegiem toksoplazmozy
u ciężarnych364. Proces chorobowy matki ma charakter dwufazowy, początkowo ujawniając objawy typowe dla grypy lub zapalenia dróg moczowych, w dalszej kolejności charakteryzując się nawrotami gorączki,
będącej skutkiem zakażenia łożyska i bakteriemii matki365. Możliwa jest
również postać bezobjawowa infekcji ciężarnych, szczególnie w trzecim
358
Por. J. Sikora, Znaczenie czynników mikrobiologicznych w poronieniach i porodzie
przedwczesnym – standard postępowania diagnostyczno-leczniczego, dz. cyt., s. 40.
359
Por. M. Dunal, A. Trzcińska, J. Siennicka, Wirus cytomegalii – problem zakażeń
wrodzonych, dz. cyt., s. 20.
360
Por. tamże.
361
Por. tamże, s. 21, 26.
362
Por. M. Barlik, A. Seremak-Mrozikiewicz, K. Drews, Listerioza w ciąży – opis
przypadku, „Ginekologia Polska” 85: 2014 nr 4, s. 310.
363
Por. tamże; A. Jurkiewicz, W. Oleszczak-Momot, „Listeria monocytogenes” jako
problem zdrowia publicznego, „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” 21: 2015 nr 1, s. 29.
364
Por. J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 199.
365
Por. A. Jurkiewicz, W. Oleszczak-Momot, „Listeria monocytogenes” jako problem
zdrowia publicznego, dz. cyt., s. 30; J. Sikora, I. Bakon, T. Dembnicki, Znaczenie czynników infekcyjnych w poronieniach i porodzie przedwczesnym, dz. cyt., s. 44.
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trymestrze ciąży, która w 90% kończy się wewnątrzmaciczną śmiercią
płodu lub jego poważnym uszkodzeniem366. Zakażenie płodu w pierwszym i drugim trymestrze grozi poronieniem, embriopatiamii i fetopatiamii367. Listeria monocytogenes ma zdolność do transmisji przezłożyskowej, a nawet pokonania bariery krew–mózg, indukując zapalenie
opon mózgowych, w tym również samego mózgu368.
Praktyka kliniczna potwierdza, że każda przewlekła, ogólnoustrojowa choroba ciężarnej, która upośledza działanie układu krążenia, czynność nerek i dróg moczowych lub wątroby, jak również innych podstawowych narządów, staje się potencjalnym czynnikiem powikłań ciąży
i niepowodzeń prokreacyjnych369. Schorzenia nerek, takie jak: gestozy,
zapalenie miedniczek i kłębuszków nerwowych; infekcje układu moczowego, szczególnie bakteriomocz, a także układowy toczeń rumieniowaty,
padaczka, nadciśnienie tętnicze, niedokrwistość, wady serca czy zaburzenia krzepnięcia krwi odgrywają znaczącą rolę w etiopatogenezie poronień klinicznych370. W profilaktyce prekoncepcyjnej i poronień samoistnych coraz więcej uwagi poświęca się również ocenie wpływu otyłości
na płodność kobiet i przebieg ciąży. Matki z BMI równym bądź wyższym
366
Por. A. Jurkiewicz, W. Oleszczak-Momot, „Listeria monocytogenes” jako problem
zdrowia publicznego, dz. cyt., s. 30; M. Lekan, B. Pawłowska, Listerioza wrodzona i jej
konsekwencje. Prezentacja przypadku klinicznego, „Current Problems of Psychiatry” 12:
2011 nr 4, s. 480.
367
Por. A. Jurkiewicz, W. Oleszczak-Momot, „Listeria monocytogenes” jako problem
zdrowia publicznego, dz. cyt., s. 30.
368
Por. M. Barlik, A. Seremak-Mrozikiewicz, K. Drews, Listerioza w ciąży – opis
przypadku, dz. cyt., s. 310.
369
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 4; J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 113; W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz.
cyt., s. 1232; D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny,
rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 127; G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne, dz. cyt., s. 192; A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 28; W. Kaźmierczak, P. Fiegler, P. Węgrzyn, J. Radzioch, K. Kamiński, Przyczyny, etiologia oraz współczesne metody diagnostyki i leczenia poronień, dz. cyt., s. 28.
370
Por. J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 200; G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 52; A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 28; D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny, rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 127–128, 131–138; W. Śmiertka, J. Boj, Poronienie, dz. cyt., s. 1232.
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od 30 kg/m2, wskazującym na otyłość, muszą się liczyć z czterokrotnie
wyższym ryzykiem poronień nawykowych niż w przypadku zachowania
prawidłowej masy ciała, stąd jej redukcja jest podstawowym zaleceniem
dla otyłych pacjentek z nawracającymi poronieniami w wywiadzie położniczym371. Znaczna liczba kobiet bardzo otyłych lub przesadnie wychudzonych, zwłaszcza anorektyczek, oraz mających uszkodzoną wątrobę
lub nerki, cierpi na cykle bezowulacyjne, będące rezultatem dysfunkcji
czynnościowej osi podwzgórze–przysadka–jajnik oraz innych nieprawidłowości endokrynologicznych ustroju, których następstwem jest zaburzenie układu hormonalnego regulującego owulację, co w dużej mierze
dotyczy kobiet otyłych372.
Położnicy zajmują rozbieżne stanowiska odnośnie do psychosomatycznych powikłań ciąży, a więc udziału czynników psychologicznych
w etiologii poronień samoistnych, tak epizodycznych, jak i nawykowych373. Długotrwałe napięcie nerwowe, bardzo silne i nagłe reakcje emocjonalne, ciężkie urazy psychiczne towarzyszące różnorakim wypadkom
lub okolicznościom śmierci osób bliskich dla ciężarnej mogą w zasadniczy sposób decydować o spontanicznej stracie dziecka374. Kobiety doświadczające poronień nawykowych przeżywają przewlekły stres związany z obawą o powodzenie kolejnej ciąży375. Roztoczenie troskliwej opieki
nad tymi pacjentkami istotnie zwiększa liczbę donoszonych ciąż376. Mechanizm poronień powodowanych czynnikami stresogennymi nie został
371
Por. M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część II, dz. cyt., s. 17.
372
Por. J. Skrzypczak (b), Poronienie, dz. cyt., s. 117; T. Dmochowski, Zmniejszona
płodność i niepłodność, dz. cyt., s. 45–46.
373
Por. A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 29–30; D. Hofmann,
Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 70.
374
Por. J. Skrzypczak (b), Poronienie, dz. cyt., s. 117; D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny, rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s.
70–71; J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 200.
375
Por. M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część II, dz. cyt., s. 16.
376
Por. tamże.
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ostatecznie wyjaśniony, aczkolwiek wskazano dwie możliwe drogi zaburzeń: psycho-neuro-endokrynologiczną i psycho-neuro-immunologiczną377. Jest wysoce prawdopodobne, iż podstawowy proces przebiega następująco: silne pobudzenie emocjonalne indukuje szybką reakcję neurowegetatywną, prowadzącą do wzbudzenia czynności skurczowej mięśniówki macicy i jej niedokrwienia, z dokonującym się w późniejszym
okresie rozszerzeniem zwężonych naczyń i powstaniem zastoju378. Reakcje neurologiczne i hormonalne prowokujące poronienie zachodzą przy
intensywnych przeżyciach emocjonalnych i nie są konsekwencją stanów
psychicznych związanych z problemami codziennego życia, jednak duże
kontrowersje wzbudzają doniesienia o możliwym poronnym działaniu
stresu zawodowego379. Wypadki samochodowe często łączą się z urazami
bezpośrednimi, jakie odnoszą ciężarne przy uderzeniach w kierownicę
lub na skutek ucisku zapiętych na brzuchu kobiety pasów bezpieczeństwa380. Urazy bezpośrednie uszkadzają podbrzusze, macicę i łożysko,
wywołując krwotok, skurcze macicy i wydalenie płodu381. Panuje również zgodność co do tego, iż każdy uraz pośredni, zaburzający czynność
oddechową i upośledzający krążenie w organizmie matki, implikuje niedotlenienie dziecka i poronienie samoistne382. Przykładem urazu pośredniego może być wstrząs elektryczny, ale także operacje prowadzące do
znacznego upływu krwi383. Zaleca się odłożenie niekoniecznych operacji chirurgicznych na okres po urodzeniu dziecka lub przynajmniej do
ukończenia pierwszego trymestru ciąży384. Kobiety zamierzające poddać
się inwazyjnym badaniom prenatalnym, jak fetoskopia, amniopunkcja,
kordocenteza czy biopsja kosmówki, stają przed koniecznością rozważePor. tamże.
Por. J. Skrzypczak, T. Pisarski, Poronienie, dz. cyt., s. 200–201; D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny, rozpoznanie i zapobieganie,
dz. cyt., s. 70–71.
379
Por. A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 30.
380
Por. tamże, s. 30, 37.
381
Por. tamże, s. 30.
382
Por. tamże.
383
Por. tamże.
384
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 52.
377
378
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nia wiążącego się z tymi zabiegami ryzyka powikłań położniczych, w tym
również poronień385. Wyższe ryzyko strat wczesnych ciąż dotyczy także
sytuacji, w których doszło do poczęcia dziecka podczas stosowania przez
kobietę doustnej antykoncepcji hormonalnej386.
Ciężarne nie powinny przyjmować żadnych leków bez konsultacji lekarskiej, zwłaszcza w okresie organogenezy, ale także przed planowanym
poczęciem, by uniknąć ich ewentualnego teratogennego działania lub poronienia wczesnej ciąży387. Za szczególnie niebezpieczne uznano cytostatyki używane w farmakoterapii nowotworów, antagonistów kwasu foliowego, leki przeciwzakrzepowe z wyłączeniem heparyny, sulfonamidy, kwas
walproinowy, silnie teratogenny talidomid, antymetabolity, niektóre antybiotyki, tetrachloroetylen, preparaty jodu czy warfarin388. Nikła ilość badań i duża liczba leków emitowana na rynek przez firmy farmaceutyczne
utrudniają skatalogowanie środków bezpiecznych dla dziecka prenatalnego i jego matki389. Z tego powodu lekarze powinni wdrażać leki sprawdzone, o gruntownie przebadanym mechanizmie działania, udowodnionym
wpływie na ciążę, co do których nie zachodzi żadne podejrzenie o wykazywanie właściwości teratogennych; gwarantujące uzyskanie efektu terapeutycznego w możliwie krótkim czasie, niepozwalającym na nadmierną
kumulację specyfiku w tkankach390. Konieczna jest staranna obserwacja
przebiegu i rezultatów leczenia, a w razie potrzeby szybkie wyeliminowaPor. tamże, s. 72; D. Kornas-Biela, Okres prenatalny, dz. cyt., s. 168.
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 4.
387
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 52.
388
Por. D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny,
rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 216–222; W. Kaźmierczak. P. Fiegler, P. Węgrzyn,
J. Radzioch, K. Kamiński, Przyczyny, etiologia oraz współczesne metody diagnostyki i leczenia poronień, dz. cyt., s. 28; E. Norwitz, J. Schorge, Położnictwo i ginekologia w zarysie, red. nauk. tłum. B. Chazan, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie, PZWL, 2006, s. 51.
389
Por. E. Szałek, E. Grześkowiak, Bezpieczeństwo farmakoterapii w okresie ciąży,
„Farmacja Współczesna” 2008 nr 1, s. 109; D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny, rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 211.
390
Por. E. Szałek, E. Grześkowiak, Bezpieczeństwo farmakoterapii w okresie ciąży,
dz. cyt., s. 113.
385
386
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nie leków powodujących nadwrażliwość391. Istotne jest zatem określenie
grupy leków wywołujących u ciężarnej reakcje uczuleniowe, stwarzające
ryzyko poważnych powikłań ciążowych392. Podobna ostrożność jest wymagana w odniesieniu do szczepień. Wyłącznie pilne wskazania kliniczne
mogą usprawiedliwić aplikację szczepionki w ciąży393. Za dopuszczalne
uznano szczepionki przeciwko tężcowi, meningokokom, grypie, wirusowi
WZW typu A i B oraz durowi brzusznemu394.
Zaburzenie krwiobiegu matczyno-płodowego przez upośledzenie łożyska na skutek działania nikotyny jest poważnym argumentem za całkowitym zaprzestaniem palenia papierosów przez matkę podczas ciąży395.
Nikotyna wywołuje stres oksydacyjny, ogranicza sekrecję progesteronu
przez pęcherzyk żółtkowy i wstrzymuje reakcję doczesnową396. Zawarty
w dymie tytoniowym tlenek węgla obniża podaż tlenu u matki i dziecka397. Wskazane jest porzucenie nałogu już w okresie prekoncepcyjnym,
w celu zapewnienia dobrego stanu chemicznego komórki jajowej biorącej
udział w zapłodnieniu. Dotyczy to również mężczyzn. Nikotyna i alkohol pogarszają bowiem jakość męskiego nasienia398. Palenie papierosów
przez ciężarną istotnie zwiększa ryzyko poronienia, wewnątrzmacicznej
dystrofii płodu i porodu przedwczesnego399. Ryzyko poronienia samoistnego jest jeszcze wyższe u palaczek, których ciąża pochodzi z zapłodniePor. tamże.
Por. A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 38.
393
Por. J. Sikora, I. Bakon, T. Dembnicki, Znaczenie czynników infekcyjnych w poronieniach i porodzie przedwczesnym, dz. cyt., s. 46.
394
Por. tamże.
395
Por. A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 38; M. Michalak,
D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka
i leczenie poronień nawykowych – część II, dz. cyt., s. 15.
396
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 4.
397
Por. M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część II, dz. cyt., s. 15.
398
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 55.
399
Por. A. Stonehouse, B. Sutherland, Po poronieniu, dz. cyt., s. 38; G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienia samoistne, dz. cyt., s. 192; J. Skrzypczak
(a), Poronienie, dz. cyt., s. 112.
391
392
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nia pozaustrojowego400. Wzrasta ono o 11% po kolejnych 10 papierosach,
które ciężarna wypali w ciągu jednego dnia401. Niektóre doniesienia nie
potwierdzają istnienia zależności pomiędzy liczbą wypalonych papierosów a wzrostem zagrożenia indukcji poronienia402. Antynikotynowa profilaktyka poronień wymaga zaangażowania także środowiska matek. Palenie bierne jest bowiem ryzykowne w równym stopniu co czynne403. Tak
pierwsza, jak i druga forma palenia prowadzą do ekspozycji dziecka na
embriotoksyny dymu tytoniowego, zwłaszcza ołowiu404. W ocenie ryzyka wczesnych strat ciąż i embriopatii należy liczyć się z konsekwencjami
kumulatywnego działania nikotyny i alkoholu, ponieważ te dwie używki
bardzo często są łączone przy niezdrowym trybie życia, szczególnie przez
mężczyzn, pośrednio oddziałujących swoimi zachowaniami zdrowotnymi
na kondycję ciężarnych, a bezpośrednio na wartościowość plemników405.
Nie ma bezpiecznej dawki alkoholu dla dziecka prenatalnego406. Powstanie
wad rozwojowych, a zwłaszcza płodowego zespołu alkoholowego (FAS),
lub sprowokowanie poronienia jest indywidualnie warunkowane. Związek pomiędzy alkoholem i poronieniami samoistnymi nie budzi już dzisiaj
żadnych wątpliwości407. Za okres krytyczny uważa się pierwsze 8–10 tygodni po koncepcji, choć w rzeczywistości każdy etap ciąży jest obarczony
ryzykiem wystąpienia zespołów letalnych u dziecka408. Nadmierne spoży400
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 4.
401
Por. tamże.
402
Por. M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część II, dz. cyt., s. 15.
403
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 4.
404
Por. tamże; M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak,
J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część II, dz. cyt., s. 15.
405
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz.
cyt., s. 48–49.
406
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 53.
407
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 112; A. Stonehouse, B. Sutherland, Po
poronieniu, dz. cyt., s. 38.
408
Por. M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część II, dz. cyt., s. 15;
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cie kofeiny, przekraczające 300 mg dziennie, co w przybliżeniu równa się
trzem filiżankom kawy, również może spowodować powikłania ciąży409.
Zaleca się zachowanie umiaru w piciu kawy410. Istnieją również hipotezy
sugerujące, iż zmniejszenie spożycia soli w ciąży obniża ryzyko rozwoju
procesów zapalnych, mogących wywołać poronienie411.
Przedmiotem zainteresowania licznych grup badawczych w kontekście zdolności prokreacyjnych stały się stuki ekspozycji ojców, jak również samych ciężarnych na substancje chemiczne, pestycydy, ksenobiotyki, promieniowanie rentgenowskie, gazy anestetyczne i fale ultradźwięków412. Wpływ promieni jonizujących na uszkodzenie zarodka i płodu
jest dobrze poznany, przy czym częściej dochodzi do uszkodzeń płodów
niż zarodków413. Przez uszkodzenie zarodka rozumie się przedkoncepcyjny defekt gamet biorących udział w zapłodnieniu, z kolei uszkodzenie
płodu jest następstwem działania czynnika teratogennego w okresie od
poczęcia do porodu414. Ciężarne, zwłaszcza pracownice służby zdrowia,
nie powinny mieć kontaktu z promieniowaniem X, jeżeli nie wynika to ze
ścisłych wskazań lekarskich, uzasadniających diagnostyczne zabiegi rentgenowskie415. Duże dawki promieniowania mają działanie poronne, choć
P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz. cyt., s. 4;
J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 112.
409
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 4; M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk,
Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część II, dz. cyt., s. 15.
410
Por. L. W. Chen, Y. Wu, N. Neelakantan, M. F. Chong, A. Pan, R. M. van Dam,
Maternal caffeine intake during pregnancy and risk of pregnancy loss: a categorical and
dose-response meta-analysis of prospective studies, „Public Health Nutrition” 19: 2016
nr 7, s. 1233–1244.
411
Por. A. Abdoli, Salt and miscarriage: Is there a link?, „Medical Hypotheses” 89:
2016, s. 58–62.
412
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 112; G. C. L. Lachelin, Poronienia,
dz. cyt., s. 55.
413
Por. D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny,
rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 199–200.
414
Por. tamże.
415
Por. M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część II, dz. cyt., s. 15;
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praktyka potwierdza, że dawki mniejsze od 5 radów nie stanowią większego zagrożenia dla płodu416. Profilaktyczna ochrona przed promieniami X wczesnej ciąży w ciągu pierwszych dwóch tygodni jej trwania domaga się ograniczenia badań rentgenowskich do pierwszych 10 dni cyku
miesiączkowego, obejmujących fazę folikularną cyklu i pierwsze dni fazy
lutealnej, w których może dojść do zapłodnienia417. Z konieczną ostrożnością należy podchodzić także do stosowania fal ultrakrótkich u ciężarnych pacjentek418. Ocena niebezpieczeństwa fal jest niejednoznaczna419.
Rozsądek nakazuje powstrzymać się od eksponowania wczesnej ciąży na
ich oddziaływanie420. Pozostawanie w zasięgu pola elektromagnetycznego
uznaje się za czynnik ryzyka niepowodzeń prokreacyjnych421. Nie dowiedziono natomiast, aby praca przy komputerze niosła ze sobą komplikacje
ciążowe422. Dyskusyjna jest etiologia częstszych poronień doświadczanych przez personel medyczny mający bezpośrednią styczność z gazami
anestetycznymi, wykorzystywanymi do znieczuleń pacjentów na blokach
operacyjnych lub w gabinetach stomatologicznych423. Wdychanie toksycznych oparów różnych chemikaliów dotyczy także kobiet pracujących
przy sterylizacji sprzętu medycznego424. Potwierdzono istnienie korelacji
pomiędzy trwającym powyżej trzech dni w tygodniu kontaktem z formaliną, selenem lub toluenem a istotnie częstszym występowaniem poD. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny, rozpoznanie
i zapobieganie, dz. cyt., s. 202.
416
Por. M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część II, dz. cyt., s. 15.
417
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 54.
418
Por. D. Hofmann, Poronienie: zagrożenie i zaburzenia wczesnej ciąży, przyczyny,
rozpoznanie i zapobieganie, dz. cyt., s. 202.
419
Por. tamże.
420
Por. tamże, s. 211.
421
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 4.
422
Por. G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 54.
423
Por. M. Michalak, D. Darmochwał-Kolarz, B. Leszczyńska-Gorzelak, J. Oleszczuk, Przyczyny, diagnostyka i leczenie poronień nawykowych – część II, dz. cyt., s. 16;
G. C. L. Lachelin, Poronienia, dz. cyt., s. 55.
424
Por. J. Skrzypczak (a), Poronienie, dz. cyt., s. 112.
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ronień samoistnych425. Dowiedziono również poronnego działania ksenobiotyków, w tym rtęci, benzenu, ołowiu i formaldehydu, stąd zasadne
jest ograniczenie do możliwego minimum obecności tych teratogenów
w środowisku ciężarnej426.
*

*

*

Większość kobiet i mężczyzn decydujących się na poczęcie dziecka
ma nikłą świadomość możliwych przyczyn niepowodzeń prokreacyjnych. Jest to sprzeczne z postawą odpowiedzialnego rodzicielstwa, która
zakłada zdobycie rzetelnej wiedzy o czynnikach szkodliwych i podjęcie
niezbędnych działań ochronnych. Profilaktyka wymaga, aby informacje
o potencjalnych zagrożeniach, w odpowiedniej ilości, treści i formie, dostosowanej do danej kategorii wiekowej, były obecne na kolejnych szczeblach edukacyjnych i etapach wychowania rodzinnego. Problematyka
niepowodzeń prokreacyjnych, w tym poronień samoistnych, została jednak całkowicie pominięta w edukacji zinstytucjonalizowanej. Częstokroć
jest także skrywana na płaszczyźnie życia rodzinnego jako tajemnica rodzinna. Podstawy programowe wychowania do życia w rodzinie, biologii czy religii nie przewidują, poza omówieniem zagadnień związanych
z regulacją ludzkiej płodności, kontroli poczęć i urodzin, bloku zajęć poświęconych niepowodzeniom prokreacyjnym. Młodzież kończąca obowiązkowy etap kształcenia na poziomie szkoły średniej, zawodowej lub
gimnazjalnej ma niewiele lub nie ma wcale informacji o poronieniach
samoistnych, martwych urodzeniach czy porodzie przedwczesnym. Wydaje się, iż polska szkoła nie tylko powinna przekazać konieczne kwantum wiedzy ogólnej i zawodowej, niezbędne kompetencje społeczne i zawodowe, ale nade wszystko przygotować do realizacji najważniejszego
powołania życiowego – małżeństwa i rodziny, ojcostwa i macierzyństwa.
Nawet na poziomie studiów akademickich studenci pedagogiki, psycho425
Por. P. Szkodziak, T. Paszkowski, M. Paszkowski, T. Radomański, Poronienie, dz.
cyt., s. 4.
426
Por. tamże.
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logii, nauk o rodzinie czy teologii w większości nie zostają zaznajomieni
z tą tematyką. Dziwi to tym bardziej, że nie sposób nie przewidzieć, iż
w poradnictwie rodzinnym, pracy terapeutycznej i duszpasterstwie rodzin przyjdzie im zmierzyć się z trudnym doświadczeniem niepowodzeń
położniczych, w tym poronień samoistnych. Z kolei studenci kierunków
medycznych otrzymują specjalistyczną wiedzę o fizjologii poronień samoistnych, ale bez koniecznej formacji etycznej i przygotowania psychologicznego. Jednostronne, wyłącznie medyczne wykształcenie, bez komplementarnego ujęcia problematyki w perspektywie interdyscyplinarnej,
zwłaszcza psychologiczno-pedagogicznej i etyczno-duchowej, skutkuje
nieumiejętnością rozmowy personelu medycznego z rodzicami o śmierci
dziecka, błędnymi postawami wobec roniących i niestosownymi komentarzami lub całkowitym brakiem rozeznania, jak zachować się przy stosowaniu procedur medycznych związanych z niepowodzeniami prokreacyjnymi pacjentek427.
427
Por. B. Chazan, Lekarz wobec poronienia, dz. cyt., s. 140–141. W rzeczywistości
brakuje profesjonalistów mogących nieść rodzicom po stracie fachową pomoc w aspekcie psychologicznym, prawnym, duchowym i etycznym. Nierzadko osoby podejmujące
się takiej pracy, same doświadczyły uprzednio utraty dziecka i braku wsparcia z jakiejkolwiek strony. Katarzyna Kolska przytacza w reportażu Jak pani może mówić o dziecku
historię Moniki Nagórko, założycielki strony internetowej poronienie.pl: „Drugie poronienie skłoniło Monikę do różnych przemyśleń: Czy pamiętać o tym, czy starać się jak
najszybciej zapomnieć, rozmawiać czy nie rozmawiać o problemie, powiedzieć kiedyś
o tym starszemu synowi, czy nie mówić, ile ja mam właściwie dzieci – jedno czy trójkę?
Wieczorem włączyła komputer, zaczęła szukać informacji na temat poronień. Oprócz
tych ściśle medycznych, nie znalazła w zasadzie nic. Tego samego wieczoru na stronie
internetowej www.naszbocian.pl założyła wątek o poronieniach i opisała swoją historię.
– Byłam zaskoczona, jak wiele osób się odezwało i podzieliło swoimi równie bolesnymi
doświadczeniami – przypomina sobie. I chyba to wtedy właśnie pierwszy raz przyszło
jej do głowy, by założyć stronę internetową poświęconą poronieniom, na której kobiety
mogłyby wypłakać swój ból, podzielić się problemami, znaleźć wsparcie, fachowe porady, przepisy prawne. – Z wykształcenia jestem informatykiem, dlatego założenie takiej
strony nie było dla mnie problemem – mówi Monika Nagórko. W grudniu 2004 roku
strona www.poronienie.pl ruszyła. Półtora roku później Monika razem z innymi kobietami, które poznały się na forum, założyła Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu”.
K. Kolska, Jak pani może mówić o dziecku, w: Poronienie. Zrozumieć rodziców po stracie,
dz. cyt., s. 11–12.
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Przy takich zaniedbaniach instytucjonalnych i wychowawczych rodzice najczęściej uzyskują wiedzę o przyczynach i przebiegu poronień
samoistnych post factum, wraz z kolejnymi stratami ciąż. Uczą się na
własnym, życiowym doświadczeniu. Potwierdzają to świadectwa rodziców zamieszczane na forach internetowych i w publikacjach książkowych. Wartości dydaktycznej świadectw roniących nie można przecenić,
dlatego niezbędne jest w tym miejscu przytoczenie choćby niektórych.
Zdobywaniu informacji o etiopatogenezie poronień samoistnych po
stracie własnego dziecka często towarzyszy długi proces oczyszczania się
z bezpodstawnych samooskarżeń. Katarzyna Kolska w reportażu Jak pani
może mówić o dziecku zawarła historię Joanny i Tomasza:
Joanna dokładnie pamięta ten dzień. Była zima, jechała pociągiem.
Przyglądała się siedzącym w przedziale pasażerom i myślała sobie:
jadę tu z wami, a wy nie wiecie, że ja nie jestem sama, że w moim
brzuchu siedzi sobie od kilku tygodni maleńki człowiek. Była taka
dumna i szczęśliwa – będzie mamą. Tę podróż długo potem wspominała i wyrzucała sobie: gdybym nie pojechała na delegację, gdybym
odmówiła, gdybym się nie zdecydowała na pociąg, tylko na samochód, gdybym się cieplej ubrała, gdybym poszła na zwolnienie lekarskie, gdybym, gdybym, gdybym…428.

Izabela Barton-Smoczyńska, psychoterapeuta, tak kreśli charakterystykę matek po stracie:
Kobiety doszukują się różnych przyczyn zgonu dziecka. Nawet te
skrajnie obiektywne przyczyny śmierci zaistniały, w subiektywnym
odczuciu kobiet, za ich przyzwoleniem: zgodziły się na uciążliwą pracę (czyli nie potrafiły odmówić), mogły domyślać się, że są w ciąży,
i nie wziąć leków, mogły nie pójść na egzamin, aby się nie denerwować itp. Najczęściej kobiety widzą w sobie winowajczynię – to
przecież one „odrzuciły” dziecko, poszukują motywów odrzucenia
w reakcjach organizmu czy też psychiki […] Sposób interpretacji
zdarzenia poronienia dokonywany przez kobiety oparty jest głównie
na strategii odnajdywania w sobie źródeł poronienia czy też wskazy428

Tamże, s. 7.
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wania na swoje zachowanie jak na sprzyjające okoliczności śmierci
dziecka. Pozwala to co prawda odzyskać kontrolę nad własnym życiem (wiem, co zabiło moje dziecko), ale jednocześnie zdradza silne
przekonanie kobiet o ich negatywnym wpływie na zdarzenie straty429.

Położne świadome skomplikowanej sytuacji psychicznej roniących
kobiet, jeżeli te będą miały szczęcie spotkać w szpitalu personel medycznej o tej wrażliwości, starają się zapobiegać rozwojowi postaw samoobwiniania się matek i kierowania przez nie zarzutów pod adresem innych
osób. Położna Halina Olasińska w artykule Radości i dramaty wyznaje:
Tuż po poronieniu kobiety zadają pytanie, dlaczego tak się stało. Często są zaniepokojone, bo przyszło im do głowy, że coś zaniedbały,
czegoś nie dopatrzyły, że wszystko byłoby dobrze, gdyby były bardziej uważne. W zależności od charakteru, poszukują winy w sobie
lub w innych czynnikach. I na tym etapie konieczna jest rozmowa
z lekarzem, który wyjaśni, jakie są rzeczywiste przyczyny poronień,
i nie dopuści do sytuacji, w której traumatyczne przeżycie stanie się
punktem wyjścia do samooskarżania lub oskarżania przez otoczenie.
Staram się uświadomić kobiecie, że od pięćdziesięciu do sześćdziesięciu procent poronień samoistnych w pierwszych trzech miesiącach
ciąży jest spowodowanych nieprawidłowościami chromosomalnymi.
Nieprawidłowy genetycznie płód nie ma często żadnej szansy rozwoju i obumiera. […] Kobiety z nadmiernie rozwiniętym poczuciem
winy potrafią wyrządzić ogromną krzywdę sobie i otoczeniu, dlatego po wspólnym przeanalizowaniu sytuacji podkreślam, że w żaden
sposób nie były w stanie wpłynąć na bieg wydarzeń i nie powinny
szukać winy w sobie ani rozpamiętywać. Bo ludzka pamięć nie jest
obiektywna i robi dziwne niespodzianki. Z upływem czasu wyolbrzymia jedne aspekty, a umniejsza wagę innych. Efekt jest taki, że kobieta
zagłębia się w swoim nieszczęściu i sytuacja zaczyna ją przerastać.
Dobrze byłoby, gdyby w takim momencie nie pozostała sama ze swoimi myślami. Nie zawsze wystarczy pomoc męża, który czasami nie
429
I. Barton-Smoczyńska, Adaptacja kobiet po śmierci dziecka poczętego, w: Poronienie. Zrozumieć rodziców po stracie, dz. cyt., s. 117–118.
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potrafi sprostać komplikującemu się coraz bardziej sposobowi myślenia własnej żony430.

Próby zrozumienia przyczyn zaistniałego poronienia ze strony otoczenia, przy braku większej społecznej świadomości faktycznej etiopatogenezy tego typu patologii ciąży i rozpowszechnieniu błędnych przekonań
w tym zakresie, mogą się przerodzić w mniej lub bardziej intencjonalne
poszukiwanie przez środowisko winy u samej matki. Agnieszka Petit w artykule I nagle Pan Bóg to dziecko wziął zawarła wspomnienie Katarzyny:
Większość znajomych zadała pytania typu: „Ale co się stało? Dźwignęłaś coś?”. Wtedy przez trzy dni się zastanawiałam, że może coś
dźwignęłam. Wracałam pamięcią i szukałam. To nie miało sensu431.

Podobnie o. Marcin Mogielski OP relacjonuje trudną sytuację roniących matek:
…rodzi się w nich poczucie winy potęgowane przez najbliższych,
mamę czy teściową, które drążą temat: „Na pewno coś dźwignęłaś”,
„Na pewno źle się odżywiałaś”. Straszna jest sytuacja, gdy kobieta,
która czekała na dziecko, cieszyła się jego poczęciem, sama obciąża
się odpowiedzialnością za jego śmierć. „Może niepotrzebnie szłam
po schodach, a nie jechałam windą”, „Może za długo siedziałam wieczorem, zamiast pójść spać”, „Może niepotrzebnie stałam w kolejce”.
Kobiety przewijają w pamięci film i wychwytują momenty, które
mogły spowodować śmierć dziecka. Jeśli takie myśli są wzmacniane przez rodzinę, to kobietę dręczą wyrzuty sumienia i czasem trafia
do konfesjonału, by się wyspowiadać z tego, że spowodowała śmierć
swego dziecka432.

Otoczenie może zadać różnorakie pytania, na które samo nie potrafi
udzielić odpowiedzi. Zapomina jednak, że z tymi niejednokrotnie bez430
H. Olasińska, Radości i dramaty, w: Poronienie. Zrozumieć rodzicow po stracie,
dz. cyt., s. 148–150.
431
A. Petit, I nagle Pan Bóg to dziecko wziął, w: Poronienie Zrozumieć rodziców po
stracie, dz. cyt., s. 38.
432
M. Mogielski, Skarb w niebie, w: Poronienie. Zrozumieć rodziców po stracie, dz.
cyt., s. 95–96.
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myślnie rzuconymi pytaniami i ciągle nieodnalezionymi na nie odpowiedziami pozostawia roniących w osamotnieniu i skazuje na bolesne
roztrząsanie usłyszanych uwag.
Analizy tego rozdziału potwierdzają, że patogeneza poronienia samoistnego jest wielorako uwarunkowana. Potrzeba wnikliwych badań, by
określić wysoce prawdopodobną przyczynę utraty dziecka, jeżeli w ogóle
będzie to możliwe. Formułowanie szybkich ocen i prostych odpowiedzi,
bez niezbędnej ostrożności i uwzględnienia trudności, jakie medycyna
napotyka w diagnostyce czynników etiologicznych poronień w konkretnej sytuacji klinicznej, jest nierozważne. Dotyczy to tak lekarzy, jak
i samych roniących, a także osób należących do ich bezpośredniego środowiska życia. Dostarczenie szerszej opinii publicznej zbyt szczegółowej
wiedzy medycznej może przynieść więcej szkód niż pożytku. Nabycie
przez kobiety w wieku reprodukcyjnym dużej ilości informacji o poronieniach samoistnych nie sprawi, że zaprzestaną rozważań możliwych
przyczyn utraty dziecka. Poszukiwanie racjonalnych przesłanek trudnych sytuacji życiowych jest naturalne. Wiedza nie ochroni ich również
przed samooskarżaniem się. Większe rozeznanie w fizjologii poronień
spontanicznych może potęgować tendencje do bardziej skrupulatnego
analizowania poszczególnych zdarzeń i zachowań. Może stać się także
źródłem niepotrzebnego lęku dla młodych kobiet, które spodziewając się
dziecka, od pierwszych tygodni ciąży będą się obsesyjnie koncentrować
wyłącznie na potencjalnych zagrożeniach, tracąc niepowtarzalną okazję
do radosnego przeżywania piękna macierzyństwa. Podobnie środowisko roniących rodziców, skłonne do zajmowania stanowiska w każdej
sprawie, przy większej świadomości etiopatogenezy niepowodzeń prokreacyjnych może zbyt pochopnie wydawać definitywne i krzywdzące
opinie, zasłaniając się autorytetem rzekomo posiadanej wiedzy. Istnieje
bowiem w polskim społeczeństwie przekonanie, iż każdy może być ekspertem w sprawach zdrowia, zwłaszcza innych ludzi. Bezkrytyczne przenoszenie najczęściej stwierdzanych w praktyce klinicznej okoliczności
poronień samoistnych, uogólnionych wyników badań, hipotez zawartych
w podręcznikach akademickich na jednostkowe przypadki jest naduży-
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ciem. Otoczenie po wielokroć wyraża swoistą dążność do jak najszybszego przywrócenia równowagi relacji społecznych, które przez sytuację
straty zostały zachwiane. Stąd wynika skłonność do możliwie szybkiego
„rozprawienia się”, bądź to przez milczenie, bądź aktywny udział, z wydarzeniem poronienia, by móc wrócić do normalnej codzienności. Pośpiech ten może jednak uczestników tego traumatycznego wydarzenia
wiele kosztować. Postulat podniesienia poziomu wiedzy przyszłych rodziców w zakresie fizjologii niepowodzeń prokreacyjnych, a zwłaszcza
ich etiopatogenezy, bardziej niż szczegółowych informacji czy swoistego
instruktażu właściwego postępowania domaga się pracy nad pogłębieniem społecznego zrozumienia istoty specyfiki przyczyn poronienia samoistnego, z wyraźnym podkreśleniem ich rozlicznych uwarunkowań,
wskazaniem pewnego stopnia prawdopodobieństwa nierzadko kumulatywnego wpływu wielu czynników na dokonane poronienie, wykluczenia definitywnych rozstrzygnięć i stwierdzeń obciążających winą jakąkolwiek osobę. Omówione w niniejszym rozdziale dotychczas rozpoznane przez naukę spektrum potencjalnych faktorów mogących indukować
poronienie samoistne stanowi jedynie zespół czynników ryzyka. Wiedza
ta ma pomóc samym roniącym i ich środowisku pogodzić się ze stratą
dziecka, pomóc w pokornym uznaniu wieloaspektowości doświadczanego dramatu, którego przyczyny z natury samego zjawiska są trudno
poznawalne, a nade wszystko w zachowaniu wiary w swoje szczere intencje przyjęcia z miłością oczekiwanego potomka. Sam fakt niezawinionego przez rodziców poronienia nie może podważyć w nich pozytywnej oceny własnych postaw rodzicielskich. Nawet sytuacje, w których
zostanie dowiedzione, iż to organizm kobiety nie sprostał wymaganiom
ciąży, nie stanowią i nie mogą stanowić kryterium wartościowania przez
samą matkę, a tym bardziej osoby postronne, jakości jej macierzyństwa.
W kontekście powyższych rozważań zasadne wydaje się stwierdzenie, iż
wiedza o specyfice etiopatogenezy poronienia samoistnego jest istotnym
faktorem społecznej percepcji tego niepowodzenia prokreacyjnego i ma
znaczenie postawotwórcze.

Rozdział 3
Poronienie samoistne i pogrzeb dziecka poronionego
w relacjach społecznych

Poronienie samoistne i pogrzeb dziecka prenatalnego są wydarzeniami rozgrywającymi się w relacjach społecznych. Więź prenatalna
z rodzicami jest pierwszą i podstawową relacją społeczną, jakiej dziecko
uczy się doświadczać w swoim życiu. Jakość więzi prenatalnej kształtuje
dynamikę relacji wewnątrzrodzinnych, w których nienarodzone dziecko
uczestniczy. Już przez samą swoją prenatalną obecność nawiązuje więzi
z poszczególnymi członkami wspólnoty rodzinnej. Z kolei dalsze relacje
społeczne, dostarczające kulturowych wzorców przeżywania okresu ciąży i traktowania człowieka przed narodzeniem, są równie decydujące nie
tylko dla charakteru przywiązania rodzicielskiego do dziecka prenatalnego, ale nade wszystko dla zaistnienia więzi prenatalnej. Dziecko poczyna i rodzi się bowiem w określonym środowisku społecznym i obszarze
kulturowym. Afirmowane przez rodziców wzorce społeczno-kulturowe
w procesie wychowania rodzinnego, szczególnie seksualno-prokreacyjnego, określają ich zdolność do przyjęcia tożsamości rodzicielskiej, prenatalnego macierzyństwa i ojcostwa oraz uznania osobowej tożsamości
ontycznej dziecka w prenatalnym stadium jego życia. Rodzice patrzą na
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nienarodzone dziecko oczyma zinterioryzowanych wartości kulturowych, moralnych i religijnych. Aprobowana przez nich aksjologia zaważy na tym, czy zechcą w ludzkim embrionie i płodzie rozpoznać własne dziecko i podjąć trud jego prenatalnego wychowania. Wydarzeniem
krytycznym dla wszystkich relacji społecznych, w których dziecko przed
narodzeniem uczestniczy, jest poronienie samoistne. System rodziny
i środowisko życia roniących muszą się zmierzyć z prenatalną śmiercią
dziecka, określić społeczny status rodziców doświadczających po stracie
procesu żałoby i odnieść się do moralnej powinności pochowania zwłok
zmarłego. Społeczna akceptacja bądź kontestacja personalistycznego
statusu osobowego embrionu i płodu określa całe wydarzenie poronienia samoistnego i pogrzebu dziecka prenatalnego oraz jakość kultury
ronienia w danej społeczności. Jeżeli uczyniono nienarodzone dziecko
członkiem wspólnoty rodzinnej i szerszej społeczności, wprowadzono je
w sieć relacji społecznych, to w sytuacji jego prenatalnej śmierci relacje
te staną się dla osieroconych rodziców drogą otrzymania pozytywnego
i konstruktywnego wsparcia społecznego, a ciało dziecka zostanie pochowane zgodnie z rytuałem pogrzebowym przynależnym osobie ludzkiej.
Negacja tożsamości osobowej dziecka prenatalnego w systemie rodzinnym i społecznym sprowadzi jego osobowe istnienie wyłącznie do poziomu życia biologicznego. Dla rodziny i społeczeństwa pozostanie ono
anonimowe tak za życia, jak i po śmierci. Znajdzie to swoje przełożenie
w postawach personelu medycznego, szpitalnych standardach postępowania z pacjentką roniącą ciążę, promulgowanych przepisach prawa regulujących pochówek zwłok dzieci martwo urodzonych, ustosunkowaniu się środowiska roniących, w tym także członków wspólnoty religijnej,
do kwestii pogrzebu osoby ludzkiej zmarłej przed narodzeniem, a nade
wszystko w postawach rodzicielskich samych rodziców. Pogrzeb dziecka
poronionego jest bowiem kryterium weryfikującym w praktyce życia podzielany przez roniących światopogląd i związany z nim system wartości.
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1. Więź prenatalna* jako główny wyznacznik postaw rodziców
wobec poronienia, zmarłego dziecka i jego pogrzebu
Poczęcie dziecka i okres ciąży należy uznać za fenomen nie tylko na
płaszczyźnie biologicznej, ale również społeczno-kulturowej. Stan ciąży i związana z nim tożsamość kobiety i mężczyzny, będących w procesie prokreacji, podlegają kontroli wzorców społecznych i kulturowych.
Normy te określają trajektorię właściwego postępowania ciężarnej, ojca
dziecka oraz innych osób z ich otoczenia, egzekwują przyjęcie adekwatnych postaw, wyznaczają spektrum zachowań społecznie pożądanych,
a ściśle determinujących sposób przeżywania okresu ciąży przez samych
rodziców. Przykładem modelowania zachowań rodzicielskich przez obowiązujące obecnie kanony nakazów kulturowych jest zjawisko daleko idącej medykalizacji ciąży. Systematyczne korzystanie przez ciężarną matkę
z opieki medycznej jest nie tylko pozytywnie oceniane, ale postrzegane
jako absolutna konieczność i uznawane za przejaw odpowiedzialności
i osobowej dojrzałości. Odstąpienie od regularnych wizyt u ginekologa
i posiadania osobistego lekarza prowadzącego ciążę najlepiej w ramach
prywatnej praktyki medycznej, rezygnacja z diagnostyki prenatalnej i cyklicznej kontroli rozwoju i stanu płodu spotykają się z dezaprobatą i są
traktowane jako zaniedbanie1.
Jednym z pierwszych i najwybitniejszych polskich badawczy pedagogiki i psychologii prenatalnej jest prof. Dorota Kornas-Biela, kierownik Katedry Psychopedagogiki w Instytucie Pedagogiki KUL. Autor pracy czerpał inspiracje i treści merytoryczne dotyczące więzi prenatalnej i wychowania prenatalnego przede wszystkim z licznie
cytowanych w niniejszym opracowaniu, pionierskich w polskiej literaturze naukowej
publikacji prof. Kornas-Bieli. Stanowią one jedno z najważniejszych źródeł dla pierwszego paragrafu poniższego rozdziału. Autor był uczestnikiem znakomitych wykładów
prof. Kornas-Bieli z psychopedagogiki prenatalnej, prowadzonych na Wydziale Teologii
KUL. W tym miejscu pragnie złożyć wyrazy wdzięczności prof. Dorocie Kornas-Bieli
za otwarcie na szerokie horyzonty badawcze pedagogiki prenatalnej oraz wyjątkową
formację etyczną i pedagogiczną, jaką otrzymał podczas wykładów.
1
Por. J. Łuczak-Wawrzyniak, Psychospołeczne aspekty ciąży, w: Położnictwo, t. 1 Fizjologia ciąży, dz. cyt., s. 221, 223; D. Kornas-Biela, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar
nauk o wychowaniu, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009, s. 21–22, 37; taż, Afirmacja życia
w kontekście jego zagrożeń po niepomyślnej diagnozie prenatalnej, w: Życie i śmierć. Wyzwania działalności charytatywnej, dz. cyt., s. 173–178; M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz. cyt., s. 11–13.
*
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Społeczna rola matki oczekującej narodzin dziecka nie pozwala kobiecie na publiczną (poza domem rodzinnym) artykulację niepokojów
związanych z przebiegiem ciąży. Uważa się, iż jej własne potrzeby winny
zejść na drugi plan, a uwaga koncentrować się wyłącznie na zapewnieniu
dobrostanu dziecku, z pominięciem pragnienia osiągnięcia także przez
nią samą bezpieczeństwa emocjonalnego. Wizja ciąży pełnej obaw i lęku
jest społecznie odrzucana, przy równoczesnej swoistej idealizacji tego
stanu. Za pożądany uznaje się obraz zdecydowanej, aktywnej i pewnej
siebie ciężarnej, niedoświadczającej ambiwalentnych uczuć i zmienności
nastroju, tryskającej radością i energią. Dostosowanie się matki dziecka prenatalnego do obowiązujących norm społeczno-kulturowych, regulujących zakres i sposób realizacji roli kobiety ciężarnej, zapewnia jej
przyznanie uprzywilejowanego statusu i nadanie określonej tożsamości
społecznej jako rodzicielki nowego członka społeczności2.
Przez środowiska feministyczne upowszechniane są przeciwstawne,
pesymistyczne tendencje, negujące wartość macierzyństwa, wyolbrzymiające związane z nim trudności oraz redukujące istotę kobiecości do
zachłannego korzystania ze swobód życiowych, podejmowania niezobowiązujących kontaktów seksualnych z wieloma partnerami, planowania
kariery i sukcesu zawodowego z wykluczeniem macierzyństwa, wyzwolenia z norm moralnych narzucających kobiecie społeczne wzorce zachowania. Feministki kreują obraz ciężarnej jako kobiety uciemiężonej
przez mężczyznę, rezygnującej z dotychczasowych przywilejów i planów
życiowych, zmuszonej porzucić aktywność zawodową, skazanej na utratę
atrakcyjności seksualnej i trudno odwracalne zmiany sylwetki. Dziecko
jest potencjalnym wrogiem jej urody, wolności i prawa do decydowania
o sobie. Regulacja poczęć przez wykorzystanie obecnie dostępnych środków antykoncepcyjnych* i metod zapłodnienia pozaustrojowego oraz
kontrola urodzeń przez stosowanie środków wczesnoporonnych i abor2
Por. A. Doroszewska, Strata dziecka w wyniku poronienia lub porodu przedwczesnego – wybrane aspekty socjologiczne, dz. cyt., s. 76–78.
*
Nieuprawnione jest częste zrównywanie naturalnego planowania rodziny i antykoncepcji, bowiem jako metody lub środki regulacji poczęć odwołują się do odmiennych
celów i założeń.
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cji uczyniły z ciąży przedmiot możliwego wyboru i wpisały ją w obszar
ludzkiej decyzyjności co do czasu i formy poczęcia, akceptacji bądź odrzucenia poczętego dziecka, oczekiwanej i chcianej liczby potomstwa.
Kultura konsumpcji i sukcesu, wymagająca od współczesnych mężczyzn
i kobiet aprobaty i podporządkowania się dominującym trendom estetyki i zachowania, odnoszenia sukcesów zawodowych, ścisłej kontroli i panowania nad swoim życiem, preferowania hedonistycznego stylu życia,
narzuciła obraz ciąży jako kolejnego wyzwania, które przy samodyscyplinie, ścisłej kontroli i odpowiednim zmotywowaniu musi zakończyć się
sukcesem. Dziecko, jak chce się twierdzić, nie stanowi już wartości samej
w sobie, ale jest środkiem zaspokajania potrzeb psychicznych rodziców:
samorealizacji, rozwoju osobistego, zabezpieczenia przed samotnością,
wzmocnienia więzi małżeńskiej. Mentalność ta wyklucza ze świadomości rodziców możliwość niepowodzenia prokreacji. Wtłaczana w umysły
młodych matek i ojców perspektywa panowania nad własną płodnością
i arbitralnego decydowania o okolicznościach inicjacji procesu prokreacyjnego pozostaje w kontradykcji do realnego wpływu rodziców na jego
niezaburzony przebieg i pomyślne zakończenie3.
W literaturze psychologicznej okres ciąży jest przyrównywany do
swoistego kryzysu psychologicznego, dokonującego rekonstrukcji dotychczasowego układu relacji rodziców wzajemnie wobec siebie i względem otoczenia, przeobrażającego warunki i organizację ich życia intymnego, rodzinnego i zawodowego oraz niosącego ze sobą nieuchronną konieczność podjęcia przez mężczyznę i kobietę nowych ról społecznych:
ojca i matki. Od pojęcia kryzysu mającego pejoratywne konotacje bardziej adekwatne wydaje się pojęcie rozwojowej destabilizacji, wiążącej
się z naturalną zmianą ról życiowych i stanem przejściowym, wynika3
Por. J. Łuczak-Wawrzyniak, Psychospołeczne aspekty ciąży, dz. cyt., s. 221, 223;
J. Łuczak-Wawrzyniak, M. Czarnecka, A. Bukowska, Strata dziecka. Różne perspektywy
postrzegania tego doświadczenia, w: Przegrane narodziny. Strata ciąży w aspekcie psychologicznym, socjologicznym, medycznym i etycznym, dz. cyt., s. 44–46; D. Kornas-Biela,
Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu, dz. cyt., s. 36–38; taż, Afirmacja życia w kontekście jego zagrożeń po niepomyślnej diagnozie prenatalnej, dz. cyt.,
s. 173–178.
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jącym z przechodzenia osoby dorosłej między kolejnymi etapami rozwojowymi. Prokreacja może być postrzegana jako stan kryzysowy, kiedy
ciąża pojawia się nagle i nieplanowanie na skutek uporczywego oddzielania seksualności od płodności, podejmowania współżycia seksualnego
z permanentnym wykluczeniem akceptacji jego naturalnej konsekwencji, czyli poczęcia dziecka, jak również w sytuacji powikłań i niepowodzeń położniczych. Okoliczności koncepcji, dojrzałość osobowa i cechy
osobowości rodziców, stan zdrowia matki, wspólna dla małżonków wizja
przyszłości, podzielany przez nich światopogląd, afirmowane wartości
i aprobowane normy moralne, poziom przygotowania do rodzicielstwa,
prowadzony styl życia, bezpieczeństwo socjoekonomiczne, gotowość do
rozwiązywania problemów, umiejętność adaptacji do zmiennych sytuacji
zaważą na tym, czy stan ciąży mający charakter bądź to nieplanowanego
kryzysu, bądź planowanej destabilizacji stanie się dla rodziców procesem
rozwojowym, czy doprowadzi do życiowego załamania i zrodzi konieczność interwencji kryzysowej. Sam fakt powołania nowego życia skłania
rodziców do refleksji nad sensem tego fenomenu, przemijalnością życia
i nieuchronnością śmierci. Egzystencjalne lęki są szczególnym doświadczeniem matek, borykających się z obawą o życie i zdrowie dziecka,
a w dalszej perspektywie mierzących się z możliwością własnej śmierci. Doświadczenia te narastają wraz z przebiegiem ciąży, zbliżającym się
terminem porodu i ewentualnym wystąpieniem powikłań położniczych.
Mogą wpływać na rozwój życia wewnętrznego, nierzadko duchowego
i religijnego ciężarnych, otwierając na transcendencję i ukazując właściwe ramy interpretacji ograniczonych potencjalności i sił człowieka. Dla
każdej kobiety ciąża jest okresem niepowtarzalnym i unikalnym, a sposób jej przeżywania jest wielorako uwarunkowany. Istnieje związek pomiędzy przebiegiem ciąży i porodu oraz związanym z nimi stanem zdrowia dziecka i jego dalszego rozwoju a charakterem i natężeniem zjawisk
psychologicznych doświadczanych przez matkę w ciąży i po narodzinach
dziecka4.
4
Por. J. Łuczak-Wawrzyniak, Psychospołeczne aspekty ciąży, dz. cyt., s. 222–223;
D. Kornas-Biela, Wokół początków życia człowieka, dz. cyt., s. 42–43; taż, Rodzina w pro-
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Równocześnie wraz ze wzrostem dziecka w okresie poprzedzającym jego
narodzenie na kolejnych etapach ciąży postępują procesy psychologicznego
rozwoju matki i ojca, adaptującego ich do nowej sytuacji życiowej oraz rozwoju więzi prenatalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem5. Każdy trymestr
charakteryzuje się swoistą dla niego dynamiką zmian w psychice i postawach rodziców, a także specyfiką kształtowania ich więzi z nienarodzonym
dzieckiem6. W rozwoju tej więzi można wskazać przełomowe wydarzenia,
intensyfikujące zaangażowanie rodziców w pogłębianie relacji ze swoim
dzieckiem i formowanie ich tożsamości rodzicielskiej7. Rodzice także mają
do spełnienia liczne zadania rozwojowe. Choć są one zróżnicowane płciowo
z racji odmienności pełnionych ról ojca i matki w procesie prokreacji, to
stanowią komplementarną całość. Przed kobietą stoją zadania: zapewnienia
bezpieczeństwa dziecku i sobie samej w okresie ciąży i w trakcie porodu;
uzyskania i potwierdzenia akceptacji obecności dziecka w relacjach rodzinnych ze strony najbliższych jej osób, a szczególnie ojca dziecka; podjęcia
i modelowania coraz głębszych relacji z dzieckiem w okresie prenatalnym
i po jego narodzinach; akomodacji do zadań opiekuńczo-wychowawczych
właściwych dla okresu noworodkowego i niemowlęcego oraz wspólnego
cesie prokreacji, w: Rodzina. Bezcenny dar i zadanie, red. J. Stala, E. Osewska, Radom:
Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2006, s. 531–534; taż, Pedagogika prenatalna.
Nowy obszar nauk o wychowaniu, dz. cyt., s. 100–106. Zob. także: J. Łuczak-Wawrzyniak, M. Czarnecka, A. Bukowska, Strata dziecka. Różne perspektywy postrzegania tego
doświadczenia, dz. cyt., s. 46–48; I. Barton-Smoczyńska, Rozwój więzi psychologicznej
między matką a dzieckiem w ciąży prawidłowej i powikłanej, „Życie i Płodność” 2008 nr
4, s. 77–78; K. Kossakowska-Petrycka, K. Walęcka-Matyja, Psychologiczne uwarunkowania wystąpienia depresji poporodowej u kobiet w ciąży o przebiegu prawidłowym i ciąży
wysokiego ryzyka, „Ginekologia Polska” 78: 2007 nr 7, s. 545.
5
Por. J. Łuczak-Wawrzyniak, M. Czarnecka, A. Bukowska, Strata dziecka. Różne perspektywy postrzegania tego doświadczenia, dz. cyt., s. 46–48; D. Kornas-Biela, Pedagogika
prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu, dz. cyt., s. 100–106; I. Barton-Smoczyńska,
Rozwój więzi psychologicznej między matką a dzieckiem w ciąży prawidłowej i powikłanej, dz. cyt., s. 81–82; M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem,
dz. cyt., s. 12–14.
6
Por. D. Kornas-Biela, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu, dz.
cyt., s. 73–84.
7
Por. tamże.
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z mężem przygotowania do ich wypełniania8. Do ojca należy: stworzenie
klimatu afirmacji ciężarnej żony i poczętego dziecka, zapewnienie im bezpieczeństwa i stabilizacji emocjonalnej, zorganizowanie życia rodzinnego
w taki sposób, który zagwarantuje matce właściwy komfort przeżywania
ciąży, pogłębianie relacji małżeńskiej z żoną, rozwijanie relacji ojcowskiej
z dzieckiem od poczęcia, uświadomienie sobie roli ojca w rodzinie i rozpoczęcie jej pełnienia jeszcze w prenatalnym stadium życia dziecka9. Właściwym dla obojga rodziców zadaniem okresu ciąży jest przygotowanie
rodzeństwa na przyjęcie nowego członka rodziny oraz wzmacnianie więzi
małżeńskich i rodzinnych. Oczekiwanie na narodziny dziecka jest związane
ze swoistym paradoksem. Z jednej strony jego poczęcie otwiera przed rodzicami perspektywę przyszłości, układania na nowo relacji, weryfikacji celów
i priorytetów życiowych, zmianę stylu życia. Z drugiej jednak jest niemal
jednocześnie powrotem do przeszłości, w której nierozwiązane dotąd konflikty i zranienia wyniesione z rodzin generacyjnych domagają się rozliczenia, rozwiązania i uzdrowienia10. Wychowanie dziecka, w tym wychowanie
prenatalne, ma bowiem swoje źródło w środowiskach i doświadczeniach
wychowawczych jego rodziców oraz w podejmowanych przez nich wysiłkach samowychowania siebie.
W przebiegu ciąży kobieta przechodzi kolejno: 1. proces włączania
przypadający na pierwszy trymestr ciąży; 2. proces różnicowania właściwy dla drugiego trymestru; 3. proces separacji wyróżniający ostatni,
8
Por. E. Bielawska-Batorowicz, Strata ciąży i jej następstwa dla kobiety, stosunku do
macierzyństwa, relacji z partnerem i kolejnym dzieckiem, w: Przegrane narodziny. Strata ciąży w aspekcie psychologicznym, socjologicznym, medycznym i etycznym, dz. cyt.,
s. 24–25; E. Bielawska-Batorowicz, Psychologiczne aspekty prokreacji, Katowice: „Śląsk”
Wydawnictwo Naukowe, 2006, s. 129.
9
Por. E. Bielawska-Batorowicz, Strata ciąży i jej następstwa dla kobiety, stosunku do
macierzyństwa, relacji z partnerem i kolejnym dzieckiem, dz. cyt., s. 24–25.
10
Por. J. Łuczak-Wawrzyniak, M. Czarnecka, A. Bukowska, Strata dziecka. Różne perspektywy postrzegania tego doświadczenia, dz. cyt., s. 46–47; D. Kornas-Biela, Pedagogika
prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu, dz. cyt., s. 34–35, 100–106; I. Barton-Smoczyńska, Rozwój więzi psychologicznej między matką a dzieckiem w ciąży prawidłowej
i powikłanej, dz. cyt., s. 81–82; M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić
z poronieniem, dz. cyt., s. 12–14.
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trzeci trymestr ciąży11. W każdym z trymestrów u matki następują zmiany w postrzeganiu własnego ciała, postrzeganiu siebie i w kontaktach
społecznych12. Ich specyfika jest zależna od określonej postawy wobec
macierzyństwa, jaką kobieta prezentuje. Matki ułatwiające rozwój dostosowują swoje życie do wymagań stanu błogosławionego, lepiej znoszą dolegliwości ciążowe, wysoko cenią macierzyństwo, ciąża stanowi dla nich
źródło radości, chętniej i szybciej nawiązują komunikację z dzieckiem,
kładą duży nacisk na rozwój przywiązania ojcowskiego, wybierają poród naturalny, oczekują go z radosnym zniecierpliwieniem, dostrzegają
kompetencje komunikacyjne i kognitywno-emocjonalne dziecka prenatalnego i noworodka13. Z kolei matki regulujące rozwój skupiają się na
zachowaniu dotychczasowego stylu życia pomimo odmiennego stanu,
rzadziej komunikują się z dzieckiem w okresie ciąży, wykazują wyższy
poziom lęku przed porodem, dlatego częściej decydują się na znieczulenie zewnątrzoponowe, trudniej jest im dostrzec kompetencje dziecka
nienarodzonego i noworodka14. Pomiędzy wymienionymi przeciwstawnymi kategoriami postaw: matek ułatwiających rozwój i matek regulujących rozwój dziecka prenatalnego istnieją również kategorie pośrednie15.
W odniesieniu do poronienia samoistnego za konieczne należy uznać
omówienie wszystkich trzech etapów powstania i rozwoju przywiązania
matczynego do dziecka. Choć rozciągają się one na kolejne etapy ciąży
i zwykle proces separacji dokonuje się w okresie, gdy ewentualna śmierć
dziecka zostanie już uznana w dokumentacji medycznej nie za poronienie samoistne, lecz martwe urodzenie, to jednak przebieg rozwoju więzi prenatalnej u matki jest zawsze zindywidualizowany. Kobiety tracące
dziecko przed 22. tygodniem ciąży mogą zatem pozostawać na różnych
etapach rozwoju więzi prenatalnej. Trudno jest bowiem wskazać cenzus
czasowy, wyrażający się w danym tygodniu ciąży, w którym matka z pewPor. J. Łuczak-Wawrzyniak, Psychospołeczne aspekty ciąży, dz. cyt., s. 223–224.
Por. D. Kornas-Biela, Wokół początku życia ludzkiego, dz. cyt., s. 5, 42–68.
13
Por. E. Bielawska-Batorowicz, Psychologiczne aspekty prokreacji, dz. cyt., s. 115–
11
12

116.

14
15

Por. tamże.
Por. tamże.

220

Rozdział 3

nością osiągnie dany etap rozwoju przywiązania do nienarodzonego
dziecka. Nie jest zatem zasadne uogólniające twierdzenie, iż matki tracące dziecko przed ukończeniem 22. tygodnia ciąży mają za sobą etapy włączania i różnicowania, a etapu separacji nie osiągają. Może, ale nie musi
tak być. Kobieta może bowiem nie przepracować nawet etapu włączania.
Pierwszy trymestr – proces włączania. Fakt poczęcia dziecka, niezależnie od tego, czy koncepcja była spodziewana, czy nieplanowana,
wywołuje u matek szeroką gamę skrajnych uczuć, od wskazujących na
pozytywne ustosunkowanie się względem dziecka i stanu błogosławionego, do wyrażających ambiwalentne nastawienie. Uczucia mające charakter biegunowy mogą się wzajemnie przeplatać, wzbudzając niepokój
o akceptację dziecka i jakość własnej postawy macierzyńskiej u kobiet,
które pragnęły jego poczęcia. Labilność emocjonalna, połączona z niedowierzaniem i zaskoczeniem, lękiem i płaczliwością oraz trudnościami w opanowaniu reakcji emocjonalnych, koncentrują uwagę kobiety
na niej samej i doświadczanych przez nią zmianach psychosomatycznych. Psychofizyczną kondycję matki w pierwszym trymestrze ciąży,
a zwłaszcza jej skupienie na sobie, symptomatologii ciąży i trudnościach w dostrzeżeniu realnej obecności dziecka, przyrównuje się do
normalnego i przejściowego okresu autystycznego*. Występujący w tym
czasie kryzys psychiczny, a raczej destabilizacja, jest normą, a nie zaburzeniem. Trudności psychosomatyczne pojawiające się w tym okresie, w innych warunkach mogłyby zostać zaklasyfikowane jako stany
depresyjne. Najważniejszym zadaniem rozwojowym tego etapu jest akceptacja wszystkich zmian, jakie dokonują się w organizmie i psychice
kobiety pod wpływem ciąży. Dotyczy to zwłaszcza dolegliwości właściPrzyrównanie pierwszego trymestru ciąży do normalnego okresu autystycznego może
wywołać u czytelnika zaskoczenie. Porównanie to, będące autorstwa Doroty Kornas-Bieli, wydaje się jednak bardzo trafnie określać kondycję psychiczną znacznej liczby
matek w pierwszym okresie ciąży, którą charakteryzuje czujna bierność (por. D. Kornas-Biela, Wokół początku życia ludzkiego, dz. cyt., s. 46). Należy również wziąć pod uwagę
te doniesienia z badań empirycznych, które obalają utrwaloną w literaturze przedmiotu
tezę, iż cechą charakterystyczną stanu emocjonalnego kobiety w pierwszym trymestrze
ciąży są negatywne i biegunowe emocje. Por. E. Bielawska-Batorowicz, Psychologiczne
aspekty prokreacji, dz. cyt., s. 117–121.

*
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wych dla pierwszego trymestru i swoistych dla danej kobiety, a utrudniających normalne funkcjonowanie w życiu prywatnym i zawodowym.
Przewlekłe nudności i wymioty mogą wynikać z przyczyn toksycznych
i hormonalnych, ale także komunikować przez reakcje fizjologiczne
stan emocjonalny matki i jej stosunek do dziecka*. Proces włączania,
zwany także wcielaniem, prowadzi do zaakceptowania dziecka przez
matkę w jej przestrzeni życiowej: cielesnej, umysłowej, emocjonalnej
i duchowej, w sferze wartościowania siebie jako kobiety i żony, w obszarze podejmowanych przez nią intymnych, rodzinnych i zawodowych
relacji. Polega na afirmacji istnienia dziecka, uzyskaniu przez nią samą
wewnętrznej zgody na bycie matką, uczynienia mentalnego miejsca dla
dziecka w realiach „własnego świata” i we własnym ciele oraz intencjonalnego włączenia go w cały proces życiowy matki z wszystkimi jego
kontekstami i planami na przyszłość16.
Choć pierwszy etap ciąży łączy się z doświadczeniem różnorako
motywowanego lęku: o własne zdrowie, o zdrowie dziecka, przed samym dzieckiem, przed reakcją męża i otoczenia na fakt poczęcia, przed
urodzeniem dziecka z wadą, przed powikłaniami położniczymi, przed
kontaktem z personelem medycznym, przed hospitalizacją, przed porodem, przed rolą matki i związanymi z nią obowiązkami i odpowiedzialnością, to dla większości kobiet staje się również źródłem radości
*
Dorota Kornas-Biela określa te reakcje fizjologiczne jako mowę ciała, poprzez którą
organizm matki może symbolicznie komunikować jej niechęć lub obawę przed dzieckiem bądź silny lęk o jego utratę. Por. D. Kornas-Biela, Wokół początku życia ludzkiego, dz. cyt. s.44–46.
16
Por. J. Łuczak-Wawrzyniak, Psychospołeczne aspekty ciąży, dz. cyt., s. 223–224;
J. Łuczak-Wawrzyniak, M. Czarnecka, A. Bukowska, Strata dziecka. Różne perspektywy
postrzegania tego doświadczenia, dz. cyt., s. 45–46; D. Kornas-Biela, Wokół początku życia ludzkiego, dz. cyt., s. 42–54; taż, Kształtowanie się przywiązania matki i dziecka w prenatalnym okresie jego rozwoju, w: Problemy współczesnej psychologii, t. 1, red. A. Biela,
C. Walesa, Lublin: Polskie Towarzystwo Psychologiczne, 1992, s. 256; E. Bielawska-Batorowicz, Psychologiczne aspekty prokreacji, dz. cyt., s. 112–114. Zob. także: A. Lepiarz,
Zmiany psychiczne doświadczane przez kobiety oczekujące narodzin dziecka, „Ginekologia Praktyczna” 18: 2010 nr 1, s. 54–55; M. Ilska, A. Kołodziej-Zaleska, A. Ilski, Objawy
prenatalne kobiet w ciąży prawidłowej i zagrożonej – analiza wpływu czynników ryzyka
i czynników ochronnych, „Ginekologia i Położnictwo” 36: 2015 nr 2, s. 62–63, 67–69.
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z poczęcia dziecka i zaspokojenia przez nie często skrywanych potrzeb:
uznania i szacunku, przynależności i bezpieczeństwa, pozytywnej samooceny, twórczości i rozwoju, sensu życia, obdarzania innych czułością i opieką17.
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje wykonanie pierwszego badania ultrasonograficznego na przełomie pierwszego i drugiego
trymestru ciąży (11–14. tydzień). Wyłącznie ze względów lekarskich dopuszczono możliwość przeprowadzenia badania przed 10. tygodniem*.
Pierwsze badanie USG jest jednym z najważniejszych przełomowych
wydarzeń w rozwoju więzi prenatalnej i przywiązania emocjonalnego
rodziców do nienarodzonego dziecka. Pomaga ono rodzicom w potwierdzeniu istnienia i urealnieniu obecności dziecka, uznaniu jego statusu
osobowego jako odrębnej względem matki osoby ludzkiej. Wraz z inicjacją procesu personalizacji płodu, uzyskania przez rodziców świadomości
jego bytowej autonomii i nadania mu indywidualnej tożsamości osobowej, równocześnie rozpoczyna się proces kształtowania ich tożsamości
rodzicielskiej, identyfikacji z rolą ojca i matki, weryfikacji posiadanych
wzorców rodzicielskich, określenia własnego modelu ojcostwa i macierzyństwa. Mężczyzna i kobieta uzmysławiają sobie, iż nie są przyszłymi,
potencjalnymi rodzicami, ale ich rodzicielstwo jest faktyczne, aktualne
i już się dokonuje. Tak jak w procesie wzrostu dziecka wyróżnia się stadium prenatalne, tak również ich rodzicielstwo, ojcostwo i macierzyństwo, ma swój prenatalny etap rozwoju, z właściwą dla siebie dynamiką
i określonymi zadaniami opiekuńczo-wychowawczymi. Wizualizacja na
ekranie monitora USG płodu wyglądem przypominającego noworodka,
z uwzględnieniem proporcji ciała odpowiednich dla danej fazy okresu
prenatalnego, pozwala rodzicom na weryfikację i falsyfikację błędnych
17
Por. D. Kornas-Biela, Wokół początku życia ludzkiego, dz. cyt., s. 49–51.
Towarzystwo zaleca wykonanie w ciąży o prawidłowym przebiegu nie więcej niż trzech
badań USG. Poza pierwszym badaniem przypadającym między 11. i 14. tygodniem,
kolejne winno się przeprowadzić w 18–24. i 28–32. tygodniu. Por. Przewodnik po Rekomendacjach Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie
przesiewowej diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży o prawidłowym przebiegu – 2012,
„Ginekologia Polska” 83: 2012 nr 5, s. 393.
*
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opinii dotyczących fizjonomii człowieka przed narodzeniem. Badanie
ultrasonograficzne jest istotnym stymulatorem do podjęcia przez rodziców różnorakich form komunikacji z dzieckiem prenatalnym oraz
do przestrzegania zaleceń profilaktycznych, leczniczych i higienicznych
w toku ciąży. Odgrywa zasadniczą rolę w zmianie u kobiety percepcji
swojego ciała, koncentracji uwagi na dziecku i zmniejszeniu ambiwalentnych uczuć względem niego. Za wysoce więziotwórcze uznaje się pierwsze badanie wykonane przed odczuciem przez matkę ruchów dziecka,
połączone z możliwością usłyszenia jego rytmu serca. Kolejne wizualizacje ultrasonograficzne nie odgrywają już tak istotnej roli jak pierwsze
doświadczenie obrazowania dziecka z ekspresją jego twarzy. Choć sama
technika wykonania badania jest mniej znacząca od realizacji związanych z nim oczekiwań kobiety, to precyzyjniejsze uchwycenie poszczególnych elementów wyglądu dziecka, np. mimiki twarzy, ultrasonografią trójwymiarową lub czterowymiarową jest korzystniejsze dla jakości
informacji uzyskanych przez rodziców w trakcie badania i budowania
na ich podstawie tożsamości dziecka. Zarówno dla matki, jak i dla ojca
pierwsze badanie USG techniką 3D lub 4D, pozwalające na monitorowanie rytmu pracy serca, aktywności ruchowej dziecka i doświadczenie
wyglądu jego twarzy, ma istotne znaczenie dla rozwoju ich przywiązania emocjonalnego, jednak w istotnie szerszym zakresie wpływa ono na
więź matki z dzieckiem, modelując więcej kategorii relacji matczynej niż
ojcowskiej. Tym niemniej wizualizacja dziecka jest dla ojca pewną formą pośredniego dostępu do łona matki i doświadczenia jego fizycznej
obecności. Niewspółmierność doświadczeń fizycznej relacji matki i ojca
z dzieckiem prenatalnym dzięki badaniu USG w jakimś sensie zostaje
ojcu zrekompensowana, a sama jego obecność w trakcie badania intensyfikuje pozytywne rezultaty diagnostyki dla kondycji psychicznej matki
i ich więzi małżeńskiej. Korzystny wpływ badania ultrasonograficznego,
jak również kardiotokograficznego (KTG), na stan psychiczny rodziców,
rozwój ich przywiązania do dziecka i dalszy przebieg ciąży, a nawet porodu, jest w dużej mierze zależny nie tylko od cech osobowości rodziców
i ich odporności na sytuację stresową, ale również od sposobu przepro-
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wadzenia badania przez personel medyczny. Szczególnie ważna jest postawa lekarza względem rodziców i samego dziecka, spójność pozytywnego przekazu werbalnego i niewerbalnego personelu, uwzględnianie reakcji emocjonalnych rodziców, przyjazna atmosfera badania, możliwość
zadawania przez rodziców pytań, udzielanie przez lekarza życzliwych
odpowiedzi językiem pojęć rodzinnych a nie medycznych i afirmującym
godność dziecka nienarodzonego, wyjaśnianie w przystępny dla rodziców sposób poszczególnych elementów obrazu ukazanego na monitorze
lub zapisu EKG. Każde badanie wiąże się u rodziców z napięciem wynikającym z obawy o stan zdrowia dziecka, zwłaszcza u osób lękowych
i neurotycznych bądź obciążonych ryzykiem genetycznym lub efektem
wieku. Wysoka jakość komunikacji lekarza z rodzicami może istotnie
obniżyć poziom lęku i niepokoju oraz wzmocnić ich pozytywne myślenie. Uzupełnienie badania ultrasonograficznego i kardiotokograficznego
o konsultację lekarską uznaje się za konieczne dla właściwego odbioru
informacji przekazanych rodzicom podczas badania. Podstawowym warunkiem profilaktyki negatywnych następstw diagnostyki prenatalnej jest
pozostawienie decyzji o jej wdrożeniu rodzicom, niestosowanie żadnych
form nacisku przez lekarza prowadzącego ciążę, dokładne informowanie
o przebiegu badania, zasadności jego wykonania, możliwych powikłaniach i ryzyku otrzymania błędnego wyniku. Badania prenatalne winny
zachować swój fakultatywny charakter18.
Drugi trymestr – proces różnicowania. Pierwszy trymestr ciąży
winien zostać uwieńczony osiągnięciem przez kobietę stanu akceptacji
dziecka i macierzyństwa. Osiągnięcie tego progu rozwojowego pozwala kobiecie przejść na wyższy poziom kształtowania tożsamości matczy18
Por. D. Kornas-Biela, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu,
dz. cyt., s. 79–83; taż, Kształtowanie się przywiązania matki i dziecka w prenatalnym
okresie jego rozwoju, dz. cyt., s. 256; taż, Przeżycia związane z diagnostyką prenatalną
a postawy wobec niej w literaturze przedmiotu, w: Z zagadnień psychologii prokreacyjnej,
red. E. Bielawska-Batorowicz, D. Kornas-Biela, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL,
1993, s. 27–35; taż, Wokół początku życia ludzkiego, dz. cyt., s. 159–167. Zob. także:
M. Stricherz, Ultrasonografy w służbie życiu, tłum. A. Babkiewicz, „Głos dla Życia” 63:
2003 nr 4, s. 22–23.
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nej i relacji z dzieckiem, czyli zainicjować i pomyślnie przebyć proces
różnicowania dziecka od swojej osoby. Nie jest to zadanie łatwe. Matka
zwykle silnie utożsamia się ze swoim dzieckiem, co jest zjawiskiem ze
wszech miar pozytywnym i wskazującym na prawidłowy rozwój więzi
prenatalnej. Traktuje je jako integralną część swojej bytowości, co w potocznym języku zostaje wyrażone przez użycie liczby mnogiej w opisie
doświadczeń i stanów tego okresu: „czujemy się dobrze”, „mamy już 15
tygodni” itp. Psychofizyczna symbioza matki i dziecka, właściwa dla ciąży, na poziomie mentalnym winna zmierzać do afirmacji dziecka jako
odrębnej ontycznie osoby, choć pozostającej z matką w niepowtarzalnej
i ścisłej relacji. Obecność dziecka wraz z kolejnymi tygodniami ciąży staje się coraz bardziej odczuwalna i widoczna, zarówno dla samej matki,
jak i otoczenia. Wydarzeniem przełomowym tego trymestru są pierwsze
odczucia ruchów dziecka, doświadczane pomiędzy 18. i 19. tygodniem
przez pierwiastki oraz 16. i 18. tygodniem przez wieloródki. Te pierwsze
doświadczenia aktywności psychoruchowej dziecka stanowią dla matki
silne przeżycie emocjonalne i mają istotny wpływ na przezwyciężenie jej
ambiwalentnej postawy względem niego. Matka pogłębia w sobie proces
personalizacji dziecka. Przez swoją ruchliwość komunikuje ono fizycznie nie tylko własną obecność, ale także potrzeby i stany dyskomfortu:
niedotlenienia, ucisku, negatywnej reakcji na silne dźwięki, jak również
oznaki dobrostanu. Dziecko tym samym mobilizuje matkę do zmiany
pozycji ciała, odpoczynku, dotlenienia lub wyciszenia. W ten sposób wywiązuję się między matką i dzieckiem swoisty i niepowtarzalny dialog.
Ono samo zaprasza matkę do tego dialogu, zważywszy, że od szóstego
miesiąca ciąży aktywność dziecka przyjmuje charakter synchronii interakcyjnej względem aktywności matki. Kiedy ruchy dziecka są widoczne,
a ich percepcja przez członków rodziny możliwa, stają się ważnym czynnikiem kształtowania więzi prenatalnej pomiędzy dzieckiem, jego ojcem
i rodzeństwem. Niemniej jednak dla ojca nie odgrywają one tak istotnej roli więziotwórczej jak dla matki. Matka coraz częściej rozmyślnie
podejmuje kontakt z dzieckiem w formie tzw. mowy wewnętrznej, obejmowania brzucha, zabaw słowno-dotykowych. Dokonuje jego myślowej
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wizualizacji, fantazjuje o jego cechach charakteru, predyspozycjach i fizjonomii, szczególnie twarzy. Wraz ze wzrostem intensywności ruchów
dziecka stopniowo przekierowuje swoją uwagę z siebie samej na dziecko,
koncentrując się na jego stanie zdrowia i potrzebach. Wykazuje większe
zainteresowanie rozwijającym się w łonie dzieckiem i jego prenatalnym
środowiskiem życia niż własnym otoczeniem. Istnieje ścisła korelacja pomiędzy czasem odczucia ruchów dziecka, wzrostem ich intensywności
na kolejnych etapach ciąży, charakterystyką, siłą i częstotliwością a rozwojem przywiązania emocjonalnego matki i jakością jej więzi z dzieckiem. Znaczenie więziotwórcze ma także zalecana ciężarnym praktyka
liczenia ruchów dziecka, pozwalająca ocenić poziom rozwoju i integracji
systemu nerwowego, wykryć ewentualne nieprawidłowości i odpowiednio wcześnie wdrożyć leczenie. Praktyka ta nie zwiększa niepokoju i lęku
kobiety o zdrowie dziecka i jej odpowiedzialności za prowadzone obserwacje. Wymaga ona jednak od matek umiejętności nadawania znaczenia
ruchom i oceny ich intensywności19.
Dostrzegalne przez środowisko oznaki ciąży i wyrażana dla niego
społeczna akceptacja utwierdzają kobietę w tożsamości matki i napawają
dumą. W wyglądzie zewnętrznym i zachowaniu kobieta stara się podkreślić swój błogosławiony stan. Wśród szeregu zachowań matek świadczących o akceptacji dziecka i pozytywnym ustosunkowaniu do macierzyństwa charakterystyczny jest zakup garderoby ciążowej, ubranek dla
noworodka, snucie planów dotyczących reorganizacji życia rodzinnego
19
Por. D. Kornas-Biela, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu, dz.
cyt., s. 82–84; taż, Kształtowanie się przywiązania matki i dziecka w prenatalnym okresie
jego rozwoju, dz. cyt., s. 254; taż, Wokół początku życia ludzkiego, dz. cyt., s. 54–60; taż, Jak
powstałem, dz. cyt., s. 31–32; taż, Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin, dz. cyt., s. 16;
I. Barton-Smoczyńska, Rozwój więzi psychologicznej między matką a dzieckiem w ciąży
prawidłowej i powikłanej, dz. cyt., s. 78; J. Łuczak-Wawrzyniak, Psychospołeczne aspekty
ciąży, dz. cyt., s. 224. Zob. także: E. Bielawska-Batorowicz, Strata ciąży i jej następstwa dla
kobiety, stosunku do macierzyństwa, relacji z partnerem i kolejnym dzieckiem, dz. cyt.,
s. 24–25; taż, Psychologiczne aspekty prokreacji, dz. cyt., s. 114–115; J. Łuczak-Wawrzyniak, M. Czarnecka, A. Bukowska, Strata dziecka. Różne perspektywy postrzegania tego
doświadczenia, dz. cyt., s. 46; A. Lepiarz, Zmiany psychiczne doświadczane przez kobiety
oczekujące narodzin dziecka, dz. cyt., s. 55–56.
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i zawodowego, wybór imienia, rezerwacja miejsca w szkole rodzenia itp.
W drugim trymestrze ciąży kobieta uzyskuje stabilizację uczuciową i hormonalną. Prawidłowy rozwój dziecka pozwala jej na czerpanie satysfakcji
z pożycia małżeńskiego. W tym okresie małżonkowie szczególnie poszukują wzajemnej bliskości. Współżycie dostarcza im niepowtarzalnych
doświadczeń. Okazując sobie wzajemnie miłość w zjednoczeniu małżeńskim, cieszą się równocześnie obecnością pomiędzy nimi dziecka jako jej
owocu. U niektórych kobiet łatwo dostrzegalne przez otoczenie fizyczne
oznaki ciąży wywołują niezadowolenie. Dotyczy to zwłaszcza tych, które
prezentują manichejskie podejście do współżycia seksualnego, rozpatrując je w kategoriach nieczystości, zła i prymitywnego ulegania namiętnościom ciała. Ciąża, będąca dla otoczenia dowodem ich aktywności seksualnej, budzi w nich poczucie winy i lęku. Problemy z akceptacją zachodzących pod wpływem ciąży zmian w sylwetce, charakteryzują również
kobiety opierające poczucie własnej wartości na wyglądzie zewnętrznym,
obawiające się utraty atrakcyjności w oczach męża i ewentualnej zdrady
z jego strony lub wykonujące specyficzny rodzaj pracy zawodowej, w którym nie aprobuje się fizjonomii ciąży. W procesie różnicowania następuje nie tyle zmiana charakteru relacji matki z dzieckiem, ile uzupełnienie
i wzbogacenie jego pełnej akceptacji i afirmacji przez kobietę o mentalne,
duchowe i fizyczne dostrzeżenie w nim odrębnej osoby. Pomagają w tym
doświadczanie ruchów dziecka w jej łonie oraz badania USG i KTG. Personalizacja dziecka, uznanie i fizyczne odczucie jego odrębności dzięki
wykazywanej przez niego aktywności psychoruchowej sprzyjają integracji psychicznej matki, rozwijają jej osobowość i pomagają w adaptacji do
trudów ciąży. Proces ten wyróżnia się także nawiązaniem bliższych relacji ciężarnej z jej własną matką. W obszarze tej relacji następuje faktyczne przedefiniowanie roli kobiety. Choć na zawsze pozostanie ona córką,
to równocześnie stała się także matką, osiągając status matki i pozycję
równorzędną z tą, jaką dotychczas zajmowała jej matka. Tym samym weszła w obręb doświadczeń znanych dotąd jedynie matce. Pamięć pozytywnych bądź negatywnych doświadczeń w relacjach ciężarnej z własną
matką z okresu dzieciństwa i dorastania może wzmocnić bądź zaburzyć
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identyfikację kobiety w roli matki i antycypację związanych z nią trudności, a także wpłynąć na charakter relacji z dzieckiem. Na stan emocjonalny ciężarnej znaczący wpływ ma jej otoczenie. Od najbliższych osób
będzie oczekiwała większego zainteresowania i uwagi20.
Trzeci trymestr – proces separacji. W ostatnim trymestrze ciąży
proces różnicowania przechodzi w proces separacji. Ten wieńczący etap
psychicznego dojrzewania, wiąże się z nieuchronnie nadchodzącą naturalną separacją matki od dziecka, co fizycznie i symbolicznie dokona się
w trakcie porodu. Wizja zakończenia ciąży napawa część kobiet smutkiem z powodu rychłej utraty uprzywilejowanego statusu społecznego
i wsparcia otrzymywanego ze strony otoczenia. W tym czasie obserwuje
się dwa rodzaje postaw u ciężarnych doświadczających uprzednio silnej ambiwalencji względem ciąży. Przeważająca część matek, które we
wczesnej ciąży wykazywały trudności w akceptacji tego stanu i samego
dziecka, u schyłku trzeciego trymestru całkowicie przezwycięża swoje
wątpliwości, w pełni przyjmuje rolę matki i z satysfakcją oczekuje narodzin dziecka. Etap pogodzenia się z faktem macierzyństwa już dawno został przez nie domknięty. Kobiety, które nadal nie zaaprobowały poczęcia
dziecka i bycia w ciąży, pogłębiają swoje niezadowolenie, nie nawiązują
bliższej więzi z dzieckiem, odrzucają rolę matki i otwarcie manifestują
swoją dezaprobatę przez uskarżanie się na dolegliwości fizyczne. Dla tych
matek okres ciąży nie był procesem rozwojowym, ale nieustanną negacją
prokreacji i osób z nią związanych21.
Por. J. Łuczak-Wawrzyniak, Psychospołeczne aspekty ciąży, dz. cyt., s. 224; E. Bielawska-Batorowicz, Strata ciąży i jej następstwa dla kobiety, stosunku do macierzyństwa,
relacji z partnerem i kolejnym dzieckiem, dz. cyt., s. 24–25; taż, Psychologiczne aspekty
prokreacji, dz. cyt., s. 114–115; J. Łuczak-Wawrzyniak, M. Czarnecka, A. Bukowska, Strata
dziecka. Różne perspektywy postrzegania tego doświadczenia, dz. cyt., s. 46; D. Kornas-Biela, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu, dz. cyt., s. 34–36, 79,
82–84, taż, Kształtowanie się przywiązania matki i dziecka w prenatalnym okresie jego
rozwoju, dz. cyt., s. 254; taż, Wokół początku życia ludzkiego, dz. cyt., s. 54–60; taż, Jak powstałem, dz. cyt., s. 31–32; taż, Rozwój człowieka od poczęcia do narodzin, dz. cyt., s. 16;
A. Lepiarz, Zmiany psychiczne doświadczane przez kobiety oczekujące narodzin dziecka, dz. cyt., s. 55–56; I. Barton-Smoczyńska, Rozwój więzi psychologicznej między matką
a dzieckiem w ciąży prawidłowej i powikłanej, dz. cyt., s. 78.
21
Por. J. Łuczak-Wawrzyniak, Psychospołeczne aspekty ciąży, dz. cyt., s. 224.
20
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Charakterystycznym symptomem trzeciego trymestru jest wzmożona aktywność ciężarnych, wynikająca ze zjawiska czystego gniazda, czyli
potrzeby przygotowania domu na przyjęcie nowego mieszkańca i członka rodziny. Narastające obawy o pomyślny przebieg porodu, lęk o dziecko i siebie samą, w jakieś mierze jest rozładowywany dzięki rozlicznym
działaniom skupiającym uwagę kobiety na wyprawce dla dziecka i uporządkowaniu domu. Intensyfikacja obaw i niepokoju może przerodzić
się w irracjonalny lęk i przesadną troskę o dziecko i własne bezpieczeństwo. Pogarsza to kondycję psychofizyczną matki, która powinna osiągnąć możliwy w warunkach trzeciego trymestru poziom pewności siebie
i mobilizacji przed porodem. Nierzadko kobiety regulują zaległe sprawy
i podejmują działania mające na celu zabezpieczenie najbliższych na wypadek ich śmierci w trakcie lub na skutek porodu. Kobieta może doświadczać poczucia spowolnienia umysłowego, problemów z koncentracją
i zapamiętywaniem, niechęci do podejmowania wysiłku intelektualnego.
Niektóre matki lokują w jeszcze nienarodzonym dziecku nadzieję na zaspokojenie potrzeb niezrealizowanych w ich własnym dzieciństwie i spodziewają się, iż dziecko uzdrowi ich zranienia. Większość matek oczekuje
porodu z radością. Rozwój w okresie okołoporodowym gotowości opiekuńczej matki i jej więzi emocjonalnej z dzieckiem jest warunkowany
przez następujące czynniki więziotwórcze: jakość dotychczasowej więzi
prenatalnej, poczucie bezpieczeństwa i bycia kochaną, prawidłowe relacje rodzinne i małżeńskie, wzrost sekrecji w kolejnych tygodniach trzeciego trymestru, a zwłaszcza kulminacyjny wyrzut na szczycie porodu
hormonów opieki, miłości i szczęścia (prolaktyny, oksytocyny i endorfin), brak komplikacji w trakcie porodu, brak powikłań poporodowych,
dobry stan zdrowia dziecka, nieprzerwany i wielozmysłowy kontakt matki z dzieckiem – szczególnie wzrokowy („oko w oko”) i fizyczny („twarzą
w twarz”), stała dostępność matki dla dziecka i wspólne przebywanie po
porodzie (rooming in), pozytywna i wspierająca obecność ojca podczas
porodu i po jego zakończeniu, podjęcie karmienia piersią, wdrukowany w mózgu matki schemat dziecięcości, wywołujący uczucia tkliwości
i pragnienie opieki. Urodzenie dziecka z widoczną wadą rozwojową lub
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chorobą wrodzoną, oddzielenie dziecka od matki spowodowane pogarszającym się stanem jego zdrowia lub wcześniactwem, brak stabilizacji
życiowej, konfliktowe relacje rodzinne i małżeńskie, związany z nimi
stres, brak bezpieczeństwa emocjonalnego utrudniają bądź nawet hamują rozwój więzi matczynej z dzieckiem w okresie perinatalnym22.
Ukazany powyżej proces adaptacji matki do stanu ciąży i kształtowania się przywiązania matczynego do dziecka prenatalnego jest każdorazowo wysoce zindywidualizowany i wieloczynnikowo uwarunkowany. Podobnie ma się rzecz z rozwojem więzi prenatalnej pomiędzy ojcem i nienarodzonym dzieckiem. Matka nawiązuje kontakt emocjonalny o wiele
wcześniej niż ojciec23. Ich rodzicielskie przywiązanie do dziecka stopniowo narasta wraz z jego prenatalnym rozwojem, choć intensywność relacji
matczynej na każdym etapie ciąży jest istotnie wyższa od natężenia relacji
ojcowskiej24. Każda z tych relacji cechuje się zatem zróżnicowaną płciowo
odmiennością jej przeżywania i doświadczania, odbioru i percepcji, sposobami jej nawiązania i wyrażania, dynamiką rozwoju i natężenia oraz
wpływem na jej formowanie kluczowych wydarzeń więziotwórczych:
przygotowania do poczęcia, potwierdzenia faktu koncepcji, afirmacji poczętego dziecka i jego personalizacji, zaakceptowania rodzicielstwa prenatalnego, ultrasonograficznej wizualizacji płodu, pierwszego odczucia
ruchów dziecka, uznania jego bytowej autonomii i odrębności względem
22
Por. D. Kornas-Biela, Wokół początku życia ludzkiego, dz. cyt., s. 60–65; taż, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu, dz. cyt., s. 77–78; J. Łuczak-Wawrzyniak, Psychospołeczne aspekty ciąży, dz. cyt., s. 224. Zob. także: H. Sawulicka-Oleszczuk, Rozwój więzi emocjonalnej między matką i dzieckiem w okresie noworodkowym, w: Problemy współczesnej psychologii, t. 1, dz. cyt., s. 279–282; E. Bielawska-Batorowicz, Powikłania przebiegu ciąży a spostrzeganie cech dziecka w okresie poporodowym,
w: Z zagadnień psychologii prokreacyjnej, dz. cyt., s. 145–161; taż, Psychologiczne aspekty
prokreacji, dz. cyt., s. 114–115; W. Fijałkowski, Konsekwencje psychologiczne uczestnictwa ojca w porodzie, w: Z zagadnień psychologii prokreacyjnej, dz. cyt., s. 47–59; A. Lepiarz, Zmiany psychiczne doświadczane przez kobiety oczekujące narodzin dziecka, dz.
cyt., s. 56; J. Łuczak-Wawrzyniak, M. Czarnecka, A. Bukowska, Strata dziecka. Różne
perspektywy postrzegania tego doświadczenia, dz. cyt., s. 45–47.
23
Por. E. Bielawska-Batorowicz, Strata ciąży i jej następstwa dla kobiety, stosunku do
macierzyństwa, relacji z partnerem i kolejnym dzieckiem, dz. cyt., s. 24–26.
24
Por. tamże.
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organizmu matki25. Relacje matczyna i ojcowska różnią się nade wszystko odmiennością ról pełnionych przez rodziców w procesie prokreacji
i związaną z nią uprzywilejowaną pozycją kobiety w komunikacji z dzieckiem, większym bogactwem doświadczeń psychofizycznych przywiązania
matczynego wynikającym z naturalnej symbiozy matki ze wzrastającym
w jej łonie dzieckiem. Tym samym relacje matczyne i ojcowskie nie tylko
odróżniają się komponentem fizycznym, ale także inną jakością komponentów: emocjonalnego, behawioralnego, duchowego i intelektualnego,
które niejako nabudowane są na charakterze i zakresie fizycznej więzi
rodzica z dzieckiem26. Biologia postawiła ojca w zdecydowanie trudniejszej pozycji, gdyż dla nawiązania więzi emocjonalnej z potomkiem potrzebuje on pośrednictwa kobiety i jej gotowości do stworzenia mu warunków kontaktu fizycznego z dzieckiem w sposób dla niego możliwy27.
Brak więzi fizycznej we wczesnej ciąży i ubogi charakter fizycznej relacji
z dzieckiem w drugim i trzecim trymestrze naturalnie obniżają intensywność przywiązania ojcowskiego w stosunku do przywiązania matczynego
i mają decydujące znaczenie dla czasowo odmiennej dynamiki ich procesualnego rozwoju28. Nie można na tej podstawie wysnuć wniosku, iż więź
ojcowska jest gorsza od więzi matczynej, ponieważ jest ona po prostu
jakościowa inna29. Sama wiedza o przebiegu życia prenatalnego, kompe25
Por. D. Kornas-Biela, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu,
dz. cyt., s. 73–78, 85–88, 95–101; taż, Kształtowanie się przywiązania matki i dziecka w prenatalnym okresie jego rozwoju, dz. cyt., s. 249–257; taż, Wokół początku życia
ludzkiego, dz. cyt., s. 47–53; E. Bielawska-Batorowicz, Strata ciąży i jej następstwa dla
kobiety, stosunku do macierzyństwa, relacji z partnerem i kolejnym dzieckiem, dz. cyt.,
s. 24–26; taż, Psychologiczne aspekty prokreacji, dz. cyt., s. 135–150.
26
Por. D. Kornas-Biela, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu,
dz. cyt., s. 97–100.
27
Por. E. Bielawska-Batorowicz, Determinanty spostrzegania dziecka przez rodziców
w okresie poporodowym, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1995,
s. 14–15.
28
Por. E. Bielawska-Batorowicz, Strata ciąży i jej następstwa dla kobiety, stosunku do
macierzyństwa, relacji z partnerem i kolejnym dzieckiem, dz. cyt., s. 24–26.
29
Por. D. Kornas-Biela, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu,
dz. cyt., s. 97–100; E. Bielawska-Batorowicz, Strata ciąży i jej następstwa dla kobiety,
stosunku do macierzyństwa, relacji z partnerem i kolejnym dzieckiem, dz. cyt., s. 25–26.
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tencjach kognitywno-emocjonalnych i psychoruchowych dziecka przed
narodzeniem oraz znajomość jego fizjonomii w poszczególnych stadiach
wzrostu wewnątrzmacicznego, choć zasadniczo pozytywnie oddziałuje
na postawę rodziców względem niego, nie znajduje prostego przełożenia
na powstanie i jakość ich więzi rodzicielskiej30. Dla przywiązania matczynego istotne są okoliczności poczęcia dziecka i jego akceptacja przez
otoczenie, a zwłaszcza przez ojca, pozytywna relacja z mężem, plany prokreacyjne, stabilna sytuacja rodzinna, bezpieczeństwo socjoekonomiczne, przeszłość ginekologiczna, pozytywne doświadczenia z przebiegu
poprzednich ciąż, prawidłowy rozwój obecnej ciąży, obraz siebie jako
kobiety, cechy osobowości, dobra samoocena, stabilność emocjonalna,
integracja psychiczna, poczucie kompetencji rodzicielskiej i zaradności
życiowej, posiadanie orientacji macierzyńskiej i zadaniowej, gotowość
opiekuńcza, akceptacja roli opiekuńczo-wychowawczej, akceptacja swojej płciowości i seksualności, wykluczenie lub obniżenie do możliwego
minimum czynników stresogennych w środowisku ciężarnej, przejawianie zachowań prozdrowotnych, transmisja międzypokoleniowa,
doświadczenie bycia matkowanym, pozytywna relacja z własną matką,
dobre wspomnienia relacji rodzinnych z dzieciństwa i dorastania, dominujące społeczno-kulturowe wzorce macierzyństwa i przeżywania
ciąży31. Na ostatnich etapach ciąży poważne znaczenie więziotwórcze
przypisuje się podjęciu przez matkę przygotowania do porodu w formie ćwiczeń oddechowych, mięśniowych i relaksacyjnych oraz jej pozytywnemu stosunkowi do karmienia piersią, powzięciu decyzji o naturalnym sposobie karmienia dziecka i przygotowaniu do tego zadania32.
30
Por. D. Kornas-Biela, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu,
dz. cyt., s. 74–75.
31
Por. D. Kornas-Biela, Kształtowanie się przywiązania matki i dziecka w prenatalnym okresie jego rozwoju, dz. cyt., s. 249–257; taż, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar
nauk o wychowaniu, dz. cyt., s. 73–78, 85–88, 95–101; taż, Wokół początku życia ludzkiego, dz. cyt., s. 47–53.
32
Por. D. Kornas-Biela, Kształtowanie się przywiązania matki i dziecka w prenatalnym okresie jego rozwoju, dz. cyt., s. 249–257; taż, Wokół początku życia ludzkiego, dz.
cyt., s. 60–65; J. Łuczak-Wawrzyniak, Psychospołeczne aspekty ciąży, dz. cyt., s. 224.
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Szkodliwy wpływ na kształtowanie się więzi prenatalnej ze strony matki
mają konflikty emocjonalne wyniesione z rodziny pochodzenia, urazy
i zranienia zadane przez rodziców ciężarnej, negatywne doświadczenia
w relacjach matka–córka, nieobecność własnego ojca w procesie wychowania, negatywne wzorce wychowawcze, opuszczenie przez męża,
odrzucenie dziecka przez ojca, brak wsparcia ze strony otoczenia, brak
wiedzy o psychofizycznym rozwoju dziecka prenatalnego, wcześniejsze
straty prokreacyjne, przeprowadzone aborcje, leczona niepłodność, poczęcie metodą zapłodnienia pozaustrojowego, stosowanie środków antykoncepcyjnych i wczesnoporonnych, ryzyko genetyczne, komplikacje
położnicze, poronienie zagrażające, domaganie się aborcji przez osoby
znaczące dla matki, lęk przed urodzeniem dziecka z wadą rozwojową
lub wrodzoną chorobą, niewydolność umysłowa, niewydolność życiowa, niedojrzała osobowość i zaburzenia nerwicowe33. Piśmiennictwo
jest rozbieżne co do oceny konsekwencji poznania płci dziecka podczas
badania ultrasonograficznego dla kształtowania przywiązania rodzicielskiego, tak ojcowskiego, jak i matczynego34.
Postawa ojca wobec dziecka w okresie prenatalnym, podobnie jak postawa matki, w zasadniczy sposób jest warunkowana doświadczeniami
wyniesionymi z rodziny generacyjnej. Oczekiwaniu ojca na narodziny
dziecka może towarzyszyć odżywanie nierozwiązanych konfliktów rodzinnych, zranień zadanych przez rodziców, żalu i napięć powodowanych
niezaspokojeniem potrzeb emocjonalnych właściwych dla okresu dzieciństwa i dorastania. W okresie ciąży mężczyzna dokonuje weryfikacji
postaw rodzicielskich swoich rodziców, zwłaszcza ojca. Brak silnych, po33
Por. D. Kornas-Biela, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu,
dz. cyt., s. 72–78, 85–88, 95–101; D. Kornas-Biela, Kształtowanie się przywiązania matki
i dziecka w prenatalnym okresie jego rozwoju, dz. cyt., s. 249–257; taż, Wokół początku
życia ludzkiego, dz. cyt., s. 47–53; E. Bielawska-Batorowicz, Strata ciąży i jej następstwa
dla kobiety, stosunku do macierzyństwa, relacji z partnerem i kolejnym dzieckiem, dz.
cyt., s. 24–26; taż, Psychologiczne aspekty prokreacji, dz. cyt., s. 135–150; I. Barton-Smoczyńska, Rozwój więzi psychologicznej między matką a dzieckiem w ciąży prawidłowej
i powikłanej, dz. cyt., s. 78.
34
Por. D. Kornas-Biela, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu,
dz. cyt., s. 85–88.
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zytywnych relacji uczuciowych z ojcem, jego nieobecność emocjonalna
w rodzinie, agresywne i przemocowe zachowania względem żony i dzieci lub całkowity brak ojca w domu rodzinnym utrudniają mężczyźnie
identyfikację z rolą ojca w prenatalnym stadium życia własnego dziecka
i na późniejszych etapach jego rozwoju. Mężczyźni wychowani w rodzinach małodzietnych bądź sami będący jedynakami, podobnie jak będące
w takiej sytuacji kobiety, mogą wykazywać poczucie braku kompetencji
w opiece nad małymi dzieci, gdyż we własnym dzieciństwie byli pozbawieni wzorców pełnienia roli opiekuńczo-wychowawczej względem rodzeństwa i nie angażowano ich w jej realizację. Informacja o poczęciu
dziecka może wywołać u ojca pozytywne reakcje, ale także lęk i niepokój,
ambiwalentne uczucia, obawy przed odpowiedzialnością lub zasadniczo
negatywną postawę, jednak nie przesądzają one o dalszym rozwoju więzi
emocjonalnej z dzieckiem. Wbrew początkowym trudnościom na kolejnych etapach ciąży dochodzi zwykle do nawiązania się przywiązania
ojcowskiego do dziecka. Istotnym czynnikiem decydującym o przebiegu
kształtowania się więzi prenatalnej ze strony ojca jest gotowość mężczyzny na poczęcie dziecka, zależna od jego integracji psychicznej i dojrzałości emocjonalnej, pozycji dziecka w hierarchii wartości ojca, stabilizacji socjoekonomicznej, perspektywy finansowej, jakości relacji z matką
dziecka, poziomu zadowolenia z pożycia małżeńskiego, satysfakcji z życia
małżeńskiego i rodzinnego, orientacji życiowej i planów prokreacyjnych.
Duże znaczenie dla przywiązania ojcowskiego mają postawa i zachowanie ciężarnej względem męża, angażowanie go lub wykluczanie z opieki
nad posiadanymi już dziećmi, przyznanie mu przez żonę właściwej roli
w okresie ciąży, oczekiwania małżonki co do sposobu pełnienia przez
mężczyznę roli ojca, pozycja męża i żony w życiu rodzinnym. Twierdzenie, że dla powstania więzi ojcowskiej zasadniczą kwestią jest, czy poczęcie dziecka było zaplanowane, czy doszło do niego bez wyraźnej zgody
ojca, jest fałszywe. Pewien wpływ na pojawienie się początkowych trudności z akceptacją dziecka mogą mieć okoliczności poczęcia w związku
nieformalnym lub w rezultacie zdrady małżeńskiej, jak również poczucie
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wykorzystania mężczyzny przez kobietę, wysuwanie przez nią oczekiwań
zawarcia małżeństwa lub roszczeń finansowych35.
Adaptacja mężczyzny do brzemienności żony i własnego prenatalnego ojcostwa przechodzi kilka faz. Pierwszy etap rozciąga się pomiędzy
otrzymaniem informacji o prawdopodobnym poczęciu dziecka a uzyskaniem potwierdzenia faktu koncepcji. W tej fazie ojcowie mogą doświadczać sprzecznych emocji, zmienności nastroju, oczekiwać negatywnego
wyniku lub wprost przeciwnie, przeżywać radość i dążyć do jak najszybszego uzyskania potwierdzenia. Dla ojców, którzy nie planowali poczęcia, może ono wywołać zawód i rozczarowanie. Drugi etap to rozłożony
w czasie proces afirmacji dziecka prenatalnego, jego personalizacji oraz
stopniowa akceptacja tożsamości rodzicielskiej i roli ojcowskiej, które
zapoczątkowane w tym okresie, pogłębiają się i intensyfikują przez całą
ciążę. We wczesnej ciąży zaangażowanie ojca w komunikację z dzieckiem
jest małe lub nie ma go wcale. Nierzadko wzorce społeczne podważają
w nim wiarę w możliwość jego pozytywnego udziału we wzroście wewnątrzmacicznym dziecka w pierwszych miesiącach ciąży. Dolegliwości
ciążowe pierwszego trymestru stawiają przed nim zadanie wsparcia emocjonalnego żony i wykazania względem niej postawy zrozumienia. Trudno jest mu jednak zmieniać i dostosowywać swoje zachowanie do stanu
błogosławionego małżonki. Wydarzeniem przełomowym tej fazy rozwoju przywiązania ojcowskiego jest badanie ultrasonograficzne, dzięki
któremu obecność dziecka w życiu ojca zostaje urealniona i przez niego
samego doświadczona. Ultrasonograficzna wizualizacja dziecka pozwala ojcu wejść w trzeci etap kształtowania zaangażowania, przypadający
mniej więcej pomiędzy 12. a 25. tygodniem ciąży. Oznaki ciąży żony stają
Por. D. Kornas-Biela, Wokół początku życia ludzkiego, dz. cyt., s. 72–89; taż, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu, dz. cyt., s. 95–101; E. Bielawska-Batorowicz, Psychologiczne aspekty prokreacji, dz. cyt., s. 123–128, 137–150. Zob.
także: E. Bielawska-Batorowicz, B. Błaszczyk, S. Fijak, K. Kostrzewa, D. Olesienkiewicz,
D. Pabich, A. Przedborska, Kształtowanie się więzi emocjonalnej ojca z dzieckiem w okresie ciąży i po porodzie, „Psychologia Rozwojowa” 2002 nr 7, s. 61–69; K. Kolska, Jak
pani może mówić o dziecku, dz. cyt., s. 8; K. Szymona-Pałkowska, Psychologiczna analiza
doświadczeń rodziców w sytuacji ciąży wysokiego ryzyka, Lublin: Towarzystwo Naukowe
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2005, s. 61–75.
35
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się w tym czasie dla niego widoczne. Sylwetka kobiety ulega zasadniczym
przeobrażeniom. Matka odczuwa ruchy dziecka, które z czasem stają się
dostępne także dla ojca. Możliwość komunikacji dotykowej przez obejmowanie brzucha żony, śledzenie ruchów dziecka, stymulowanie jego
ruchliwości, reakcje dziecka na głos ojca mają zasadniczy wpływ na
dynamikę i natężenie ich wzajemnej więzi. Mężczyźni w swoich fantazjach o dziecku wyobrażają je sobie jako już starszego chłopca lub starszą
dziewczynkę, z którymi mogą swobodnie nawiązać kontakt. Są bardziej
skłonni od matek traktować płód jako odrębną osobę, jednak rzadziej
przypisują dziecku indywidualne cechy. Środkowy okres ciąży to także
czas specyficznych doświadczeń podczas zjednoczenia małżeńskiego.
Mężczyźni przejawiają różne postawy wobec współżycia z brzemienną
żoną. Ciężarna sylwetka wzmacnia u niektórych pożądanie seksualne,
u innych natomiast budzi negatywne emocje i obniża pociąg seksualny.
Nierzadko mężczyźni doświadczają w trakcie współżycia silnego wzruszenia powodowanego obecnością dziecka. Inni czują się jego obecnością
skrępowani. Są również tacy, którzy traktują ciężarną kobietę wręcz jak
sacrum i powstrzymują się od współżycia, by nie znieważać jej swoim
pożądaniem. W całej gamie zróżnicowanych zachowań mężczyzn dominuje odczucie lęku przed uszkodzeniem dziecka lub wywołaniem
poronienia. Relacje seksualne w ciąży winny być przedmiotem szczerej rozmowy pomiędzy małżonkami, a wszelkie wątpliwości dotyczące
przeciwwskazań do współżycia powinny zostać wyjaśnione przez lekarza. Nowego znaczenia nabierają także pozaseksualne formy wyrażania czułości i bliskości. Ostatni etap wzrostu przywiązania ojcowskiego przypada na okres przygotowań do porodu. Mężczyzna koncentruje swoją uwagę na potrzebach dziecka i stanie zdrowia żony. Przeżywa
silne emocje, w tym rozdrażnienie, niepokój, napięcie, dezorientację,
a zwłaszcza lęk o przebieg porodu, bezpieczeństwo żony i dziecka,
obawę przed poradzeniem sobie z zadaniami pielęgnacyjnymi i opiekuńczymi nad noworodkiem, przed byciem odsuniętym na drugi plan
przez żonę koncentrującą się na dziecku. Ojcowie często ulegają stereotypom silnego i niewzruszonego mężczyzny, nie ujawniając swo-
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ich trudności emocjonalnych. Może to jednak znaleźć konsekwencje
w pojawiających się zaburzeniach psychosomatycznych. Szczery dialog małżonków o wszystkich przeżyciach związanych z ciążą i ich pełna zrozumienia postawa względem siebie redukują napięcia, działają
uspokajająco, wzmacniają wzajemne więzi i wzbogacają osobowość36.
Przebieg rozwoju przywiązania ojcowskiego do dziecka prenatalnego
i zakres wsparcia udzielanego kobiecie przez mężczyznę w okresie ciąży są zależne od prezentowanego przez ojca typu postawy rodzicielskiej:
uczestniczącej lub obserwującej. Ojcowie uczestniczący w wysokim stopniu angażują się w relację z ciężarną żoną, udzielają jej wsparcia emocjonalnego, troszczą się o dobrostan matki i dziecka, zależy im na komunikacji prenatalnej z potomkiem, wykazują zainteresowanie rozwojem ciąży i zdrowiem dziecka, personalizują płód, chcą uczestniczyć w porodzie
i pełnić rolę opiekuńczo-pielęgnacyjną dla noworodka. Ojcowie obserwujący trudniej nawiązują kontakt z dzieckiem przed jego narodzeniem,
w mniejszym stopniu uczestniczą w przebiegu ciąży, wykazują mniejsze
zainteresowanie potrzebami matki, dystansują się od udziału w porodzie
i sprawowania opieki nad noworodkiem37.
Dla jakości więzi prenatalnej i związanych z nią postaw rodzicielskich okresu ciąży istotna jest motywacja rodziców do posiadania dziecka, a także podjęcia decyzji o przeprowadzeniu diagnostyki
prenatalnej, zwłaszcza inwazyjnych badań prenatalnych. Niewłaściwe
motywacje leżące u podstaw starań o poczęcie dziecka i zlecenia wykonania badań prenatalnych mogą stanowić zasadnicze przeszkody
nie tylko utrudniające, ale wręcz hamujące rozwój więzi z dzieckiem38.
36
Por. D. Kornas-Biela, Wokół początku życia ludzkiego, dz. cyt., s. 72–89; E. Bielawska-Batorowicz, Psychologiczne aspekty prokreacji, dz. cyt., s. 123–128, 137–150. Zob.
także: E. Bielawska-Batorowicz, B. Błaszczyk, S. Fijak, K. Kostrzewa, D. Olesienkiewicz,
D. Pabich, A. Przedborska, Kształtowanie się więzi emocjonalnej ojca z dzieckiem w okresie ciąży i po porodzie, dz. cyt., s. 61–69.
37
Por. E. Bielawska-Batorowicz, Psychologiczne aspekty prokreacji, dz. cyt., s. 127–128.
38
Por. D. Kornas-Biela, Kształtowanie się przywiązania matki i dziecka w prenatalnym okresie jego rozwoju, dz. cyt., s. 256–257; taż, Przeżycia związane z diagnostyką
prenatalną a postawy wobec niej w literaturze przedmiotu, dz. cyt., s. 28–34.
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Dziecko bywa postrzegane i używane jako środek do potwierdzania
przez rodziców własnej zdatności do budowania relacji małżeńskich i rodzinnych, udowadniania sobie samym, jak również środowisku swojej
pełnowartościowości jako mężczyzn i kobiet potencjalnie płodnych, aktywnych seksualnie i zdolnych do prokreacji, a tym samym do budowania
obrazu własnej męskości i kobiecości na społecznym uznaniu rodzicielstwa. Wówczas to rodzice akceptują sam społeczny status ojca i matki, ale
z wyłączeniem konieczności przeżycia trudów ciąży i dalszych problemów pielęgnacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych. Osoby ukierunkowane na dominację i sprawowanie nad innymi kontroli oraz czerpiące
satysfakcję z uprawnień przysługujących im jako przełożonym, znajdują
upodobanie we władzy rodzicielskiej, która rozciąga się nad słabszymi
od nich dziećmi, zwłaszcza w okresie ich prenatalnego rozwoju, bowiem
późniejsze stopniowe usamodzielnianie się dziecka jest dla osób o tak
zorientowanej osobowości trudne do zaakceptowania. Niektórzy rozpatrują rodzicielstwo w kategoriach przedłużenia własnego życia przez
dzieci, zapewnienia sobie nieśmiertelności międzypokoleniowej i osiągnięcia poprzez dziecko niezrealizowanych celów oraz wykonania planów. Takie nastawienie stanowi zagrożenie dla tożsamości dziecka jako
niezależnej osoby, mającej prawo do urzeczywistnia swojej odrębności
i indywidualności. Dążenie do poczęcia dziecka może być także wyrazem zamiaru kobiety zwrócenia na siebie uwagi męża, uzyskania uprzywilejowanego statusu społecznego, przywiązania i uzależnienia męża od
siebie bądź zmuszenia partnera do kontynuowania związku i zawarcia
małżeństwa. Przy takim ukierunkowaniu dochodzi do instrumentalnego
wykorzystania dziecka we wzajemnych konfliktach rodziców. Nakreślone
przykłady błędnych motywów decyzji prokreacyjnych wynikają nie tylko
z neurotycznej osobowości rodzica, ale prowadzą także do ukształtowania w przyszłości zaburzonej osobowości u dziecka. Równie szkodliwe
w rozwoju więzi prenatalnej, jak kierowanie się negatywnymi motywami
w planowaniu dzietności, są rozpowszechniane przez środowiska aborcyjne fałszywe przekonania, iż dzieci nieplanowo poczęte nie będą szczęśliwe i nie wywiąże się pomiędzy nimi i rodzicami głębokie przywiązanie
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i miłość. Tego typu opinie zostały zakwestionowane w badaniach empirycznych. Okoliczności poczęcia, niejednokrotnie trudne i dramatyczne,
nie przesądzają o rozwoju i sile przywiązania rodzicielskiego do dziecka
w kolejnych etapach ciąży i po porodzie39.
Wybór inwazyjnej diagnostyki prenatalnej zmierzającej do wykrycia ryzyka genetycznego często wiąże się z silnym lękiem rodziców przed urodzeniem dziecka chorego i równie silnie oddziałującymi na nich tendencjami
antynatalistycznymi, dominującymi w ich środowisku życia, które przekładają się na społeczne oczekiwania nakłaniające do przeprowadzenia bądź
przywalające na dokonanie aborcji eugenicznej. Osoby nieprzystępujące do
diagnostyki z pozytywną motywacją potwierdzenia dobrego stanu zdrowia
dziecka i gotowością do jego przyjęcia w sytuacji niepomyślnej diagnozy,
lecz z zamiarem wykrycia niepełnowartościowego płodu i jego usunięcia,
nie będą nawiązywały więzi emocjonalnej do momentu otrzymania ostatecznego wyniku badania. Napięcie związane z oczekiwaniem na uzyskanie
diagnozy zagraża psychofizycznemu zdrowiu ciężarnej i może skutkować
zaburzeniami rozwoju płodu. Często nawet negatywny wynik, wykluczający
wadę rozwojową lub chorobę wrodzoną, nie jest dla rodziców wystarczający. Podważając jego wiarygodność, z obawą i dystansem wobec dziecka
oczekują oni porodu, który pozwoli im ostatecznie zweryfikować rzetelność otrzymanych danych. Tym samym dziecko nie tylko wzrasta w emocjonalnej pustce, ale urasta w oczach rodziców do rangi wroga stabilności
i utylitarno-hedonistycznej jakości ich dotychczasowego życia. Zgodnie z tą
mentalnością życie dziecka jest przez nich oceniane w kategoriach użyteczności, przydatności i ekonomicznej opłacalności. Jednostki niespełniające
stawianych wymogów, nie zasługują ani na przywiązanie rodzicielskie, ani
na kontynuację życia. Taki system wartości narzuca rodzicom role śledczych
i selekcjonerów ich własnych dzieci, uzależniając przyjęcie postawy ojcow-

39
Por. D. Kornas-Biela, Kształtowanie się przywiązania matki i dziecka w prenatalnym okresie jego rozwoju, dz. cyt., s. 256–257; taż, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar
nauk o wychowaniu, dz. cyt., s. 95.
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skiej i macierzyńskiej od jakości zdrowia płodu, który otrzyma status osoby
po weryfikacji określonych kryteriów pełnowartościowego życia40.
W kontekście powyższych analiz należy stwierdzić, iż więź prenatalna
jest międzyosobową relacją dokonującą się pomiędzy rodzicem i dzieckiem przed jego narodzeniem, rozwijającą się i intensyfikującą w trakcie
ciąży, a następnie kontynuowaną po porodzie. Powstanie tej więzi i jej
dalszy rozwój warunkowane są rozlicznymi czynnikami. Relacja ta ma
charakter dynamiczny, jest płciowo zróżnicowana i podlega zmianom
rozłożonym w czasie. Poza komponentem emocjonalnym należy w niej
wyróżnić także aspekt behawioralny, intelektualny, moralny, duchowy
i rodzinno-społeczny, gdyż także i ona jest relacją społeczną. Dziecko bowiem poczyna się i rodzi w konkretnych relacjach społecznych, określonej rodzinie i środowisku społecznym. E. Bielawska-Batorowicz wskazuje
na trzy główne składowe więzi emocjonalnej rodzica z dzieckiem przed
narodzeniem. Pierwszą składową jest uznanie odrębności płodu jako autonomicznej osoby, ontycznie niezależnej od matki, choć związanej z nią
ścisłą relacją psychofizyczną. Drugi element, nabudowany na pierwszej
składowej, polega na przypisywaniu dziecku prenatalnemu określonych
indywidualnych i swoistych dla niego cech i właściwości psychicznych,
a dotyczących jego płci, aktywności ruchowej, wyglądu zewnętrznego,
przejawianego nastroju, predyspozycji interpersonalnych, wrażliwości na
bodźce. Ten rodzaj fantazjowania o dziecku konstytuuje pożądany przez
rodziców obraz dziecka wyobrażonego, będącego nosicielem tej charakterystyki psychicznej, jaką rodzice chcieliby, aby dziecko miało. Trzecia
składowa, stanowiąca konsekwencję i dopełnienie dwóch poprzednich,
polega na nawiązaniu i podtrzymaniu interakcji rodzica z dzieckiem.
Wymieniane przez psychologów elementy komponentu emocjonalnego
więzi prenatalnej, które winny charakteryzować komponent określony
40
Por. D. Kornas-Biela, Afirmacja życia w kontekście jego zagrożeń po niepomyślnej
diagnozie prenatalnej, dz. cyt., s. 173–181; taż, Przeżycia związane z diagnostyką prenatalną a postawy wobec niej w literaturze przedmiotu, dz. cyt., s. 28–34; taż, Rodzina w procesie prokreacji, dz. cyt., s. 491–492; taż, Psychologiczne problemy poradnictwa
genetycznego i diagnostyki prenatalnej, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, 1996; taż,
Wokół początku życia ludzkiego, dz. cyt., s. 173–185.
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raczej jako emocjonalno-behawioralny, są warunkowane przez pozostałe
składowe przywiązania prenatalnego – aspekt behawioralny, intelektualny, moralny, duchowy i społeczno-rodzinny, tworząc z nimi komplementarną całość. Istotne jest bowiem, aby nie ograniczać więzi prenatalnej
tylko do aspektu emocjonalnego, ale ukazywać go w ścisłej łączności z innymi. To holistyczne ujęcie relacji dziecka z rodzicami w okresie prenatalnym zabezpiecza przed redukcjonistycznym zawężaniem jej wyłącznie
do wymiaru psychicznego (emocjonalnego i behawioralnego), z pominięciem wymiarów: duchowego, społecznego i moralnego. Psychologia
prenatalna wypracowała liczne koncepcje więzi emocjonalnej rodziców
z dzieckiem nienarodzonym. W dużym uproszczeniu można je uszeregować według dwóch kryteriów klasyfikacyjnych. Pierwsze dotyczy wykazywanych przez rodziców zachowań, świadczących o przywiązaniu do
dziecka. Drugie obejmuje przeżycia rodziców i ich subiektywne odczucie
więzi z dzieckiem. Reprezentatywną dla pierwszego podejścia jest koncepcja M. S. Cranley, dla drugiego koncepcja J. T. Condona41.
Jakość więzi prenatalnej jest głównym czynnikiem decydującym o postawach, jakie rodzice przyjmują wobec utraconego dziecka, wydarzenia
poronienia i problematyki zorganizowania jego pochówku. T. Mądrzycki
definiuje postawę jako utrwaloną i wewnętrznie spójną organizację psychiczną człowieka, mającą swój przedmiot i określoną strukturę złożoną z elementów składowych, do których zaliczył komponent poznawczy
(wiedza, przekonania, światopogląd), komponent behawioralny (reakcje
ekspresywne: werbalne i niewerbalne – opinie, działania), wyrażający
się w określonym działaniu względem przedmiotu postawy i będący jej
zewnętrznym przejawem, oraz komponent emocjonalno-motywacyjny
(uczucia, szczególnie uczucia wyższe; motywy, życzenia, dążenia, pragnienia). To podmiotowe ukierunkowanie behawioralne, poznawcze i emocjonalno-motywacyjne odnosi się zawsze do określonego przedmiotu postawy, którym może być dana osoba, wydarzenie, jednostkowa rzecz bądź
41
Por. E. Bielawska-Batorowicz, Psychologiczne aspekty prokreacji, dz. cyt., s. 129–
135; taż, Determinanty spostrzegania dziecka przez rodziców w okresie poporodowym, dz.
cyt., s. 11–16.
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klasa przedmiotów. Postawa zawiera stronę wewnętrzną, czyli subiektywną dla jej podmiotu i stanowiącą podmiotową strukturę składników
postawy, oraz stronę zewnętrzną, dostępną poznawczo dla otoczenia jednostki i wyrażającą związek pomiędzy podmiotem i przedmiotem postawy. W tym sensie przywiązanie prenatalne ojca i matki do nienarodzonego
dziecka należy rozpatrywać w kategoriach postawy. Istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy potrzebami podmiotu a jego postawami. Postawy formują
się przez zaspokajanie potrzeb jednostki w danym kontekście społecznym
w takim znaczeniu, iż przedmiot postawy, początkowo stanowiący dla jednostki wartość ze względu na zaspokajaną przez niego potrzebę, z czasem
uniezależnia się i autonomizuje od wartości przypisywanej mu z powodu
realizacji związanej z nim potrzeby i zyskuje dla podmiotu wartość samą
w sobie, stając się obiektem jego uczuć, myśli i działań już niezależnie od
tego, czy potrzeba uprzednio z nim utożsamiana zostaje zaspokojona, czy
też nie. To nie potrzeby biologiczne, lecz potrzeby wyższe (intelektualne,
estetyczne, religijne, moralne itp.) są głównym elementem ukształtowanej
postawy. Zazwyczaj potrzeby wyższe wyrażają się pośrednio w formie postaw, a ich przedmiot w przeważającej większości jest tożsamy z przedmiotem postaw. W przypadku poronienia o postawie miłości rodziców względem dziecka będzie można zatem mówić dopiero wówczas, gdy pomimo
śmierci dziecka i utraty na skutek poronienia możliwości zaspokojenia
ich potrzeb rodzicielskich, społecznego uznania czy potwierdzenia własnej wartości, czyli realizacji potrzeb wyższych, dziecko nadal pozostaje
dla rodziców wartością samą w sobie i nie jest odrzucane z powodu całego
spektrum negatywnych emocji i doświadczeń towarzyszących jego śmierci. To bezinteresowne zorientowanie na dziecko może się wyrażać w działaniach zmierzających do oddania szacunku jego ciału, podtrzymywaniu
o nim żywej pamięci, sprzeciwie wobec opinii podważających posiadaną
przez niego za życia godność osoby ludzkiej i publicznym potwierdzeniu
tej godności w formie pogrzebu, jeżeli warunki społeczne pozwolą na jego
wyprawienie42.
42
Por. T. Mądrzycki, Psychologiczne prawidłowości kształtowania się postaw, Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictwo Szkolnych, 1970, s. 12–27.
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Omówiony wyżej zespół czynników, który w jednostkowym przypadku prowadzi do ukształtowania się przywiązania rodzicielskiego do
dziecka prenatalnego, wraz z całą charakterystyką samej więzi prenatalnej, stanowi matrycę, kontekst sytuacyjny, ramy powstania i spektrum
faktorów bezpośrednio i pośrednio modelujących postawy rodziców
w obliczu utraty dziecka w wyniku poronienia samoistnego. Dotyczy to
także czynników utrudniających bądź hamujących rozwój przywiązania
ojcowskiego i matczynego. Z tego względu poznanie uwarunkowań i okoliczności rozwoju oraz przebiegu kolejnych faz wzrostu więzi prenatalnej jest konieczne dla właściwego uchwycenia i zrozumienia złożoności
reakcji emocjonalnych, wyrażanych motywacji, ujawnianych poglądów
i przekonań, podejmowanych działań i przejawianych zachowań składających się na postawę matki i ojca w niepowodzeniu prokreacyjnym.
Na komponenty (poznawczy, behawioralny, emocjonalno-motywacyjny)
ogólnej postawy rodziców wobec dziecka w sytuacji poronienia składa
się treść i zawartość poszczególnych komponentów więzi prenatalnej (intelektualnego, emocjonalnego, behawioralnego, moralnego, społeczno-rodzinnego, duchowego) oraz przywiązania rodzicielskiego jako całości
odniesień rodzica do dziecka. Widoczny związek pomiędzy postawą rodziców wobec poronienia, zmarłego dziecka i jego pogrzebu a jakością
więzi prenatalnej wiążącej rodzica z dzieckiem przed jego śmiercią, dostrzegalny jest na przykładzie przebytego przez rodzica wychowania prokreacyjnego i seksualnego, które jest jednym z istotnych, spośród wielu
innych, czynników kształtujących jego przywiązanie do dziecka w okresie prenatalnym.
W zasadzie nie chodzi tu wyłącznie o zinstytucjonalizowane formy
takiego wychowania w postaci zajęć szkolnych lub pozalekcyjnych. Niewątpliwie odgrywają one niebagatelną rolę w kształtowaniu postaw młodzieży, głównie z czterech powodów: po pierwsze, ich adresatem są osoby w wieku rozwojowym, szczególnie podatne na modelowanie wzorców
psychoseksualnych i prokreacyjnych; po drugie, przekazywane treści
odwołują się do konkretnego systemu wartości, nie zawsze jednak jawnego dla odbiorcy; po trzecie, program kształcenia jest ukierunkowany
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na formowanie ściśle zdefiniowanych postaw; po czwarte, przekazywane treści są uwiarygodniane autorytetem szkoły jako uznanej społecznie instytucji edukacyjno-wychowawczej43. Udział środowiska szkolnego
w wychowaniu seksualnym i prokreacyjnym powinien opierać się na zasadzie pomocniczości w stosunku do rodziny jako pierwotnego środowiska wychowawczego44. Szkolne zajęcia wychowania do życia w rodzinie
zostały wprowadzone w polskim szkolnictwie na mocy decyzji ustawodawcy wyrażonej w art. 4 Ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu
rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży45. Minister Edukacji Narodowej rozporządzeniem z dnia
12 sierpnia 1999 r. wskazał na fakultatywny i nieobowiązkowy charakter
zajęć z tego przedmiotu i określił następujące cele dydaktyczno-wychowawcze podstawy programowej: „1) wspierać wychowawczą rolę rodziny, 2) promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności, 3) kształtować
postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne”46. W polskiej szkole
przyjęto zatem typ A edukacji seksualnej, zgodnie z klasyfikacją Amerykańskiej Akademii Pediatrii, definiowany jako wychowanie do czystości
43
Por. P. Guzdek, Psychospołeczne determinanty organizacji pogrzebu dziecka zmarłego na skutek poronienia klinicznego, w: Przerwać milczenie. Rozważania o utracie
dziecka, red. M. Guzewicz, Lublin–Stalowa Wola: Katedra Pedagogiki Katolickiej KUL,
2015, s. 125–126. Zob. także: M. Komorowska-Pudło, Psychospołeczne uwarunkowania
postaw młodzieży wobec seksualności, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Szczecińskiego, 2015, s. 245–264.
44
Por. Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania
dla wychowania w rodzinie (8.12.1995), nr 43; Jan Paweł II, Posynodalna adhortacja
apostolska Familiaris consortio o zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym (22.11.1981), nr 27.
45
Por. Ustawa z dnia 7 stycznia 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, Dz.U. 1993 Nr 17 poz. 78;
A. Strzałkowska, Polska szkoła wychowania prorodzinnego, „Wychowawca” 221: 2011
nr 5, s. 16.
46
§ 2 i 4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r.
w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących świadomego
i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego Dz. U. 1999 nr 67 poz. 756.
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z wykluczeniem promocji antykoncepcji47. Zmiany w podstawie programowej przedmiotu, jakie nastąpiły w kolejnych latach, podtrzymały dotychczas realizowany model wychowania seksualnego, jednak zajęciom
dydaktycznym nadano obligatoryjną formę na wszystkich etapach nauczania począwszy od V klasy szkoły podstawowej, z zastrzeżeniem prawa rodziców do zwolnienia dzieci z udziału w zajęciach48. Należałoby się
zatem spodziewać, iż polska szkoła przez pronatalistyczne wychowanie
seksualne będzie kształtować postawy sprzyjające afirmacji dziecka prenatalnego i budowaniu przywiązania rodzicielskiego już w okresie ciąży.
Określenie na szczeblu ustawodawczym celów wychowawczych szkolnej
edukacji seksualnej i opracowanie na szczeblu ministerialnym podstawy programowej przedmiotu w zakresie „wiedzy o życiu seksualnym
człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa,
o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach
świadomej prokreacji”49 przyniosą oczekiwane rezultaty w takim stopniu,
w jakim przyjęte założenia będą koherentne z system wartości zinterio47
Amerykańska Akademia Pediatrii wyróżniła 3 typy edukacji seksualnej: typ A –
wychowanie do czystości z wyłączeniem upowszechniania antykoncepcji; typ B, będący
wprost biologiczną edukacją seksualną, oraz typ C, stanowiący połączenie dwóch poprzednich i określany jako złożona edukacja seksualna. K. Kluzowa, J. Palus, J. Wronicz,
Edukacja seksualna w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, „Wychowawca”
222: 2011 nr 6, s. 24; K. Urban, Edukacja seksualna ABC, „Wychowawca” 196: 2009 nr 4,
s. 10.
48
Por. A. Strzałkowska, Polska szkoła wychowania prorodzinnego, dz. cyt., s. 16;
K. Kluzowa, J. Palus, J. Wronicz, Edukacja seksualna w Polsce na tle wybranych krajów
Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 24.
49
Przywołane z preambuły rozporządzenia ministerialnego pojęcia wskazujące na
wartość rodziny, odpowiedzialnego rodzicielstwa i życia prenatalnego jednoznacznie
wskazują, iż prawodawca opowiedział się za katolicko-normatywnym wychowaniem
seksualnym w polskiej szkole. Pojęcie odpowiedzialnego rodzicielstwa zostało bowiem
po raz pierwszy wprowadzone przez papieża Pawła VI w nr 10 encykliki Humane vitae
o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego (25.07.1968). Por.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego
Dz. U. 1999 Nr 67 poz. 756.
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ryzowanym przez nauczycieli tego przedmiotu, jak również innych wychowawców uczących w danej szkole. Pionierskie w Polsce badania nad
hierarchią wartości nauczycieli i wykazywanymi przez nich postawami
wobec wychowania seksualnego prowadziła U. Dudziak. Uzyskane przez
nią wyniki są wysoce niepokojące50. Badania przeprowadzono w roku
2008 w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa śląskiego. Grupę badawczą stanowiło 603 respondentów. Projekt badawczy
obejmował analizę aspektu normatywnego, aksjologicznego i psychospołecznego postaw nauczycieli. Przeważająca większość nauczycieli, bo
wynosząca aż 87,4% badanych, wykazała albo postawę relatywną, albo
wprost odrzucającą normy moralne właściwe dla katolickiej etyki seksualnej i małżeńskiej. Uzyskane dane pozwoliły na potwierdzenie istnienia związku pomiędzy postawami nauczycieli a prezentowaną przez
nich hierarchią wartości, kryzysem wartościowania, obrazem siebie, wiekiem i zróżnicowaniem płciowym. Grupę badanych akceptującą katolicko-normatywne wychowanie seksualne stanowili głównie nauczyciele
przedmiotów humanistycznych i religii, w niewielkim stopniu wychowania fizycznego. Do grupy aprobującej laicko-permisywną edukację seksualną przynależeli zarówno nauczyciele przedmiotów humanistycznych,
jak i przedmiotów ścisłych, a także większa liczba nauczycieli wychowania fizycznego. Ujawnione postawy wychowawców uczących w szkołach
gimnazjalnych i ponadgimazjanych rozpatrywanego województwa budzą obawy co do skuteczności realizacji w polskiej szkole założeń wychowania do czystości – edukacji seksualnej typu A, które mają być zgodne
nie tylko z podstawą programową wychowania do życia w rodzinie, ale
– jak wskazuje rozporządzenie ministerialne z 1998 roku – z całym programem wychowawczym i profilaktycznym placówki oświatowej. Można
oczekiwać, iż permisywne postawy nauczycieli negatywnie wpłyną na
formowanie postaw uczniów wobec rodzicielstwa prenatalnego, a także
niepowodzeń prokreacyjnych, w tym poronień samoistnych, zważywszy
50
Por. U. Dudziak, Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości.
Studium teologicznopastoralne, dz. cyt., s. 501–820.
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iż sama podstawa programowa przedmiotu nie przewiduje treści z zakresu niepowodzeń położniczych.
Za wiodące środowiska wychowawcze w dziedzinie seksualności
i prokreacji poza szkołą należy nadal uznać rodzinę i szeroko pojętą mediosferę. W tych środowiskach proces wychowania przyjmuje bardziej
nieformalny charakter i dokonuje się również według dwóch biegunowych względem siebie aksjologii: katolicko-normatywnej i laicko-permisywnej. W rodzinie proces ten bazuje na transmisji międzypokoleniowej,
obejmuje wieloletnie oddziaływanie wychowawcze jej członków i obserwację uczestniczącą samego dziecka w zachowaniach rodzicielskich,
wydarzeniach prokreacyjnych (narodzinach dziecka, niepowodzeniach
położniczych), ocenie moralnej podejmowanych decyzji prokreacyjnych, np. w sytuacji diagnozy choroby letalnej u dziecka prenatalnego;
podzielanych przez rodziców poglądach wobec aborcji, antykoncepcji,
zapłodnienia pozaustrojowego, statusu antropologicznego embrionu
i płodu ludzkiego. W środowisku medialnym do urabiania postaw wykorzystuje się wymuszające zmianę indywidualnych przekonań sondaże
opinii publicznej („bo tak myśli większość”), programy publicystyczne
upowszechniające poglądy autorytetów naukowych (filozofów, bioetyków, pedagogów, seksuologów, położników) w kwestiach normy seksualnej, dopuszczalności aborcji, dostępu do środków antykoncepcyjnych
i wczesnoporonnych, progu życia osobowego w rozwoju prenatalnym
człowieka oraz seriale telewizyjne oswajające widzów z patologiami
społecznymi i seksualnymi (związkami homoseksualnymi, rozwodami,
współżyciem pozamałżeńskim), nie tylko sugerujące aprobatę dla antykoncepcji, aborcji, środków wczesnoporonnych, ale wskazujące konkretne sytuacje życiowe, w których znajdują one zastosowanie. Wydaje się,
iż wpływ seriali telewizyjnych jest wyjątkowo destrukcyjny. Rozciągnięta
na wiele miesięcy, a nawet lat, emisja poszczególnych odcinków serialu
sprawia, iż bohaterowie towarzyszą młodym widzom w ich własnym rozwoju psychoseksualnym, a liczba prezentowanych problemów życiowych
i sposobów ich rozwiązania urastają wręcz do kategorii instrukcji na życie dla wiernych odbiorców. Klasycznym tego przykładem jest emitowa-
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ny w polskiej telewizji publicznej serial M jak miłość. Z pozoru narracja
dotyczy zwykłej polskiej, katolickiej rodziny, zasiadającej do wigilijnej
wieczerzy i wielkanocnego śniadania. W praktyce życia jednak światopogląd bohaterów i ich postępowanie nie mają nic wspólnego z katolicką
moralnością, a sama wiara pozostaje co najwyżej swoistym ornamentem
świąt rodzinnych, przejawem folkloru i dawnej tradycji. Serial ten jest
mistrzowsko opracowanym narzędziem stopniowej, długotrwałej, rozłożonej w czasie zmiany obyczajowości odbiorców, doskonale dostosowanym do mentalności polskiego widza. W założeniu ma doprowadzić nie
do nagłej rewolucji moralnej, ale takiej formy rewolucji obyczajowej, która przebiega w sposób niezauważalny dla samego odbiorcy. Przy tak zaprogramowanym, długotrwałym oddziaływaniu widz nawet nie orientuje się, kiedy z moralności katolickiej pozostaje w jego sposobie myślenia
tylko przyzwolenie na religijną obrzędowość i przywiązanie do tkliwych
tradycji świątecznych. Taka ocena może spotkać się z zarzutem aprobaty
dla tez determinizmu medialnego, jednak nie przyznaje ona słuszności
tej koncepcji, ale wskazuje na konsekwencje realnego wpływu mediów
na urabianie postaw moralnych odbiorców. Dotyczy to zwłaszcza widzów, którzy nie tylko nie mają jeszcze ugruntowanego systemu wartości
i własnego światopoglądu, ale również nie zdają sobie sprawy ze specyfiki
i skutków oddziaływania medialnego51. Kiedy rozważa się zatem wpływ
wychowania seksualnego i prokreacyjnego na więź prenatalną i postawę rodziców wobec poronienia, zmarłego dziecka i jego pogrzebu, nie
chodzi tu wyłącznie o sam fakt uczestnictwa w określonych zajęciach
edukacyjnych, lecz nade wszystko o afirmowaną w procesie wychowania
rodziców aksjologię właściwą dla katolicko-normatywnego bądź laicko-permisywnego wychowania seksualnego*.
51
Por. Ł. Pietrzykowska, Wpływ telewizji na kształtowanie postawy proaborcyjnej,
„Głos dla Życia” 58: 2002 nr 5, s. 36; K. Kluzowa, Zamierzone i rzeczywiste funkcje edukacji seksualnej w świetle wyników badań naukowych, „Naturalne Planowanie Rodziny”
10: 2002 nr 3–4 (51–52), s. 25–27.
*
Marta Komorowska-Pudło właściwe definiuje pojęcie wychowania seksualnego: „Jest
ono przez wiele osób błędnie utożsamiane jedynie z edukacją mającą na celu uświadamianie seksualne lub instruktaż związany z techniczną stroną życia seksualnego
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1.1. Postawy rodzicielskie w niepowodzeniu położniczym
uformowane przez katolicko-normatywne wychowanie seksualne
Aksjologia oraz cele i założenia katolicko-normatywnego wychowania seksualnego ukierunkowują na osiągnięcie przez wychowanka: stanu integracji psychoseksualnej, prawidłowej i jednoznacznie określonej
tożsamości płciowej, akceptacji społecznej roli przypisywanej danej płci,
przyswojenia kompetencji i wiedzy niezbędnych do pełnienia ról ojcowskich i macierzyńskich. Proces wychowawczy zakłada nabycie pozytywnych odniesień do cielesności, seksualności, czystości, wstydliwości, prokreacji, macierzyństwa i ojcostwa; ukształtowanie prawidłowych postaw
wobec osób płci przeciwnej, nawiązywanie trwałych i wyłącznych relacji
międzyosobowych, wyrobienie godziwych moralnie form ekspresji emocjonalnej i rozwoju uczuciowości wyższej. Przygotowuje do brania odpowiedzialności za własne działanie, przewidywania długofalowych konsekwencji swojego postępowania, praktykowania ascezy i czystości przedmałżeńskiej niezbędnych do podporządkowania aktom woli i rozumu
pragnień seksualnych, dostosowania własnych zamierzeń i działań do
wartości wyższych. Formuje postawę aprobaty dla realizacji miłości eroi antykoncepcją. Tymczasem jest to system wychowawczy postrzegający seksualność
człowieka w jego biologiczno-psychiczno-społeczno-etycznym wymiarze. Wychowanie
seksualne tylko wtedy spełnia oczekiwany cel, jeśli traktuje je całościowo i nie oddziela
fizjologii od psychiki, emocji i uczuć oraz świata wartości. Jeśli główny cel wychowania w odniesieniu do seksualności skoncentrowany będzie wokół wszystkich sfer życia
związanych z płciowością człowieka, można by założyć, że będzie ono pojęciem w pewnym stopniu wystarczającym. Wychowanie seksualne jest jednym z elementów wychowania ogólnego. Specjalizuje sie ono w przygotowaniu dzieci i młodzieży do pełnienia
ról partnerskich, małżeńskich i rodzinnych w zakresie seksualności” (M. Komorowska-Pudło, Psychospołeczne uwarunkowania postaw młodzieży wobec seksualności, dz.
cyt., s. 247). Tak rozumiane wychowanie seksualne jest zgodne z katolicko-normatywną
perspektywą rozumienia tego pojęcia. Założenia koncepcji laicko-permisywnych, ze
względu na redukowanie ludzkiej seksualności wyłącznie do fizjologii, bardziej odpowiadają zakresowi znaczeniowemu przypisywanemu edukacji seksualnej (por. U. Dudziak, Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli, dz.
cyt., s. 383–499). Inną sprawą jest natomiast, że permisywiści opowiadają się za wychowaniem seksualnym, a nie tylko edukacją seksualną, choć nie znajduje to przełożenia
w proponowanych przez nich programach wychowawczych.
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tycznej wyłącznie w heteroseksualnym małżeństwie, gotowości przyjęcia
dziecka prenatalnego w każdych okolicznościach jego poczęcia, traktowania intymności seksualnej jako środka wyrażania miłości i zjednoczenia małżeńskiego, a nie osiągania satysfakcji seksualnej z pominięciem
relacji międzyosobowej, potencjalnej płodności i dobra współmałżonka,
w tym także zapewniania mu pełnej satysfakcji oraz uwzględnienia jego
kondycji psychofizycznej i stanu zdrowia. Wychowanie to zatem prowadzi do udzielenia przez osobę dojrzałej odpowiedzi na powołanie do miłości oblubieńczej w małżeństwie, celibacie bądź życiu konsekrowanym
i przeżywania go w cnocie czystości właściwej dla danego stanu52.
Przedmiotem wychowania jest cała osoba z jej wszystkimi sferami
osobowymi: cielesną, psychiczną, duchową, religijną, intelektualną i moralną, a nie tylko sferą seksualną. Tak uformowani małżonkowie przeżywają zjednoczenie seksualne w ścisłej łączności z odpowiedzialnością
prokreacyjną, ukierunkowaną na jej naturalny owoc, czyli dziecko. Przed
jego poczęciem podejmują biomedyczne działania przygotowawcze, by
52
Por. D. Kornas-Biela, Rodzina w procesie prokreacji, dz. cyt., s. 493–495, 501–507.
Zob. także: J. Goleń, Wychowanie seksualne w rodzinie. Studium pastoralne, Rzeszów:
Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2006, s. 81–106; H. Pabiasz, Wychowanie seksualne jako kształtowanie cnót czystości seksualnej w kontekście wychowania
moralnego, w: Podstawy chrześcijańskiej etyki i pedagogiki seksualnej, red. H. Pabiasz,
W. Pabiasz, Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000, s. 179–
210; taż. Wychowanie seksualne jako przygotowanie do dojrzałej miłości małżeńskiej i do
odpowiedzialnego rodzicielstwa, w: Podstawy chrześcijańskiej etyki i pedagogiki seksualnej, dz. cyt., s. 211–229; J. Augustyn, Wychowanie seksualne w rodzinie i w szkole, Kraków: Wydawnictwo M, 1997, s. 49–7; tenże, Religijny wymiar wychowania seksualnego,
„Wychowawca” 175–176: 2007 nr 7–8, s. 7–10; F. Adamski, Integralna wizja seksualności, „Wychowawca” 175–176: 2007 nr 7–8, s. 5–6; M. Dziewiecki, Rodzina i edukacja
seksualna, „Wychowawca” 106: 2001 nr 10, s. 5–8; B. Pietrzak, Rodzina i szkoła wobec
wychowania seksualnego, „Życie i Płodność” 2011 nr 3, s. 71–86; K. Marcinkowska, Seksualność małżeńska – o miłości osób w optyce personalistycznej, „Życie i Płodność” 2011
nr 3, s. 59–69; M. Leśniak, Dynamika rozwoju miłości. Wartość cnoty czystości przedmałżeńskiej, „Życie i Płodność” 2010 nr 3, s. 75–84; A. Urbaniak, Wychowanie prorodzinne
w domu, „Wychowawca” 49: 1997 nr 1, s. 4–6; tenże, Podstawowe cele wychowania do
życia w rodzinie, „Wychowawca” 13: 1994 nr 1, s. 7–9; T. Król, Rola wychowawców i nauczycieli w oparciu o dokument: „Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla
wychowania w rodzinie”, „Wychowawca” 53: 1997 nr 5, s. 46.
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zapewnić mu możliwie najlepsze warunki koncepcji i rozwoju prenatalnego. W planowaniu dzietności kierują się zasadami odpowiedzialnego
rodzicielstwa i naturalnym planowaniem rodziny, będącym w istocie
stylem życia małżonków, cechującym się ofiarnością w przyjmowaniu
potomstwa, panowaniem nad popędem seksualnym, poszukiwaniem
pozaseksualnych form wyrażania wzajemnej czułości i bliskości, rozwijaniem i pogłębianiem dialogu małżeńskiego, zwłaszcza w zakresie potrzeb seksualnych i decyzji prokreacyjnych. W roztropnym planowaniu
poczęć i podejmowaniu współżycia w okresie niepłodnym cyklu kobiety,
kiedy z istotnych powodów unikają koncepcji, małżonkowie nie występują przeciwko integralności aktu małżeńskiego i nie rozdzielają jego
funkcji oznaczającej i prokreacyjnej. Każde ich zjednoczenie pozostaje
potencjalnie płodne. W przebiegu kompletnego aktu małżeńskiego nie
stosują żadnych technik i środków, które mogłyby go sztucznie ubezpłodnić. Tym samym małżonkowie akceptują pełnię swojej wzajemnej
płodności, uczą się jej rozpoznawania i przyjmują w miłosnym darze
całą osobę, bez odrzucania jej zdolności prokreacyjnych. Odpowiedzialność prokreacyjna jest odpowiedzialnością dwojga, a nie tylko kobiety.
Fizyczna komunia małżeńska staje się dla małżonków drogą do osiągnięcia komunii nadprzyrodzonej z Bogiem. Dokonujące się na płaszczyźnie fizycznej zjednoczenie małżeńskie, znajduje swoje przedłużenie na
płaszczyźnie duchowej, psychicznej i społecznej. Katolicko-normatywne
wychowanie seksualne odrzuca manichejskie podejście do seksualności
jako zła i podkreśla godność osoby ludzkiej w procesie prokreacji, która
rozciąga się także na ciało przeznaczone do zmartwychwstania. To nie
seksualność jest złem, lecz instrumentalne i poniżające traktowanie ciała
ludzkiego jako dobra konsumpcyjnego i zakładnika popędu seksualnego,
odrzucenie kontekstu osobowego cielesności i wykluczenie ujęcia seksualnej jedności małżonków jako znaku ich komunii duchowej. W katolicko-normatywnym wychowaniu seksualność jest życiodajna w podwójnym znaczeniu: człowiek jako istota seksualna jest zdolny do wzbudzenia
nowego życia w okresie płodnym cyklu miesiączkowego, lecz także czysty akt seksualny, czyli wykluczający antykoncepcję, w okresie niepłod-
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nym nie przynosi ze sobą śmierci duchowej małżonków, lecz utwierdza
ich w stanie łaski. Życiodajność ta zatem dotyczy potencjalnej płodności
i wzbudzania nowego życia ludzkiego, jak również pielęgnowania życia
łaski małżonków (w założeniach laicko-permisywnego wychowania seksualność jest wyłącznie orgazmodajna). Afirmacja współmałżonka w całej integralności jego osoby ma swoje pozytywne przełożenie na równie
afirmacyjną postawę wobec dziecka prenatalnego, nieuznawanego za
wroga, przed którym należy się zabezpieczyć, lecz cenionego w kategoriach daru. Nierzadko jest to dar trudny, ale godny akceptacji. Nie rozdzielając seksualności od płodności w odpowiedzialnym rodzicielstwie,
małżonkowie liczą się bowiem z tym, iż każde współżycie może zaowocować poczęciem dziecka53.
Naturalne planowanie rodziny sprzyja przygotowaniu łona matki
jako pierwszej kołyski na przyjęcie dziecka w możliwie najbardziej ekologicznych warunkach, nienaruszonych zaburzeniami gospodarki hormonalnej na skutek wielomiesięcznego stosowania pigułki antykoncepcyjnej czy przewlekłymi stanami zapalnymi endometrium powodowanymi obecnością w trzonie macicy wkładki wczesnoporonnej. Wzajemne
wsparcie małżonków pozwala im przekuć trudności ciąży w proces roz53
Por. U Dudziak, Biologiczno-medyczne podstawy duszpasterstwa rodzin, w:
Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. R. Kamiński,
G. Pyźlak, J. Goleń, Lublin 2013, s. 166–168; taż, Miłość i odpowiedzialność przejawem
zdrowia człowieka i rodziny: wskazania prekoncepcyjne, pre- i postnatalne, „Roczniki
Nauk o Rodzinie” 56 : 2009 nr 1, s. 101–120; taż, Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli. Studium teologicznopastoralne, dz. cyt., s. 327–381;
taż, Naturalne planowanie rodziny w Polsce, w: Wartość i dobro rodziny, red. J. Jęczeń,
M. Z. Stepulak, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2011, s. 166–167; taż, Różnice pomiędzy
antykoncepcją a naturalnym planowaniem rodziny, w: Dylematy dotyczące ludzkiej płodności, red. M. Ryś, Warszawa: Instytut Jana Pawła II, 2015, s. 205–2016; D. Kornas-Biela,
Rodzina w procesie prokreacji, dz. cyt., s. 493–495, 501–507; P. Guzdek, Psychospołeczne
determinanty organizacji pogrzebu dziecka zmarłego na skutek poronienia klinicznego,
dz. cyt., s. 126–127; Paweł VI, Encyklika Humane vitae o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania ludzkiego życia (25.07.1968) nr 10–12; Papieska Rada ds. Rodziny, Ludzka płciowość: prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowania w rodzinie
(8.12.1995) nr 16–35, 52–58; Kongregacja Nauki Wiary, Persona humana. Deklaracja
o niektórych zagadnieniach etyki seksualnej (29.12.1975), nr 7, 11–12.
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wojowy. Ciąża nie jest dla nich wyłącznie stanem czysto fizjologicznym
i przypisanym ściśle kobiecie, ale mentalnym i duchowym stanem bycia
we troje (rodzice i dziecko) lub w większej grupie, jeżeli małżonkowie
mają już dzieci. Dla rodziców faza prenatalna wzrostu dziecka stanowi
jedno z jego najważniejszych stadiów życiowych. Przeżywają je wspólnie
w środowisku rodzinnym. Prenatalny etap rozwoju i postnatalne stadia
rozwojowe postrzegają jako różne okresy tego samego życia osobowego
dziecka. Więź prenatalna jest podstawową relacją społeczną, jakiej rodzice uczą dziecko doświadczać. Poprzez relacje prenatalną pragną wprowadzić go we własne relacje małżeńskie i współtworzyć razem z dzieckiem
nową jakość relacji rodzinnych, których od poczęcia jest współkreatorem
i równorzędnym ontycznie, choć wysoce uprzywilejowanym partnerem.
Dziecko wchodzi w osobową przestrzeń relacji wewnątrzrodzinnych
wraz z faktem poczęcia. Nie jest członkiem rodziny dopiero oczekiwanym, ale już afirmowanym i realnie obecnym w systemie rodzinnym. Nawiązuje wysoce specyficzne, odmienne relacje z każdym z jego członków
i zmienia nie tylko poszczególne podsystemy, ale cały system rodziny.
Fakt jego obecności i dynamika więzi prenatalnej są inaczej doświadczane i przeżywane przez matkę i ojca, inaczej przez rodzeństwo i dziadków.
Rodzice chętnie podejmują twórczy dialog prenatalny z dzieckiem, aby
właściwie odczytać i zaspokoić jego potrzeby emocjonalne i psychofizyczne. Pomiędzy matką i dzieckiem dokonuje się on na licznych płaszczyznach wzajemnej komunikacji: biochemiczno-endokrynologicznej,
psychiczno-emocjonalnej, intelektualno-duchowej i psychoruchowej.
Relacje ojca i rodzeństwa z dzieckiem prenatalnym mają charakter zapośredniczony i psychospołeczny. To, co ojciec może najlepszego ofiarować
nienarodzonemu dziecku, to pogłębienie więzi małżeńskiej z jego matką, otoczenie jej czułością i intymną bliskością. Emocjonalny dobrostan
matki zapewnia bowiem dziecku dobrą kondycję psychofizyczną i formowanie pozytywnej orientacji emocjonalnej. Podejmowana przez rodziców wielozmysłowa komunikacja prenatalna rozwija potencjalności
dziecka, kształtuje prawzory odniesień i postaw społecznych, pierwotne
sposoby reagowania, przeżywania i poznawania, czyli fundamenty oso-
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bowości; pozwala doświadczyć dziecku poczucia bycia akceptowanym
i kochanym, wskazuje na istotną wartość jego ciała. W ten sposób czynią
oni łono matki środowiskiem wychowawczym, w którym proces wychowania nie jest przez dziecko uświadomiony, ale decydujący dla jego postnatalnego rozwoju. W wychowaniu prenatalnym rodzice zmierzają do
osiągnięcia przez dziecko możliwego na tym etapie stanu rozwojowego
jego potencjalności osobowych i ukształtowania z nim więzi rodzinnych.
Przyjmuje ono postać międzyosobowej interakcji rodziców jako wychowawców i dziecka jako wychowanka. Rodzice zdobywają kompetencje
komunikacyjne, uczą się odczytywać znaczenia sygnałów wysyłanych
przez dziecko, odnajdują właściwe formy i sposoby oddziaływania wychowawczego i ponoszą odpowiedzialność za jego konsekwencje. Prenatalna obecność dziecka, jego wzrost wewnątrzmaciczny na kolejnych etapach ciąży i aktywność komunikacyjna są także wychowawcze i kształtujące osobowość rodziców. Każdy uczestnik tego wychowania jest odrębnym ontycznie podmiotem osobowym i każdy oddziałuje wychowawczo
na drugą osobę. Oddziaływanie to jest sprzężone z naturalnym rozwojem
dziecka, ale może również przyjąć postać świadomej i celowej interwencji pedagogicznej rodziców. Przy intensywnie pogłębianej więzi prenatalnej, bogatej pod względem rodzajów i treści wzajemnych kontaktów oraz
wielości czasu poświęconego dziecku przez matkę i ojca, poród jest spotkaniem znajomych osób, a nie inicjacją dopiero pierwszego kontaktu54.
Rodzice afirmujący aksjologię katolicko-normatywnego wychowania
seksualnego uznają personalistyczny status antropologiczny nienarodzonego dziecka przysługujący mu od samego poczęcia i podzielają założenia personalizmu prenatalnego. Jego podstawowa przesłanka wskazuje,
54
Por. D. Kornas-Biela, Rodzina w procesie prokreacji, dz. cyt., s. 511–517, 527–535;
taż, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu, dz. cyt., s. 89–128, 221,
236–268; taż, Wokół początków życia człowieka, dz. cyt., s. 90–111; taż, Psychologia i pedagogika wobec statusu dziecka prenatalnego, w: Bioetyka personalistyczna, red. T. Biesaga, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, 2006, s. 291–301. Zob. także: J. Turtoń, Prenatalne sposoby nawiązywania kontaktu z dzieckiem. Cz. 1, „Głos dla Życia” 101: 2009
nr 6, s. 10–12; taż, Prenatalne sposoby nawiązywania kontaktu z dzieckiem. Cz. 2, „Głos
dla Życia” 102: 2010 nr 1, s. 18–19.
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iż embrion i płód ludzki są osobami zarówno w sensie ontycznym (istotowym), jak i deontycznym (relacyjnym). Wyłącznie akceptowanym przez
rodziców progiem życia osobowego człowieka przed narodzeniem jest
zapłodnienie. To najwyższy i jedyny moment osobowej kreacji ontycznej
embrionu, zwany także animacją równoczesną, wykluczający wszelkie
formy stopniowania statusu osobowego człowieka w okresie pre- i postnatalnym oraz niezależny od jakichkolwiek arbitralnie formułowanych
przez naturalistów kryteriów filozoficznej oceny ontycznej przynależności płodu do osobowej natury ludzkiej. Życie biologiczne dziecka jest
równocześnie jego życiem osobowym, w którym na poszczególnych etapach teleologicznego rozwoju, także kognitywnego i psychologicznego,
stopniowo ujawniają się liczne potencjalności osobowe płodu jako istoty
cielesno-duchowej, będącej ich integralnym podmiotem. Osoba ludzka
w każdych okolicznościach jest istotą cielesną i płciową. Jakość procesów kognitywnych i przejawy życia psychicznego są właściwe dla wieku
rozwojowego dziecka prenatalnego, choć na żadnym etapie wzrostu, tak
prenatalnego, jak i postnatalnego, nie decydują o jego w pełni ukształtowanej od chwili koncepcji ontycznej strukturze osobowej, lecz są jedynie jej niekonieczną manifestacją. Przynależą one do przypadłości bytu
osobowego i nie stanowią o jego substancjalnej formie osobowej, lecz to
ona właśnie określa ciągłość teleologicznego rozwoju potencjalności osobowych i jest ich źródłem. Można je oceniać, uwzględniając wyłącznie
osiągnięcia rozwojowe prenatalnego stadium życiowego człowieka i niedopuszczalne jest przykładanie do nich miary osiągnięć rozwojowych
postnatalnych etapów wzrostu dziecka, co niejednokrotnie prowadzi do
deprecjacji zdolności osobowych płodu. Wskazanie jednoznacznej granicy początku życia psychicznego dziecka prenatalnego jest niemożliwe,
ponieważ życie to jest stale postępującym procesem rozwoju neuronalnego i mentalnego, zainicjowanym w momencie koncepcji i rozciągającym się na wiele lat po urodzeniu. Redukcjonistyczne sprowadzanie
istoty bytu osobowego tylko do życia psychicznego jest nieuprawnione.
Osoba jest bowiem kimś więcej niż tylko sumą jej poszczególnych zdolności kognitywnych, które transcenduje. Życie osobowe to nie tylko życie
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psychiczne, ale nade wszystko moralne, duchowe, religijne i społeczne.
Zdolność do wolnego i racjonalnego wyboru, samoposiadania, samostanowienia, samopanowania, interioryzacji wartości jest miarą życia
osobowego człowieka, przez które byt ten się aktualizuje i zmierza do
etycznej doskonałości, ale aktualizacja ta dotyczy potencjalności osobowych jednorazowo ukonstytuowanych w podmiocie przez fakt poczęcia
z ludzkich rodziców, a nie powstałych w następstwie elektrofizjologicznej
aktywności mózgu. Dziecko prenatalne ma zatem potencjalną samoświadomość, samopanowanie, samostanowienie i wszelką inną potencjalność
osobową, zawsze wywodzącą się z prenatalnego podmiotu osobowego,
ontycznie wykończonego w koncepcji i manifestującego swoje zdolności w zależności od uwarunkowań biologicznych, które nie zaciągają jednak żadnych skutków dla jego ontycznej integralności. Potencjalności te
są wtórne względem istnienia bytu osobowego i to jego podmiotowość
decyduje o ich manifestacji. Sam podmiot osobowy jest samoistniejącą
substancją, natomiast potencjonalności osobowe jako jego przypadłości
istnieją wyłącznie w powiązaniu z nim i ze względu na niego. Personalizm
prenatalny wyklucza uzależnianie statusu ontycznego osoby od faktorów
psychologicznych i biologicznych, zwłaszcza dojrzałości kory mózgowej.
Biologiczne przeszkody utrudniające bądź uniemożliwiające pełną manifestację potencjalności osobowych nie zmieniają gatunkowej przynależności płodu jako tożsamego bytu osobowego, zachowującego swoją
identyczność, i nie zubożają jego kompletnej ontycznej struktury. Pełnia
bytowości osobowej embrionu wynika bowiem z faktu posiadania na
mocy koncepcji, czyli aktu istnienia, natury ludzkiej, a więc wynika z kryterium genealogicznego i nie mogą tego zmienić żadne następujące po
niej procesy biologiczne, chorobowe, psychologiczne, społeczne czy kulturowe. Natura ludzka składa się z komponentu nie tylko biologicznego,
ale nade wszystko metafizycznego. Poszczególne osoby, czy to prenatalne,
czy postnatalne, mogą się różnić, przykładowo, dojrzałością fizjologiczną,
ale w żadnym przypadku tożsamością osobową. Jest to tożsamość numeryczna, a nie jakościowa. Dziecko prenatalne jest kimś mającym wartość
ze względu na siebie samego. Wartościowość jego życia jest niezależna od
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znaczenia, jakie mogą przypisywać mu rodzice. Sobór Watykański II naucza w Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym
Gaudium et spes, iż człowiek „jest jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego” (nr 24). Rodzice odrzucają zatem wszelkie formy przemocy prenatalnej, zwłaszcza zapłodnienie pozaustrojowe,
aborcję i środki wczesnoporonne. Uznają wynikające z godności osobowej dziecka prenatalnego jego prawa do życia, ontycznej tożsamości i rozwoju. Dokonujący się w trakcie ciąży proces personalizacji dziecka jest dla
rodziców afirmacją tej godności jako obiektywnej i niezależnej od ich woli
rzeczywistości oraz potwierdzeniem osobistych przekonań o osobowym
statusie antropologicznym człowieka przed narodzeniem55.
Rodzice ukształtowani w duchu personalistycznej aksjologii katolicko-normatywnego wychowania seksualnego, w pełni podzielający jej założenia, interioryzujący konstytuujące ją wartości i głęboko angażujący
55
Por. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et
spes (7.12.1965), nr 24; Kongregacja Nauki Wiary, Donum vitae. Instrukcja o szacunku
dla rodzącego się życia ludzkiego i o godności jego przekazywania (22.02.1987), rozdz. I,
nr 1; D. Kornas-Biela, Rodzina w procesie prokreacji, dz. cyt., s. 511; taż, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu, dz. cyt., s. 118–119, 216–224; taż, Psychologia
i pedagogika wobec statusu dziecka prenatalnego, dz. cyt., 291–301; G. Hołub, Status osobowy dziecka chorego przed i po urodzeniu, „Życie i Płodność” 2008 nr 4, s. 7–15; tenże,
Godność osobowa dziecka nienarodzonego, w: Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb
dziecka poronionego, dz. cyt., s. 11–22; tenże, Czy bioetyka potrzebuje pojęcia natury ludzkiej? Próby odrzucenia natury ludzkiej, „Medycyna Praktyczna” 2008 nr 1, s. 142–146; T.
Biesaga, Status embrionu – stanowisko personalizmu ontologicznego, w: Bioetyka polska,
red. tenże, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT, 2004, s. 230–237; P. Duchliński, Bioetyka personalistyczna Barbary Chyrowicz, w: Bioetyka polska, dz. cyt., s. 111–128; tenże,
Antropologiczne i metafizyczne przesłanki w bioetyce, w: Bioetyka personalistyczna, dz.
cyt., s. 46–58; tenże, Status embrionu ludzkiego w ujęciu Jana Pawła II, w: Bioetyka personalistyczna, dz. cyt., s. 169–182; T. Biesaga, Antropologiczny status embrionu ludzkiego,
w: Podstawy i zastosowania bioetyki, red. tenże, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT,
2001, s.110–115; tenże, Potencjalność wewnętrzna i uprawnienia etyczne embrionu, w:
Dynamizm: dynamizm ludzki: dynamizm osoby: studia i rozprawy, red. P. S. Mazur, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2014, s. 101–108; tenże, Status osobowy człowieka w okresie
prenatalnym i jego prawa. „Rocznik Wydziału Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie” 15: 2009, s. 18–22; B. Wójcik, Spór o tożsamość osobową w polskiej literaturze bioetycznej, w: Bioetyka polska, dz. cyt., s.184–203.
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się w więź prenatalną przeżywają poronienie samoistne embrionu i płodu jako śmierć dziecka. Śmierć ta jest dla nich równie realna, jak realną
była obecność dziecka prenatalnego w ich życiu małżeńskim i rodzinnym. Rodzice patrzą na życie zmarłego dziecka z perspektywy jego niepodzielnej całości: życie doczesne zostaje dopełnione życiem wiecznym
i nadzieją ponownego spotkania. Śmierć otwiera rodziców i rodzeństwo
na nową postać obecności dziecka, którego narodzin oczekiwali. Jest to
obecność duchowa, będąca w ich życiu doświadczeniem transcendencji. Relacja z dzieckiem nie ulega unicestwieniu i radykalnemu zerwaniu na skutek poronienia. Nabiera ona wymiaru paschalnego i stanowi
potwierdzenie siły miłości rodzicielskiej, sięgającej wieczności. Miłość ta
nie tylko nie zostaje przez śmierć obezwładniona, ale zostaje pogłębiona
i odrodzona w trudnym doświadczeniu rozłąki i cierpienia, pewnością
nowej, wstawienniczej przed Bogiem obecności dziecka w relacjach małżonków i rodziny. Jego wpływ na życie najbliższych mu osób znajduje
swoją kontynuację, choć na nieco innej płaszczyźnie doświadczania go
przez rodziców i rodzeństwo. Relacja z dzieckiem jest dalej kształtowana
na fundamencie osobistej wiary członków rodziny w życie pozagrobowe, nadzieję zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu, obcowanie świętych,
zmartwychwstanie ciała. Natężenie lęku i obaw o losy dziecka w życiu
pośmiertnym jest obniżane przez ufność, iż zostanie ono przyjęte i otoczone miłością przez członków rodziny, którzy odeszli już do wieczności,
a nade wszystko ogarnięte miłością miłosierną Stwórcy, który powołał
je do życia, stąd rodzi się głębokie pragnienie zawierzenia dziecka Bogu,
będące najważniejszym celem liturgii pogrzebowej. Rodzice podejmą zatem wysiłek organizacji pogrzebu jego ciała, by złożone w godnych warunkach oczekiwało zmartwychwstania. Przez ceremonię pogrzebową
pragną uroczyście pożegnać się z dzieckiem, potwierdzić posiadaną przez
niego za życia godność osoby, wyrazić pietyzm wobec jego zwłok, zainicjować nowy etap relacji rodzinnych, w których przyznaje mu się szczególne i wyjątkowe miejsce, właściwe ukochanemu dziecku. Dążenie do
publicznej manifestacji postawy rodzicielskiej, jednoznacznie broniącej
prawdy o tym, iż płód jest osobą ludzką i dzieckiem, zostaje spotęgowane
negatywnym ustosunkowaniem się otoczenia do zamiaru wyprawienia
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pogrzebu ze względu na odmawianie zmarłemu statusu osoby. Im większy jest sprzeciw środowiska, tym większe zdeterminowanie rodziców,
by poprzez liturgię pogrzebową własnym autorytetem rodzicielskim, ale
również autorytetem Kościoła katolickiego upomnieć się o poszanowanie
godności osobowej dziecka w prenatalnym wieku rozwojowym. W przypadku trudności z odebraniem ciała ze szpitala rodzice będą poszukiwali pomocy w instytucjach kościelnych i organizacjach pro-life. Oddanie
szacunku ciału zmarłego jest ostatnim materialnym gestem miłości, którym małżonkowie pragną dziecko obdarzyć. Przekonanie o konieczności
wyprawienia pogrzebu jest dla nich oczywiste, nie wzbudza żadnych wątpliwości, stanowi naturalną konsekwencję prawdziwej, a nie tylko postulowanej afirmacji personalistycznego statusu antropologicznego dziecka
prenatalnego. Afirmacja ta domaga się publicznego jej potwierdzenia
w konkretnym czynie miłości, za który bezspornie należy uznać organizację pochówku. Pogrzeb dziecka zmarłego przed narodzeniem ma charakter wychowawczy, tak dla żyjących w rodzinie dzieci, jak i środowiska
rodziny. Postawa rodziców zatroskanych o godny pochówek zmarłego
syna lub córki, zdecydowana obrona jego statusu osobowego, nadanie
mu przez rodziców imienia, by nie pozostawało anonimowe, przygotowanie wyprawki do trumny, obraz ojca i matki składających trumienkę
do grobu i zamieszczenie na płycie nagrobnej imienia dziecka nie mają
żadnego równego sobie środka wychowawczego młodego pokolenia,
który przez praktykę życia, konkretne decyzje i oceny moralne równie
skutecznie ukształtuje postawę szacunku dla dziecka prenatalnego i odpowiedzialnego podejścia do prokreacji. Tak postępują rodzice poważnie
traktujący własny światopogląd. Nie ograniczają oni swojego katolicyzmu
do religijnej obrzędowości. Są ludźmi wyznawanych przez siebie wartości
i wiary, które realnie wywierają wpływ na ich życie. W ich postawie rodzicielskiej ortodoksja znajduje dopełnienie w ortopraksji. W przypadku
poronienia żywego dziecka rodzice będą towarzyszyć mu do śmierci. Zadbają o godne warunki umierania. Poczynią starania o jego ochrzczenie.
Uczynią wszystko, co możliwe, by w ostatnich chwilach jego życia okazać
mu czułość, bliskość i rodzicielską miłość. Podobnie jak poczęcie dziecka
i okres oczekiwania na jego narodziny, tak również jego przedwczesna
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śmierć w wyniku poronienia samoistnego i pogrzeb są wydarzeniami
całej rodziny, angażującymi wszystkich jej członków z właściwą dla każdego z nich wrażliwością i sposobem przeżywania żałoby. Rodzice będą
starali się przygotować żyjące dzieci na wiadomość o śmierci brata lub
siostry oraz właściwe przeżycie ich pogrzebu i żałoby po nich. Słuszną
do tego okazją jest wspólne przygotowanie dziecku wyprawki do trumny,
czyli stworzenie rodzeństwu możliwości przekazania zmarłemu osobistej
pamiątki, którą zechcą go obdarzyć. Niektórzy rodzice pragną, aby ciało
dziecka w wieczór poprzedzający pogrzeb zostało przetransportowane do
domu rodzinnego. Celebrują wówczas tradycyjną wigilię przy zmarłym.
Jest to jeden z najbardziej wzruszających momentów całego wydarzenia
poronienia, który gromadzi małżonków i żyjące dzieci wokół zmarłego
w ich własnym domu. Dziecko powraca bowiem do domu, w którym jego
prenatalny rozwój był wspólnie, na sposób rodzinny przeżywany. Wigilia jest jakąś formą dopełnienia tego niedoszłego powrotu dziecka, które
po narodzinach miało zamieszkać w domu rodzinnym. Obecność zmarłego wśród bliskich jest zarazem duchowa i materialnie doświadczalna
poprzez uroczyste złożenie jego ciała na rodzinnym stole. Wigilia to czas
zacieśnienia więzi, wspólnotowej modlitwy, wzajemnego wsparcia; forma przekroczenia progu własnego bólu i koncentracji uwagi na dziecku, które wkrótce opuści dom rodzinny, a zarazem pozostanie w nim na
zawsze. Prenatalna śmierć dziecka pogłębia tożsamość rodzicielską małżonków. Pozostają oni rodzicami. Identyfikacja z rolami rodzicielskimi
po stracie istotnie kształtuje ich obraz siebie. Wpływa także na tożsamość
rodzeństwa i dziadków, którzy nie przemilczają śmierci dziecka, ale publicznie się do niej przyznają. Rozmowy o zmarłym w okresie prenatalnym bracie lub siostrze czynią z dzieci ważnych świadków prenatalnego
człowieczeństwa w ich grupach rówieśniczych56.
56
Por. P. Guzdek, Psychospołeczne determinanty organizacji pogrzebu dziecka zmarłego na skutek poronienia klinicznego, dz. cyt., s. 130–132; A. Petit, I nagle Pan Bóg to
dziecko wziął, dz. cyt., s. 34–55; M. Szymańska, B. Chazan, Postawy pacjentek po niektórych niepowodzeniach prokreacyjnych, „Kliniczna Perinatologia i Ginekologia” 40: 2004
nr 1, s. 11.
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Fot. 3. Trumna z ciałem Zosi w domu rodzinnym przed liturgią pogrzebową57

1.2. Postawy rodzicielskie w niepowodzeniu położniczym
uformowane przez laicko-permisywne wychowanie seksualne
Laicko-permisywne wychowanie seksualne oparte jest na aksjologii
permisywnej i naturalistycznej oraz biologicznym paradygmacie prokreacji. Permisywizm dokonuje dekonstrukcji chrześcijańskiej etyki
seksualnej, małżeńskiej i rodzinnej. Zmierza do delegalizacji dotychczas
obowiązujących norm moralnych. Rozbija tradycyjną triadę społecznego
porządku moralnego: seksualność – moralność – religijność, wyłączając
działania i zachowania seksualne spod kontroli prawa moralnego i religijnego. Promuje nową moralność i społeczną obyczajowość pozbawioną
powinności i norm moralnych, negującą pojęcia grzechu, zła moralnego
i poczucia winy; wykluczającą wartości chrześcijańskie i wychowanie do
57

Zdjęcie pochodzi z rodzinnego archiwum pani Jadwigi Lassak, matki zmarłej Zosi.
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czystości zabezpieczające trwałość związku małżeńskiego, godność małżonków we wzajemnym kształtowaniu pożycia małżeńskiego i ochronę
życia dziecka prenatalnego. Odrzuca zatem prawdę, sprawiedliwość,
dobro wspólne, ascezę, wyrzeczenie, odraczanie gratyfikacji, czystość
narzeczeńską, czystość i wierność małżeńską, heteroseksualny i monogamiczny związek małżeński, transcendencję osoby ludzkiej. W zamian
upowszechnia seks przedmałżeński i pozamałżeński, seks grupowy, kohabitację, promiskuityzm, związki homoseksualne, małżeństwa otwarte,
rozwody, masturbację, petting, pornografię, aborcję, sterylizację, antykoncepcję, środki wczesnoporonne, seksualną selekcję partnerów, obsesję seksualną, kult ciała, niekonwencjonalne zachowania seksualne,
sekularyzm i indyferentyzm religijny. Moralność permisywna opiera się
na etyce sytuacyjnej, relatywizmie moralnym, absolutyzacji wolności
prowadzącej do zniewolenia seksualnego, pełnej swobodzie seksualnej
i rozwiązłości, rozdzieleniu prokreacyjnej i jednoczącej funkcji współżycia małżeńskiego. Akt seksualny w ujęciu permisywistów jest wyłącznie środkiem osiągania satysfakcji seksualnej, formą sportu i rekreacji,
rozładowania napięcia seksualnego. Nie ma charakteru więziotwórczego i międzyosobowego. Zostaje wyłączony z kontekstu małżeńskiego,
a przede wszystkim prokreacyjnego. Zasadniczo sprowadza się go do
relacji genitalnej, zachowań popędowych, wymiennego towaru i dobra
konsumpcyjnego. Seks małżeński nie oznacza komunii sakramentalnej, jedności małżeńskiej, bezinteresownego ofiarowania w darze siebie
i przyjęcia daru drugiej osoby. Permisywizm podobnie redefiniuje pojęcie miłości, szczególnie erotycznej miłości małżeńskiej. Nie jest już ona
postawą odpowiedzialności, wierności, wyłączności, uczciwości i dozgonności, obejmującą wszystkie sfery osobowe małżonków: fizyczną,
duchową, psychiczną, religijną i moralną, lecz zostaje utożsamiona tylko
z napięciem afektywnym, niestałością uczuciową, reakcją emocjonalną,
sferą cielesną, współżyciem seksualnym. Nabudowane na pożądliwości
stany emocjonalne, błędnie uznane za miłość, stanowią wystarczające
kryterium uprawniające nastolatków do odbycia stosunku seksualnego.
Kategoria miłości oblubieńczej nie występuje. Propagatorzy permisywi-

Poronienie samoistne i pogrzeb dziecka poronionego…

263

zmu uważają, że swoboda seksualna zapewni kobietom równouprawnienie na wszystkich płaszczyznach społecznych. W rzeczywistości pogłębia
jednak uległość kobiet wobec mężczyzn, ich instrumentalizację w relacjach seksualnych. Choć permisywizm teoretycznie wyklucza przemoc
w kontaktach seksualnych, to w konsekwencji prowadzi do jej nasilenia,
zwłaszcza względem kobiet. Antropologia permisywna konstruowana
jest na błędnych, freudowskich i materialistycznych założeniach, prowadzących do negacji antropologii integralnej, formułującej holistyczną
i personalistyczną wizję człowieka, na rzecz antropologii selektywnej,
redukującej człowieka wyłącznie do jego uwarunkowań biologiczno-popędowych i upatrującej celowości jego działania w zaspokajaniu libido.
Antropologia ta zakłada, iż człowiek jest samowystarczalnym i egocentrycznym podmiotem, zdeterminowanym biologicznie, ukonstytuowanym przez strumień uczuć, emocji i zmiennych stanów psychicznych,
niezdolnym do budowania stałych i wyłącznych relacji społecznych, gdyż
w swej strukturze ontycznej on sam jest płynny, nietrwały, pozbawiony
tożsamości. Kontakty społeczne podmiotu motywowane są kategoriami
utylitarnymi, hedonistycznymi i walką partykularnych interesów. Podmiot ten podważa możliwość istnienia prawa moralnego, objawionego
i naturalnego, czyniąc z siebie twórcę wartości i reguł postępowania, domagając się pełnej autonomii w swoich decyzjach moralnych od wszelkich wartości, norm i autorytetów58.
Laicko-permisywne wychowanie seksualne formułuje kłamliwą wizję
seksualności nastolatków oraz własnych pozytywnych rezultatów wychowawczych. W opinii permisywistów młodzież zorientowana jest bardziej
na aktywność seksualną niż pragnienie doświadczania miłości. Według
permisywnych edukatorów seksualnych uwarunkowania psychoseksualne adolescentów czynią niemożliwymi zachowanie wstrzemięźliwości
seksualnej i praktykowanie czystości przedmałżeńskiej. Podjęcie współ58
Por. A. Drożdż, Permisywizm moralny, Kielce: Jedność, 2005, s. 11–39, 209–
228, 291–315; U. Dudziak, Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli. Studium teologicznopastoralne, dz. cyt., s. 383–499; taż, Permisywna
edukacja seksualna, „Wychowawca” 2012 nr 9, s. 8–9; S. Kowalczyk, Liberalizm i jego
filozofia, Katowice: Wydawnictwo Unia, 1995, s. 107–117, 159–172.
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życia seksualnego jest indywidualną sprawą nastolatków i niekonieczne
są w tym względzie towarzyszenie i kontrola rodzicielska. Mass media
w opinii edukatorów ukazują prawdziwy obraz seksualności, zwłaszcza
bezpiecznego seksu, który w ich przekonaniu przez antykoncepcję faktycznie jest bezpieczny. W ocenie permisywistów propagowana przez
nich edukacja seksualna jest moralnie i aksjologicznie neutralna, oparta
na faktach naukowych, niezależna od światopoglądu i nieskłaniająca odbiorcy do przyjęcia jakiegokolwiek systemu wartości. Sprzyja upowszechnieniu wśród młodzieży stosowania antykoncepcji, nie powodując jednak zwiększenia swobody seksualnej, ale prowadząc do zmniejszenia
w tej grupie społecznej odsetka nieplanowanych ciąż i aborcji. Wszystkie
założenia i rzekome pozytywne rezultaty permisywnego wychowania
seksualnego zostały podważone w badaniach empirycznych. Odnotowano drastyczny wzrost liczby aborcji, chorób wenerycznych i rozwodów
oraz dramatyczne obniżenie się wieku inicjacji seksualnej jako długofalowe skutki permisywnej edukacji seksualnej i realizacji postulowanego
przez nią powszechnego dostępu do antykoncepcji*. Nadrzędnym celem
edukatorów seksualnych jest dostarczenie odbiorcy instruktażu do odbycia maksymalnie satysfakcjonującego stosunku seksualnego i uczynienie
z niego dochodowego konsumenta produktów przemysłu pornograficznego, antykoncepcyjnego i aborcyjnego. Przekaz proponowanych słuchaczom treści ogranicza się do fizjologii współżycia, prezentacji technik
i pozycji seksualnych, metod i środków ubezpładniających partnerów,
z całkowitym pominięciem psychologicznego, duchowego, społecznego, moralnego i religijnego, a nade wszystko międzyosobowego wymiaru współżycia. Dobro partnera zostaje ograniczone do zapewnienia
mu satysfakcji seksualnej, a jego godność osobowa i pragnienie osobowej miłości pozostają niedostrzeżone lub wprost zbagatelizowane. Tak
jednostronne oddziaływanie edukacyjne nie prowadzi wychowanków
do osiągnięcia stanu dojrzałości seksualnej, lecz zatrzymuje ich rozwój
psychoseksualny na poziomie protoseksualizmu i kształtuje właściwe dla
niego postawy egocentryczne, hedonistyczne i antynatalistyczne. Tym
*

Zob. K. Urban, Edukacja seksualna ABC, dz. cyt., s. 10–13.
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samym hamuje również rozwój moralny. Wychowanek uzyskuje wulgarny obraz współżycia, sprowadzony do penetracji seksualnej i podrzędnej
względem mężczyzny roli kobiety, często zapożyczony z emitowanych
podczas zajęć edukacyjnych filmów, nierzadko pornograficznych. Edukatorzy upowszechniają fałszywe opinie o naturalnym planowaniu rodziny, zwykle błędnie określając je mianem katolickiej lub naturalnej antykoncepcji, w dodatku nieskutecznej. Równocześnie dokonują apoteozy faktycznej antykoncepcji jako probierza nowoczesności i niemającej
równie skutecznej alternatywy regulacji poczęć, która nierzadko jest tak
naprawdę kontrolą urodzin. Permisywiści zaliczają bowiem do antykoncepcji środki wczesnoporonne i opatrują je etykietą antykoncepcji spóźnionej, antykoncepcji kryzysowej lub antykoncepcji po stosunku*, przemilczając ich abortywne działanie. W odniesieniu do planowania dzietności
katolicko-normatywne wychowanie seksualne posługuje się pojęciem
odpowiedzialnego rodzicielstwa. Natomiast laicko-permisywne wychowanie seksualne eksploatuje przeciwstawne mu pojęcie świadomego rodzicielstwa, polegającego na zabezpieczaniu się partnerów seksualnych
przed niechcianą ciążą poprzez wykorzystanie antykoncepcji. W rzeczywistości jednak środki i metody antykoncepcyjne stawiają wzajemnej
afirmacji partnerów fundamentalny warunek upośledzenia własnej płodności, udaremniając tym samym pełną afirmację osoby**. Wprowadzają w relacje małżeńskie ukrytą wrogość i poczucie zagrożenia ze strony
płodności małżonka i swojej własnej. Kreują wizję płodności jako stanu
chorobowego, który należy wykluczyć przez systematyczne oddziaływanie farmakologiczne lub mechaniczne oprzyrządowanie. Współtworzą
kłamliwą wizję bezpiecznego seksu, w którym odpowiedzialność za konWczesnoporonnie działają nie tylko środki stosowane po stosunku.
Sam fakt stosowania przez małżonków antykoncepcji nie może jednak stanowić podstawy do sformułowania ostatecznego wniosku, że mają oni światopogląd laicko-permisywny. Decyzja o stosowaniu antykoncepcji w przypadku każdego małżeństwa jest
bowiem wielorako uwarunkowana i nierzadko wynika z braku wiedzy o skuteczności
metod naturalnego planowania rodziny oraz często jest rezultatem ulegania propagandzie ukazującej antykoncepcję jako jedyny efektywny środek regulacji poczęć, niemający żadnej alternatywy.

*

**
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sekwencje współżycia zrzuca się na pigułkę hormonalną lub prezerwatywę. Bezpieczny seks staje się niebezpieczny, kiedy środek lub technika
antykoncepcyjna zawodzą i dochodzi do poczęcia największego agresora
i zagrożenia wolnej miłości, czyli dziecka. Antykoncepcja hormonalna
stwarza mężczyznom nadzwyczaj sprzyjające warunki do seksualnego
wykorzystywania kobiet i obarcza je poważnymi konsekwencjami psychosomatycznymi. Utrudnia rozwój relacji małżeńskiej i budowanie jej
w oparciu o pozaseksualne formy wyrażania czułości i intymności małżeńskiej. Antykoncepcja powoduje, iż intymność i bliskość małżonków
zostaje sprowadzona tylko do współżycia. Brak okresowej wstrzemięźliwości uniemożliwia nabywanie umiejętności panowania nad popędem seksualnym i stymuluje jego nawykowe zaspokajanie, stan ciągłego
rozbudzenia seksualnego, co może skutkować konfliktami małżeńskimi
i niewiernością w sytuacjach dłuższej nieobecności małżonka lub niemożności podjęcia przez niego współżycia ze względów zdrowotnych.
Ciągła gotowość seksualna partnera zapewniania przez antykoncepcję
może uczynić ze współżycia małżeńskiego kompulsywną metodę rozładowywania i odreagowywania napięć i stresu spowodowanych życiem
zawodowym i rodzinnym. Wypacza to celowość aktu małżeńskiego i instrumentalizuje małżonka. Promowana przez permisywistów powszechna dostępność do antykoncepcji wymierzona jest więc zarówno w relacje
małżeńskie, jak i dziecko prenatalne. Istnieje bowiem ścisłe powiązanie
pomiędzy mentalnością antykoncepcyjną i mentalnością aborcyjną, co
w zasadniczy sposób rzutuje na wzajemne relacje małżonków i wypływającą z nich więź z dzieckiem prenatalnym. Permisywizm moralny zmierza do całkowitej destrukcji małżeństwa i rodziny59.
59
Por. U. Dudziak, Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości
nauczycieli. Studium teologicznopastoralne, dz. cyt., s. 383–499; taż, Permisywna edukacja seksualna, „Wychowawca” 2012 nr 9, s. 8–9; taż, Społeczne uwarunkowania kształtowania się postaw wobec moralności małżeńsko-rodzinnej, w: Rodzina europejska: filozoficzno-polityczne i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania, Lublin: Wydawnictwo KUL,
2011, s. 80–81; J. McDowell, Mity edukacji seksualnej, tłum. B. Kośmider, wyd. II, Warszawa: Oficyna Wydawnicza Vocatio, 2000, s. 20–204; tenże, Mity edukacji seksualnej,
„Wychowawca” 58: 2002 nr 5, s. 12–15; P. Guzdek, Psychospołeczne determinanty orga-
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Laicko-permisywna edukacja seksualna nie wychowuje do rodzicielstwa, ale przygotowuje do efektywnego zapobiegania ciąży. Odpowiedzialność seksualna nie jest odpowiedzialnością prokreacyjną, ale polega na
odpowiedzialnym stosowaniu antykoncepcji. Propaguje model męskości
i kobiecości bez ojcostwa i macierzyństwa, dorosłości bez rodzicielstwa,
rodzicielstwa bez ciąży. Nie dokonuje istotnego rozróżnienia trzech istotnych perspektyw: dziecka będącego w prenatalnym wieku rozwojowym,
matki będącej w fizjologicznym stanie ciąży oraz ojca towarzyszącego brzemiennej żonie i dziecku w jego wzroście prenatalnym. Edukacja seksualna
typu B redukuje cały proces prokreacji wyłącznie do biologii ciąży. Permisywizm permanentnie zwalcza płodność i rodzicielstwo. Stosuje w odniesieniu do prokreacji terminologię depersonalizującą dziecko prenatalne.
Wzmacnia współczesne trendy daleko idącej medykalizacji, komercjalinizacji pogrzebu dziecka zmarłego na skutek poronienia klinicznego, dz. cyt., s. 132–134;
D. Kornas-Biela, Rodzina w procesie prokreacji, dz. cyt., s. 495–500; K. Urban, Przyczyny
nieskuteczności permisywnej edukacji seksualnej, „Wychowawca” 175–176: 2007 nr 7–8,
s. 28–29; taż, Trzy rodzaje edukacji seksualnej, „Wychowawca” 175–176: 2007 nr 7–8,
s. 24–27; taż, Edukacja seksualna ABC, dz. cyt., s. 10–13. Zob. także: D. Kornas-Biela,
Niszczący wpływ pornografii, „Wychowawca” 161: 2006 nr 5, s. 12–15; taż, Podstawy programowe, „Wychowawca” 57: 1997 nr 9, s. 22–25; taż, Skutki edukacji seksualnej, „Wychowawca” 221: 2011 nr 5, s. 5–9; taż, Rodzina w procesie prokreacji, dz. cyt., s. 495–500;
K. Ostrowska, Pornografia a rozwój osobowości, „Wychowawca” 161: 2006 nr 5, s. 5–9; J.
Rynkiewicz, Kolejna próba zaprogramowania „nowego” człowieka, „Wychowawca” 145:
2005 nr 1, s. 26–27; M. Łakomski, Koncepcja personalistyczna człowieka podstawą integralnego wychowania, „Wychowawca” 144: 2004 nr 12, s. 14–15; M. Dziewiecki, Ponowoczesność – człowiek – wychowanie, „Wychowawca” 144: 2004 nr 12, s. 5–9; S. Grzelak,
Skutki wychowania w dziedzinie seksualności na świecie, „Wychowawca” 111: 2002 nr 3,
s. 8–9; tenże, Afirmacja seksualności i wstrzemięźliwości, „Wychowawca” 106: 2001 nr 10,
s. 10–12; B. Clowes, Edukacja seksualna drogą do katastrofy, „Głos dla Życia” 58: 2002 nr
5, s. 16–17; M. Guziak-Nowak, 9-latek w świecie orgazmów, „Wychowawca” 245: 2013
nr 6, s. 16–17; F. Adamski, Integralna wizja płciowości, „Wychowawca” 236: 2012 nr 9,
s. 5–7; M. Czachorowski, Wychowanie seksualne a ciąże nastolatek, „Wychowawca” 49:
1997 nr 1, s. 24; W. Gasidło, Sex-shopy, pornografia i edukacja seksualna, „Wychowawca”
62: 98 nr 2, s. 28–29; T. Jelonek, Edukacja seksualna w szkole, „Wychowawca” 22: 1994
nr 10, s. 7–8; S. Sławiński, Wychowanie seksualne czy wychowanie do miłości, „Wychowawca” 66: 1998 nr 6, s. 28–29; K. Kluzowa, J. Palus, J. Wronicz, Edukacja seksualna
w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej, dz. cyt., s. 24–27; G. Kuby, Edukacja
seksualna typu B drogą do zniszczenia rodziny, „Wychowawca” 236: 2012 nr 9, s. 10–18.
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zacji i technicyzacji prokreacji, planowo złączonych ze strategią finansową
firm farmaceutycznych, klinik in vitro i klinik aborcyjnych. Promuje obraz
ciąży jako stanu niebezpiecznego i uciążliwego dla kobiety, obniżającego
jej seksualną dyspozycyjność, obarczającego ją głównie trudnościami, charakteryzującego się pasmem niekończących się dolegliwości, nasilającego
konflikty i nieporozumienia małżeńskie i rodzinne. Upowszechnia wizję
porodu jako doświadczenia absolutnie kryzysowego i niemożliwego do
przeżycia bez interwencji farmakologicznej. Koncentruje uwagę rodziców wyłącznie na stanie fizjologicznym ciężarnej kobiety i jej doświadczeniach psychofizycznych, z pominięciem obecności samego dziecka,
świadomego udziału ojca w jego rozwoju prenatalnym i kontekstu rodzinnego prokreacji. Udział ojca może się ograniczać jedynie do tropienia niepełnowartościowego płodu przy pomocy diagnostyki prenatalnej. Biologistyczny paradygmat prokrekacji ocenia kompetencje dziecka
prenatalnego z perspektywy osiągnięć rozwojowych okresu postnatalnego, nie uwzględniając normy rozwojowej właściwej dla prenatalnego
stadium życiowego, podobnie jak czyni to w odniesieniu do kolejnych
etapów wzrostu postnatalnego. Depersonalizacja płodu, nieutożsamianie
się z rolą ojca i matki od poczęcia, negacja rodzicielstwa prenatalnego
uniemożliwiają wychowanie prenatalne. Więzi rodzinnych nie tworzy się
bowiem ze stanem fizjologicznym partnera lub tworem biologicznym,
będącym co prawa ludzkim organizmem w procesie rozwoju, lecz pozbawionym nawet szczątkowego życia psychicznego. Przez okres ciąży
partnerzy troszczą się o stan zdrowotny żony i poprawny rozwój płodu,
by mogło wykształcić się z niego zdrowe dziecko. W tej perspektywie
komunikacja prenatalna jest niemożliwa, a wręcz absurdalna. Dziecko
wzrasta w pustce emocjonalnej i komunikacyjnej. Ono samo, gdy zostaje
poczęte na skutek zawodności antykoncepcji, jest traktowane jako wróg
i uboczny produkt osiągniętego na drodze relacji genitalnej orgazmu,
który łatwiej usunąć niż zaakceptować. Gdy partnerzy doświadczają niepłodności, nierzadko będącej rezultatem wieloletniego ubezpładniania
hormonalnego kobiety, dziecko staje się przedmiotem pożądania i egoistycznego posiadania go za cenę życia innych dzieci poczętych metodą
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zapłodnienia pozaustrojowego. Zarówno płody planowane, jak i poczęte
nieplanowo, ale przyjęte przez rodziców, mogą z ich strony zostać poddane depersonalizującej i uprzedmiatawiającej dziecko stymulacji prenatalnej, niemającej żadnego związku z wychowaniem i komunikacją prenatalną. Celem stymulacji prenatalnej nie jest kształtowanie międzyosobowej i interakcyjnej więzi z dzieckiem, lecz jednostronne oddziaływanie
na system nerwowy płodu, aby uaktywnić i wzmocnić jego postnatalne
kompetencje poznawcze, językowe i możliwości edukacyjne. Partnerzy
ukierunkowują się na ujawniane przez płód efekty ich stymulacji, a nie
czerpią radości z bezwarunkowej miłości i afirmacji dziecka niezależnie
od jego potencjału poznawczego i intelektualnego60.
Rodzice o poglądach naturalistycznych i permisywnych odmawiają
ludzkiemu płodowi możliwości istnienia osobowego i posiadania tożsamości osobowej od momentu koncepcji. Życie płodu dokonuje się
w ich opinii na poziomie fizjologicznym, stanowiącym biologiczną bazę
przyszłego, dopiero postnatalnego życia osobowego samoświadomego
podmiotu. Przynależność embrionu do gatunku ludzkiego nie jest równoznaczna z jego osobową konstytucją ontyczną. Natura ludzka nie jest
naturą osobową, ale może się nią stać. Tożsamość osobowa, jakościowa,
a nie numeryczna, jest wytworem konwencji społecznej i kognitywno-psychologiczno-neuronalnych procesów ludzkiego organizmu, a osiągnięcie przez niego optymalnego poziomu jakościowego tych procesów,
sprawdzalnego empirycznie, będzie predestynowało płód do nowej kreacji ontycznej, nadającej mu jakościowo nowy, bo osobowy status ontyczny, absolutnie odmienny od tego, jaki miał on tuż po koncepcji i w początkowych etapach życia wewnątrzmacicznego, czyli statusu nieosobowego. Czy dojdzie jednak do tej kreacji, jest zależne od opinii osób nią za60
Por. D. Kornas-Biela, Psychologia i pedagogika wobec statusu dziecka prenatalnego,
dz. cyt., s. 285–291; taż, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu, dz. cyt.,
s. 92–131, 258–264; taż, Rodzina w procesie prokreacji, dz. cyt., s. 495–500, 507–511; taż,
Psychologia prenatalna człowieka, „Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo”
2007 nr 1, s. 14–23; U. Dudziak, Postawy wobec wychowania seksualnego a hierarchia wartości nauczycieli, dz. cyt., s. 441–499. Zob. także: K. Wiśniewska-Roszkowska, Antywychowanie seksualne a godność dziecka poczętego, „Głos dla Życia” 54: 2002 nr 1, s. 34–35.
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interesowanych, czyli rodziców dziecka, którzy nawet pomimo wysokiej
jakości procesów kognitywnych i psychologicznych niekoniecznie muszą
zdecydować się na legitymizację jego godności osobowej. Płód postępuje
na drodze fizjologicznego wzrostu, jest przyszłą osobą, etapowo zbliżającą się do uzyskania pełnego, postnatalnego statusu osobowego, dlatego
dopuszczalność nawet późnych aborcji i środków wczesnoporonnych jest
sprawą niebudzącą wątpliwości. To nie substancja osobowa embrionu
jest źródłem potencjalności osobowych, ale to potencjalności osobowe
konstytuują przy społecznym przyzwoleniu status osobowy embrionu,
którego natura do momentu owej konstytucji jest wyłącznie biologiczna,
a nie metafizyczna. Embrion nie jest aktualną osobą obdarzoną potencjami, ale jest potencjalną osobą, a pojęcie substancji zostało przez naturalistów zanegowane. Potencjalność ta jest zewnętrzna i nierzadko redukowana do potencjalności materialnej gamet przeznaczonych do koncepcji.
Innymi słowy, same gamety są potencjalną osobą. Nie dostrzega się zatem różnicy pomiędzy potencjalnością substancjalną zygoty a materialną gamet. Status osobowy nie jest uzyskiwany raz na zawsze i nie staje
się trwałą składową struktury ontycznej człowieka, lecz jest zmiennym
stanem świadomego i intencjonalnego przeżywania i doświadczania jednostki, który można utracić wraz z pogorszeniem się jakości procesów
kognitywnych. Zgodnie z tym założeniem można być istotą ludzką, nie
będąc osobą i nie mając podmiotowości, stać się nią i zyskać podmiotowość, a następnie utracić i godność osobową, i podmiotowość. Odpowiadają temu trzy następujące po sobie stadia stopniowalności bytowości
osobowej: stadium przyszłej osoby, stadium pełnej osoby i podmiotowości
oraz stadium byłej osoby. Odnośnie do cyklu życia prenatalnego i osobowej tożsamości człowieka przed narodzeniem w ujęciu naturalistów
nie znajdują zastosowania metafizyczne zasady tożsamości i identyczności. Rodzice podzielający taki światopogląd nie są zgodni co do czasu
i kryteriów mających kwalifikować płód jako osobę ludzką. Kryterium
genologicznej przynależności do natury ludzkiej, opowiadające się za
stałą strukturą ontyczną embrionu niezależnie od jego rozwoju, jest dla
naturalistów nieuprawnione, a za poprawne i adekwatne uznają kryte-
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rium biologiczno-funkcjonalne, odwołujące się do dojrzałości procesów poznawczych i psychologicznych, a także rozwojowej dyspozycji
ludzkiej bytowości niemającej trwałej i niezmiennej struktury ontycznej, oraz kryterium społeczne, uzależniające wartość życia prenatalnego i godność osobową płodu od społecznie uznanych i akceptowanych
przesłanek. W duchu kryterium biologiczno-rozwojowego w stosunku do dziecka prenatalnego rodzice całkowicie arbitralnie formułują
różne progi życia osobowego i koncepcje animacji opóźnionej. Opowiadają się więc za kryterium: uformowanej zygoty (ok. 21 godzin po
koncepcji), implantacji (ok. 14 dni po koncepcji), pierwszej aktywności elektrofizjologicznej mózgu (40. dzień po koncepcji), zdolności do
przeżycia poza łonem matki, odczuwania bólu lub narodzin. Niektórzy
przesuwają próg życia osobowego na wiele lat po narodzinach, kiedy
dziecko osiągnie zdolność abstrakcyjnego myślenia, samoświadomości
siebie, intencjonalnego wchodzenia w relacje z innymi i podejmowania
wolnych decyzji moralnych. Rodzice kierujący się kryterium społecznym ocenią życie płodu w kategoriach jego przydatności i utylitarnej
użyteczności. W przypadku jakichkolwiek przejawów niedorozwoju
i stanu chorobowego bądź ewentualnego zagrożenia ze strony dziecka
poziomu i stabilizacji ich dotychczasowego życia uważają się za uprawnionych do zastosowania środków wczesnoporonnych lub aborcji. Życie zdefektowanego embrionu lub płodu jest bowiem w ich przekonaniu
niewarte przeżycia przez niego samego, a także społecznie niepożądane,
nieopłacane i wręcz szkodliwe. Odmawia mu się zatem prawa do życia,
ontycznej tożsamości i rozwoju. Dokonujący się w trakcie ciąży proces personalizacji dziecka nie jest uznaniem przez rodziców jego godności osobowej jako obiektywnego faktu ontycznego. Uzurpują sobie
oni bowiem prawo do decydowania i arbitralnej odmowy nadania lub
przyznania tej godności dziecku. Jego status ontyczny pozostaje zatem
w wyłącznym zakresie ich decyzyjności i dobrej woli61.
61
Por. B. Wójcik, Spór o tożsamość osobową w polskiej literaturze bioetycznej, dz.
cyt., s. 184–203; tenże, Status embrionu ludzkiego-stanowisko redukcjonistyczne, relatywistyczne, w: Bioetyka polska, dz. cyt., s. 222–230; T. Biesaga, Bioetyka utylitarystyczna
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Rodzice wychowani w duchu naturalistycznej aksjologii laicko-permisywnego wychowania seksualnego, w pełni podzielający jej założenia,
interioryzujący konstytuujące ją wartości i niewykazujący większego zaangażowania w rozwijanie więzi prenatalnej z uwagi na depersonalizację płodu nie rozpatrzą wydarzenia poronienia samoistnego jako śmierci
dziecka i odejścia członka rodziny. Poronienie zostanie sprowadzone do
spontanicznego i niezawinionego przerwania ciąży, nagłej zmiany stanu
fizjologicznego kobiety, wydalenia z jej organizmu materiału biologicznego. Uwaga partnerów będzie koncentrować się na ich kondycji emocjonalnej, trudnościach psychosomatycznych, doświadczeniu zawodu, analizie
własnych zdolności prokreacyjnych, smutku powodowanym nie śmiercią dziecka, ale niemożnością realizacji planów, jakie wiązali z rozwojem
płodu. W zakresie ich nienabytej tożsamości rodzicielskiej i braku identyfikacji z rolą ojca i matki dziecka prenatalnego nic nie ulega zmianie.
Dotychczas postrzegali siebie jako przyszłych, a nie aktualnych rodziców.
Wydarzenie poronienia utwierdza ich w przekonaniu, iż nie byli i nie staną się już rodzicami dziecka, które miało się narodzić. W naturalnych
dla poronienia analizach własnych stanów psychicznych rodzice będą
Zbigniewa Szawarskiego, w: Bioetyka polska, dz. cyt., s. 145–164; tenże, Status embrionu – stanowisko personalizmu ontologicznego, dz. cyt., s. 257–260; tenże, Pojęcie osoby
a zasada jakości życia we współczesnej bioetyce, „Sympozjum” 9: 2002 nr 1, s. 55–62;
tenże, Jakość życia, w: Encyklopedia bioetyki: personalizm chrześcijański, red. A. Muszala, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne Radom, 2007, s. 218–221; tenże,
Antropologiczny status embrionu ludzkiego, dz. cyt., s. 104–110; tenże, Potencjalność wewnętrzna i uprawnienia etyczne embrionu, dz. cyt., s. 95–108; tenże, Spór o moralny status człowieka w okresie prenatalnym, „Medycyna Praktyczna – Ginekologia i Położnictwo” 2006: 6, s. 1–5; G. Hołub, Problem osoby we współczesnych debatach bioetycznych,
Kraków: Księgarnia Akademicka, 2010, s. 61–81, 118–129; tenże, Życie niewarte przeżycia? Wokół zasady „wrongful life”, w: Bioetyka personalistyczna, dz. cyt., s. 197–216; tenże, Status osobowy dziecka chorego przed i po urodzeniu, dz. cyt., s. 7–15; tenże, Dyskusje
wokół potencjalności osoby w naturalizmie, w: Dynamizm: dynamizm ludzki: dynamizm
osobowy, red. P. S. Mazur, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2014, s. 109–121; tenże, Status antropologiczny życia prenatalnego w bioetyce naturalistycznej, „Roczniki Wydziału
Filozoficznego Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie”
2009: 15, s. 30–43; tenże, Naturalizm a początek życia osoby, w: Wokół genezy człowieka,
red. P. S. Mazur, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2013, s. 91–112.
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skupiali się na wyobrażeniach potencjalnych doświadczeń kontaktów
z dzieckiem, jakie nawiązaliby po jego narodzinach. Nie będą natomiast
mogli pielęgnować bogatych wspomnień przeżyć z komunikacji z nim
w okresie prenatalnym, gdyż nie zbudowali z dzieckiem prenatalnej więzi
rodzicielskiej. Poronienie w kontekście relacji rodzinnych zostanie potraktowane jako rodzaj choroby ginekologicznej matki lub zdarzenia położniczego wymagającego interwencji lekarskiej i hospitalizacji. To, czy
rodzice zdecydują się na pochówek materiału biologicznego uzyskanego
w zabiegu łyżeczkowania lub aspiracji, zależy od progu prenatalnego życia osobowego, jaki uznają za właściwy, oraz od przypisywanego płodowi
stopnia posiadanej przez niego ontycznej godności osobowej. Nie był on
w pełni osobą, lecz wraz z kolejnymi etapami ciąży zbliżał się do uzyskania tego statusu. Decyzja o pochówku jest zatem warunkowana wartością
nadaną przez rodziców jego prenatalnemu życiu i oceną zaawansowania
płodu w uzyskaniu statusu osoby. Trudno oczekiwać ceremonii pogrzebowej. Ciało dziecka uznane jedynie za pozostałości po ciąży nie będzie
składane do rodzinnego grobowca. Nie sposób bowiem sprawować rytuału pogrzebowego dla biologicznego tworu, skoro kultura funeralna
w przekonaniu rodziców dotyczy zmarłych osób, a nie płodów. Założenie,
iż ten biologiczny twór jest potencjalną osobą, może jednak skłonić rodziców do jakiejś formy okazania ciału dziecka szacunku. W większości
przypadków rodzice scedują odpowiedzialność za rozwiązanie problemu
wyskrobin z jamy macicy na pracowników szpitala i odstąpią od ich pochowania. Szczątki lub kompletne zwłoki dziecka zostaną przekazane do
utylizacji bądź kremacji zgodnie z praktyką danej placówki szpitalnej.
Wizja pogrzebu i grobu wydaje się rodzicom nieadekwatna do sytuacji
poronienia ciąży (nie dziecka). Rodzice uznający laicko-permisywną
aksjologię za własny system wartości mogą zatem prezentować ambiwalentny stosunek do postawy pietyzmu wobec zwłok dziecka prenatalnego. Płód ludzki, niebędący podług tej aksjologii jako żywy osobą, może
nie zostać również jako martwy uznany za ludzkie zwłoki, stąd postulaty
wskazujące na powinność moralną pochowania martwego embrionu stają się bezprzedmiotowe. Wszelkie materialne ślady obecności płodu są
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bowiem postrzegane jako niekonieczne, a wręcz szkodliwe, gdyż przywołują wspomnienia straty, skupiają uwagę kobiety na przeszłości, nie
pozwalają oderwać się od przykrych wydarzeń i rozpocząć nowego etapu
życia seksualno-prokreacyjnego. Z tego względu pamięć o dziecku nie
będzie kultywowana w relacjach rodzinnych. Przysłonią ją starania o zajście w kolejną ciążę. Rodzina skoncentruje się na wsparciu emocjonalnym matki i udzieleniu jej pomocy w powrocie do normalnej aktywności
życiowej. Zmarłe dziecko pozostanie dla rodziny równie anonimowe jak
za życia. Kobieta w przyszłości może dokonywać rozróżnień pomiędzy
liczbą przebytych ciąż a liczbą posiadanych dzieci, uznając za nie tylko te
narodzone. Zdystansowanie się rodziców od zmarłego dziecka i zanegowanie zasadności traktowania jego straty jako śmierci osoby z całym zasobem kulturowych znaczeń wiązanych z pochówkiem zmarłych potęgują
szczególnie depersonalizujące dziecko okoliczności poronień. Dotyczy to
zwłaszcza samoistnych poronień embrionów implantowanych w trzonie
macicy po dokonaniu ich transferu w procedurze in vitro. Uruchamiane
przez rodziców mechanizmy obronne będą jednoznacznie wskazywały na utratę ciąży, a nie stratę dziecka. Silna koncentracja rodziców na
sobie i własnych stanach emocjonalnych w okresie ciąży może doprowadzić do odmowy towarzyszenia do momentu śmierci dziecku, które
zostało wydalone żywe z łona matki. Przyczyną rezygnacji z kontaktu
z żywym płodem może być lęk przed jego fizjonomią, próba ochrony siebie przed silnymi przeżyciami, które temu spotkaniu mogą towarzyszyć,
obawa przed jego długofalowymi konsekwencjami psychicznymi, błędnie przewidywanymi jako negatywne, jak również niechęć do oglądania
niedojrzałych lub mających wady rozwojowe ludzkich płodów. Żałoba
rodziców o tak ukształtowanym światopoglądzie ma złożony charakter.
Opłakują oni bowiem samych siebie, utratę szansy osiągnięcia sukcesu
prokreacyjnego, podając w wątpliwość osobiste dyspozycje i potencjał
prokreacyjny. Opłakują także pewien zasób wyobrażeń i projekcji dotyczących przyszłego dziecka jako osoby, a pozostających w dramatycznej
kontradykcji ontycznej do nieosobowego płodu, uznawanego co prawda
za potencjalnego nosiciela pewnych charakterystyk psychicznych, ale do-
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piero po osiągnięciu przez niego progu życia osobowego. Przedmiotem
smutku jest pewien byt myślowy, czyli projekcja przyszłego dziecka, a nie
byt aktualny, roniony pod sercem matki. Wyraża się zatem tęsknotę za
kimś, kto nigdy się nie narodzi i nie stanie się dzieckiem, równocześnie
pomijając kogoś, kto faktycznie został utracony, a kogo za dziecko się
nie uznaje, pomimo że już nim jest. Tak przeżywane poronienie wiąże
się z poczuciem mniej lub bardziej nieuświadamianej pustki oraz bezsensu doświadczanego smutku. Z jednej bowiem strony dochodzi do
straty istoty ludzkiej niebędącej rzekomo osobą, której utratę światopogląd laicko-permisywny umniejsza, z drugiej natomiast naturalne reakcje emocjonalne rodziców, niejako wymykające się sztywnym kanonom
światopoglądowym, wskazują na wagę dokonanego poronienia jako wydarzenia ściśle związanego z konkretną i realną zmarłą osobą oraz na
nie do końca uświadamianą potrzebę przeżycia żałoby po kimś bliskim.
Światopogląd permisywny nie znajduje adekwatnych określeń do opisu
istoty poronienia i jest niewystarczający do odnalezienia sensu niepowodzenia prokreacyjnego. W gąszczu depersonalizujących płód przekonań
światopoglądowych i eufemistycznych określeń rodzice bezowocnie koncentrują się bądź to na przeżywanych stanach emocjonalnych, bądź na
własnych funkcjach biologicznych, błąkając się jak ślepcy i nie osiągając
właściwego poziomu zrozumienia istoty straty – odejścia ich własnego
dziecka, za dziecko jednak nieuważanego, z którym często nie nawiązali rodzicielskiej więzi. Istotnie niezrozumiałe jest doświadczenie smutku
w sytuacji, w której traci się coś, czemu przypisywano jakieś znaczenie,
a zarazem to coś nie było dla rodziców najważniejszym osobowym kimś,
lecz czymś pośrednim, a więc ani wyłącznie konglomeratem tkanek płodowych, ani pełną osobą. Negatywna postawa laicko-permisywna wobec
rodzicielstwa prenatalnego może skutkować odmawianiem sobie przez
rodziców prawa do przeżycia żałoby po śmierci dziecka w okresie prenatalnym i w konsekwencji odreagowywaniem doświadczanego smutku
w schorzeniach psychosomatycznych62.
62
Por. P. Guzdek, Psychospołeczne determinanty organizacji pogrzebu dziecka zmarłego na skutek poronienia klinicznego, dz. cyt., s. 136–136; M. Keirse, B. Spitz, A. Van-
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Powyższa próba nakreślenia modelowej charakterystyki możliwych
postaw rodziców wobec dziecka poronionego samoistnie i jego pogrzebu jest uprawniona, o ile przyjmie się założenie, iż dotyczy ona rodziców, którzy nie tyle zostali wychowani w danym środowisku rodzinnym
i uczestniczyli w zajęciach danego typu edukacji seksualnej, ile faktycznie
interioryzowali system wartości właściwy dla katolicko-normatywnego
lub laicko-permisywnego wychowania seksualnego. Sam bowiem fakt
przynależności do katolickiej rodziny nie determinuje postaw zgodnych
dermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz. cyt., s. 86–87; Z. Bielan, A. Machaj,
I. Stankowska, Psychoseksualne konsekwencje straty dziecka w okresie ciąży i porodu,
„Seksuologia Polska” 8: 2010 nr 1, s. 46. Ilustracją postaw permisywnych wobec dziecka prenatalnego niech będą trzy świadectwa kobiet zaczerpnięte z artykułu Agnieszki
Hennel-Brzozowskiej Psychologiczna analiza sytuacji lekarza komunikującego pacjentce
niekorzystne wyniki badań prenatalnych („Życie i Płodność” 2010 nr 1 s. 59–68), dotyczące diagnostyki prenatalnej – zachowano oryginalną pisownię: 1. „ale ja byłam po
badaniu usg spokojna. w ogóle nie dopuszczałam mysli ze cos moze byc nie tak z Groszkiem. Ale maz, jak mowiłam musiał miec papierek :-)”; 2. „ależ ja sie nie martwilam,
maz potrzebowal papierka. on zawsze musi miec papierek”; 3. „A teraz Wam powiem
taką rzecz. Moja dobra kumpela też jest w ciąży. Aktualnie 27 tydzień. Ma 31 lat, zdrowego męża i zdrowego 10-letniego synka. W sumie okaz zdrowia. W rodzinie żadnych
wad genetycznych nie było. Na początku ciąży poszła zamiast na prenatalne to na USG
4D. Śliczny zdrowy chłopczyk. 6 tygodni temu jej gin. coś się nie podobało. Wysłał ją do
kliniki. Okazało się, że mały nie ma przełyku. Kobieta się załamała. Dla potwierdzenia
zrobiono jej szereg badań. Okazało się, że maleństwo ma zespół Patau (choroba genetyczna) i że nie ma szans przeżycia. Nim przyszły wyniki i wszystko się potwierdziło na
usunięcie płodu było już za późno (ciąże można usunąć do 23 tyg.). Mówię Wam, nikomu nie życzę takiego losu. A wystarczyło tylko iść na badanie prenatalne i wiadomo byłoby już od razu. Teraz malec dalej rośnie, fika w brzuszku, a matka nie wie co ma zrobić.
Tak dla przestrogi. Nie będzie dziewczyny zbyt pewne!!! Czasami warto wydać te parę
stówek za cenę świętego spokoju” (tamże. s. 60–61). Przytoczone wypowiedzi kobiet
zawierają charakterystyczne dla permisywnego i naturalistycznego światopoglądu założenia: warunkowa akceptacja dziecka uzależniona od pomyślnego wyniku badań
prenatalnych, domaganie się przez partnera ciężarnej przeprowadzenia diagnostyki
prenatalnej w celu wyeliminowania zdefektowanego płodu, aprobata dla aborcji eugenicznej traktowanej jako rzekomo terapeutycznej, depersonalizacja dziecka prenatalnego (określenia: Groszek, usunięcie płodu), brak konsekwencji w używanym języku
na oznaczenie dziecka przed narodzeniem – w ostatnim świadectwie kobieta z jednej
strony, nazywa dziecko maleństwem, małym, malcem, z drugiej natomiast wyraża akceptację dla usunięcia ciąży i zachęca innych do przemocy prenatalnej.
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z katolickim światopoglądem, a wręcz przeciwnie, osoby deklarujące się
jako praktykujący katolicy nierzadko w sprawach moralności małżeńskiej i rodzinnej przyjmują postawy permisywne. Diagnoza ta znajduje potwierdzenie w ocenie trendów moralności polskich katolików i jej
związku z religijnością sformułowanej przez Janusza Mariańskiego, wieloletniego badacza socjologii religii i moralności:
W świetle stosunkowo wysokich wskaźników autodeklaracji wiary
i praktyk religijnych można powiedzieć, że potwierdza się – przynajmniej częściowo – hipoteza, według której rzeczywista moralność małżeńska i rodzinna kształtuje się dość często niezależnie od
wskazań religii i Kościoła. W tej dziedzinie zaznacza się szczególnie
wyraźnie krytyka etyki nakazów i zakazów oraz przejście od chrześcijańskiego systemu do bliżej nieokreślonego czy wręcz laickiego
systemu aksjologicznego. […] Odchylenia od tradycyjnej moralności seksualnej są tak znaczne, że można mówić o swoistej rewolucji obyczajowej, a nawet moralnej. Świadomość moralna katolików
w odniesieniu do małżeństwa i rodziny ulega procesom pluralizacji
i relatywizacji, wyraźnie słabnie rygoryzm w kwestiach związanych
z seksualnością. Wielu Polaków czuje się bardziej „producentami”
niż adresatami norm moralnych. W praktyce życia codziennego dochodzi do wielu kompromisów w dziedzinie moralności małżeńsko-rodzinnej i stąd obraz postaw moralnych nie jest ani jednoznaczny,
ani harmonijny. W ocenie moralnej antykoncepcji, aborcji i innych
kwestii z dziedziny moralności seksualnej następuje przesunięcie
w stronę decyzji indywidualnego sumienia. Wskazania instytucjonalnego Kościoła odgrywają rolę wtórną, pierwszeństwo przysługuje
jednostce. Faktyczna moralność małżeńsko-rodzinna kształtuje się
częściowo niezależnie od religii i jej wymagań, przy rozszerzającym
się przyzwoleniu społecznym dla prawa do swobodnej – wolnej od
poczucia winy – ekspresji seksualnej. […] Powoływanie się na zasadę
wolności dla usprawiedliwienia zachowań niezgodnych z dotychczas
przyjętym porządkiem moralnym i nauką Kościoła staje się coraz częściej aprobowaną regułą. Nastąpił daleko idący rozdźwięk pomiędzy
postawami i zachowaniami ludzi wierzących a oficjalnym stanowiskiem Kościoła. Dotyczy to zwłaszcza takich spraw jak przedmałżeń-
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skie pożycie seksualne, regulacja urodzeń, nierozerwalność małżeństwa, stosowanie środków antykoncepcyjnych itp. W tych sprawach
pogłębia się przepaść między stanowiskiem Kościoła a mentalnością
i praktyką społeczną wielu jego członków. Moralność podbudowana kościelnym systemem etycznym wydaje się osiągać w niektórych
kwestiach tzw. stan krytyczny. […] Badania socjologiczne wskazują,
że deklarowana ogólna wiara religijna dość często koreluje negatywnie z kościelnie ukształtowanymi postawami moralnymi. Można by
odnieść do wielu Polaków tezę o zmniejszającym się związku wiary
religijnej z wynikającymi z niej postawami moralnymi. Autonomiczna jednostka staje się niejednokrotnie ostateczną i jedyną instancją
dla samej siebie63.

Postawy rodzicielskie mogą zatem w praktyce życia diametralnie
różnić się od oficjalnie deklarowanego przez małżonków światopoglądu
i związanego z nim systemu wartości.
Ukazana na przykładzie przeciwstawnych aksjologii katolicko-normatywnego i laicko-permisywnego wychowania seksualnego odmienność postaw rodziców wobec poronienia samoistnego, zmarłego dziecka i jego pogrzebu potwierdza, iż więź prenatalna, budowana w oparciu
o afirmowaną przez nich aksjologię i związany z nią światopogląd, jest
głównym wyznacznikiem postaw rodzicielskich i reakcji psychologicznych osieroconych w niepowodzeniach prokreacyjnych. Czynniki warunkujące powstanie i dalszy rozwój więzi prenatalnej należą do istotnych
determinantów postaw rodzicielskich przyjmowanych w sytuacji poronienia samoistnego. Zróżnicowanie wielości faktorów więziotwórczych
w jednostkowych przypadkach decyduje o odmienności prezentowanych
postaw różnych par małżeńskich tracących dziecko na tym samym etapie ciąży lub tej samej pary w kolejnych poronieniach dokonujących się
63
J. Mariański, Religijność społeczeństwa polskiego w perspektywie europejskiej. Próba syntezy socjologicznej, Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, 2004, s. 359–361. Zob.
tenże, Kontrowersje wokół relacji religii i moralności: tożsamość czy rozbieżność? Studium
socjologiczne, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014, s. 272–285; tenże, Katolicyzm polski – ciągłość i zmiana: studium socjologiczne, Kraków: Wydawnictwo WAM,
2011, s. 62–72.
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w tym samym bądź zbliżonym tygodniu ciąży. Wiek ciąży nie jest zatem
istotnym kryterium, w oparciu o które można by przewidywać rodzaj postawy i następowej reakcji psychologicznej rodziców. Więź prenatalna nie
wyczerpuje wszystkich czynników modelujących postawy rodzicielskie
w poronieniach samoistnych. Mimo że jest to niezwykle ważna determinanta postawotwórcza, duży wpływ mają również dojrzała osobowość,
cechy charakteru osieroconych, integracja psychiczna, charakterystyczne
dla rodziców sposoby rozwiązywania problemów stresogennych. Zasadnicze znaczenie należy także przypisać jakości więzi małżeńskiej, okolicznościom ronienia i historii położniczej małżonków. Wcześniej przebyte poronienia dystansują matkę od obecnie noszonego dziecka, obniżają intensywność przywiązania rodzicielskiego w obawie przed kolejną
stratą i związanym z nią cierpieniem. Dotyczy to zwłaszcza kobiet, które
ponownie zaszły w ciążę w okresie krótszym niż 9 miesięcy od poronienia. Postawa zachowawcza jest rezultatem zbyt wczesnych dla kondycji
psychicznej matki starań o nowe poczęcie i w konsekwencji przerwania
żałoby po utraconym dziecku, która w prawidłowym przebiegu powinna
zostać domknięta w ciągu roku. Istotną rolę w formowaniu odniesień rodziców wobec utraconego dziecka i podjęciu przez nich decyzji o wyprawieniu jego pogrzebu odgrywają również jakość opieki medycznej w placówce szpitalnej, w której dochodzi do zakończenia poronienia, postawy
personelu medycznego względem niepowodzeń prokreacyjnych, roniących i samego dziecka prenatalnego oraz postawy osób ze środowiska
rodziców, w tym rodziny poszerzonej, i udzielone przez nich wsparcie
społeczne lub jego całkowity brak64.
64
Por. E. Bielawska-Batorowicz, Strata ciąży i jej następstwa dla kobiety, stosunku do
macierzyństwa, relacji z partnerem i kolejnym dzieckiem, dz. cyt., s. 26–27; taż, Psychologiczne aspekty prokreacji, dz. cyt., s. 148; taż, Determinanty spostrzegania dziecka przez
rodziców w okresie poporodowym, dz. cyt., s. 11–16; D. Kornas-Biela, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu, dz. cyt., s. 32; I. Barton-Smoczyńska, Rozwój
więzi psychologicznej między matką a dzieckiem w ciąży prawidłowej i powikłanej, dz.
cyt., s. 81–82; taż, Adaptacja kobiet po śmierci dziecka poczętego, dz. cyt., s. 112–113,122;
B. Chazan, Lekarz wobec poronienia, dz. cyt., s. 139; K. Sikora, Reakcje kobiet po stracie
ciąży oraz zachowania partnerów, „Ginekologia i Położnictwo” 33: 2014 nr 3, s. 44–48.
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2. Rola personelu medycznego w doświadczaniu przez rodziców
poronienia
Autorzy prezentujący zagadnienie społecznych odniesień wobec poronienia samoistnego są zgodni w ocenie wysokiego i bezpośredniego wpływu jakości opieki szpitalnej i postaw personelu medycznego na przebieg
procesu żałoby rodziców w niepowodzeniu prokreacyjnym, siłę reakcji
psychologicznych roniących na utratę dziecka, liczbę ujawnianych symptomów zespołu stresu pourazowego (PTSD) i głębokość doświadczanego przez nich żalu. W poszczególnych przypadkach wsparcie ze strony
zespołu oddziału położniczego może okazać się bardziej decydujące dla
kondycji psychicznej rodziców od pomocy udzielonej przez najbliższą rodzinę osieroconych. Odpowiedzialność personelu, w tym położnej i lekarza sprawujących opiekę nad roniącą matką, za stan psychiczny rodziców
opuszczających szpital po prenatalnej stracie dziecka jest bezdyskusyjna
i naznaczona dalekosiężnymi konsekwencjami. Wypływa ona, po pierwsze, z pełnionej przez personel medyczny zobowiązującej roli informowania rodziców o wynikach badań diagnostycznych, stwierdzających lub potwierdzających śmierć dziecka. Po drugie, członkowie personelu wykonują (lub towarzyszą w ich przeprowadzaniu) badania i zabiegi wymagające
zachowania intymności pacjentki, rozstrzygające o losach ciąży i kończące
poronienie, zwłaszcza niezwykle dotkliwą dla psychiki rodziców indukcję
porodu. Po trzecie, stan emocjonalny czyni roniących nierzadko bezradnymi wobec zachowań i decyzji personelu oraz wdrożonych procedur
diagnostyczno-terapeutycznych. Po czwarte, pracownicy oddziału położniczego mają bezpośrednią styczność ze zwłokami i to od ich światopoglądu, kultury zawodowej i osobistej wrażliwości zależy sposób traktowania
ciał dzieci poronionych oraz ukazywania ich rodzicom. Po piąte, roniący już na oddziale szpitalnym doświadczają procesu żałoby. Mogą wejść
w ten proces pozytywnie poprzez reakcje konstruktywne, dzięki przychylnemu nastawieniu personelu, uznaniu przez niego wagi poniesionej straty
i zasadności przeżywanego smutku, a tym samym doświadczeniu przez
rodziców społecznej akceptacji opłakiwania zmarłego. Negatywna postawa personelu skutkuje intensyfikacją reakcji destruktywnych, prowadzą-
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cych do tłumienia negatywnych emocji i uczuć, zaprzeczania i wyparcia
straty, samoobwiniania i oskarżania innych, a w rezultacie odmówienia
sobie prawa do opłakiwania utraconego dziecka w obliczu kontestujących
zasadność żałoby postaw pracowników szpitala. Po szóste, postawa personelu kształtuje w roniących obraz społecznego nastawienia do niepowodzenia położniczego. Zachowania zespołu oddziału szpitalnego są pierwszymi reakcjami społecznymi na utratę dziecka i decyzję wyprawienia
jego pogrzebu, jakich rodzice doświadczają. Po siódme, personel medyczny jest zobowiązany do informowania rodziców o możliwości pożegnania
się z ciałem dziecka i organizacji pogrzebu, czyli zapoznania roniących
z przysługującymi im uprawnieniami. Po ósme, postawa personelu decyduje o tym, czy rodzice będą mogli skoncentrować się na pożegnaniu
z dzieckiem, własnych przeżyciach i więzi małżeńskiej, czy będą zmuszeni
rozwiązywać sytuacje konfliktowe na oddziale, wynikające z odmowy wydania ciała zmarłego i dokumentacji niezbędnej do sporządzenia aktów
stanu cywilnego bądź niezapoznania rodziców z sytuacją prawną roniących w przypadku martwego urodzenia dziecka. Obowiązujące obecnie
standardy postępowania z pacjentką po poronieniu znajdą przełożenie
w praktyce szpitalnej jedynie przy pełnej ich akceptacji ze strony personelu medycznego oraz przychylnym zastosowaniu na oddziałach położniczo-ginekologicznych65.
Pomimo tak znaczącej roli zespołu medycznego w kształtowaniu
postaw osób osieroconych względem wydarzenia poronienia, zmarłego dziecka i jego pogrzebu rodzice informują opinię publiczną poprzez
portale społecznościowe i publikacje książkowe o licznych przykładach
niewłaściwego, niekiedy wręcz nagannego zachowania pracowników
65
Por. I. Barton-Smoczyńska, Rozwój więzi psychologicznej między matką a dzieckiem w ciąży prawidłowej i powikłanej, dz. cyt., s. 82; taż, Metoda pięciu kroków. Przekazywanie informacji o śmierci dziecka lub chorobie dziecka w ciąży – komunikacja z ciężarną pacjentką, „Życie i Płodność” 2009 nr 4, s. 44; P. Guzdek, Psychospołeczne determinanty organizacji pogrzebu dziecka zmarłego na skutek poronienia klinicznego, dz. cyt.,
s. 109–111; D. Kornas-Biela, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu,
dz. cyt., s. 32; K. Sikora, Reakcje kobiet po stracie ciąży oraz zachowania partnerów, dz.
cyt., s. 41; M. Chrzan-Dętkoś, Utrata dziecka w okresie okołoporodowym – dobre praktyki
szpitalne w opiece nad matką, „Ginekologia Praktyczna” 105: 2010 nr 2 vol. 18, s. 27–29.
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szpitali wobec roniących. Identyfikacja tych nadużyć nie ma na celu potępiania czy wręcz demonizowania położnych, pielęgniarek i lekarzy, lecz
służy wyłącznie wskazaniu tych zachowań, które w uznaniu rodziców są
niewłaściwie, a niekoniecznie tak oceniane przez sam personel lub wręcz
przez niego niedostrzegane. Spojrzenie oczyma rodziców na pracę zespołu oddziału położniczego pozwala lekarzom i położnym zyskać właściwe
kompetencje komunikacyjne z osieroconymi i uformować stosowne do
specyfiki niepowodzenia położniczego postawy zawodowe66.
Roniący skarżą się, iż personel medyczny nie przekazuje rodzicom
niezbędnych informacji dotyczących stanu zdrowia pacjentki i dziecka,
możliwości utrzymania ciąży, przebiegu zleconych badań, uzyskanych
wyników diagnostyki, wdrożonej terapii farmakologicznej. Pozbawione
podstawowych informacji matki oczekują na łóżkach szpitalnych na gesty
zrozumienia, życzliwości i pomocy, których nie otrzymują od personelu.
Nierzadko są umieszczane w pokojach razem z kobietami przygotowującymi się do porodu i podłączonymi do kardiotokografu, z położnicami
karmiącymi, przewijającymi i tulącymi do swych piersi noworodki. Tym
samym zmuszone są wsłuchiwać się w rytm pracy serca i płacz dzieci
innych kobiet, patrzeć na radosne twarze noworodków, znosić obecność
osób odwiedzających położnice, być świadkami składanych im życzeń,
mając równocześnie świadomość zagrożenia życia własnego dziecka
lub noszenia w swoim łonie martwego. Niejednokrotnie są pozbawiane
kontaktu z mężami lub partnerami, których obecność przeszkadza położnym i pielęgniarkom. W wydarzeniu poronienia personel często nie
widzi śmierci dziecka i dramatu osieroconych rodziców, lecz dostrzega
wyłącznie przypadek kliniczny, kolejne zdarzenie położnicze, nie pierwsze i nie ostatnie, wpisujące się w tygodniową statystykę wielu poprzednich. Sprowadza go do kategorii masowo wykonywanych na oddziałach
położniczych zabiegów czyszczenia jamy macicy i przekazania uzyskanego materiału biologicznego do utylizacji. Rodzice nie otrzymują przystępnego i zrozumiałego dla nich opisu stanu klinicznego matki i dziecka
66
Por. P. Guzdek, Psychospołeczne determinanty organizacji pogrzebu dziecka zmarłego na skutek poronienia klinicznego, dz. cyt., s. 111.
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oraz sposobów zakończenia poronienia. Nie pozostawia się im możliwości swobodnego wyboru jednego z nich, jeżeli sytuacja kliniczna na to
pozwala. Okazuje się im zniecierpliwienie i dezaprobatę, kiedy proszą
o powtórzenie badań diagnostycznych w odpowiednich odstępach czasu,
zwłaszcza badania ultrasonograficznego, by móc uzyskać pewną diagnozę o wieku ciąży i śmierci dziecka. Matki z poronioną ciążą są traktowane
bez koniecznej w tych sytuacjach wrażliwości i kwalifikowane do łyżeczkowania lub aspiracji jako rutynowych procedur medycznych o niewielkim znaczeniu, gdyż personel zajęty jest ważniejszymi przypadkami. Odmawia się mężom zgody na uczestnictwo w badaniu ginekologicznym
i towarzyszenie żonie do chwili uśpienia przed zabiegiem chirurgicznym.
W trakcie zabiegu nie okazuje się ojcom zwykłej życzliwości i wsparcia
psychicznego. W noc poprzedzającą zabieg wielu mężów czuwa w samochodach na szpitalnym parkingu i pozostaje z żonami w telefonicznym
kontakcie, by móc być z nimi jak najbliżej. Pracownicy szpitala nie godzą
się na ich obecność przy ciężarnych na oddziale w tym trudnym czasie,
kiedy oboje bardzo siebie potrzebują. Dzieciom żywo poronionym nie
zapewnia się godnych warunków umierania, lecz umieszcza w zimnych,
metalowych naczyniach. Rodzicom nie proponuje się możliwości towarzyszenia dziecku do śmierci. Położne wykazują dezaprobatę lub wprost
wyśmiewają matki, które tracące we wczesnej ciąży embriony i płody
określają mianem dzieci. Obcesowo wręczają im słoiki na tkanki, materiał, wyskrobiny doczesnej, używając już nie tylko terminologii medycznej, ale intencjonalnie lekceważącej światopogląd i religijność matek,
ignorując ujawniane przez nie uczucia względem utraconego dziecka,
potęgując ich ból psychiczny określeniami depersonalizującymi zmarłe
dziecko. Położne i pielęgniarki bagatelizują poronienie, twierdząc, iż lepiej dla kobiet, że utraciły płód we wczesnej ciąży niż na późniejszych etapach jego rozwoju, oraz usilnie przekonując, iż właściwie nic poważnego
się nie stało. Odwodzą rodziców od zgłaszanego zamiaru zobaczenia ciała dziecka i pożegnania się z nim, jeżeli stan zwłok na to pozwala. Personel komentuje stan cywilny matek, ich stosunki rodzinne. Ocenia je jako
przewrażliwione i rozhisteryzowane osoby, niepotrzebnie wyolbrzymia-
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jące stratę. Zamiast bezpośrednio kierować krwawiące ciężarne do badań diagnostycznych, zasypuje się je na recepcji oddziałów gradem pytań
dotyczących miejsca zamieszkania, stanu cywilnego i tym podobnych,
na które odpowiedzi mogliby udzielić towarzyszący im małżonkowie.
Matki godzinami oczekują na szpitalnych korytarzach na konsultację
lekarską. Biurokratyzacja służby zdrowia przysłania pacjenta i nagłe
stany kliniczne wymagające bezzwłocznej interwencji medycznej. Personel nie informuje rodziców o możliwości odebrania ciała dziecka ze
szpitalnego prosektorium i organizacji pogrzebu. Nie przekazuje koniecznej wiedzy o przysługującym im w tym zakresie uprawnieniach.
Nie służy niezbędną pomocą w dopełnieniu formalności. Odmawia
wydania zwłok dziecka w przypadku trudności określenia jego płci,
przemilczając możliwość wyprawienia pochówku bez konieczności rejestracji martwego urodzenia w urzędzie stanu cywilnego i wymagając
wykonania przez rodziców na własny koszt badań genetycznych, które nie są obligatoryjne. Personel wielokrotnie wykorzystuje niewiedzę
rodziców, ich nieporadność życiową, nieśmiałość, poczucie niższości,
nieumiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresowymi, przeżywany
szok i dezorientację, by szybko rozprawić się z danym przypadkiem
i móc zakończyć dzień pracy bez problemów związanych z procedurą wydania ciała dziecka i rejestracji jego urodzenia. Zdarza się również, iż zdezorientowanym rodzicom bezprawnie podsuwane są podczas procedury przyjęcia na oddział gotowe formularze oświadczeń
o zrzeczeniu się praw do organizacji pogrzebu. Osieroceni nierzadko
nie wiedzą, co podpisują. Koncentracja na krwawiącej matce i zagrożonym życiu dziecka nie pozwala im spokojnie przestudiować przedkładanej przez personel dokumentacji. Rodzicom, którzy odstąpili od
zamiaru pochowania dziecka, nie pozostawia się dodatkowego czasu
do namysłu i możliwości zmiany decyzji. Personel nie bierze pod uwagę stanu psychicznego osieroconych i jego wpływu na podejmowane
często w natłoku sprzecznych emocji i uczuć nieprzemyślane decyzje,
niosące ze sobą nieodwracalne, dalekosiężne konsekwencje. Podczas
wizyt lekarze nie zachowują intymności pacjentek umieszczanych
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w wieloosobowych pokojach, zadając najbardziej intymne pytania na
głos i oczekując odpowiedzi w obecności innych kobiet. Salowe zaniedbują swoje obowiązki związane z utrzymaniem na oddziale właściwego poziomu higieny, przykładowo nie wynosząc basenów i zmuszając leżące ciężarne do znoszenia przykrych zapachów. Pacjentki czują
się upokarzane i bezbronne wobec ich nieznośnego zachowania. Stan
emocjonalny czyni roniące kobiety uległymi względem lekarza i niezdolnymi do sprzeciwu wobec depersonalizującego i uprzedmiatawiającego traktowania przez personel medyczny zarówno ich samych, jak
i ronionych dzieci. Bierność matek może być stymulatorem intensyfikującym wzrost agresywnych zachowań pracowników szpitala67.
67
Por. K. Kolska, Jak pani może mówić o dziecku, dz. cyt., s. 11, 14, 17–19; A. Petit,
I nagle Pan Bóg to dziecko wziął, dz. cyt., s. 23–25, 27–28; E. NN., Dwa dni Ewy Edwards,
w: Poronienie. Zrozumieć rodziców po stracie, dz. cyt., s. 58; E. Wyka, Tak trudno zobaczyć
w nas cierpiących rodziców, w: Poronienie. Zrozumieć rodziców po stracie, dz. cyt., s. 83,
86; I. Barton-Smoczyńska, Adaptacja kobiet po śmierci dziecka poczętego, dz. cyt., s. 115,
118; B. Chazan, Lekarz wobec poronienia, dz. cyt., s. 138–140; tenże, Nieudane rodzicielstwo – współczucie dla rodziców, szacunek dla ciała dziecka, dz. cyt., s. 212; H. Olasińska,
Radości i dramaty, dz. cyt., s. 147–148, 152–153; M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen,
Jak sobie radzić z poronieniem, dz. cyt., s. 18–22; J. Łuczak-Wawrzyniak, M. Czarnecka, A. Bukowska, Strata dziecka – różne perspektywy postrzegania tego doświadczenia,
dz. cyt., s. 50–52; M. Bronka, K. Gościcka-Kmieć, M. Nagórko, J. Zaleska-Skup, Ronić po
ludzku – warunki ronienia w polskich szpitalach oraz postulaty ich zmian, w: Przegrane
narodziny. Strata ciąży w aspekcie psychologicznym, socjologicznym, medycznym i etycznym, dz. cyt., s. 83–89; P. Guzdek, Psychospołeczne determinanty organizacji pogrzebu
dziecka zmarłego na skutek poronienia klinicznego, dz. cyt., s. 111–112; D. Kornas-Biela,
Niespełnione macierzyństwo: psychologiczna sytuacja matek po poronieniu, w: Oblicza
macierzyństwa, red. taż, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1999, s. 191–194; J. Furgał,
Etyczne i kulturowe aspekty pożegnania z dzieckiem, w: Przegrane narodziny. Strata ciąży w aspekcie psychologicznym, socjologicznym, medycznym i etycznym, dz. cyt., s. 135;
M. Trąbińska-Haduch, H. Kulczycka, Anioł przy moim łóżku, w: Przegrane narodziny.
Strata ciąży w aspekcie psychologicznym, socjologicznym, medycznym i etycznym, dz.
cyt., s. 182–183; S. Kędziora, H. Kędziora, E. Sibińska, J. Błaszczyk, Postępowanie psychologiczne wobec pacjentek po utracie ciąży, „Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej” 36:
1993 nr 1/4, s. 61–62. Wskazane zarzuty wobec postaw personelu medycznego znadują
potwierdzenie w doświadczeniach autora pracy, współpracującego z rodzicami po poronieniu w organizacji pochówku ciał utraconych dzieci.
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Przyczyn negatywnie ocenianych przez rodziców zachowań personelu medycznego należy upatrywać w depersonalizujących dziecko prenatalne mentalności antynatalistycznej i biologicznym paradygmacie
prokreacji, które dominowały przez wiele lat istnienia PRL-u i obecnie
nadal są upowszechniane na uczelniach i w szkołach medycznych. Koniecznie winno się uwzględnić wysoki poziom frustracji pracowników
służby zdrowia i możliwe wypalenie zawodowe, powodowane niskimi zarobkami i delegowaniem nadmiaru obowiązków służbowych na nieliczny personel. Lekarzy i położnych nie przygotowuje się do komunikacji
z rodzicami doświadczającymi śmierci dziecka, do przekazywania niepomyślnych informacji. Rzadko organizuje się dla pracowników oddziałów
szpitalnych warsztaty komunikacji interpersonalnej z pacjentem. Napięcie pomiędzy lekarzem i roniącymi z jednej strony może wynikać z prób
podważania przez rodziców kwalifikacji lekarza, gdy ten nie jest w stanie
wskazać prawdopodobnej przyczyny poronienia. Z drugiej natomiast
lekarz, zachowując dystans wobec roniących, może nie chcieć ujawniać
swojej zazwyczaj niezawinionej niewiedzy o faktycznej przyczynie poronienia, widząc brak zrozumienia przez rodziców specyfiki etiopatogenezy tego typu niepowodzeń prokreacyjnych, pomimo przedłożenia
możliwie wyczerpujących wyjaśnień. Należy dostrzec niewątpliwie trudną psychologicznie sytuację personelu medycznego, przed którym stoi
konieczność przekazania rodzicom traumatycznej informacji o śmierci
dziecka, nierzadko w trakcie rutynowego badania ultrasonograficznego,
kiedy oczekują na pomyślne wiadomości o jego prawidłowym rozwoju.
Często zdarza się, iż lekarz, uzyskawszy pewność o dokonanym poronieniu, wychodzi z sali zabiegowej, pozostawiając rodziców bez wyjaśnień,
gdyż w napięciu emocjonalnym nie potrafi dobrać odpowiednich słów, by
w etyczny i uwzględniający godność dziecka i rodziców sposób wyrazić
postawioną diagnozę. Woli wyjść i ochłonąć, niż zranić rodziców, jednak
małżonkowie odbierają to jako przejaw postawy lekceważącej pacjenta
i braku kultury osobistej. Zdarza się, iż do położnych powracają wówczas
wspomnienia otrzymanej w podobnych warunkach informacji o poronieniu ich własnych dzieci. Niezmiernie trudno jest zachować profesjo-
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nalizm i nie przenosić emocji na kolejnych pacjentów, kiedy w danym
dniu pracy straty jednych ciężarnych przeplatają się z radością innych,
cieszących się z prawidłowego rozwoju prenatalnego ich dzieci, a także
z postawami matek niewyrażającymi zgody na zaistniałą ciążę. Lekarz
prowadzący ciążę, doświadcza poczucia bezradności wobec niepowodzenia prokreacyjnego. Analizuje swoje postępowanie, śledzi poprawność interpretacji wyników badań wykonanych w toku ciąży. Rozważa,
czy uczynił wszystko, co było możliwie, by zapobiec poronieniu. Czasami
zachowanie roniących kobiet prowokuje negatywne postawy personelu,
zwłaszcza w sytuacjach stosowania na oddziale patologii ciąży używek
przez matki zagrożone poronieniem. Raniące pacjentów zachowania położnych i lekarzy mogą także wynikać z rutyny powodowanej znaczną
liczbą niepowodzeń prokreacyjnych na oddziałach położniczych, poczucia bycia obwinianym przez rodziców za poronienie, światopoglądu osób
należących do zespołu asystującego przy dokonywaniu aborcji, koncentracji personelu na fizjologicznym stanie ciąży, ograniczania swoich
kompetencji tylko do opieki medycznej z pominięciem udzielania wsparcia psychicznego pacjentkom, utożsamiania profesjonalizmu z fachową
konsultacją medyczną wykluczającą okazywanie uczuć, uruchamianych
przez członków personelu mechanizmów obronnych, którymi chronią się przed uczuciowym zaangażowaniem w każdą sytuację kliniczną
z obawy o własną wytrzymałość psychiczną, osobistego przekonania lekarza, iż matka przez swoje zaniedbania lub nieodpowiedzialny styl życia
przyczyniła się do utraty dziecka. Dla postaw niektórych położnych i pielęgniarek pewne znaczenie może mieć również status społeczny roniącej
matki. Nie można wykluczyć zwykłej niechęci, braku życzliwości, złośliwości, konfliktowej osobowości, lekceważącego podejścia do obowiązków, niskiego poziomu kultury osobistej poszczególnych pracowników
szpitala68.
68
Por. D. Kornas-Biela, Niespełnione macierzyństwo: psychologiczna sytuacja matek po poronieniu, dz. cyt., s. 192–194; K. Kolska, Jak pani może mówić o dziecku, dz.
cyt., s. 16; I. Barton-Smoczyńska, Adaptacja kobiet po śmierci dziecka poczętego, dz. cyt.,
s. 117–118; B. Chazan, Lekarz wobec poronienia, dz. cyt., s. 140; M. Keirse, B. Spitz,
A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz. cyt., s. 21; J. Łuczak-Wawrzyniak,
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Magdalena Szymańska przeprowadziła w latach 2002–2006 badania
postaw 164 lekarzy ginekologów wobec strat prokreacyjnych. W założeniu autorka dążyła do określenia charakterystyk postaw lekarzy ujawnianych zarówno w ich pracy zawodowej wobec pacjentek z niepowodzeniami położniczymi, jak również wobec strat własnych dzieci w okresie
pre- i perinatalnym. Badaczka starała się wykazać różnice, względnie
podobieństwa w ustosunkowaniu się do pacjentek i stopniu zaangażowania w procedurę leczniczą pomiędzy lekarzami mającymi w życiorysie doświadczenie osobistej straty dziecka a lekarzami, którzy nie przeżyli utraty swojego dziecka w prenatalnym i okołoporodowym stadium
jego rozwoju. W grupie badanych 40 lekarzy ginekologów (23%), w tym
13 kobiet i 27 mężczyzn, miało osobiste doświadczenie niepowodzenia
położniczego. Żaden z nich nie przeprowadził aborcji na własnym dziecku. Część borykała się z problem niepłodności małżeńskiej. Niektórzy
poddali się metodzie zapłodnienia pozaustrojowego, w poszczególnych
przypadkach bezskutecznie. Uzyskane przez autorkę wyniki pozwalają
spojrzeć na stratę pacjentki tym razem oczyma lekarza oddziału położniczego lub patologii ciąży. 66% ogółu badanych miało poczucie satysfakcji z relacji z pacjentką po poronieniu. 20% ginekologów wskazywało
na trudności w komunikacji z ciężarną, wynikające z braku zaufania ze
strony pacjentki, problemów egzystencjalnych matki, braku wystarczającej ilości czasu na kontakt z ciężarną, złej organizacji pracy na oddziale
lub nieskuteczności leczenia. 71% lekarzy wysoko oceniło swoje zaangażowanie w proces diagnostyczno-terapeutyczny. 14% uznało je za przeciętne, kolejne 9% oceniło jako niskie. W opinii lekarzy najtrudniejszym
niepowodzeniem położniczym dla pacjentki i ginekologa jest śmierć
okołoporodowa. Żaden badany nie wskazał poronienia naturalnego w tej
kategorii. Podobnie przekazanie informacji matce o okołoporodowym
M. Czarnecka, A. Bukowska, Strata dziecka – różne perspektywy postrzegania tego doświadczenia, dz. cyt., s. 50–52; H. Olasińska, Radości i dramaty, dz. cyt., s. 147–148,
152–153; P. Guzdek, Psychospołeczne determinanty organizacji pogrzebu dziecka zmarłego na skutek poronienia klinicznego, dz. cyt., s. 112; P. Kieniewicz, Moralny obowiązek
pogrzebania ciała ludzkiego wobec śmierci dziecka przed narodzinami, „Roczniki Teologii Moralnej” 59: 2012 t. 4, s. 201–202.
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zgonie dziecka zostało uznane za jedną z najtrudniejszych sytuacji w pracy lekarza położnika. Ani jeden respondent nie wymienił tu poronienia
spontanicznego. W komunikowaniu matce informacji o niepowodzeniu
prokreacyjnym 30% badanych czyniło to ze zrozumieniem stanu pacjentki, taktem, uwzględnieniem jej kondycji psychicznej i okoliczności przekazania informacji, w tym miejsca rozmowy, starając się okazać ciężarnej
wsparcie. 23% lekarzy stwierdziło, iż podeszło do sprawy profesjonalnie,
czyli przyjęło postawę specjalisty znającego się na rzeczy. 19% respondentów ukierunkowywało pacjentkę na przyszłość, zwłaszcza planowaną
diagnostykę przyczyn niepowodzenia. 15% badanych nie miało doświadczenia w komunikowaniu takich informacji. 72% lekarzy przekazało informację o śmierci dziecka osobiście. Pozostali zwracali się o pomoc do
bardziej doświadczonych pracowników oddziału, najczęściej ordynatora.
W określeniu rodzaju odpowiedzialności ciężarnej za wystąpienie poronienia samoistnego 31% lekarzy stwierdziło, iż matka nie ponosi żadnej
odpowiedzialności, natomiast 37% badanych uznało, że ponosi ją w niskim stopniu. Żaden z lekarzy nie obciążył matki pełną odpowiedzialnością. 80% respondentów wyrażało konieczność przeprowadzenia rozmów
z ciężarną w niepowodzeniu prokreacyjnym. 49% lekarzy potwierdziło
pozytywne ustosunkowanie emocjonalne do rodziców po stracie. 38%
koncentrowało w takich sytuacjach uczucia na sobie, w mniejszym stopniu na matce. Jedynie 4% badanych przyznało się do negatywnego odniesienia emocjonalnego względem pacjentki. W komunikacji z matką
po poronieniu dziecka 64% respondentów jako najbardziej odpowiednią
reakcję lekarza wskazało wsparcie psychiczne i niesienie ulgi. Na drugim
miejscu (23%) typowano pocieszanie. 11% lekarzy opowiedziało się za
szczególnie rozumianym pełnym profesjonalizmem, ograniczającym się
do konsultacji lekarskiej bez odniesień emocjonalnych. Pośród metod
radzenia sobie z negatywnymi uczuciami do ciężarnej matki 25% badanych wymieniło próbę zrozumienia i wspierania pacjentki. 21% uznało
profesjonalizm za najbardziej adekwatną reakcję. 13% starało się odwrócić uwagę pacjentki od cierpienia. 11% podjęło próbę złożenia z siebie
odpowiedzialności (odbarczenia). 6% lekarzy przyznało się do postawy

290

Rozdział 3

lekceważącej. 87% badanych nie dostrzegało potrzeby i sensu przekazania rodzicom pamiątek po dziecku. 7% pomagało matce w ich zgromadzeniu. W grupie 40 lekarzy, którzy w życiu osobistym doświadczyli
strat prokreacyjnych, 70% z nich przeżyło poronienie samoistne. U 42%
respondentów reakcje związane z własnym poronieniem były mieszane.
Początkowo miały one charakter destruktywny, z czasem jednak przeszły w reakcje konstruktywne. 38% badanych jednoznacznie uznało swoją reakcję za konstruktywną. Nie umniejszali znaczenia straty, pozwolili
sobie na wyrażenie trudnych i negatywnych emocji. Okazywali i otrzymywali wsparcie małżonka. Nie przypisywali winy lekarzowi. Dążyli do
wewnętrznej mobilizacji uporania się ze stratą. 20% respondentów oceniło swoje reakcje jako jednoznacznie destruktywne. Zaprzeczali stracie,
obwiniali siebie i innych za niepowodzenie. Wykazywali postawę roszczeniową. Popadali w rozpacz, doświadczali poczucia niepełnowartościowości. Dominowały w nich negatywne emocje, które próbowali tłumić. Dla 97% respondentów z osobistym doświadczeniem straty utrata
własnego dziecka była pomocna w pracy z pacjentką w niepowodzeniu
położniczym i zwiększała ich empatię w relacji z rodzicami po stracie.
Jedynie 3% badanych stwierdziło, iż własne trudne doświadczenia prokreacyjne nie miały wpływu na ich komunikację z pacjentkami w niepowodzeniach położniczych. Analiza statystyczna wykazała istotne różnice pomiędzy grupą respondentów mających w życiorysie stratę dziecka
a grupą badanych bez osobistej straty. Lekarze z doświadczeniem własnego niepowodzenia położniczego byli starsi, mieli więcej dzieci i mieszkali
w mniejszych miejscowościach. Korzystniej oceniali relację z pacjentką.
Dysponowali bardziej rozwiniętymi umiejętnościami dystansowania się
od pracy zawodowej w życiu osobistym. Mniej angażowali się w kontakty
z pacjentami poza etatowymi godzinami pracy. Przekazywali rodzicom
pamiątki po zmarłym dziecku. Rzadziej okazywali pacjentce negatywne uczucia. W kontaktach z trudną pacjentką starali się jej towarzyszyć.
Przejawiali dojrzałe sposoby uporania się ze stresem zawodowym i nie
ulegali mechanizmowi ucieczki. Generalnie rzecz ujmując, lekarzy po
poronieniu własnego dziecka cechowała mniejsza aktywność w procesie
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diagnostyczno-terapeutycznym, ale większe zaangażowanie emocjonalne, wyższa wrażliwość i zdolność empatii dla rodziców, którzy utracili
dziecko w okresie pre- i perinatalnym, w porównaniu z analizowaną grupą lekarzy bez niepowodzeń prokreacyjnych we własnym życiu rodzinnym. Wyniki badań Szymańskiej ukazują złożony charakter komunikacji
lekarza z roniącą pacjentką i jej bliskimi69.
Jednym z najistotniejszych zadań, jakie przedkłada się personelowi medycznemu w nawiązaniu właściwego kontaktu z roniącymi, jest
prowadzenie dialogu z obojgiem rodziców. Ograniczanie się do przekazywania koniecznych informacji wyłącznie kobiecie zwiększa jej nieuzasadnione poczucie winy względem ojca dziecka i stawia ją w roli
pośrednika wobec męża, któremu niejako musi się wytłumaczyć z zaistniałej sytuacji. Traktowanie rodziców jako równorzędnych uczestników poronienia, podejmowanie wspólnego dialogu z małżonkami pomaga roniącym w okazywaniu sobie wzajemnego wsparcia, znalezieniu
zdrowych sposobów przezwyciężenia sytuacji stresowej, uczy rozmowy
o śmierci dziecka, pozwala przeżyć poronienie jako wydarzenie rodzinne, gwarantuje jasną i przejrzystą komunikację z personelem szpitala.
Istotną rolę odgrywa komunikacja niewerbalna, zwłaszcza wykonywane gesty i milczące towarzyszenie, dające osieroconym większe wsparcie
niż rozmyślnie formułowane pocieszenia. Niebagatelne znaczenie ma
postawa wsłuchiwania się w to, co mówią rodzice, zaspokojenie ich potrzeby rozmowy o doświadczanym poronieniu, nieodwracanie uwagi
od śmierci dziecka i niekoncentrowanie jej na pobocznych tematach.
Ważny jest kontakt wzrokowy lekarza z pacjentką. Personel winien wykazać dostosowane do danych okoliczności zainteresowanie, postawę
szacunku, empatii i życzliwości, lecz bez nadmiernej ingerencji w przeżycia roniących. Po ustaleniu jednoznacznej diagnozy nieodzowne jest
69
Por. M. Szymańska, Postawa lekarza wobec niepowodzeń położniczych, Białystok:
Trans Humana Wydawnictwo Uniwersyteckie, 2008, s. 43–173. Zob. także: taż, Postawa
lekarza w sytuacji niepowodzenia położniczego – aspekt zachowaniowy, „Perinatologia,
Neonatologia i Ginekologia” 2011 nr 4 z. 2, s. 101–105; taż, Postawa lekarza wobec pacjentek po niepowodzeniu położniczym w zależności od miejsca zamieszkania lekarza,
„Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia” 2011 nr 4 z. 4, s. 202–205.
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pozostawienie rodziców sam na sam ze sobą, by mogli w spokoju i wzajemnej bliskości ochłonąć po otrzymaniu informacji o śmierci dziecka.
Fundamentalną kwestią jest nieumieszczanie pacjentki w jednym pokoju z rodzącymi lub matkami przebywającymi razem z noworodkami
(rooming in). Jeśli tylko jest to możliwe, ciężarnym warto zaproponować
wybór oddziału, na który chcą być przyjęte: położniczego lub ginekologicznego. Rodzice potrzebują dokładnego wyjaśnienia stanu zdrowia
dziecka, typu poronienia, określenia możliwego biegu dalszych wydarzeń i ryzyka utraty dziecka przy poronieniu zagrażającym, pełnego
i zrozumiałego dla nich opisu wdrożonej procedury leczniczej, planowanych badań, konsultacji otrzymanych wyników, wskazania sposobów zakończenia niekompletnego lub zatrzymanego poronienia, pozostawienia im decyzji wyboru zabiegu chirurgicznego lub postępowania
wyczekującego, gdy stan kliniczny pacjentki to umożliwia. Lekarz powinien przychylić się do prośby rodziców o powtórzenie diagnostyki
mającej jednoznacznie potwierdzić śmierć dziecka, odłożenie w czasie
interwencji chirurgicznej, jeśli nie zagraża to zdrowiu i życiu pacjentki,
lub przeprowadzenie dodatkowej konsultacji medycznej przez innych
specjalistów. Zabieg łyżeczkowania należy wykonywać zawsze w znieczuleniu ogólnym przy zachowaniu pełnej intymności roniącej kobiety.
Nie przystoi narażanie matki na widok narzędzi chirurgicznych. Dopiero po uśpieniu ciężarnej można przywiązać jej nogi do fotela ginekologicznego. Do badania histopatologicznego przekazuje się niewielką ilość
tkanek płodowych (kosmówki bądź łożyska) bez ciała dziecka, w celu
umożliwienia rodzicom pochówku. Za obligatoryjną zasadę uznaje się
ogrzanie w inkubatorze dzieci żywo poronionych, lecz niezdolnych do
przeżycia, by stworzyć im godne warunki umierania w obecności pragnących im towarzyszyć rodziców. Jeżeli wiek ciąży wymusza konieczność indukcji porodu, rodzącej należy zapewnić znieczulenie maksymalnie obniżające poziom odczuwanego bólu. Niezbędny jest udział
męża w akcji porodowej, wsparcie psychiczne lekarza i położnej. Rodzicom nie można odmawiać bezpośredniego kontaktu z ciałem zmarłego
dziecka, gdy stan zwłok na to pozwala. Wskazane jest uprzednie przy-
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gotowanie zarówno osieroconych, jak i samego ciała oraz przeznaczenie
wystarczającej ilości czasu na pożegnanie. Położne powinny służyć radą
w sposób taktowny, dyskretny i nienarzucający się, uwzględniać zróżnicowanie postaw osieroconych par, inspirować do przygotowania wyprawki dla dziecka i wspólnego złożenia jej do trumny razem z ciałem,
zachęcać do pożegnania ze zmarłym i sporządzenia z tego spotkania
pamiątek. Dyrektorzy szpitali winni rozważyć urządzenie specjalnego
pokoju pożegnań, w którym rodzice bez pośpiechu mogliby w intymnej atmosferze pożegnać dziecko, złożyć jego ciało do urny lub trumny, odmówić modlitwę wraz z kapelanem, trwać w ciszy ze zmarłym.
Rodzice mają prawo otrzymać pełną dokumentację medyczną hospitalizacji pacjentki wraz objaśnieniem jej zawartości i używanych w niej
zawiłych pojęć medycznych. Obowiązkiem personelu jest informowanie roniących o zagwarantowanym im przez prawodawcę uprawnieniu
do pochowania zwłok dziecka, także wówczas, gdy jego płeć pozostaje
nieustalona, oraz udzielenie niezbędnej pomocy w dopełnieniu wszelkich formalności. Osieroconym, którzy zrezygnowali z wyprawienia
pochówku, koniecznie należy zapewnić sposobność zmiany podjętej
decyzji. Niemożliwym do wypełnienia przez nikogo innego zadaniem
lekarza jest uwolnienie rodziców od bezpodstawnego samoobwiniania
się o śmierć dziecka. Tylko lekarz swoim autorytetem, uwiarygodnianym posiadanymi kwalifikacjami i renomą, może przekonująco wyjaśnić specyfikę etiologii poronień samoistnych, w większości przypadków nieznanej i niezawinionej przez rodziców. To nieocenione wsparcie
lekarza pozwala rodzicom prawidłowo rozpocząć i przeżyć czas żałoby.
Bez nieodzownego wyjaśnienia fundamentu wydarzenia poronienia,
a więc zazwyczaj niemożności określenia jego przyczyn, osieroceni
mogą popaść w błędne koło samooskarżeń i przewlekłą depresję kliniczną. Personel medyczny powinien kilkakrotnie powtarzać roniącej
i jej najbliższym zalecenia lekarskie podczas pobytu matki w szpitalu,
a także rekomendacje dla okresu poszpitalnego. Wymagają tego problemy z koncentracją i stan dezorientacji, których pacjentka doświadcza.
Wskazane jest, aby lekarz prowadzący dotychczas ciążę, niekoniecznie
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doraźnie sprawujący opiekę nad pacjentką na oddziale położniczym,
wyznaczył termin wizyty kontrolnej, aby w krótkim okresie po poronieniu zweryfikować stan zdrowia fizycznego i psychicznego pacjentki,
przekazać zalecenia odnoszące się do współżycia seksualnego i rozwiać
wątpliwości dotyczące stosownego czasu podjęcia realizacji dalszych
planów prokreacyjnych. Personel medyczny w kontaktach z roniącymi
winien być wspierany przez zatrudnionego na oddziale psychologa oraz
kapelana szpitalnego, aby rodzice mogli uzyskać profesjonalną i kompleksową pomoc medyczną, psychologiczną i duchową. Przed kapłanami stoi zadanie uwrażliwiania personelu szpitala na potrzeby religijne
rodziców, aby ten ułatwiał kontakt roniących z kapelanem, szanował ich
światopogląd i pragnienie ochrzczenia dzieci żywo urodzonych, które
wkrótce po porodzie umierają. Psychologowie oprócz interwencji kryzysowej powinni wyposażyć rodziców w adresy grup wsparcia działających najbliżej ich miejsca zamieszkania70.
70
Por. I. Barton-Smoczyńska, Adaptacja kobiet po śmierci dziecka poczętego, dz. cyt.,
s. 119–121; M. Bronka, K. Gościcka-Kmieć, M. Nagórko, J. Zaleska-Skup, Ronić po ludzku – warunki ronienia w polskich szpitalach oraz postulaty ich zmian, dz. cyt., s. 83–89;
K. Kolska, Jak pani może mówić o dziecku, dz. cyt., s. 15–16; A. Petit, I nagle Pan Bóg to
dziecko wziął, dz. cyt., s. 24, 31–35, 42, 53, 75; B. Chazan, Lekarz wobec poronienia, dz.
cyt., s. 139–142; tenże, Nieudane rodzicielstwo – współczucie dla rodziców, szacunek dla
ciała dziecka, dz. cyt., s. 211–214; H. Olasińska, Radości i dramaty, dz. cyt., s. 149–150;
M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz. cyt., s. 19, 60–61,
64–68; J. Łuczak-Wawrzyniak, M. Czarnecka, A. Bukowska, Strata dziecka – różne perspektywy postrzegania tego doświadczenia, dz. cyt., s. 50–52; P. Guzdek, Psychospołeczne
determinanty organizacji pogrzebu dziecka zmarłego na skutek poronienia klinicznego,
dz. cyt., s. 112–114; D. Kornas-Biela, Niespełnione macierzyństwo: psychologiczna sytuacja
matek po poronieniu, dz. cyt., s. 194–195; taż, Potrzeby rodziców po stracie dziecka w okresie okołoporodowym, w: Z zagadnień psychologii prokreacyjnej, red. E. Bielawska-Batorowicz, D. Kornas-Biela, Lublin: Redakcja Wydawnictw KUL, 1992, s. 68–74; J. Furgał, Etyczne
i kulturowe aspekty pożegnania z dzieckiem, dz. cyt., s. 135–138; M. Jodłowska-Sowińska,
Rola położnej w opiece nad kobietą roniącą, „Położna. Nauka i Praktyka” 15: 2011 nr 3,
s. 43–46; A. Mach, A. Nowacka, E. Dmoch-Gajzlerska, Rola i zadania położnej w opiece
nad ciężarną zagrożoną poronieniem, „Położna. Nauka i Praktyka” 26: 2014 nr 2, s. 34–37;
M. Chrzan-Dętkoś, Utrata dziecka w okresie okołoporodowym – dobre praktyki szpitalne
w opiece nad matką, dz. cyt., s. 27, 29–30; I. Barton-Smoczyńska, Metoda pięciu kroków.
Przekazywanie informacji o śmierci dziecka lub chorobie dziecka w czasie ciąży – komu-
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Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu przeprowadziło na wielu
oddziałach położniczych polskich szpitali, w instytucjach edukacyjnych
i towarzystwach naukowych akcję Ronić po ludzku. Obejmowała ona cykl
prelekcji i warsztatów adresowanych do personelu medycznego, ukazujących postulaty zmian szpitalnych procedur postępowania z pacjentkami w niepowodzeniach prokreacyjnych i zasady wsparcia psychicznego
rodziców tracących dzieci na skutek poronienia samoistnego71. Na podstawie zebranych świadectw rodziców opisujących trudne doświadczenia
relacji z pracownikami szpitali członkowie stowarzyszenia sformułowali
Warunki ronienia z godnością, czyli dekalog „Ronić po ludzku”, zawierający następujące wskazania dla personelu oddziałów położniczych i patologii ciąży:
„1. Okaż szacunek mamie i zmarłemu dziecku.
2. Konieczne badania przeprowadź w intymnej atmosferze.
3. Pozwól asystować mężowi przy badaniu ginekologicznym, przy
badaniu USG, przy zabiegu łyżeczkowania do momentu zaśnięcia
pacjentki.
4. Ogranicz sprawy biurowe do niezbędnego minimum, dane można
uzupełnić później lub można poprosić o to męża pacjentki.
5. Zabieg łyżeczkowania wykonuj zawsze w znieczuleniu ogólnym.
6. Stwórz matce możliwość skorzystania z pomocy psychologa.
7. Ułatwiaj dostęp do pełnej informacji medycznej.
8. Informuj pacjentkę o wszystkich czynnościach, które będą podejmowane.
nikacja z ciężarną pacjentką, dz. cyt., s. 45–47; Postępowanie w przypadku straty wczesnej
ciąży. Wytyczne Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, dz. cyt., s. 29; K. Sikora,
Reakcje kobiet po stracie ciąży oraz zachowania partnerów, dz. cyt., s. 53; H. Średniawska-Siepsiak, Rola położnej we wsparciu psychicznym ciężarnej z obciążonym wywiadem
położniczym, w: Położnictwo u progu XXI wieku: (materiały z konferencji naukowej),
Lublin, 19–20 marca 1999 r., red. G. Iwanowicz-Palus, Lublin: Oddział Wojewódzki Sekcji
Położnych Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Kierunku Położnictwo Wydziału Pielęgniarskiego Akademii Medycznej, 1999, s. 104–105.
71
Por. M. Bronka, K. Gościcka-Kmieć, M. Nagórko, J. Zaleska-Skup, Ronić po ludzku – warunki ronienia w polskich szpitalach oraz postulaty ich zmian, dz. cyt., s. 88–89;
M. Trąbińska-Haduch, H. Kulczycka, Anioł przy moim łóżku, dz. cyt., s. 181–182.
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9. Umieść osieroconą matkę na sali bez pacjentek w ciąży, niech nie
słucha bicia serca innych dzieci w czasie badania KTG i opowieści
o radosnym oczekiwaniu.
10. Pozwól rodzicom pożegnać się z dzieckiem zgodnie z własnym sumieniem. Poinformuj o prawie pochówku, o tym, co się stanie z ciałem dziecka. Pomóż zgromadzić pamiątki po dziecku (zdjęcia USG,
zapis tętna dziecka, odcisk stópek, zdjęcie dziecka)”72.
W zakresie komunikacji położnej z roniącymi Stowarzyszenie postuluje zachowanie poniższych standardów:
„1. Komunikaty powinny być naturalne i autentyczne.
2. Należy zwrócić się twarzą do pacjentki.
3. W trakcie gdy mówi, nie zajmować się niczym innym.
4. Pokazać, że jest się tutaj po to, aby wysłuchać.
5. Słuchać uważnie, zwracając uwagę na słowa, których używa pacjentka, określając swoje dziecko.
6. Jeśli nie wiesz, co powiedzieć, powiedzieć po prostu »jest mi przykro«.
7. Jeśli się jest na to gotową, spytać jak można pomóc”73.
Uprzednio cytowana Magdalena Szymańska zrealizowała w latach
2004–2008 projekt badawczy analizujący ocenę przygotowania środowiska lekarskiego do komunikacji z pacjentką i jej rodziną w niepowodzeniach prokreacyjnych wyrażaną przez lekarzy ginekologów oraz ich
samoocenę posiadanych kompetencji komunikacyjnych w tym zakresie.
Badaniami objęła 164 ginekologów biorących udział w różnych formach
dokształcania podyplomowego. Otrzymane wyniki są wysoce sugestywne. 90% badanych uznało, iż środowisko lekarskie nie jest w ogóle lub jest
w niewystarczającym stopniu przygotowane do komunikacji interpersonalnej z rodzicami w niepowodzeniach położniczych. 10% respondentów
udzieliło odpowiedzi przeciwnej, oceniając przygotowanie środowiska
medycznego jako wystarczające. 65% lekarzy negatywnie oceniło własne kompetencje komunikacyjne, uznając, że nimi nie dysponuje. 35%
72
M. Bronka, K. Gościcka-Kmieć, M. Nagórko, J. Zaleska-Skup, Ronić po ludzku –
warunki ronienia w polskich szpitalach oraz postulaty ich zmian, dz. cyt., s. 88–89.
73
M. Trąbińska-Haduch, H. Kulczycka, Anioł przy moim łóżku, dz. cyt., s. 181–182.
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respondentów wyraziło pozytywną ocenę posiadanych umiejętności komunikacyjnych. Badania Szymańskiej wskazują na pilną potrzebę opracowania i wdrożenia kształcenia przed- i podyplomowego pracowników
służby zdrowia w formie warsztatów i kursów komunikacji interpersonalnej oraz programów przygotowania psychologiczno-pedagogicznego,
które wyposażą nie tylko lekarzy, ale cały personel medyczny oddziałów
położniczych i ginekologicznych w niezbędne kompetencje komunikacji
z pacjentką i jej rodziną w niepowodzeniach prokreacyjnych oraz umiejętność radzenia sobie z sytuacjami stresowymi w życiu zawodowym74.
Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu zespołu oddziału szpitalnego jest jednym z kluczowych zadań polityki kadrowej jego kierownictwa,
którego staranna realizacja znajduje bezpośrednie przełożenie w wysokiej
jakości komunikacji personelu z roniącymi. Monika Jodłowska-Sowińska
sformułowała podstawowe zasady organizacji pracy położnych, spełniające ogólne standardy psychoprofilaktyki stresu zawodowego:
„1. Jeśli jest taka możliwość, położne powinny pracować również na innych oddziałach, aby praca z pacjentką roniącą była okresowa (oddziaływanie ciągłego stresu jest najbardziej niebezpieczne).
2. Na oddziale powinny pracować minimum dwie położne na zmianie.
3. Położne angażowane do pracy z pacjentkami roniącymi powinny
być odpowiednio dobrane pod względem indywidualnych predyspozycji.
4. Położna nie może być w ciąży.
5. Położna powinna mieć możliwość rozmowy z psychologiem w razie
potrzeby.
6. Osoba koordynująca powinna zadbać o uczestnictwo położnych
w szkoleniach (o tematyce medycznej i psychologicznej) z zakresu
opieki nad kobietami roniącymi.
7. Należy organizować spotkania towarzyskie personelu, które pozwolą położnym nawiązać pozytywne relacje z koleżankami, co wpłynie
korzystniej na współpracę z pacjentką.
74
Por. M. Szymańska, Informowanie pacjentki o niepowodzeniu położniczym – badanie lekarzy, „Życie i Płodność” 2012 nr 1, s. 45–50.
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8.

Relacje z przełożonymi i koleżankami z pracy powinny być prawidłowe.
9. Wynagrodzenie powinno być satysfakcjonujące”75.
Sposób okazania rodzicom ciała poronionego dziecka jest istotny dla
ich percepcji pożegnalnego spotkania i decydujący dla prawidłowo rozłożonego w czasie powrotu osieroconych do równowagi psychicznej. Personel medyczny nie zawsze zachowuje podstawowe zasady przyzwoitości
w tym zakresie. Praktyka szpitalna dostarcza niechlubnych przykładów
pokazania matce ciała dziecka złożonego w nerce lub wiadrze na odpady biologiczne. Trudno doszukać się bardziej hańbiących i poniżających
dziecko oraz roniącą nadużyć. Odciskają one straszliwe piętno na psychice rodziców i głęboko zaburzają proces żałoby. Pożegnanie z dzieckiem
winno być starannie przygotowane przez personel, jeżeli rodzice wyrażają na nie gotowość i uznają szpital za właściwe ku temu miejsce. Należy
bowiem mieć na uwadze, iż obecny w naszej kulturze lęk przed zwłokami
zostaje spotęgowany obawą przed fizjonomią niedojrzałego płodu i jego
zniekształceniami oraz przed niemożnością uwolnienia się od przykrego
widoku przez następne lata, a co najważniejsze, wpisuje się w poważny
kryzys psychologiczny przeżywany przez roniących w niepowodzeniu
prokreacyjnym. Natężenie trudnych doświadczeń psychologicznych rodziców jest zatem bardzo wysokie. Z tego względu nie należy negatywnie
oceniać małżonków, którzy odstąpili od bezpośredniego kontaktu z ciałem zmarłego. Każda osoba wyczuwa granice własnej wytrzymałości psychicznej. Tym niemniej w zakresie powinności moralnej osieroconych
pozostaje dokonanie godziwego pochówku zwłok dziecka. Gdy rodzicom
brakuje sił, aby osobiście złożyć ciało dziecka do trumny bądź urny, mogą
zlecić realizację tego zadania innym osobom, w tym pracownikom zakładu pogrzebowego lub właśnie członkom personelu medycznego. Ukazanie rodzicom ciała utraconego dziecka jest możliwe w przypadkach
późnych poronień, które wymagały indukcji porodu; poronień kompletnych i niecałkowitych wczesnych ciąż, jeśli ciało można uwidocznić, bądź
w sytuacji wydalenia z łona matki żywego dziecka, które wkrótce umie75

M. Jodłowska-Sowińska, Rola położnej w opiece nad kobietą roniącą, dz. cyt., s. 46.
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ra. Zakończenie poronienia interwencją chirurgiczną (łyżeczkowaniem
lub aspiracją) wyklucza kontakt z kompletnymi zwłokami, gdyż zostają
one w trakcie zabiegu rozczłonkowane. Koniecznie winno się odstąpić od
praktyki pokazywania rodzicom, zwłaszcza matce, martwo urodzonego
dziecka podczas porodu na bloku porodowym. Cały kontekst trwającego
porodu i warunki sali porodowej tworzą najbardziej niesprzyjające okoliczności pożegnania. Ciężkie doświadczenia psychiczne związane z porodem martwego dziecka i zmęczenie rodziców jednoznacznie domagają
się przełożenia go na inny stosowny moment, gdy rodzice nabiorą sił fizycznych i psychicznych, a samo spotkanie będzie można właściwie przygotować. Pierwszym krokiem w jego organizacji jest rozmowa z rodzicami dotycząca ich oczekiwań odnośnie do przebiegu i formy pożegnania.
Ciało dziecka należy obmyć i złożyć w pieluszce, serwecie chirurgicznej
lub ubrać w ubranka przyniesione przez rodziców, jeśli to możliwe. W zależności od nastawienia osieroconych pewne wady anatomiczne i zniekształcenia sylwetki powinno się subtelnie zakryć. Jeżeli rodzice pragną
je zobaczyć, należy z delikatnością i taktem je pokazać i opatrzyć komentarzem. Niezwykle istotną kwestią jest zaproponowanie matce, aby sama
ubrała i złożyła dziecko do trumny wraz z pamiątkami, którymi rodzice,
rodzeństwo i dziadkowe pragną je obdarzyć. Istotne jest stworzenie klimatu intymności i rodzinności, przede wszystkim dzięki używanej przez
położną terminologii potwierdzającej tożsamość rodzicielską roniących
i godność osobową dziecka, podkreślającej ich wzajemną bliskość, pozytywne uczucia rodzicielskie, akcentującej wytrwałą obecność rodziców
przy dziecku, przykładowo: „Kochanie, Twoi dzielni rodzice pragną Cię
zobaczyć”; „Mamusia i tatuś przyszli pożegnać się z Tobą”; „Proszę wziąć
maleństwo w ramiona”. Coraz częściej zachęca się osieroconych do zgromadzenia pamiątek po zmarłym, nie tylko z okresu ciąży, jak zdjęcia USG
czy zapisy KTG, ale także z pożegnalnego spotkania. Roniący zazwyczaj
nie wiedzą, jak utrwalić pożegnanie. Inspiracje położnych mogą okazać się
bardzo pomocne. Osobista wrażliwość rodziców podpowie im właściwe
środki wyrazu. Niektórzy sporządzają odcisk stopy dziecka, inni pragną
zachować kosmyk jego włosów. Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu
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upowszechnia praktykę wykonania wspólnej fotografii ze zmarłym przy
zachowaniu przyjętych kanonów estetyki. Pożegnanie z utraconym dzieckiem, zazwyczaj poprzedzające pogrzeb, jest i powinno być wydarzeniem
rodzinnym. Rodzice sami rozważą, czy rodzeństwo i dziadkowie zmarłego
są gotowi wziąć w nim udział 76.
Oddolne inicjatywy zorganizowanych grup rodziców po stracie,
którzy doświadczyli negatywnych postaw personelu medycznego w niepowodzeniu położniczym (jak również bez takich doświadczeń), zaangażowanie samych dyrektorów szpitali, lekarzy i położnych dostrzegających istotną rolę jakości opieki medycznej i wsparcia psychologicznego
udzielonego przez personel oddziału szpitalnego w procesie zdrowienia
rodziców tracących dzieci w okresie pre- i perinatalnym, działalność instytucji pro-life, pracowników urzędów stanu cywilnego, dziennikarzy,
duchownych, samorządowców i lokalnych polityków w ostatnich latach
doprowadziły do zasadniczych zmian dotychczas nieprzychylnych roniącym szpitalnych procedur postępowania z ciężarną matką i ciałem
poronionych dzieci oraz wdrożenia unormowań prawnych zezwalających na organizację pogrzebów dzieci martwo urodzonych na każdym
etapie ciąży77. Początkowo zmiany te objęły wewnętrzne standardy poszczególnych placówek służby zdrowia, w tym szpitali specjalistycznych78. Istotnymi regulacjami na szczeblu centralnym umożliwiającymi
76
Por. M. Bronka, K. Gościska-Kmieć, M. Nagórko, J. Zaleska-Skup, Ronić po
ludzku – warunki ronienia w polskich szpitalach oraz postulaty ich zmian, dz. cyt., s. 88;
M. Trąbińska-Haduch, H. Kulczycka, Anioł przy moim łóżku, dz. cyt., s. 179–190;
J. Furgał, Etyczne i kulturowe aspekty pożegnania z dzieckiem, dz. cyt., s. 134–138;
M. Jodłowska-Sowińska, Rola położnej w opiece nad kobietą roniącą, dz. cyt., s. 44–45;
S. Kędziora, H. Kędziora, E. Sibińska, J. Błaszczyk, Postępowanie psychologiczne wobec
pacjentek po utracie ciąży, dz. cyt., s. 62–63.
77
Por. D. Hybel, Dziecko poczęte to nie... śmieć!, „Głos dla Życia” 77: 2005 nr 6,
s. 14–15; K. Zadarko, Koszalińska Inicjatywa Społeczna „Nasze na Zawsze”, w: Od bólu
po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego, dz. cyt., s. 199–204.
78
Por. B. Chazan, Nieudane rodzicielstwo – współczucie dla rodziców, szacunek dla
ciała dziecka, dz. cyt., s. 210, 213–214; tenże, Lekarz wobec poronienia, dz. cyt., s. 137–
138, 141–142; M. Czarnecka, J. Łuczak-Wawrzyniak, A. Bukowska, P. Stecka-Panieńska,
K. Walczyk-Matyja, S. Drzewiecka-Banasik, M. Jaszczak, Wokół standardów opieki psychologicznej świadczonej kobietom w sytuacji straty w okresie prenatalnym w Ginekolo-
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wydanie karty zgonu i pochowanie zwłok dziecka prenatalnego, także
w przypadku niemożności określenia jego płci bez badań genetycznych,
były ogłoszone w 2006 roku rozporządzenia ministra zdrowia Zbigniewa Religi dotyczące dokumentacji medycznej i postępowania ze zwłokami ludzkimi oraz przeprowadzona przez parlamentarzystów w 2011
roku nowelizacja ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych79. Wprowadzone przepisy nie określały jednak szpitalnych standardów opieki
nad kobietami w niepowodzeniach prokreacyjnych.
Pierwszy projekt opracowania ujednoliconych zasad postępowania
z pacjentkami po stracie, do których przestrzegania zobligowano by
wszystkie oddziały położniczo-ginekologiczne na terenie całego województwa, podjęto z inicjatywy wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim. W skład komitetu przygotowawczego weszli konsultanci wojewódzcy w dziedzinie perinatologii, położnictwa i ginekologii oraz zdrowia publicznego, reprezentanci
urzędu wojewódzkiego, kapłan katolicki i psycholog. Rezultatem prac
komisji był ogłoszony przez wojewodę mazowieckiego w lipcu 2015 roku
dokument Niekorzystne zakończenie ciąży – Rekomendacje postępowania
z pacjentkami dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa mazowieckiego80. W założeniu po 6 miesiącach od
giczno-Położniczym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, w: Przegrane narodziny. Strata ciąży w aspekcie psychologicznym, socjologicznym, medycznym
i etycznym, dz. cyt., s. 166–175.
79
Por. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, Dz. U. 2010
nr 252 poz. 1697; Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2006 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi, Dz.
U. 2007 nr 1 poz. 10; Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o cmentarzach
i chowaniu zmarłych, Dz. U. 2011 nr 144 poz. 853.
80
Por. Niekorzystne zakończenie ciąży – Rekomendacje postępowania z pacjentkami dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa
mazowieckiego, Warszawa: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, 2015. Por. https://www.
mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/30697,Jak-traktowac-pacjentke-po-stracie-ciazy-rekomendacje.html. Dostęp: 22.07.2015. Wykorzystując rozwiązania przyjęte
w rekomendacjach wojewody mazowieckiego, na polecenie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka przygotowano podobny dokument, który został ogłoszony w styczniu
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wydania rekomendacji zaplanowano przeprowadzenie ewaluacji na oddziałach szpitalnych, mającej ocenić stopień recepcji przez personel medyczny zaproponowanych standardów. Drugą ewaluację przewidziano
po upływie roku od ich ogłoszenia. Dokument reguluje procedurę przyjęcia na oddział pacjentki wraz z przekazaniem, omówieniem i wypełnieniem formularza ankiety szpitalnej oraz udostępnieniem karty informacyjnej, zawierającej dane o zakresie przysługujących matce uprawnień,
w tym możliwości pożegnania utraconego dziecka, organizacji jego pogrzebu i uzyskania pomocy socjalnej. Rekomendacje szczegółowo opisują warunki, jakie należy zapewnić rodzicom w organizacji pożegnalnego
spotkania, łącznie z określeniem osób w nim uczestniczących, miejsca
i czasu jego przeprowadzenia, przygotowania ciała dziecka przed okazaniem go rodzicom oraz udzielenia pomocy w zgromadzeniu pamiątek po
zmarłym. Wyczerpująco omawiają złożoną problematykę identyfikacji
płci dziecka, szczególnie w sytuacjach niemożności prostego jej stwierdzenia bez wykonania badań genetycznych we wczesnej ciąży, konieczności określenia płci dla uzyskania w placówce szpitalnej i urzędzie stanu
cywilnego pełnej dokumentacji niezbędnej do wyprawienia pochówku
i otrzymania urlopu macierzyńskiego, zasiłku macierzyńskiego i pogrzebowego. Standardy precyzują warunki, finansowanie i przeciętny czas
oczekiwania na wyniki badań genetycznych. Dokument wyraźnie podkreśla nieodzowność przekazania roniącym informacji o możliwości pochowania zwłok dziecka bez rejestracji jego martwego urodzenia w USC.
Podaje obowiązujące akty prawne, regulujące prawną sytuację rodziców
po stracie. Zawiera krótki opis kolejnych etapów żałoby i precyzuje kwestię zapewnienia pacjentce opieki psychologicznej, skierowania zarówno
jej samej, jak również bliskich matce osób do poradni psychologicznej,
a także udostępnienia roniącej wykazu grup wsparcia. Rekomendacje
obejmują szczegółowe wskazania dotyczące dalszych planów prokreacyj2017 r. Por. Niekorzystne zakończenie ciąży – Rekomendacje postępowania z pacjentkami dla personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa lubelskiego, Lublin: Lubelski Urząd Wojewódzki, 2017. Por. http://www.lublin.uw.gov.pl/
aktualnosci/rekomendacje-dla-personelu-medycznego-w-przypadku-niekorzystnego-zakonczenia-ciazy.html.
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nych rodziców z określeniem minimalnego czasu, jaki powinien upłynąć od niepowodzenia położniczego do kolejnego poczęcia. Podejmują
również zagadnienia możliwości ochrzczenia wyłącznie żywego dziecka,
dokonania symbolicznego pochówku nawet niekompletnych tkanek oraz
informują o istnieniu zbiorowych grobów dzieci utraconych. Ogłoszone standardy podają ponadto konkretne zasady kontaktu personelu medycznego z rodzicami w niepowodzeniu położniczym:
„1. Pozwól im na wyrażanie uczuć, słuchaj i nie osądzaj.
2. Bądź obecny i pamiętaj, że towarzyszenie w milczeniu często jest
cenniejsze niż słowa pociechy, które w sytuacji śmierci dziecka wydają się błahe.
3. Podziel się swoimi uczuciami, ale nie umniejszaj ich przeżyć, opowiadając o swoich lub cudzych doświadczeniach związanych ze
śmiercią.
4. Nie udzielaj rad, nie zacieraj śladów istnienia dziecka (nie chowaj
ubranek, dziecięcych sprzętów itp.), nie odwracaj uwagi od śmierci
dziecka.
5. Bądź pomocny w czynnościach dnia codziennego (przygotuj jedzenie, posprzątaj, pomóż załatwić formalności urzędowe), ale nie wyręczaj całkowicie.
6. Szanuj decyzje matki/rodziców co do sposobu pożegnania dziecka
(również symbolicznego).
7. Nie krytykuj woli matki/rodziców”81.
Dokument wojewody mazowieckiego zawiera wzór karty informacyjnej dla pacjentki i jej bliskich, omawiającej trudności psychiczne, jakich mogą doświadczać w niepowodzeniu prokreacyjnym, zachęcającej
rodziców do wyrażania i nietłumienia własnych emocji i uczuć, jasno
formułującej uprawnienia, którymi dysponują w sytuacji martwego urodzenia dziecka oraz wskazującej, czego mogą oczekiwać i wymagać od
personelu oddziału szpitalnego. Przedłożony wzór karty należy pozytyw81
Niekorzystne zakończenie ciąży – Rekomendacje postępowania z pacjentkami dla
personelu medycznego oddziałów położniczo-ginekologicznych województwa mazowieckiego, dz. cyt., s. 7–8.
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nie ocenić, gdyż zawiera sformułowania potwierdzające tożsamość rodzicielską roniących i godność osobową dziecka przed narodzeniem, szanuje światopogląd i religijność osieroconych, podkreśla wagę i znaczenie
straty dziecka w życiu rodziców, subtelnie sugeruje powinność moralną
wyprawienia pogrzebu zmarłego oraz odwołuje się do rodzinnego kontekstu niepowodzenia położniczego.
Przyjęte w rekomendacji wojewody mazowieckiego propozycje standardów opieki nad roniącą matką i jej rodziną były praktykowane już od
2004 roku w Szpitalu Specjalistycznym im. Świętej Rodziny w Warszawie,
co jest niewątpliwą zasługą ówczesnego dyrektora prof. Bogdana Chazana. Ośrodek ten był pionierem przychylnych rodzicom standardów postępowania w poronieniu samoistnym (i innych niepowodzeniach położniczych), gwarantujących zarówno profesjonalną opiekę, jak i uwzględniających psychospołeczne i moralno-duchowe aspekty śmierci dziecka
w stadium prenatalnym. Pracownicy szpitala umożliwiali zainteresowanym wydanie dokumentów koniecznych do indywidualnego pochówku,
co było rzadko spotykaną praktyką w innych placówkach. Z tego względu wielu rodziców z różnych zakątków Polski zgłaszało się do Szpitala
im. Świętej Rodziny w Warszawie, by móc zakończyć w nim poronienie
i otrzymać stosowną dokumentację. Blisko 70% ciał dzieci zmarłych na
skutek poronienia w tej placówce odbierali sami rodzice. Dla pozostałych 30% organizowano zbiorowe pogrzeby. Personel medyczny szpitala
przeprowadzał liczne szkolenia lekarzy i położnych z innych ośrodków,
upowszechniając wypracowane w nim praktyki pracy z roniącymi rodzicami oraz postawę pietyzmu wobec zwłok dziecka martwo urodzonego82.
Przełomowym aktem normatywnym na szczeblu ogólnopolskim dla
zmiany szpitalnych procedur regulujących standardy opieki nad kobietą
tracącą dziecko w okresie prenatalnym i okołoporodowym jest zobowiązujące wszystkie placówki położniczo-ginekologiczne w kraju Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych
82
Por. P. Guzdek, Psychospołeczne determinanty organizacji pogrzebu dziecka zmarłego na skutek poronienia klinicznego, dz. cyt., s. 115.
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w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki
położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży,
porodu, połogu, w przypadkach występowania określonych powikłań
oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych. Rozporządzenie weszło w życie w czerwcu 2016 roku. Rozdział siódmy tego
dokumentu w całości poświęcony jest opiece nad pacjentką w sytuacji
niepowodzeń położniczych. Za niepowodzenie położnicze rozporządzenie uznaje „sytuację, w której pacjentka w wyniku ciąży nie zabierze do
domu zdrowego dziecka z powodu: poronienia, urodzenia dziecka martwego, niezdolnego do życia lub obarczonego letalnymi schorzeniami;
jako niepowodzenie położnicze należy traktować także sytuację, w której
kobieta spodziewa się urodzenia dziecka chorego lub dziecka z wadami
wrodzonymi”83. Promulgowane standardy zakładają, iż personel medyczny powinien przechodzić odpowiednie szkolenia przygotowujące go do
pracy z rodzicami doświadczającymi straty dziecka i uzyskiwać pomoc
w uporaniu się ze stresem zawodowym. Rozporządzenie zapewnia pacjentce pełny dostęp do informacji o stanie zdrowia jej samej i dziecka,
pełną decyzyjność w procedurze diagnostyczno-terapeutycznej, izolowanie od innych pacjentek w ciąży i połogu, zachowanie intymności przy
przeprowadzaniu badań i zabiegów, udzielenie pomocy psychologicznej
dla roniącej i osób jej towarzyszących, przekazanie danych o organizacjach świadczących wsparcie rodzicom po stracie, udostępnienia wszelkich informacji o posiadanych przez roniącą uprawnieniach z zakresu
prawa o aktach stanu cywilnego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Dokument zwraca uwagę na komunikację z pacjentką, zwłaszcza
na ton rozmowy i używane sformułowania, przyjmowane przez personel
postawy względem matki, konieczność poznania jej potrzeb i oczekiwań,
83
Rozdział VII pkt 1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.
w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu,
w przypadkach występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji
niepowodzeń położniczych, Dz. U. 2015 poz. 2007.
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nawiązania pozytywnego kontaktu z roniącą. Członkowie personelu podejmują dobrą komunikację z pacjentką jeśli:
„1. przedstawiają się i wyjaśniają swoją rolę w opiece nad pacjentką,
2. prezentują spokojną i wzbudzającą zaufanie postawę,
3. szanują jej prywatność i poczucie intymności,
4. każdorazowo uzyskują zgodę rodzącej na wykonanie wszelkich zabiegów i badań”84.
Rozporządzenie to nie zawiera jednak, poza ogólnym odwołaniem do
prawa o aktach stanu cywilnego i zabezpieczenia społecznego, regulacji
gwarantującej roniącym możliwość pożegnania się ze zmarłym dzieckiem
oraz nie podejmuje wprost problematyki organizacji pogrzebu i trudności w określeniu płci dziecka we wczesnej ciąży. Mimo że dokument przez
odwołanie do sytuacji prawnej roniących pośrednio nawiązuje do tych
kwestii, to jednak należało oczekiwać poważniejszego potraktowania
istotnych z punktu widzenia procesu żałoby, godności osobowej dziecka i pietyzmu wobec ludzkich zwłok zagadnień pożegnania i pogrzebu
dziecka oraz odniesienia się do nich expressis verbis. Tym niemniej ranga
tego dokumentu niewątpliwie pozytywnie wpłynie na podniesienie na
oddziałach położniczo-ginekologicznych polskich szpitali poziomu kultury ronienia, co wszelako wymaga właściwej formacji etycznej i przygotowania psychologicznego personelu medycznego.
Nadzieję na zmianę społecznego podejścia do dziecka prenatalnego,
ciąży powikłanej i niepowodzeń położniczych należy również wiązać
z realizacją Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży
i rodzin „Za życiem” oraz rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”85. Poza szczegółowymi rozwiązaniami z zakresu świadczeń zdrowotnych i instrumentów polityki na rzecz rodziny,
zwłaszcza wychowującej dziecko niepełnosprawne, na szczególną uwagę
zasługuje zgodna z założeniami personalizmu prenatalnego terminologia przyjęta w ustawowej definicji rodziny: „Ilekroć w ustawie jest mowa
Tamże, rozdział VII pkt. 5.
Por. Uchwała nr 16 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia rodzin „Za życiem”, M. P. 2016 poz. 1250.
84
85
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o rodzinie, oznacza to odpowiednio: małżonków, rodziców dziecka
w fazie prenatalnej, rodziców dziecka, opiekuna faktycznego dziecka,
przez którego rozumie się osobę faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka, a także
pozostające na ich utrzymaniu dzieci”86. Definicja ta określa zatem płód
mianem dziecka będącego w prenatalnej fazie rozwoju. Ustawodawca
nie posłużył się w tym względzie pojęciem embrionu lub płodu, co jest
charakterystyczne dla innych tego typu aktów prawnych, przykładowo –
Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu
ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, lecz wprost
podkreślił godność osobową dziecka nienarodzonego. Nie przesunął
ponadto progu rodzicielstwa do narodzin dziecka, lecz wskazał na fakt
rodzicielstwa już w okresie ciąży. Stadium prenatalne zostało więc uznane za jeden z okresów rozwojowych człowieka, a nie etap nieosobowego
życia płodu, który dopiero uczłowieczy się wraz z pomyślnie przebytym
porodem bądź osiągnięciem innego, akceptowanego przez ustawodawcę
kryterium życia osobowego. Pozytywna ocena przywołanej terminologii nie oznacza, że cytowana definicja rodziny nie wymaga koniecznych
zmian. W modelowym ujęciu winna bowiem definiować rodzinę nie tylko jako rodziców dziecka w fazie prenatalnej, ale obejmować swoim zakresem rodziców wraz z dzieckiem prenatalnym, ponieważ to właśnie poczęcie dziecka i jego obecność pośród małżonków konstytuuje rodzinę.
3. Dynamika procesu żałoby i pochówek zwłok dziecka
w kontekście postaw osób ze środowiska roniących rodziców
Kulturę ronienia tworzy całość uwarunkowań położniczo-ginekologicznych, prawno-organizacyjnych, społeczno-obyczajowych, psycholo
giczno-pedagogicznych, etyczno-antropologicznych i religijnych, składających się na jakość przeżywania przez rodziców żałoby po śmierci
dziecka na skutek poronienia klinicznego oraz doświadczania przez nich
86
Art. 3 Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za
życiem”, Dz.U. 2016 poz. 1860.
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samego procesu poronienia spontanicznego, a także kształtujących stosunek społeczeństwa do zwłok dziecka prenatalnego i kwestii jego pochówku, wynikający ze społecznie afirmowanych koncepcji statusu ontyczno-antropologicznego człowieka w okresie prenatalnym87. Utrata
dziecka w prenatalnym stadium życia i doświadczana w jej następstwie
przez rodziców żałoba są zatem wydarzeniami społecznymi, wpisanymi
w określony kontekst kulturowy, wobec których środowisko roniących –
rodzinne, sąsiedzkie i zawodowe – musi zająć stanowisko. Dominujące
w społeczności osieroconych społeczno-kulturowe wzorce postaw wobec
śmierci dziecka przed narodzeniem, uznanie bądź dezaprobata dla organizacji pogrzebu jego zwłok i żałoby roniących modelują zachowania
rodziców w sytuacji straty, ułatwiając bądź utrudniając im przeżywanie
jej zgodnie z własną wrażliwością i podzielanym światopoglądem. Istnieje ścisły związek pomiędzy przyjmowanymi w niepowodzeniu prokreacyjnym postawami osób z otoczenia osieroconych i przypisywaną
ciężarnej kobiecie tożsamością społeczną oraz ustosunkowaniem społeczności do statusu antropologicznego dziecka prenatalnego. Zasadne
jest stwierdzenie, iż miarą i wyznacznikiem społecznej afirmacji bądź
kontestacji godności osobowej embrionu i płodu, nie tylko w wymiarze ideowym, ale nade wszystko w praktyce życia, są postawy środowiska, także na poziomie ustawodawczym, wobec organizacji pogrzebu dziecka poronionego i żałoby osieroconych rodziców. Społeczne
nastawienia mają niewątpliwie charakter postawotwórczy dla samych
roniących już w przebiegu socjalizacji i wychowania rodzinnego. Rodzice w poronieniu samoistnym własnego dziecka muszą koniecznie
potwierdzić lub odrzucić otrzymane w procesie wychowania wzorce
postaw wobec niepowodzeń prokreacyjnych. Tym samym utwierdzają
dotychczas obowiązującą bądź kreują nową kulturę ronienia, zderzając
się z oczekiwaniami społecznymi, niejednokrotnie sprzecznymi z ich
własną wizją przeżywania doświadczenia utraty dziecka przed jego
narodzeniem. Każde wydarzenie poronienia samoistnego, które zosta87
P. Guzdek, Psychospołeczne determinanty organizacji pogrzebu dziecka zmarłego
na skutek poronienia klinicznego, dz. cyt., s. 95.

Poronienie samoistne i pogrzeb dziecka poronionego…

309

je uwieńczone pogrzebem ciała zmarłego, jest wysoce kulturotwórcze
i wpisuje się w apostolstwo świeckich oraz nową ewangelizację poprzez
głoszenie ewangelii życia bardzo konkretnym świadectwem poważnego
traktowania i faktycznego uznania prawdy o człowieczeństwie i godności osobowej ludzkiego embrionu i płodu. Pogrzeb dziecka poronionego
jest przełożeniem wyznawanego światopoglądu na dokonywane oceny
i wybory, podejmowane działania, stając się publicznym świadectwem
i manifestacją personalistycznej kultury ronienia, która choć obejmuje rzeczywistość prenatalnej śmierci dziecka, staje się jednak wówczas
kulturą życia. Pomimo iż polska kultura została zbudowana na dziedzictwie cywilizacji łacińskiej i jest na wskroś kulturą katolicką, w społeczeństwie dominuje ambiwalentna postawa wobec tożsamości rodzicielskiej kobiety i mężczyzny oczekujących narodzin dziecka, traktowania poronienia samoistnego jako śmierci osoby ludzkiej, zasadności
pochowania ludzkich zwłok poronionego embrionu lub płodu zgodnie
z rytuałem pogrzebowym oraz uznania żałoby rodziców za naturalną reakcję na śmierć dziecka w okresie prenatalnym. Katolicy świeccy
wsparci przez hierarchię kościelną zdecydowanie podejmują inicjatywy
ustawodawcze zmierzające do całkowitego zakazu aborcji i zapłodnienia pozaustrojowego. Bywa jednak, że z trudem dostrzegają moralną
powinność pogrzebania ciała dziecka prenatalnego z należnym osobie
ludzkiej szacunkiem, często odstępując od organizacji pogrzebu własnych dzieci, traconych w niepowodzeniach prokreacyjnych. W parafiach liturgia pogrzebowa dziecka nieochrzczonego, zmarłego na skutek
poronienia spontanicznego, jest rzadkością, a jeżeli rodzice decydują się
już na jej celebrację, to najczęściej odbywa się ona przy zamkniętych
drzwiach świątyni. W ten sposób czyni się z niej niejako prywatną
liturgię rodziny, która w istocie jest i powinna być przecież aktem całego Kościoła. Podobnie jak małżeństwo, tak i rodzicielstwo bowiem
ma charakter w pełni eklezjalny i nie jest wyłączną sprawą małżonków.
Istnieją w polskim społeczeństwie grupy, które afirmując godność osobową dziecka nienarodzonego, uznają i potwierdzają tożsamość rodzicielską ciężarnej i jej małżonka, przypisując im role rodzicielskie
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od poczęcia i wymagając od nich pełnienia związanych z nimi zadań
już w prenatalnym stadium życia dziecka. Jego poronienie, oceniane
jako znaczące wydarzenie rodzinne i społeczne, jest rozpatrywane
w kategoriach nie utraty ciąży, ale tragizmu i dramatu śmierci dziecka
z całym kulturowym zasobem odniesień, jakie zwyczajowo przypisuje
się okolicznościom tej rangi. Bagatelizowanie poronienia, próby jego
przemilczenia bądź ukrycia, nieokazywania oznak żałoby, odstąpienie
od wyprawienia pogrzebu spotykają się w tak ukształtowanych aksjologiczne grupach społecznych z dezaprobatą, a wręcz krytyką. Mogą
być uznane za przejaw egocentryzmu rodziców, koncentrowania się
wyłącznie na własnej kondycji psychicznej bez właściwego zorientowania na zmarłe dziecko, którego ciało winno zostać godziwie pochowane. Śmierć dziecka jest bowiem wydarzeniem wstrząsającym.
Środowisko oczekuje od rodziców adekwatnych do niego zachowań.
Udziela wsparcia na miarę ujawnianych potrzeb i gotowości przyjęcia
go przez osieroconych. Strzeże prawa rodziców do opłakiwania zmarłego. Szanuje intymność żałoby, nie wykluczając jednak jej społecznego i eklezjalnego wymiaru. Sprzeciwia się umniejszaniu znaczenia
odniesionej straty. Wpisuje poronienie w kontekst wyznawanej wiary, otaczając zmarłego i rodziców modlitewnym towarzyszeniem. Tak
jednoznacznie ujmowana konstruktywna postawa wobec niepowodzenia prokreacyjnego, obowiązująca w nielicznych grupach społecznych
prawdziwie afirmujących człowieczeństwo dziecka prenatalnego, nie
jest oczywista dla większości społeczeństwa polskiego, zarówno dla
duchowieństwa, jak i dla laikatu. Rodzice pragnący pochować zmarłe
dziecko i nieukrywający swojej żałoby zdecydowanie częściej spotykają się z negatywnymi ocenami środowiska i nieskrywanym sprzeciwem najbliższego otoczenia. Brak powszechnej aprobaty katolików dla
grzebania ciała dziecka prenatalnego zgodnie z rytuałem pogrzebowym należnym osobie ludzkiej zadziwia, tym bardziej iż teologia katolicka, rozważając misterium paschalne Jezusa Chrystusa, nie uznaje
w rozkładzie ludzkiego ciała jego ostatecznego kresu, lecz wskazuje na
jego przeznaczenie do zmartwychwstania. W uformowaniu destruk-
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cyjnych nastawień społecznych do niepowodzeń prokreacyjnych niechlubną rolę odegrała obowiązująca w PRL-u ustawowa dostępność
aborcji ze względów socjalnych. Ukształtowała ona mentalność antynatalistyczną i upowszechniła społecznie akceptowany próg życia osobowego dziecka prenatalnego powyżej 12. tygodnia ciąży, do ukończenia którego kobieta mogła przeprowadzić legalną aborcję. Obecnie
podobnym czynnikiem postawotwórczym jest promocja zapłodnienia
pozaustrojowego, środków wczesnoporonnych i antykoncepcyjnych88.
Postawa kontestacji pogrzebu dziecka poronionego i opłakiwania go
przez osieroconych rodziców może wynikać nie tylko z jawnej, ale również ukrytej negacji jego osobowej tożsamości ontycznej. Odmawia się
mu wówczas człowieczeństwa w sposób pośredni poprzez marginalizację
jego śmierci, próby bagatelizowania i zaprzeczania jej doniosłego znaczenia, podważania zasadności pogrzebu ciała zmarłego motywowane rzekomym dobrem samych rodziców. Poronienie samoistne uznaje się wówczas bądź za prywatną sprawę roniących, którą należy całkowicie przemilczeć i niezauważalnie przejść nad nią do porządku dziennego, bądź za
epizodyczne zdarzenie położnicze, o którym niezwłocznie powinno się
zapomnieć, a wszelki powstały wokół niego rozgłos wyciszyć. Środowisko dąży wówczas do zatarcia śladów obecności zmarłego dziecka w życiu małżonków i rodziny. Czyni zmarłego zapomnianym dzieckiem przeszłości, pozbawionym miejsca spoczynku jego ciała, wypartym z pamięci
rodzinnej i społecznej, szybko i łatwo zastępowalnym przez kolejne dzieci, poddawane instrumentalizacji na równi z tym zmarłym. Zaprzeczanie
konieczności uznania tragizmu poronienia samoistnego embrionu lub
88
Por. A. Doroszewska, Strata dziecka w wyniku poronienia lub porodu przedwczesnego – wybrane aspekty socjologiczne, dz. cyt., s. 77–79; D. Kornas-Biela, Wokół początku życia ludzkiego, dz. cyt., s. 51–54, 58–60, 64–65; taż, Rodzina w procesie prokreacji, dz.
cyt., s. 509–511; taż, Niespełnione macierzyństwo: psychologiczna sytuacja matek po poronieniu, dz. cyt., s. 179; P. Kieniewicz, Moralny obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego
wobec śmierci dziecka przed narodzinami, dz. cyt., s. 196–203; P. Guzdek, Psychospołeczne determinanty organizacji pogrzebu dziecka zmarłego na skutek poronienia klinicznego,
dz. cyt., s. 101–102; D. Mroczkowska, Jakość życia kobiet po poronieniu ciąży, „Życie
i Płodność” 2011 nr 4, s. 77.
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płodu ludzkiego jako śmierci dziecka i nieodzowności opłakania jego
odejścia ze wspólnoty rodzinnej, przy równoczesnym upowszechnianiu
poglądu, iż można wypełnić powstałą na skutek jego straty pustkę innym
dzieckiem, prowadzi do odarcia z indywidualnej i niepowtarzalnej tożsamości osobowej tak zmarłego dziecka, jak i kolejno poczętego. Drugie
bowiem ma jakoby zastąpić pierwsze, nie wnosząc w społeczność ludzką
bogactwa swej osobowej indywidualności i niepowtarzalności, ale przyjmując nie tyle tożsamość społeczną dziecka uprzednio utraconego, gdyż
tę zmarłemu odebrano, ile projekcję dziecka wyobrażonego przez samych
rodziców. Społeczność odmawia rodzicom prawa do żałoby, głównie
matce, ponieważ mężczyzna nie nosił dziecka, nie powinien zatem ujawniać poczucia straty. Ceremonia pogrzebowa, grób zmarłego, zgromadzone pamiątki z okresu ciąży, jak zdjęcia USG czy zapisy KTG, nie znajdują społecznej akceptacji, gdyż rzekomo niepotrzebnie pogłębiają przeżycia roniącej kobiety, a jako utrwalone ślady obecności dziecka nie pozwalają wymazać go z pamięci, uznać jego śmierci za niedokonaną, ale
stale otwierają i będą otwierać niegojącą się ranę z przeszłości. Wyparcie
dziecka ze świadomości rodzinnej i społecznej oraz wyciszenie wydarzenia poronienia ma w opinii środowiska zabliźnić wszelkie zranienia
z nim związane. Wątpliwa troska o jak najszybsze przywrócenie równowagi psychicznej roniącej w doświadczanym przez nią kryzysie psychologicznym poprzez uniemożliwienie jej pożegnania z dzieckiem i udaremnienie oddania szacunku jego ciału, w rzeczywistości pogłębia i komplikuje traumę poronienia. Środowisko przy ciągłej kontestacji żałoby
osieroconych wprowadza realny antagonizm pomiędzy rodzicami
a zmarłym dzieckiem. Kreuje obraz samego dziecka i jego pogrzebu jako
swoistego agresora, który zaburzy równowagę systemu rodzinnego i pogrąży w rozpaczy rodziców. Przeciwstawia wynikającą z prawa naturalnego powinność moralną pogrzebania ciała zmarłego, które w jakiś sposób jest jego dobrem, fałszywej wizji dobra rodziców, przekładając ją nad
podstawowy uczynek miłosierdzia względem umarłego dziecka – pochowania jego ciała. Proces żałoby zakłada zgoła odmienny porządek, ukazując nie kontradykcję, ale komplementarność dóbr dziecka i rodzica:
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pożegnanie ze zmarłym i okazanie szacunku jego ciału przez godziwy
pochówek są gwarantem prawidłowo przeżywanego smutku po stracie
i zdrowienia osieroconych. Jeżeli w centrum niepowodzenia położniczego roniący wraz z towarzyszącą im społecznością postawią dziecko jako
osobę tracącą najcenniejszy dar życia, a więc niejako najbardziej pokrzywdzoną z grona dotkniętych stratą, zapewnią sobie najlepsze możliwe wsparcie i równocześnie oddadzą słuszne prawa zmarłej osobie: wyrażą pietyzm wobec jej zwłok i okażą szacunek przysługującej jej za życia
godności. Konieczna jest zatem w świadomości społecznej zmiana podejścia do poronienia samoistnego: punkt ciężkości społecznego zainteresowania, skupiony obecnie wyłącznie na rodzicach, winien zostać przeorientowany na koncentrację na dziecku wespół z rodzicami, tak aby
rodzice w pierwszej kolejności dostrzegli zmarłe dziecko i z tej perspektywy mogli spojrzeć na siebie, osiągnąć właściwe zrozumienie dramatu
wydarzenia, w którym uczestniczą, jak również zyskać optymalne warunki prawidłowego przeżycia i zamknięcia procesu żałoby. Tak zorientowana formuła wsparcia społecznego rodziców po stracie skutkuje doświadczaniem przez roniących poronienia samoistnego równolegle na
dwóch płaszczyznach: odejścia dziecka i dopełnienia historii jego życia
w godziwym złożeniu ciała do grobu oraz pożegnania rodziców ze zmarłym, powrotu do równowagi psychicznej i rozpoczęcia nowego etapu
w życiu osieroconych, bowiem nie jest i nie będzie już ono tym samym
życiem sprzed straty. Spójność przeżycia poronienia na tych dwóch wzajemnie uzupełniających się i naturalnych płaszczyznach jego doświadczania: dziecka i rodziców pozwala roniącym odnaleźć sobie i zmarłemu
właściwe miejsce w ich nowym życiu, a nade wszystko dostrzec tę jego
nowość. Osoby, które zakładają, iż przemilczenie straty pozwoli powrócić
rodzicom do dawnego życia, są w błędzie, ponieważ ciąża i poronienie
ukonstytuowały nową rzeczywistość życiową osieroconych. Za tą zmianą
przemawiają trzy przesłanki: po pierwsze, małżeńska więź zostaje ubogacona o jej najszczególniejszy owoc, czyli poczęte dziecko, które choć
zmarłe, obdarza rodziców nową postacią swojej obecności, stając się już
na zawsze częścią ich życia i systemu rodzinnego; po drugie, prawidłowo
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przeżyta żałoba czyni rodziców dojrzalszymi; po trzecie, wraz ze śmiercią
dziecka również w roniących obumiera cząstka ich samych*. Śmierć łączy
w sobie bowiem dramat obecności zmarłego, która zarazem jest jego nieobecnością i w jakimś sensie odejściem wraz z nim duchowej cząstki
osieroconych. Ogłaszane standardy i rekomendacje postępowania z roniącą pacjentką na oddziale szpitalnym należy ocenić pozytywnie, gdyż
przełamują dotychczas obowiązujące społeczne tabu. Kryją one jednak
błędne założenie: pożegnanie pacjentki z dzieckiem i możliwość pochowania jego ciała są akceptowane i prawnie gwarantowane nie ze względu
na posiadaną przez niego za życia godność osobową i pietyzm wobec
ludzkich zwłok, lecz dla zaspokojenia potrzeb psychicznych rodziców.
Promulgowane przez prawodawcę regulacje prawne i rekomendacje winny spełniać swoją podstawową funkcję wychowawczą, ugruntowując
w świadomości społecznej moralną powinność pochowania ciała zmarłego dziecka, a nie jedynie zapewniając roniącym realizację ich potrzeb
psychicznych w dwojaki sposób: stwarzając prawne warunki wyprawienia pogrzebu tym roniącym, którzy wyrażają wolę pochowania zmarłego
dziecka, równocześnie umożliwiając innym odstąpienie od spełnienia tej
powinności przez pozostawienie ciała dziecka w szpitalu. W takim porządku prawnym, który przy obecnie dominującej mentalności społecznej wydaje się jednak nieunikniony, zostaje zagubiona właściwa dla cywilizacji łacińskiej cześć należna martwemu ciału ludzkiemu. Szacunek dla
ciał zmarłych był i jest wyznacznikiem humanizacji kultury danej społeczności, co bezwątpienia potwierdzają historia kultury i antropologia
kulturowa. Cześć dla ciała ludzkiego wynika z szacunku, jakim darzono
za życia osobę zmarłą. Odmowa sprawowania rytuału pogrzebowego stanowi publiczną manifestację co najmniej dezaprobaty, a w rzeczy samej
pogardy, jaką okazuje się wobec postępowania i życia zmarłego. Rozbudowana ceremonia natomiast służyła i służy nadal podkreśleniu jego zasług i cnót. Podważanie moralnej powinności pogrzebania ciała dziecka
Mirosław Pawliszyn określa to następująco: „W twojej śmierci umieram ja sam”.
M. Pawliszyn, Obecność nieobecności. Przyczynek do opisu doświadczenia śmierci, dz.
cyt., s. 126.
*
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prenatalnego jest wyraźnym znakiem braku uznania go za członka społeczności ludzkiej, zwłaszcza wspólnoty rodzinnej. Wykluczanie nienarodzonego dziecka z relacji społecznych, w tym relacji wewnątrzrodzinnych, nie dotyczy zatem wyłącznie uznaniowej przynależności do danej
grupy społecznej, ale dosięga fundamentalnego poziomu – jawnego kwestionowania jego człowieczeństwa. Kryzys kultury europejskiej jest
wprost dostrzegalny w powszechnej rezygnacji rodziców z organizacji
pogrzebów dzieci utraconych, przy równoczesnej stale rozwijającej się
swoistej obrzędowości wokół śmierci i pochówku zwierząt domowych,
coraz częściej spotykanej także w polskich rodzinach89.
Negacja starań rodziców o organizację pogrzebu dziecka może być
rezultatem subiektywnego poczucia winy członka rodziny bądź personelu medycznego lub innej osoby ze środowiska roniących, wynikającego
z jej osobistego przekonania, niekoniecznie zgodnego z rzeczywistością,
o przyczynieniu się do śmierci dziecka przez własne zaniedbanie skutkujące pogorszeniem stanu zdrowia matki lub przez szkodliwe aktywne oddziaływanie na jej kondycję psychiczną. Realny wpływ tej osoby
na wystąpienie poronienia samoistnego mógł być znikomy lub nie mieć
z nim żadnego związku. Rodzące się poczucie winy raczej dotyczy jej intencji i emocjonalnego, nierzadko negatywnego ustosunkowania względem matki lub utraconego dziecka niż wiąże się z faktycznie wyrządzoną
krzywdą, w istocie nieukierunkowaną na wywołanie poronienia. Śmierć
dziecka wzbudza w tej osobie wyrzuty sumienia. Racjonalizuje ona wy89
Por. P. Kieniewicz, Moralny obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego wobec śmierci dziecka przed narodzinami, dz. cyt., s. 196–203; D. Kornas-Biela, Potrzeby rodziców
po stracie dziecka w okresie okołoporodowym, dz. cyt., s. 65–67, 69–70; I. Barton-Smoczyńska, Adaptacja kobiet po śmierci dziecka poczętego, dz. cyt., s. 119–124; M. Bronka,
K. Gościcka-Kmieć, M. Nagórko, J. Zaleska-Skup, Ronić po ludzku – warunki ronienia
w polskich szpitalach oraz postulaty ich zmian, dz. cyt., s. 88; J. Furgał, Etyczne i kulturowe
aspekty pożegnania z dzieckiem, dz. cyt., s. 134–138; B. Prażmowska, G. Puto, E. Kowal,
B. Gierat, Niespełnione macierzyństwo, „Ginekologia Praktyczna” 17: 2009 nr 4, s. 55;
D. Mroczkowska, Jakość życia kobiet po poronieniu ciąży, dz. cyt., s. 78; M. Chrzan-Dętkoś, Utrata dziecka w okresie okołoporodowym – dobre praktyki szpitalne w opiece nad
matką, dz. cyt., s. 27–29; Z. Bielan, A. Machaj, I. Stankowska, Psychoseksualne konsekwencje straty dziecka w okresie ciąży i porodu, dz. cyt., s. 46.

316

Rozdział 3

darzenie straty, przypisując sobie odpowiedzialność za jego wystąpienie.
Odpowiedzialność ta może także faktycznie wynikać z obiektywnie zaciągniętej winy. Szczególnie dramatycznie zawinionym postępowaniem
lekarza sprawującego opiekę nad ciężarną matką na oddziale położniczym i wykonującego diagnostykę stanu ciąży jest przedwczesne błędne
stwierdzenie poronienia we wczesnej ciąży i przeprowadzenie łyżeczkowania żywego dziecka, które de facto staje się jego aborcją. Do takich
zdarzeń dochodzi w sytuacji, kiedy lekarz rezygnuje z powtórzenia w odpowiednim, co najmniej tygodniowym odstępie czasu badania ultrasonograficznego uwidaczniającego echo płodu, jeżeli sytuacja kliniczna
pacjentki na to pozwala, kierując matkę do zabiegu chirurgicznego po
jednorazowym stwierdzeniu braku czynności serca dziecka. Położnik
bagatelizuje fakt, iż mogło dojść do błędnego rozpoznania czasu początku ciąży, a tym samym jej obecnego wieku, i w rezultacie nie stwierdza
w badaniu danego wskaźnika diagnostycznego prawidłowego rozwoju
żywego dziecka w macicy, możliwego do określenia we właściwym tygodniu ciąży. Lekarz prowadzący ciążę może również narazić pacjentkę
na utratę zdrowia i życia, kiedy w trakcie wizyt kontrolnych odstępuje
od wykonania rutynowego badania ultrasonograficznego, pozwalającego
odpowiednio wcześnie ujawnić poronienie zatrzymane i podjąć leczenie.
Zaniedbanie diagnostyki ultrasonograficznej zmusza matkę, nieświadomą śmierci dziecka, do noszenia przez wiele tygodni rozkładającego się
w jej łonie płodu i naraża ją na wywiązanie się zakażenia septycznego,
a w konsekwencji na usunięcie narządu rodnego lub nawet śmierć. Sprzeciw ginekologa wobec wniosku rodziców o wydanie ciała dziecka może
wiązać się wówczas z obawą przed wykorzystaniem zwłok jako materiału dowodowego w ewentualnym procesie, jaki rodzice mogą lekarzowi
wytoczyć. Niezależnie od faktycznej bądź tylko niesłusznie przypisywanej sobie winy osoby obciążające się w sumieniu odpowiedzialnością za
śmierć dziecka, umniejszając znaczenie poronienia i kontestując organizację pogrzebu, pogłębiają cierpienia roniących oraz uprzedmiatawiają
i depersonalizują zmarłe dziecko. Nie zmierzają do przemiany negatywnie ocenianego przez siebie swojego dotychczasowego działania, lecz
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dążą do możliwie jak najszybszego zakończenia poronienia i wyeliminowania śladów obecności dziecka, a takim niewątpliwie jest jego grób, nie
licząc się z konsekwencjami własnego postępowania dla procesu zdrowienia roniących90.
Niezgoda na żałobę osieroconych i kontestacja pogrzebu zmarłego
dziecka ze strony członków rodzin generacyjnych roniących małżonków
może być konsekwencją przemocy prenatalnej, jakiej osoby te dopuściły
się w przeszłości na własnych dzieciach przez działania abortywne lub
wczesnoporonne. Postawa małżonków afirmujących dziecko prenatalne, uznających osobową tożsamość ontyczną płodu, opłakujących jego
utratę na skutek poronienia samoistnego oraz dążących do wyprawienia
liturgicznego pogrzebu jego zwłok jest jawnym zaprzeczeniem mentalności aborcyjnej ich rodziców, teściów lub dziadków. Niweczą spokój
wewnętrzny osób, które przeprowadziły aborcję na swoich dzieciach,
uzyskany dzięki odmawianiu przez lata człowieczeństwa i godności
osobowej ludzkim płodom, nieustannej racjonalizacji podjętych decyzji abortywnych, ukrywaniu przed rodziną sztucznych poronień dokonanych ze względów społecznych lub eugenicznych oraz budowaniu
bardziej lub mniej jawnego przyzwolenia na uśmiercanie dzieci nienarodzonych w swoim środowisku życia. Wizja pogrzebu i złożenia ciała
wnuka bądź prawnuka do rodzinnego grobowca, nierzadko poronionego
w tym samym lub zbliżonym tygodniu ciąży, w którym dziadkowie abortowali własne dziecko, konfrontuje ich z prawdą zbrodni prenatalnego
dzieciobójstwa, którą splamili sumienia. Jest także wyrzutem dla rodziców, którzy poddali się zapłodnieniu pozaustrojowemu i przez aborcję
selekcyjną pozbawili życia kilkanaścioro dzieci, często nie doczekawszy
narodzin żadnego z poczętych embrionów. Sprzeciw rodziny poszerzonej wobec oficjalnie noszonej przez obecnie roniących małżonków żałoby, podejmowanej przez nich obrony personalistycznego statusu osobowego poronionego dziecka i organizacji jego pogrzebu jest ucieczką
kontestatorów przed osobistą konfrontacją z własnym sumieniem. Opo90
Por. P. Guzdek, Psychospołeczne determinanty organizacji pogrzebu dziecka zmarłego na skutek poronienia klinicznego, dz. cyt., s. 105–106.
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nenci mogą w różnoraki sposób próbować udaremnić pogrzeb dziecka
prenatalnego, przykładowo przez odmowę zgody na pochowanie ciała
w rodzinnym grobowcu, ośmieszanie w środowisku pronatalistycznej
postawy roniących, negowanie ich przekonań przez podstępne odwoływanie się do autorytetu Kościoła katolickiego i wmawianie osieroconym
rzekomej dezaprobaty Urzędu Nauczycielskiego dla pogrzebów dzieci
nieochrzczonych, oskarżanie rodziców zmarłego dziecka o próbę profanacji cmentarza przez ujawniany zamiar złożenia do poświęconej ziemi
nieochrzczonego płodu. Zdarza się, że oprotestowują przychylną roniącym postawę duszpasterza podczas wizyt w kancelarii parafialnej, zarzucając kapłanom błędy doktrynalne i nadużycia liturgiczne, równocześnie
wyrażając rzekomą troskę o zachowanie poprawności teologicznej i dyscypliny liturgicznej miejscowej wspólnoty parafialnej, wreszcie odmawiają uczestnictwa w ceremonii pogrzebowej itp. Jednoznaczna postawa
roniących małżonków, którzy pokonawszy rozliczne trudności, zdołali
pochować nienarodzone dziecko, stanowi dla niektórych przeciwników
jego pogrzebu, którzy uśmiercili własne dzieci w prenatalnym stadium
życia, tak duży wstrząs, iż po wielu latach od aborcji może ujawnić się
u nich syndrom postaborcyjny. Przemoc prenatalna, raz dokonana w rodzinie, dosięga swoimi konsekwencjami kolejne pokolenia nienarodzonych dzieci91.
Związek pomiędzy przemocą prenatalną a oporem rodziny wobec
opłakiwania i pochowania zwłok poronionego dziecka zgodnie ze społecznie obowiązującym stylem przeżywania żałoby i rytuałem pogrzebowym może ujawnić się w szczególnie dramatycznych okolicznościach.
Dotyczy to sytuacji, w których ciężarna afirmuje poczęte dziecko, akceptuje swoją tożsamość rodzicielską, w pełni angażuje się w społeczną
rolę matki, stając się jednak wraz z dzieckiem przedmiotem rozmyślnie
podejmowanego i konsekwentnie realizowanego, destrukcyjnego oddziaływania ze strony osób trzecich. Oddziaływanie to jest intencjonalnie ukierunkowane na uśmiercenie dziecka, uznanego przez agresora za
zagrożenie dla hierarchii ról w rodzinie, poziomu życia czy stabilizacji
91

Por. tamże, s. 106–108, 124.
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materialnej. Rolę agresora może odgrywać ojciec, który nie wyraża zgody
na narodziny kolejnego dziecka i domaga się przeprowadzenia aborcji.
Kobieta, kategorycznie odmawiając wykonania zabiegu, jest szantażowana groźbami porzucenia jej przez męża i pozostania matką samotnie wychowującą pozostałe dzieci. Taka postawa cechuje zwłaszcza mężczyzn
odrzucających dziecko obciążone stwierdzonym w badaniach prenatalnych ryzykiem genetycznym lub wrodzoną wadą rozwojową. Rolę agresora może pełnić także teściowa ciężarnej, obawiająca się utraty pełnej
kontroli nad synem, który pozostaje z nią w bierno-zależnej relacji. W jej
przekonaniu dziecko uniezależni od niej syna i przejmie centralne miejsce w jego życiu, które dotąd zajmowała, mimo iż naturalnie powinno
ono przysługiwać żonie. Motywacje działań agresora mogą być rozliczne,
a sytuacje wielorako uwarunkowane. Łączy je celowe i destrukcyjne oddziaływanie agresora bezpośrednio na kondycję psychofizyczną ciężarnej matki, a w ten sposób pośrednio na samo dziecko prenatalne. Przyjmuje ono postać zadręczania, poniżania, ciągłego kreowania sytuacji
konfliktowych, psychicznego znęcania się nad kobietą. Działania te nie
są epizodyczne, lecz stanowią ciąg permanentnie inicjowanych i rozłożonych w czasie zdarzeń, zamierzonych na wywołanie poronienia samoistnego na skutek utrzymywania matki w stanie przewlekłego stresu. Należy
uznać je za przemoc prenatalną, definiowaną przez Dorotę Kornas-Bielę
jako krzywda, „która może być wyrządzona dziecku zarówno przez samą
matkę, jak też przez ojca lub inne osoby z otoczenia, które mogą znęcać
się nad nią, podejmując czyny o charakterze agresji fizycznej, słownej,
psychicznej, w wyniku czego kobieta, a tym samym dziecko, może doznać uszkodzenia ciała, doświadczać niedożywienia, niedotlenienia, silnego stresu. […] Przemoc może być podejmowana świadomie i intencjonalnie, np. żeby spowodować poronienie”92. Matka często nie zdaje sobie
sprawy z motywacji i celu działań agresora, a nierzadko także nie jest
świadoma źródła nasilających się w jej otoczeniu bodźców stresowych.
Podejmuje próby obrony dziecka przed ich szkodliwym wpływem. Nie92

s. 24.

D. Kornas-Biela, Zaniedbania prenatalne, „Dziecko Krzywdzone” 38: 2012 nr 1,
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jednokrotnie okazuje się bezradna wobec zmasowanego ataku i w konsekwencji traci dziecko. Agresor osiąga wówczas podwójną korzyść. Udaje mu się wyeliminować dziecko z relacji rodzinnych, równocześnie nie
ponosząc społecznych i prawnych konsekwencji swojego postępowania.
Środowisko dostrzega bowiem jedynie końcowy rezultat działań agresora, czyli poronienie samoistne, a więc w założeniu niezawinione przez
osoby postronne, ewentualnie przez samą matkę. Brak akceptacji dla
dziecka w okresie jego prenatalnego rozwoju znajduje swoje przedłużenie w stanowczej odmowie organizacji pogrzebu ciała zmarłego93.
Przemoc prenatalna ukazuje, jak doniosłe znaczenie ma pozytywne
wsparcie społeczne rodziców w sytuacji straty prokreacyjnej. Istotnie obniża ono bowiem poziom doświadczanego przez nich stresu, wpływa na
prawidłowy przebieg żałoby i skraca czas jej trwania. Wsparcie to powinno obejmować trzy wymiary udzielanej pomocy: informacyjny, emocjonalny i instrumentalny. Wsparcie informacyjne jest zadaniem personelu
medycznego, kapelana szpitalnego, pracowników urzędu stanu cywilnego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, kancelarii parafialnej, a także
instytucji pro-life i organizacji kościelnych służących fachową pomocą
w organizacji pogrzebu dziecka martwo urodzonego. Wsparcie emocjonalne i instrumentalne winno być świadczone przez rodzinę poszerzoną,
przyjaciół, sąsiedztwo, pracodawców i współpracowników, psychologa
zatrudnionego na oddziale szpitalnym lub w poradni psychologicznej,
kapelana szpitala, członków wspólnot religijnych, do których roniący
przynależą, a także innych rodziców, których dziecko zmarło przed narodzeniem i którzy należą do bezpośredniego środowiska życia osieroconych bądź tworzą mniej lub bardziej zorganizowane grupy wsparcia.
Istotne są rozpoznanie i ciągła weryfikacja potrzeb rodziców, które ulegają zmianie na poszczególnych etapach doświadczania niepowodzenia
prokreacyjnego. Konieczna jest gotowość przyjęcia przez nich samych
pomocy oferowanej im ze strony otoczenia. Efektywność udzielanej po93
Por. P. Guzdek, Psychospołeczne determinanty organizacji pogrzebu zmarłego na
skutek poronienia klinicznego, dz. cyt., s. 106–108; M. Dziewiecki, Jak wspierać matkę po
poronieniu dziecka?, „Głos dla Życia” 113: 2011 nr 6, s. 17.
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mocy zależy od liczby i dyspozycyjności osób wspierających, ich kompetencji, łączącej ich z rodzicami więzi emocjonalnej, charakteru i środków
oferowanego wsparcia. Stałe towarzyszenie przeżywającym żałobę, obserwacja uczestnicząca, zindywidualizowane podejście i systematyczna
diagnoza kondycji psychofizycznej rodziców po stracie pozwalają poznać
i zapewnić osieroconym adekwatne formy i sposoby pomocy, odpowiednią jakość i zakres oczekiwanego wsparcia. W ten sposób będą mogli
osiągnąć wysoki poziom subiektywnego odczucia bycia wspieranym. Dla
roniącej matki najważniejsze jest wsparcie udzielone przez ojca dziecka. W przypadku nastoletniej roniącej większe znaczenie ma wsparcie jej
własnej matki94.
Osoby wspierające powinny stwarzać osieroconym warunki swobodnej ekspresji uczuć, także tych negatywnych, artykułowania przemyśleń
i wątpliwości, wyrażając pełną akceptację ujawnianych reakcji emocjonalnych i podkreślając normalność przeżyć rodziców w doświadczeniu
poronienia. Konieczna jest pomoc roniącym w nazwaniu piętrzących się
w nich uczuć i emocji. Nie należy twierdzić, iż osoby wspierające wiedzą,
co czują rodzice, gdyż nie jest to prawdą. Ważne jest podnoszenie samooceny rodziców, przeciwdziałanie podważaniu przez nich wartości ich
rodzicielstwa i zdolności prokreacyjnych. Konieczne jest podejmowanie
rozmowy o utraconym dziecku i samym wydarzeniu poronienia, nieunikanie tego tematu i nieformułowanie banalnych pocieszeń, bagatelizujących śmierć dziecka bądź umniejszających jego indywidualność i niepowtarzalność, a zwłaszcza niemożność zastąpienia go przez inne dzieci. Za
priorytetowe zadanie należy uznać odbarczenie, czyli zdjęcie z rodziców
odpowiedzialności za śmierć dziecka, ukazanie specyfiki poronień samoistnych jako niepowodzeń położniczych w większości o niezawinionej przez rodziców i nieznanej etiologii w danym przypadku klinicznym.
Zasadne jest zatem zaniechanie poszukiwania przez otoczenie przyczyn
94
Por. D. Kornas-Biela, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu,
dz. cyt., s. 108–110; taż. Potrzeby rodziców po stracie dziecka w okresie okołoporodowym,
dz. cyt., s. 65–74; taż, Niespełnione macierzyństwo: psychologiczna sytuacja matek po
poronieniu, dz. cyt., s. 190.
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poronienia samoistnego i wykazywanie cierpliwości wobec samooskarżeń roniących, nieustannego powracania do zdarzeń, które w ich opinii
mogły przyczynić się do straty. Nie można osieroconym zakazać wyrażania własnych obaw dotyczących ich ewentualnego przyczynienia się do
śmierci dziecka, a także poczucia winy związanego z ambiwalentnym stosunkiem rodziców do niego na początkowych etapach ciąży. Niezbędna
jest postawa empatycznego słuchania, konsekwentne wyrażanie przekonania o niezaciągnięciu względem dziecka obiektywnej winy i taktowne
wskazywanie niezasadności formułowanych samooskarżeń. Nie należy
tworzyć iluzji, iż ma się odpowiedzi na wszystkie pytania. Bezpośrednio
po poronieniu niektóre kobiety mogą nie chcieć podejmować rozmowy
o śmierci dziecka. Wspierający powinni obiektywnie ocenić kondycję
psychofizyczną rodziców po stracie i w razie potrzeby zapewnić im pomoc specjalisty. Więziotwórcze znaczenie ma wspólnotowe przeżywanie
niepowodzenia prokreacyjnego i uczestnictwo w ceremonii pogrzebowej
przy uszanowaniu woli rodziców co do udziału w niej poszczególnych
osób, intymności żałoby oraz ich osobistej wrażliwości. Osoby wspierające nie powinny się silić na wyszukiwanie wymyślnych pocieszeń, ale
zaoferować nade wszystko milczącą i stałą obecność, umożliwiającą osieroconym przeżycie śmierci dziecka i związanej z nią żałoby we właściwy tylko dla nich sposób. Udzielający wsparcia nie mogą oceniać reakcji
i stanów emocjonalnych rodziców, porównywać ich z postawami innych
roniących ani narzucać sztywnych ram zachowań. Rodzącą się w rodzicach złość winny przekierować na obiekty pozbawione dla nich wartości
i emocjonalnie obojętne. Osieroceni potrzebują wsparcia w komunikacji z pozostałymi dziećmi, gdyż w większości nie wiedzą, jak przekazać
rodzeństwu informację o śmierci nienarodzonego brata lub siostry oraz
nie czują się kompetentni w towarzyszeniu dzieciom w żałobie. Kluczowe jest tworzenie klimatu wzajemnego zaufania, zrozumienia, pełnej
otwartości i dochowania tajemnicy przeżyć roniących. Głównym celem
wsparcia społecznego w niepowodzeniu prokreacyjnym jest ukierunkowanie rodziców na przeżywanie śmierci dziecka prenatalnego na sposób
rodzinny i wspólnotowy, aby nie dopuścić do zamknięcia się osieroco-
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nych na komunikację ze współmałżonkiem i posiadanymi dziećmi oraz
izolacji od bezpośredniego środowiska życia95.
Wielu autorów przyrównuje intensywność doświadczania utraty
dziecka prenatalnego przez małżonków do bólu psychicznego po stracie
członka rodziny, z którym łączyła osieroconych silna więź emocjonalna96. Dla większości rodziców poronienie jest wydarzeniem bezsensownym, traumatycznym i zdecydowanie negatywnym97. Na każdym etapie
ciąży utrata dziecka powoduje sytuacyjny kryzys psychologiczny, będący
reakcją zdrowej psychicznie osoby na szczególnie trudne zdarzenie, które
95
Por. D. Kornas-Biela, Pedagogika prenatalna. Nowy obszar nauk o wychowaniu,
dz. cyt., s. 108–110; taż, Niespełnione macierzyństwo: psychologiczna sytuacja matek po
poronieniu, dz. cyt., s. 190; taż, Potrzeby rodziców po stracie dziecka w okresie okołoporodowym, dz. cyt., s. 65–74; M. Herbert, Żałoba w rodzinie, tłum. M. Gajdzińska, Gdańsk:
Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2005, s. 57–65; I. Barton-Smoczyńska, Adaptacja kobiet po śmierci dziecka poczętego, dz. cyt., s. 119–124; M. Murlikiewicz, P. Sieroszewski, Poziom depresji, lęków i objawów zaburzenia po stresie pourazowym w następstwie poronienia samoistnego, „Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia” 2013 t. 6
z. 2, s. 97; M. Szymańska, B. Chazan, Postawy pacjentek po niektórych niepowodzeniach
prokreacyjnych, dz. cyt., s. 11; K. Sikora, Reakcje kobiet po stracie ciąży oraz zachowania
partnerów, dz. cyt., s. 42, 50–51; M. Chrzan-Dętkoś, Utrata dziecka w okresie okołoporodowym – dobre praktyki szpitalne w opiece nad matką, dz. cyt., s. 28–30; S. Kędziora,
H. Kędziora, E. Sibińska, J. Błaszczyk, Postępowanie psychologiczne wobec pacjentek po
utracie ciąży, dz. cyt., s. 62–63; M. Dziewiecki, Jak wspierać matkę po poronieniu dziecka?, dz. cyt., s. 17.
96
Por. M. Murlikiewicz, P. Sieroszewski, Poziom depresji, lęków i objawów zaburzenia po stresie pourazowym w następstwie poronienia samoistnego, dz. cyt., s. 93; K. Sikora, Reakcje kobiet po stracie oraz zachowania partnerów, dz. cyt., s. 52; M. CzarneckaIwańczuk, Psychologiczne aspekty ciąży wysokiego ryzyka i sytuacji utraty ciąży, w: Ciąża
wysokiego ryzyka, dz. cyt., s. 1174; M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić
z poronieniem, dz. cyt., s. 88.
97
Por. M. Murlikiewicz, P. Sieroszewski, Poziom depresji, lęków i objawów zaburzenia po stresie pourazowym w następstwie poronienia samoistnego, dz. cyt., s. 93; S. Kędziora, H. Kędziora, E. Sibińska, J. Błaszczyk, Postępowanie psychologiczne wobec pacjentek po utracie ciąży, dz. cyt., s. 61; J. Pikus, Emocje kobiet po stracie dziecka, „Magazyn
Pielęgniarki i Położnej” 2014 nr 1–2, s. 44; M. Czarnecka-Iwańczuk, Psychologiczne
aspekty ciąży wysokiego ryzyka i sytuacji utraty ciąży, dz. cyt., s. 1174; J. Łuczak-Wawrzyniak, M. Czarnecka, A. Bukowska, Strata dziecka – różne perspektywy postrzegania
tego doświadczenia, dz. cyt., s. 48–49.
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przez niemożność jego kontrolowania, często nagłe i niespodziewane wystąpienie zaburza jej mechanizmy adaptacyjne98. Przepracowanie straty
prokreacyjnej odpowiada kolejnym etapom procesu żałoby, zasadniczo
przebiegającym przez wszystkie jej stadia: począwszy od szoku i negacji
przez fazę dezorientacji aż do pozytywnej reorganizacji życia99. Poszczególni autorzy wyróżniają różne stadia żałoby, najczęściej: szok i otępienie, uświadomienie poniesionej straty, ochronę siebie przez mechanizmy
obronne, akceptację straty i odzyskiwanie kontroli, włączenie straty we
własną biografię i przyjęcie nowej orientacji życiowej100. Generalnie proces przeżyć następujących po poronieniu można zamknąć w dwóch szerszych kategoriach: stadium początkowego i pracy żałoby101. Żałoba jest
naturalną, biopsychospołeczną reakcją na utratę dziecka przed narodzeniem i jej konsekwencje102. Przeżycie wszystkich etapów tego procesu jest
98
Por. Z. Bielan, A. Machaj, I. Stankowska, Psychoseksualne konsekwencje straty dziecka w okresie ciąży i porodu, dz. cyt., s. 42; U. Dudziak, Sytuacja rodziców doświadczających śmierci dziecka przed urodzeniem, dz. cyt., s. 183.
99
Por. M. Murlikiewicz, P. Sieroszewski, Poziom depresji, lęków i objawów zaburzenia po stresie pourazowym w następstwie poronienia samoistnego, dz. cyt., s. 93;
D. Mroczkowska, Jakość życia kobiet po poronieniu ciąży, dz. cyt., s. 78; S. Kędziora,
H. Kędziora, E. Sibińska, J. Błaszczyk, Postępowanie psychologiczne wobec pacjentek po
utracie ciąży, dz. cyt., s. 61; J. Pikus, Emocje kobiet po stracie dziecka, dz. cyt., s. 44–45;
M. Czarnecka-Iwańczuk, Psychologiczne aspekty ciąży wysokiego ryzyka i sytuacji utraty ciąży, dz. cyt., s. 1174.
100
Por. M. Czarnecka, Psychological aspects of miscarriage, „Archives of Perinatal
Medicine” 11: 2005 nr 4, s. 10–11; Z. Bielan, A. Machaj, I. Stankowska, Psychoseksualne konsekwencje straty dziecka w okresie ciąży i porodu, dz. cyt., s. 42–43; M. Czarnecka-Iwańczuk, Psychologiczne aspekty ciąży wysokiego ryzyka i sytuacji utraty ciąży, dz.
cyt., s. 1174; M. Herbert. Żałoba w rodzinie, dz. cyt., s. 35–36; J. Łuczak-Wawrzyniak,
M. Czarnecka, A. Bukowska, Strata dziecka – różne perspektywy postrzegania tego doświadczenia, dz. cyt., s. 49–50.
101
Por. B. Pilecka, Kryzys psychologiczny: wybrane zagadnienia, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2004, s. 114.
102
Por. M. Chrzan-Dętkoś, Utrata dziecka w okresie okołoporodowym – dobre praktyki szpitalne w opiece nad matką, dz. cyt., s. 27; Z. Bielan, A. Machaj, I. Stankowska,
Psychoseksualne konsekwencje straty dziecka w okresie ciąży i porodu, dz. cyt., s. 43;
M. Czarnecka-Iwańczuk, Psychologiczne aspekty ciąży wysokiego ryzyka i sytuacji utraty ciąży, dz. cyt., s. 1174.
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konieczne dla zdrowienia osieroconych103. Zarówno brak żałoby, opóźnienie jej wystąpienia, przerwanie, jak również chroniczny przebieg z nasilającymi się objawami wskazują na zaburzenia psychopatologiczne104.
Powstanie nieprawidłowych form przeżywania żałoby jest skorelowane z niektórymi typami osobowości roniących105. Dotyczy to zwłaszcza
kobiet zmuszonych w przeszłości przez różne okoliczności życiowe do
opiekowania się innymi osobami, cechujących się ambiwalencją i niepokojem w relacjach z ludźmi bądź niechętnie nawiązujących więzi emocjonalne i manifestujących chłód uczuciowy106. Wraz z upływem czasu
od poronienia w prawidłowych warunkach istotnie wzrasta subiektywnie
odczuwana jakość życia matek. Jest ona jednak niższa niż u kobiet bez
doświadczenia straty dziecka prenatalnego107. Osiągnięcie równowagi
psychicznej po poronieniu jako wydarzeniu traumatycznym polega na
uzyskaniu zdolności życia ze świadomością przebytego niepowodzenia
prokreacyjnego i z jego skutkami, a nie na zaprzeczaniu i wyparciu odniesionej straty108.
Istotne znaczenie terapeutyczne ma kontakt osieroconych z ciałem
zmarłego oraz zapewnienie rodzicom w trakcie pożegnalnego spotka103
Por. W. Kryszkowski, A. Karowicz-Bilińska, A. Florkowski, P. Gałecki, Psychiczne następstwa przedwczesnego zakończenia ciąży, „Neuropsychiatria. Przegląd
Kliniczny” 2012 nr 2 vol. 4, s. 100; S. Kędziora, H. Kędziora, E. Sibińska, J. Błaszczyk, Postępowanie psychologiczne wobec pacjentek po utracie ciąży, dz. cyt., s. 61.
104
Por. W. Kryszkowski, A. Karowicz-Bilińska, A. Florkowski, P. Gałecki, Psychiczne
następstwa przedwczesnego zakończenia ciąży, dz. cyt., s. 100; S. Kędziora, H. Kędziora,
E. Sibińska, J. Błaszczyk, Postępowanie psychologiczne wobec pacjentek po utracie ciąży,
dz. cyt., s. 61; E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska,
Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 50.
105
Por. D. Kornas-Biela, Niespełnione macierzyństwo: psychologiczna sytuacja matek
po poronieniu, dz. cyt., s. 189.
106
Por. tamże, s. 189–190.
107
Por. D. Mroczkowska, Jakość życia kobiet po poronieniu ciąży, dz. cyt., s. 81–85.
108
Por. M. Chrzan-Dętkoś, Utrata dziecka w okresie okołoporodowym – dobre praktyki szpitalne w opiece nad matką, dz. cyt., s. 28; Z. Bielan, A. Machaj, I. Stankowska,
Psychoseksualne konsekwencje straty dziecka w okresie ciąży i porodu, dz. cyt., s. 42;
M. Czarnecka-Iwańczuk, Psychologiczne aspekty ciąży wysokiego ryzyka i sytuacji utraty
ciąży, dz. cyt., s. 1174.
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nia odpowiedniej ilości czasu, uznanej przez nich samych za wystarczającą109. Bezpośrednia styczność z ciałem poronionego dziecka pozwala
rodzicom urealnić jego osobę, a zwłaszcza śmierć, która przestaje być
nierzeczywista, co stanowi główne kryterium kompletnego procesu żałoby110. Terapeuci wskazują na konieczność przynajmniej symbolicznego
pożegnania dziecka i nadania mu imienia111. Kobiety, które pozbawiono
możliwości kontaktu z utraconym dzieckiem i pochowania jego zwłok,
bardzo często doświadczają zespołu nieoznaczonego grobu112. Piśmiennictwo podaje różne szacunki czasu trwania żałoby po poronieniu samoistnym113. Okres smutku może trwać od czterech miesięcy do trzech lat,
zazwyczaj jednak nie krócej niż 12 miesięcy114.
Na proces przeżywania traumy wpływa okoliczność, czy do poronienia doszło w sposób nagły i nieoczekiwany, czy utrata dziecka nastąpiła po dłuższym okresie stanu zagrożenia ciąży, w trakcie którego matka już antycypowała żałobę115. Pogodzenie ze stratą zwykle rozpoczyna
się po ustaniu silnych emocji i uczuć, niekiedy już w czasie oczekiwania
na ostateczną diagnozę mającą potwierdzić śmierć dziecka, a dopełnia
109
Por. M. Chrzan-Dętkoś, Utrata dziecka w okresie okołoporodowym – dobre praktyki szpitalne w opiece nad matką, dz. cyt., s. 29.
110
Por. J. Dziedzic, Wsparcie psychologiczno-pastoralne w przeżywaniu żałoby po
stracie dziecka, w: Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego, dz.
cyt., s. 160–161; S. Kędziora, H. Kędziora, E. Sibińska, J. Błaszczyk, Postępowanie psychologiczne wobec pacjentek po utracie ciąży, dz. cyt., s. 63; J. Pikus, Emocje kobiet po
stracie dziecka, dz. cyt., s. 44.
111
Por. Z. Bielan, A. Machaj, I. Stankowska, Psychoseksualne konsekwencje straty
dziecka w okresie ciąży i porodu, dz. cyt., s. 43; S. Kędziora, H. Kędziora, E. Sibińska,
J. Błaszczyk, Postępowanie psychologiczne wobec pacjentek po utracie ciąży, dz. cyt., s. 61.
112
Por. Z. Bielan, A. Machaj, I. Stankowska, Psychoseksualne konsekwencje straty
dziecka w okresie ciąży i porodu, dz. cyt., s. 43.
113
Por. M. Czarnecka-Iwańczuk, Psychologiczne aspekty ciąży wysokiego ryzyka i sytuacji utraty ciąży, dz. cyt., s. 1174.
114
Por. E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska,
Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 50.
115
Por. M. Murlikiewicz, P. Sieroszewski, Poziom depresji, lęków i objawów zaburzenia po stresie pourazowym w następstwie poronienia samoistnego, dz. cyt., s. 97; D. Kornas-Biela, Niespełnione macierzyństwo: psychologiczna sytuacja matek po poronieniu, dz.
cyt., s. 181.
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się bądź to wraz z uzyskaniem informacji o kolejnym poczęciu, bądź
dopiero po urodzeniu zdrowego dziecka116. Trudno jest jednoznacznie
wskazać konkretny moment, w którym rodzice przechodzą w stadium
adaptacji do zaistniałej sytuacji117. Zbyt wczesne zajście w nową ciążę, zwłaszcza w okresie krótszym niż rok od poronienia, związane jest
z ryzkiem nakładania się u rodziców, szczególnie matki, dwóch procesów psychologicznych: niedomkniętej żałoby po pierwszym dziecku
i rozwoju przywiązania rodzicielskiego do drugiego, z którym więź naznaczona jest poprzednią stratą w postaci lękowego nastawienia matki i emocjonalnego dystansowania się od nowo poczętego dziecka118.
Przeżycia związane z przebytym poronieniem w następnej ciąży uaktywniają się zwłaszcza w sytuacji wywiązania się komplikacji i zagrożenia poronieniem119. Wynikający z wcześniejszej straty silny lęk przed
utratą drugiego dziecka może doprowadzić do kolejnego poronienia lub
śmierci wewnątrzmacicznej120. Konieczne jest jednak zachowanie pełnej otwartości na poczęcie dziecka, bez przyjmowania lękowego nastawienia do następnej ciąży.
Psychologiczne następstwa poronienia samoistnego mają dla roniących rodziców charakter krótko- i długofalowy121. Do bezpośrednich
skutków niepowodzenia prokreacyjnego należy przeżywana żałoba, na116
Por. K. Sikora, Reakcje kobiet po poronieniu ciąży oraz zachowania partnerów, dz.
cyt., s. 47–48.
117
Por. D. Kornas-Biela, Potrzeby rodziców po stracie dziecka w okresie okołoporodowym, dz. cyt., s. 64.
118
Por. I. Barton-Smoczyńska, Rozwój więzi psychologicznej między matką a dzieckiem w ciąży prawidłowej i powikłanej, dz. cyt., s. 80–81; Z. Bielan, A. Machaj, I. Stankowska, Psychoseksualne konsekwencje straty dziecka w okresie ciąży i porodu, dz. cyt.,
s. 43; S. Kędziora, H. Kędziora, E. Sibińska, J. Błaszczyk, Postępowanie psychologiczne
wobec pacjentek po utracie ciąży, dz. cyt., s. 63; J. Pikus, Emocje kobiet po stracie dziecka,
dz. cyt., s. 45.
119
Por. M. Czarnecka-Iwańczuk, Psychologiczne aspekty ciąży wysokiego ryzyka i sytuacji utraty ciąży, dz. cyt., s. 1176.
120
Por. D. Kornas-Biela, Niespełnione macierzyństwo: psychologiczna sytuacja matek
po poronieniu, dz. cyt., s. 183.
121
Por. E. Bielawska-Batorowicz, Strata ciąży i jej następstwa dla kobiety, stosunku do
macierzyństwa, relacji z partnerem i kolejnym dzieckiem, dz. cyt., s. 27.
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tomiast przewlekłe stany lękowe, depresja kliniczna, zespół stresu pourazowego i zaburzenia somatyczne zaliczane są do dalszych konsekwencji
prenatalnej śmierci dziecka122. Reakcje emocjonalne i sposób przeżywania poronienia przez kobietę są zależne od jakości więzi prenatalnej
z utraconym dzieckiem, pragnienia posiadania dziecka, stopnia identyfikacji z rolą matki, okoliczności ronienia, umiejętności pokonywania sytuacji stresowych, otrzymanego wsparcia społecznego, zwłaszcza męża
i najbliższej rodziny; zachowania ojca dziecka po stracie, jakości więzi
małżeńskiej, środowiska pochodzenia, postaw personelu medycznego
i opieki medycznej, przeszłości położniczej roniącej, cech osobowości
i zasobów, stanu zdrowia matki123. Wpływ poszczególnych czynników na
stan emocjonalny roniącej jest każdorazowo zróżnicowany i nie wynika
jedynie z ich kumulatywnego działania, ale duże znaczenie mają również
relacje zachodzące pomiędzy nimi, wzajemne znoszenie bądź potęgowanie oddziaływania jednych przez obecność drugich124. Ujawniane reakcje
pozwalają na wyróżnienie trzech zasadniczych grup kobiet po stracie: ze
znaczącymi lub umiarkowanymi problemami psychicznymi oraz niewykazujących żadnych zaburzeń125. Wyraźne zaburzenia psychiczne dotykają
kobiet niemających zabezpieczenia socjalnego, nakłanianych przez partnePor. D. Mroczkowska, Jakość życia kobiet po poronieniu ciąży, dz. cyt., s. 78.
Por. W. Kryszkowski, A. Karowicz-Bilińska, A. Florkowski, P. Gałecki, Psychiczne
następstwa przedwczesnego zakończenia ciąży, dz. cyt., s. 99; E. Bielawska-Batorowicz,
Strata ciąży i jej następstwa dla kobiety, stosunku do macierzyństwa, relacji z partnerem
i kolejnym dzieckiem, dz. cyt., s. 28; K. Sikora, Reakcje kobiet po stracie ciąży oraz zachowania partnerów, dz. cyt., s. 44–45; D. Mroczkowska, Jakość życia kobiet po poronieniu
ciąży, dz. cyt., s. 77, 79; D. Kornas-Biela, Niespełnione macierzyństwo: psychologiczna
sytuacja matek po poronieniu, dz. cyt., s. 186–191; S. Kędziora, H. Kędziora, E. Sibińska,
J. Błaszczyk, Postępowanie psychologiczne wobec pacjentek po utracie ciąży, dz. cyt., s. 62;
I. Barton-Smoczyńska, Metoda pięciu kroków. Przekazywanie informacji o śmierci dziecka lub chorobie dziecka w czasie ciąży – komunikacja z ciężarną pacjentką, dz. cyt., s. 44;
M. Czarnecka-Iwańczuk, Psychologiczne aspekty ciąży wysokiego ryzyka i sytuacji utraty
ciąży, dz. cyt., s. 1175.
124
Por. D. Kornas-Biela, Niespełnione macierzyństwo: psychologiczna sytuacja matek
po poronieniu, dz. cyt., s. 186.
125
Por. W. Kryszkowski, A. Karowicz-Bilińska, A. Florkowski, P. Gałecki, Psychiczne
następstwa przedwczesnego zakończenia ciąży, dz. cyt., s. 99.
122
123
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rów do aborcji, jak również cechujących się silnym pragnieniem urodzenia
dziecka126. Kobiety nieplanujące macierzyństwa, negatywnie ustosunkowane do dziecka prenatalnego i nieakceptujące wraz z partnerem faktu poczęcia nie wykazują żadnych problemów psychicznych127. Umiarkowane zaburzenia dosięgają natomiast kobiet doświadczających dużej presji środowiska
zewnętrznego128.
Najwcześniej obserwowanymi bezpośrednimi skutkami poronienia
samoistnego jest przejawianie naturalnych dla sytuacji straty negatywnych uczuć, w tym złości, gniewu, buntu, dezorientacji, bezradności, zagubienia, bezsensu i pustki, przejmującego smutku, rozczarowania, tęsknoty za zmarłym dzieckiem129. Powszechnym i najczęściej występującym
symptomem psychologicznych następstw straty prokreacyjnej jest żal130.
Trauma poronienia dezorganizuje zachowanie, narusza równowagę psychiczną i stabilizację emocjonalną roniących131. Nierzadko wywołuje
kryzys religijny bądź wprost przeciwnie, prowadzi do dewocji i neurotycznej religijności132. Obniża poczucie własnej wartości rodziców, zaniża
Por. tamże.
Por. tamże.
128
Por. tamże.
129
Por. M. Murlikiewicz, P. Sieroszewski, Poziom depresji, lęków i objawów zaburzenia po stresie pourazowym w następstwie poronienia samoistnego, dz. cyt., s. 93; M. Szymańska, B. Chazan, Postawy pacjentek po niektórych niepowodzeniach prokreacyjnych,
dz. cyt., s. 11; K. Sikora, Reakcje kobiet po stracie ciąży oraz zachowania partnerów, dz.
cyt., s. 46–47; J. Łuczak-Wawrzyniak, M. Czarnecka-Iwańczuk, A. Bukowska, N. Konofalska, Wczesne i późne psychologiczne skutki utraty ciąży, „Ginekologia Polska” 81: 2010
nr 5, s. 375; B. Prażmowska, G. Puto, E. Kowal, B. Gierat, Niespełnione macierzyństwo,
dz. cyt., s. 53; S. Kędziora, H. Kędziora, E. Sibińska, J. Błaszczyk, Postępowanie psychologiczne wobec pacjentek po utracie ciąży, dz. cyt., s. 61.
130
Por. E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska,
Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 50.
131
Por. M. Chrzan-Dętkoś, Utrata dziecka w okresie okołoporodowym – dobre praktyki
szpitalne w opiece nad matką, dz. cyt., s. 28; D. Kornas-Biela, Niespełnione macierzyństwo:
psychologiczna sytuacja matek po poronieniu, dz. cyt., s. 182; M. Czarnecka-Iwańczuk, Psychologiczne aspekty ciąży wysokiego ryzyka i sytuacji utraty ciąży, dz. cyt., s. 1174.
132
Por. D. Kornas-Biela, Niespełnione macierzyństwo: psychologiczna sytuacja matek
po poronieniu, dz. cyt., s. 183; U. Dudziak, Sytuacja rodziców doświadczających śmierci
dziecka przed urodzeniem, dz. cyt., s. 185.
126
127
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samoocenę ich atrakcyjności seksualnej, męskości i kobiecości, kreuje
negatywny obraz ciała kobiety, podważa wiarę w zdolności prokreacyjne,
rodzi poczucie krzywdy i niesprawiedliwości133. Jednym z najdotkliwszych skutków poronienia jest poczucie winy, z którego niezwykle trudno matce się wyzwolić, a które ukierunkowuje ją na czyny ekspiacyjne134.
Roniące często doświadczają uczucia zazdrości wobec napotykanych lub
znajomych kobiet ciężarnych135.
U matek po poronieniu może się również ujawnić objaw pustych
ramion136. Doznają wówczas uczucia noszenia ciężaru w ramionach,
równocześnie wyrażając przekonanie, iż słyszą w domu płacz niemowlęcia137. Widok zakupionych dla noworodka ubranek i wyposażenia pokoju dziecinnego powoduje u rodziców ból psychiczny138. Część kobiet
ma także odczucie pustego łona i odnosi wrażenie, iż dziecko jest nadal
w nim obecne, a one same dostrzegają u siebie dolegliwości ciążowe139.
Możliwość swobodnej ekspresji doświadczanych uczuć, nietłumienie
stanów emocjonalnych i niehamowanie płaczu są podstawowym wymogiem zdrowienia osieroconych i prawidłowego zamknięcia żałoby140.
133
Por. Z. Bielan, A. Machaj, I. Stankowska, Psychoseksualne konsekwencje straty
dziecka w okresie ciąży i porodu, dz. cyt., s. 46; S. Kędziora, H. Kędziora, E. Sibińska,
J. Błaszczyk, Postępowanie psychologiczne wobec pacjentek po utracie ciąży, dz. cyt., s. 61;
A. Barczak. Przegrane narodziny, czyli rzecz o poronieniach, „Życie i Płodność” 2008
nr 4, s. 87; J. Pikus, Emocje kobiet po stracie dziecka, dz. cyt., s. 44.
134
Por. D. Kornas-Biela, Niespełnione macierzyństwo: psychologiczna sytuacja matek
po poronieniu, dz. cyt., s. 184.
135
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz.
cyt., s. 80; M. Guzewicz, Psychospołeczne następstwa utraty dziecka w wyniku poronienia
samoistnego, w: Przerwać milczenie. Rozważania o utracie dziecka, dz. cyt., s. 250.
136
Por. J. Pikus, Emocje kobiet po stracie dziecka, dz. cyt., s. 44.
137
Por. tamże.
138
Por. B. Pilecka, Kryzys psychologiczny: wybrane zagadnienia, dz. cyt., s. 110.
139
Por. D. Kornas-Biela, Niespełnione macierzyństwo: psychologiczna sytuacja matek
po poronieniu, dz. cyt., s. 181.
140
Por. M. Murlikiewicz, P. Sieroszewski, Poziom depresji, lęków i objawów zaburzenia po stresie pourazowym w następstwie poronienia samoistnego, dz. cyt., s. 93;
M. Chrzan-Dętkoś, Utrata dziecka w okresie okołoporodowym – dobre praktyki szpitalne
w opiece nad matką, dz. cyt., s. 28; S. Kędziora, H. Kędziora, E. Sibińska, J. Błaszczyk,
Postępowanie psychologiczne wobec pacjentek po utracie ciąży, dz. cyt., s. 62.
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Przeżywane początkowo negatywne uczucia wraz z upływem czasu
stopniowo ustępują miejsca pozytywnym141.
W grupie roniących kobiet odnotowuje się zróżnicowany odsetek
pacjentek z objawami depresji, podwyższonego poziomu lęku oraz zespołu stresu pourazowego (PTSD)142. Wśród czynników ryzyka wystąpienia tych zaburzeń wymienia się: przebyte depresje, neurotyczną
i wysoce lękową osobowość matki, silną koncentrację na negatywnych
uczuciach, wcześniejsze poronienia, mniejszy iloraz inteligencji, niskie
wykształcenie, niską samoocenę, brak wsparcia społecznego, negatywną postawę personelu medycznego i niską jakość opieki medycznej oraz
związane z tym niezaspokojenie potrzeb psychicznych roniącej143. Matki
mające już dzieci w mniejszym stopniu ujawniają destruktywne reakcje
psychologiczne po poronieniu samoistnym kolejnego dziecka niż kobiety
bezdzietne144. Piśmiennictwo nie dostarcza przekonujących dowodów na
istnienie korelacji pomiędzy wiekiem kobiety, wiekiem utraconej ciąży
Por. K. Sikora, Reakcje kobiet po stracie oraz zachowania partnerów, dz. cyt., s. 47.
Por. M. Murlikiewicz, P. Sieroszewski, Poziom depresji, lęków i objawów zaburzenia po stresie pourazowym w następstwie poronienia samoistnego, dz. cyt., s. 96;
M. Chrzan-Dętkoś, Utrata dziecka w okresie okołoporodowym – dobre praktyki szpitalne
w opiece nad matką, dz. cyt., s. 27; I. Barton-Smoczyńska, Rozwój więzi psychologicznej
między matką a dzieckiem w ciąży prawidłowej i powikłanej, dz. cyt., s. 80; A. Barczak,
Przegrane narodziny, czyli rzecz o poronieniach, dz. cyt., s. 87; M. Czarnecka-Iwańczuk,
Psychologiczne aspekty ciąży wysokiego ryzyka i sytuacji utraty ciąży, dz. cyt., s. 1175.
143
Por. J. Łuczak-Wawrzyniak, M. Czarnecka-Iwańczuk, A. Bukowska, N. Konofalska, Wczesne i późne psychologiczne skutki utraty ciąży, dz. cyt., s. 375; M. Murlikiewicz, P. Sieroszewski, Poziom depresji, lęków i objawów zaburzenia po stresie pourazowym w następstwie poronienia samoistnego, dz. cyt., s. 96; B. Prażmowska, G. Puto,
E. Kowal, B. Gierat, Niespełnione macierzyństwo, dz. cyt., s. 55; M. Chrzan-Dętkoś,
Utrata dziecka w okresie okołoporodowym – dobre praktyki szpitalne w opiece nad matką, dz. cyt., s. 27; I. Barton-Smoczyńska, Rozwój więzi psychologicznej między matką
a dzieckiem w ciąży prawidłowej i powikłanej, dz. cyt., s. 82.
144
Por. M. Murlikiewicz, P. Sieroszewski, Poziom depresji, lęków i objawów zaburzenia po stresie pourazowym w następstwie poronienia samoistnego, dz. cyt., s. 96; K. Sikora, Reakcje kobiet po stracie oraz zachowania partnerów, dz. cyt., s. 51; I. Barton-Smoczyńska, Metoda pięciu kroków. Przekazywanie informacji o śmierci dziecka lub chorobie
dziecka w czasie ciąży – komunikacja z ciężarną pacjentką, dz. cyt., s. 44.
141
142
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a częstotliwością stwierdzania symptomów PTSD lub depresji145. Krótkotrwałą depresję częściej odnotowuje się u kobiet, które równolegle do poronienia przeżywają inne doświadczenia kryzysowe, szczególnie kryzys
małżeński146. Depresja jest przewlekłym stanem zaburzeń uczuciowo-emocjonalnych, z wyraźnie utrzymującą się dominacją smutku i otępienia, negatywnie oddziałującą na ogólne samopoczucie i życiowe zaangażowanie osoby147. W diagnozie tego stanu chorobowego czynnikami
różnicującymi są intensyfikacja symptomów, przeciągający się czas ich
odczuwania oraz wpływ na codzienną aktywność roniącej pacjentki148.
Koniecznie należy oddzielić stany żalu po śmierci dziecka od objawów
depresji149. Dojmujący żal jest związany głównie z naturalną reakcją roniącej na wydarzenie straty, z kolei depresja ściślej wiąże się z cechami
osobowości matki, które sprzyjają jej wystąpieniu150. Poronienie samoistne niewątpliwie należy uznać za wydarzenie traumatyczne, ponieważ
matka przeżywa rzeczywistą śmierć bliskiej osoby i towarzyszą jej w tym
doświadczeniu skrajnie silne negatywne emocje151. Ta postać niepowodzenia położniczego spełnia zatem kryteria diagnostyczne zespołu stresu
pourazowego152. Trauma poronienia rozgrywa się na poziomie intrapsyPor. M. Murlikiewicz, P. Sieroszewski, Poziom depresji, lęków i objawów zaburzenia po stresie pourazowym w następstwie poronienia samoistnego, dz. cyt., s. 96.
146
Por. K. Sikora, Reakcje kobiet po stracie ciąży oraz zachowania partnerów, dz. cyt.,
s. 46; I. Barton-Smoczyńska, Rozwój więzi psychologicznej między matką a dzieckiem
w ciąży prawidłowej i powikłanej, dz. cyt., s. 80.
147
Por. B. Prażmowska, G. Puto, E. Kowal, B. Gierat, Niespełnione macierzyństwo,
dz. cyt., s. 53.
148
Por. tamże.
149
Por. D. Kornas-Biela, Niespełnione macierzyństwo: psychologiczna sytuacja matek
po poronieniu, dz. cyt., s. 181.
150
Por. tamże.
151
Por. M. Guzewicz, Pomoc psychologiczna w sytuacji utraty dziecka, w: Przerwać
milczenie. Rozważania o utracie dziecka, dz. cyt., s. 403–404; E. Zdankiewicz-Ścigała,
M. Przybylska, Trauma – proces i diagnoza: mechanizmy psychoneurofizjologiczne, Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Psychologii PAN – Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 2002, s. 13–14.
152
Por. M. Murlikiewicz, P. Sieroszewski, Acute stress disorder and posttraumatic
stress disorder following miscarriage, „Archives of Perinatal Medicine” 18: 2012 nr 3,
s. 159–161; M. Guzewicz, Pomoc psychologiczna w sytuacji utraty dziecka, dz. cyt., s. 404.
145
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chicznym i interpersonalnym, we wspólnocie rodziny i w szerszym kontekście społecznym153.
Poronienie samoistne może wywoływać u kobiet także zaburzenia
psychiatryczne. Najczęściej stwierdzane są zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia pamięci i snu, zespoły lękowe, ataki paniki, psychozy połogowe z urojeniami, niekontrolowana agresja154. Nieleczona
depresja jest poważnym czynnikiem ryzyka myśli, tendencji i prób samobójczych155. Nie wyklucza się również powstania trwałych zmian
osobowości i własnej tożsamości w szczególnie trudnych stanach psychopatologicznych poronień nawykowych156. Reakcje rocznicowe mogą
ujawniać się w postaci symptomów psychosomatycznych, jak bóle piersi
czy brzucha157. Zaburzenia psychiatryczne występują stosunkowo rzadko158. O wiele częściej następstwa psychologiczne niepowodzenia prokreacyjnego przyjmują postać zaburzeń neurotycznych z objawami depresji,
przejawami lęku i agresji159. Badacze przyrównują reakcje emocjonalne
roniących matek i ich partnerów do psychologicznych konsekwencji
Por. S. Kędziora, H. Kędziora, E. Sibińska, J. Błaszczyk, Postępowanie psychologiczne wobec pacjentek po utracie ciąży, dz. cyt., s. 61.
154
Por. W. Kryszkowski, A. Karowicz-Bilińska, A. Florkowski, P. Gałecki, Psychiczne
następstwa przedwczesnego zakończenia ciąży, dz. cyt., s. 99; M. Czarnecka-Iwańczuk,
Psychologiczne aspekty ciąży wysokiego ryzyka i sytuacji utraty ciąży, dz. cyt., s. 1175;
Z. Bielan, A. Machaj, I. Stankowska, Psychoseksualne konsekwencje straty dziecka w okresie ciąży i porodu, dz. cyt., s. 43.
155
Por. W. Kryszkowski, A. Karowicz-Bilińska, A. Florkowski, P. Gałecki, Psychiczne
następstwa przedwczesnego zakończenia ciąży, dz. cyt., s. 100; A. Barczak, Przegrane narodziny, czyli rzecz o poronieniach, dz. cyt., s. 86; G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 193; M. Czarnecka-Iwańczuk, Psychologiczne aspekty ciąży wysokiego ryzyka i sytuacji utraty ciąży, dz. cyt., s. 1175.
156
Por. W. Kryszkowski, A. Karowicz-Bilińska, A. Florkowski, P. Gałecki, Psychiczne następstwa przedwczesnego zakończenia ciąży, dz. cyt., s. 99; I. Barton-Smoczyńska,
Metoda pięciu kroków. Przekazywanie informacji o śmierci dziecka lub chorobie dziecka
w czasie ciąży – komunikacja z ciężarną pacjentką, dz. cyt., s. 44.
157
Por. W. Kryszkowski, A. Karowicz-Bilińska, A. Florkowski, P. Gałecki, Psychiczne
następstwa przedwczesnego zakończenia ciąży, dz. cyt., s. 100.
158
Por. E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska,
Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 50.
159
Por. tamże.
153
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aborcji. Zaburzenia posttraumatyczne (PTSD) po sztucznych poronieniach, występujące w formie rozpaczy (PAD – post abortion distress), będącej zaburzeniem przystosowawczym, lub syndromu postaborcyjnego
(PAS – post abortion syndrom), zaliczanego do zaburzeń chronicznych,
mogą ujawniać się także po poronieniu samoistnym160. Mimo że zaburzenia te zawsze dotyczą sytuacji, w których rodzice intencjonalnie uśmiercili dziecko w okresie prenatalnym, to przy patologicznym, bezpodstawnym samoobwinianiu się roniących o utratę dziecka może dojść do ich
powstania także w niezawinionym przez osieroconych niepowodzeniu
prokreacyjnym. Poronienie zaciąga również konsekwencje dla życia seksualnego małżonków161. Do możliwych negatywnych następstw psychoseksualnych straty prokreacyjnej zalicza się: spadek libido, lęk i niechęć
do penetracji pochwy, dyspareunię, pochwicę związaną z odrzuceniem
partnera, brakiem poczucia bezpieczeństwa, zaburzeniami osobowości
lub samokaraniem siebie, awersję seksualną, dysharmonię seksualną, dysocjację orgazmu, smutek po współżyciu, autoagresję, jak również traktowanie seksu jako instrumentu do odzyskania zmarłego w nowo poczętym
dziecku162.
Zróżnicowanie reakcji psychologicznych kobiet tracących dziecko
w tym samym tygodniu ciąży jednoznacznie wskazuje, iż to jakość więzi
prenatalnej, znaczenie nadawane ciąży i sytuacji straty mają istotniejszy
wpływ na postawę kobiet w niepowodzeniu prokreacyjnym od wieku
poronionej ciąży 163. Tym niemniej procesualny charakter rozwoju wię160
Por. M. Szymańska, B. Chazan, Postawy pacjentek po niektórych niepowodzeniach
prokreacyjnych, dz. cyt., s. 10; D. Kornas-Biela, Niespełnione macierzyństwo: psychologiczna sytuacja matek po poronieniu, dz. cyt., s. 180; I. Barton-Smoczyńska, Rozwój więzi psychologicznej między matką a dzieckiem w ciąży prawidłowej i powikłanej, dz. cyt.,
s. 80; A. Barczak, Przegrane narodziny, czyli rzecz o poronieniach, dz. cyt., s. 88.
161
Por. Z. Bielan, A. Machaj, I. Stankowska, Psychoseksualne konsekwencje straty
dziecka w okresie ciąży i porodu, dz. cyt., s. 45; D. Kornas-Biela, Niespełnione macierzyństwo: psychologiczna sytuacja matek po poronieniu, dz. cyt., s. 182.
162
Por. Z. Bielan, A. Machaj, I. Stankowska, Psychoseksualne konsekwencje straty
dziecka w okresie ciąży i porodu, dz. cyt., s. 45–46.
163
Por. M. Murlikiewicz, P. Sieroszewski, Poziom depresji, lęków i objawów zaburzenia po stresie pourazowym w następstwie poronienia samoistnego, dz. cyt., s. 96; I. Bar-
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zi prenatalnej, skorelowany z czynnikiem czasowym, modeluje psychologiczne następstwa poronienia164. Badacze donoszą, iż kobiety tracące
dziecko we wczesnej ciąży częściej i łatwiej zaprzeczają stracie, gdyż nie
doświadczyły jeszcze wizualizacji i ruchów płodu165. Wystąpienie poronienia na późniejszych etapach ciąży zazwyczaj powoduje poważniejsze
zaburzenia psychiczne niż u matek ze stratami wczesnych ciąż, ale nie
stanowi to zasady, ponieważ reakcje psychologiczne są każdorazowo zindywidualizowane i wieloczynnikowo uwarunkowane166. Z tego powodu
w poszczególnych przypadkach roniąca dziecko przed 12. tygodniem ciąży może ujawniać silniejsze objawy straty niż inna matka w 20. tygodniu.
Wyniki badań empirycznych jednoznacznie zaprzeczają rozpowszechnionym błędnym opiniom, głoszącym, iż mężczyźni nie doświadczają żałoby po stracie prokreacyjnej167. Ojcowie zwykle skrywają swoje
uczucia związane ze śmiercią dziecka. Stosunkowo rzadko okazują emocje. Ukrywają i tłumią przeżycia towarzyszące żałobie, by nie obciążać
nimi żony, dostosowując się do oczekiwań społecznych i stereotypu silnego mężczyzny168. Obawiają się bowiem, że otwarte manifestowanie
uczuć spotęguje przykre doznania partnerki169. Doświadczają bezradnoton-Smoczyńska, Rozwój więzi psychologicznej między matką a dzieckiem w ciąży prawidłowej i powikłanej, dz. cyt., s. 81; W. Kryszkowski, A. Karowicz-Bilińska, A. Florkowski, P. Gałecki, Psychiczne następstwa przedwczesnego zakończenia ciąży, dz. cyt., s. 43;
A. Barczak, Przegrane narodziny, czyli rzecz o poronieniach, dz. cyt., s. 87; M. Keirse,
Smutek, strata, żałoba: Jak sobie z nimi radzić? Jak pomóc innym?, tłum. M. Wężowska,
Radom: POLWEN – Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2004, s. 96.
164
Por. K. Sikora, Reakcje kobiet na stratę ciąży oraz zachowania partnerów, dz. cyt.,
s. 52.
165
Por. Z. Bielan, A. Machaj, I. Stankowska, Psychoseksualne konsekwencje straty
dziecka w okresie ciąży i porodu, dz. cyt., s. 43.
166
Por. E. Bielawska-Batorowicz, Strata ciąży i jej następstwa dla kobiety, stosunku do
macierzyństwa, relacji z partnerem i kolejnym dzieckiem, dz. cyt., s. 30.
167
Por. E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska,
Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 50.
168
Por. M. Czarnecka-Iwańczuk, Psychologiczne aspekty ciąży wysokiego ryzyka i sytuacji utraty ciąży, dz. cyt., s. 1175.
169
Por. E. Bielawska-Batorowicz, Strata ciąży i jej następstwa dla kobiety, stosunku do
macierzyństwa, relacji z partnerem i kolejnym dzieckiem, dz. cyt., s. 32–33.
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ści wobec jej stanu emocjonalnego i faktu śmierci dziecka170. Wykazują
mniejszą aktywność w procesie żałoby, która zasadniczo trwa krócej i jest
mniej nasilona niż u kobiet, z uwagi na niewspółmierną jakość fizycznego kontaktu z dzieckiem w ciąży w porównaniu z symbiotyczną relacją
wiążącą go z matką171. Ojcowie nierzadko spotykają się z zarzutem, że
bardziej angażują się w pocieszanie partnerki niż przeżywanie własnego smutku172. Faktycznie jednak sytuacja psychologiczna mężczyzn jest
nad wyraz skomplikowana. Muszą zmierzyć się bowiem równocześnie
z wydarzeniem śmierci dziecka, swoimi uczuciami i kondycją psychofizyczną żony173. Ojcowie, podejmując rozmowę o poronieniu samoistnym, częściej rozważają okoliczności straty i przyszłe plany prokreacyjne,
niż otwarcie mówią o znaczeniu niepowodzenia w ich życiu174. Intensywność doświadczania żałoby jest zależna od więzi rodzicielskiej, jaką ojciec nawiązał z dzieckiem prenatalnym. Jednym ze sposobów radzenia
sobie przez mężczyznę z doznawanym smutkiem jest większe zaangażowanie w pracę zawodową lub własne zainteresowania, które można
realizować poza domem175. Ojcowie starają się ignorować myśli i uczucia związane z poronieniem, do czego zachęcają małżonki176. Obecność
męża przy roniącej żonie na oddziale szpitalnym stanowi dla nich obojga
nieporównywalną z żadną inną formę wsparcia177. Charakterystyczna dla
mężczyzn racjonalna ocena sytuacji pomaga kobiecie odzyskać kontrolę
170
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz.
cyt., s. 76–77.
171
Por. tamże; E. Baszak, T. Paszkowski, S. Woźniak, P. Szkodziak, A. Torres, W. Zaleska, Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 51.
172
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz.
cyt., s. 77.
173
Por. J. Łuczak-Wawrzyniak, M. Czarnecka, A. Bukowska, Strata dziecka – różne
perspektywy postrzegania tego doświadczenia, dz. cyt., s. 49.
174
Por. K. Sikora, Reakcje kobiet po stracie oraz zachowania partnerów, dz. cyt., s. 49.
175
Por. tamże.
176
Por. M. Czarnecka-Iwańczuk, Psychologiczne aspekty ciąży wysokiego ryzyka i sytuacji utraty ciąży, dz. cyt., s. 1175.
177
Por. K. Sikora, Reakcje kobiet po stracie oraz zachowania partnerów, dz. cyt., s. 49;
M. Ilska, A. Kołodziej-Zaleska, A. Ilski, Objawy prenatalne kobiet w ciąży prawidłowej
i zagrożonej – analiza wpływu czynników ryzyka i czynników ochronnych, dz. cyt., s. 69.
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nad własnym życiem178. Orientacja zadaniowa ojców pozwala im sprostać trudnościom związanym z wyprawieniem pogrzebu dziecka, gdyż
to najczęściej na nich spoczywa ciężar jego organizacji179. Przeciągający
się w czasie proces żałoby partnerki może stanowić zbyt duże obciążenie,
wyczerpujące siły psychiczne mężczyzny i rodzeństwa zmarłego dziecka180. Dla konsolidacji związku po stracie i uniknięcia nieporozumień pomiędzy małżonkami konieczne jest, aby byli oni świadomi, iż podobnie
jak zróżnicowanie płciowe wpływa na odmienny sposób kształtowania
przez każdego z rodziców więzi prenatalnej z dzieckiem, tak również ma
ono istotne znaczenie w równie odmiennym doświadczaniu przez nich
żałoby po jego stracie181. Roniące kobiety stosunkowo rzadko dostrzegają
potrzebę wsparcia psychicznego własnego męża, częściej koncentrując
się na sobie i żyjących dzieciach.
Psychologiczne skutki niepowodzenia prokreacyjnego o charakterze
długofalowym mogą rzutować na późniejsze decyzje prokreacyjne, wpływać na jakość więzi prenatalnej z dziećmi w kolejnych ciążach, a nawet
modelować podejmowany przez rodzica proces wychowania pozostałych dzieci182. Kobieta może przejawiać stany lękowe w następnej ciąży,
połączone z wnikliwą obserwacją jej przebiegu i ciągłym sprawdzaniem
potencjalnych symptomów ewentualnego poronienia183. Rodzice mogą
zrezygnować z oglądania następnego dziecka podczas badania ultrasonograficznego, by nie przywiązać się do niego emocjonalnie przed krytycznym tygodniem, w którym uprzednio wystąpiło poronienie, oraz
Por. K. Sikora, Reakcje kobiet po stracie oraz zachowania partnerów, dz. cyt., s. 49.
J. Łuczak-Wawrzyniak, M. Czarnecka, A. Bukowska, Strata dziecka – różne perspektywy postrzegania tego doświadczenia, dz. cyt., s. 50.
180
Por. M. Czarnecka-Iwańczuk, Psychologiczne aspekty ciąży wysokiego ryzyka i sytuacji utraty ciąży, dz. cyt., s. 1176.
181
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz. cyt.,
s. 101–106; J. Łuczak-Wawrzyniak, M. Czarnecka, A. Bukowska, Strata dziecka – różne
perspektywy postrzegania tego doświadczenia, dz. cyt., s. 49.
182
Por. M. Murlikiewicz, P. Sieroszewski, Poziom depresji, lęków i objawów zaburzenia po stresie pourazowym w następstwie poronienia samoistnego, dz. cyt., s. 93.
183
Por. K. Sikora, Reakcje kobiet po stracie ciąży oraz zachowania partnerów, dz. cyt.,
s. 51.
178
179
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opóźniać przekazanie otoczeniu informacji o jego poczęciu184. Konsekwencją nawykowych poronień może być całkowita rezygnacja z rodzicielstwa i stosowanie antykoncepcji185. Nierzadko rodzice borykają
się bowiem z moralnym dylematem, czy wolno im powoływać do życia
kolejne dzieci, które z dużym prawdopodobieństwem zostaną poronione. Negatywne skutki niepowodzenia prokreacyjnego nierzadko przez
wiele miesięcy lub nawet lat wywierają szkodliwy wpływ na kondycję
psychofizyczną rodziców186. Dotyczy to szczególnie przypadków, w których kryzys psychologiczny nie został właściwie przepracowany, lecz
stłumiony i wyparty, co przekłada się na wszystkie aspekty funkcjonowania osieroconej osoby, w tym także na jakość życia seksualnego187.
W trakcie wizyt kontrolnych następujących po poronieniu lekarz ginekolog sprawujący stałą opiekę nad matką powinien zwracać szczególną uwagę na jej zdrowie psychiczne oraz wyjść naprzeciw potrzebom
i oczekiwaniom, jakie po stracie stawia przed nim pacjentka, szczególnie w zakresie wsparcia emocjonalnego i informacyjnego188. Długofalowe konsekwencje poronień samoistnych mogą dosięgnąć również dzieci narodzonych z późniejszych ciąż w postnatalnym okresie ich życia,
co niewątpliwie wiąże się ze zdystansowaniem emocjonalnym matek
względem nich podczas ciąży. Dzieci te obarczone są wyższym ryzykiem
wystąpienia zaburzeń lękowych, opóźnień rozwoju psychomotorycznego, schizofrenii, ADHD czy autyzmu189. Badania empiryczne wskazują,
iż wysoki odsetek par małżeńskich po poronieniu samoistnym pierwPor. tamże.
Por. tamże.
186
Por. J. Łuczak-Wawrzyniak, M. Czarnecka-Iwańczuk, A. Bukowska, N. Konofalska, Wczesne i późne psychologiczne skutki utraty ciąży, dz. cyt., s. 375; M. Chrzan-Dętkoś, Utrata dziecka w okresie okołoporodowym – dobre praktyki szpitalne w opiece nad
matką, dz. cyt., s. 27.
187
Por. tamże, s. 42–43.
188
Por. J. Łuczak-Wawrzyniak, M. Czarnecka-Iwańczuk, A. Bukowska, N. Konofalska, Wczesne i późne psychologiczne skutki utraty ciąży, dz. cyt., s. 375; G. Jakiel, D. Robak-Chołubek, J. Tkaczuk-Włach, Poronienie samoistne, dz. cyt., s. 193.
189
Por. J. Łuczak-Wawrzyniak, M. Czarnecka-Iwańczuk, A. Bukowska, N. Konofalska, Wczesne i późne psychologiczne skutki utraty ciąży, dz. cyt., s. 376.
184
185
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szej ciąży doświadcza problemów małżeńskich, a znaczna liczba małżeństw się rozpada190. Nierzadko jest to związane ze zróżnicowanymi
sposobami przeżywania przez małżonków żałoby, co najczęściej prowadzi do sytuacji konfliktowych, nieporozumień, frustracji, oskarżania
współmałżonka o lekceważenie straty dziecka i niezrozumienie potrzeb
drugiej strony, wycofania ze związku191. Oboje małżonkowie potrzebują natomiast wzajemnej czułości, rozmowy o przeżywanej stracie, towarzyszącej obecności, gdyż tylko oni potrafią udzielić sobie wsparcia
adekwatnego do własnych potrzeb192. Poronienie staje się wydarzeniem
kryzysowym dla całej rodziny, jeżeli jej członkowie byli zaangażowani w relację z dzieckiem prenatalnym193. Blisko 25% rodzin w traumie
poronienia potrzebuje pomocy specjalistycznej194. Rodziny przyjmują
różne strategie uporania się ze stratą, jednak najczęściej albo poszukują
zastępczego członka rodziny po zmarłym potomku, dążąc do poczęcia
kolejnego, albo nie obsadzają roli, jaką w rodzinie odgrywało już dziecko prenatalne195.
Jak już wyżej zauważono, w szczególnie trudnej kondycji psychofizycznej pozostają rodzice doświadczający nawykowych poronień. Roniący wchodzą bowiem w błędne koło coraz bardziej dotkliwych, negatywnych skutków psychosomatycznych i somatopsychicznych kolejno
następujących po sobie strat. Dochodzi do nałożenia na siebie ciągu
190
Por. I. Barton-Smoczyńska, Rozwój więzi psychologicznej między matką a dzieckiem w ciąży prawidłowej i powikłanej, dz. cyt., s. 80; A. Barczak, Przegrane narodziny,
czyli rzecz o poronieniach, dz. cyt., s. 87; W. Kryszkowski, A. Karowicz-Bilińska, A. Florkowski, P. Gałecki, Psychiczne następstwa przedwczesnego zakończenia ciąży, dz. cyt.,
s. 44–45.
191
Por. K. Sikora, Reakcje kobiet po stracie oraz zachowania partnerów, dz. cyt.,
s. 49; Z. Bielan, A. Machaj, I. Stankowska, Psychoseksualne konsekwencje straty dziecka w okresie ciąży i porodu, dz. cyt., s. 44; A. Barczak, Przegrane narodziny, czyli rzecz
o poronieniach, dz. cyt., s. 87; W. Kryszkowski, A. Karowicz-Bilińska, A. Florkowski,
P. Gałecki, Psychiczne następstwa przedwczesnego zakończenia ciąży, dz. cyt., s. 44–45.
192
Por. K. Sikora, Reakcje kobiet po stracie oraz zachowania partnerów, dz. cyt., s. 49.
193
Por. M. Dziewiecki, Jak wspierać matkę po poronieniu dziecka?, dz. cyt., s. 17.
194
Por. Z. Bielan, A. Machaj, I. Stankowska, Psychoseksualne konsekwencje straty
dziecka w okresie ciąży i porodu, dz. cyt., s. 45.
195
Por. tamże.
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nieprzepracowanych traum, kumulacji wypieranych przez nowe ciąże
ujemnych emocji i uczuć z poprzednich strat, somatyzowania narastającego lęku o powodzenie obecnej ciąży, dystansowania emocjonalnego
od noszonych dzieci, odsuwania w czasie nawiązania z nimi więzi prenatalnej, uporczywego obwiniania siebie o niepowodzenia. Kobiety mogą
przejawiać zachowania regresywne i infantylne, przyjmować postawy
uległe lub okazywać wrogość wobec otoczenia, porównywać się z innymi
matkami, kreować obraz siebie jako niepełnosprawnej i niepełnowartościowej żony i matki, unikać kontaktu z dziećmi, dotkliwiej znosić dolegliwości ciążowe, posługiwać się niedojrzałymi mechanizmami obronnymi. Nawykowe poronienia niosą ze sobą ryzyko chronicznych zaburzeń
psychiatrycznych i psychoseksualnych196.
Znaczącym wyzwaniem małżonków w niepowodzeniu prokreacyjnym jest zakomunikowanie rodzinie i środowisku informacji o dokonanym poronieniu, jeżeli osoby z najbliższego otoczenia roniących wiedziały
o ciąży197. Obawa przed reakcją środowiska może doprowadzić do izolacji matki, unikania kontaktu z członkami rodziny, przedłużania zwolnienia lekarskiego, by odwlec powrót do pracy. Znaczna część osieroconych
par ukrywa fakt straty dziecka, nawet przed jego żyjącym rodzeństwem.
Nieinformowanie pozostałych dzieci o śmierci brata lub siostry nie jest
dobrą decyzją. Dzieci wyczuwają bowiem trudną kondycję psychofizyczną rodziców. Nie znając powodów ich łatwo dostrzegalnego kryzysu
emocjonalnego, obwiniają siebie za smutek matki i ojca, nasilające się
konflikty lub nawet rozpad małżeństwa. Rodzeństwu należy umożliwić
przeżycie żałoby po zmarłym. Dzieci w różnoraki sposób przepracowują
stratę, co niewątpliwie wiąże się ze stopniowym kształtowaniem pojęcia
śmierci i odmiennym postrzeganiem tego zjawiska na poszczególnych
etapach ich rozwoju poznawczo-emocjonalnego198. Rodzice powinni zapewnić dziecko doświadczające żałoby, iż ma pełne prawo do wyrażania
196
Por. D. Kornas-Biela, Niespełnione macierzyństwo: psychologiczna sytuacja matek
po poronieniu, dz. cyt., s. 184–186.
197
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz.
cyt., s. 69–71.
198
Por. M. Herbert, Żałoba w rodzinie, dz. cyt., s. 39–47.
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negatywnych i pozytywnych emocji, pozwolić na swobodną ekspresję
uczuć, słuchać z uwagą jego refleksji, szczerze odpowiadać na zadawane
pytania dotyczące śmierci i zmarłego członka rodziny, uważnie obserwować zachowanie dziecka, aranżować spotkania z rówieśnikami, okazywać szacunek dla jego poglądów i uczuć, nie bagatelizować ujawnianych
przez nie trudności, zachęcać do udziału w pożegnaniu ze zmarłym, zaproponować napisanie pożegnalnego listu lub przygotowanie albumu pamiątkowego, towarzyszyć mu uważną obecnością i przekazywać jednoznaczne komunikaty, iż jego przeżycia są w pełni naturalne199. Informując rodzeństwo o śmierci dziecka, rodzice koniecznie winni uwzględnić
trzy istotne aspekty: po pierwsze – poronienie nie zostało przez nikogo
zawinione; pod drugie – nikt nie wyrządził krzywdy zmarłemu i dopełniono wszelkich starań, aby uratować jego życie; po trzecie – życie pozostałych członków rodziny nie jest zagrożone200. W przekonaniu dzieci,
które doświadczały ambiwalentnych uczuć względem nowego członka
rodziny w okresie ciąży, szczególnie uczucia zazdrości i chęci rywalizacji
o rodzica z nienarodzonym bratem lub siostrą, poronienie samoistne jest
formą kary za wykazywaną niechęć201. Czują się odpowiedzialne za jego
śmierć i obawiają się rozmowy o prawdziwych powodach swojego poczucia winy z rodzicami, spodziewając się z ich strony kary i odrzucenia202.
Małżonkowie winni zawsze dążyć do jak najszybszego rozwiązania problemu samoobwiniania się dzieci o śmierć nienarodzonego rodzeństwa.
4. Organizacja pogrzebu zwłok dziecka poronionego
Jan Paweł II ukazał w encyklice Evangelium vitae teologiczną jedność
zachodzącą pomiędzy aktem wcielenia Jezusa Chrystusa i radością płynącą
z narodzin każdego dziecka: „Gdy zajaśniała jutrzenka zbawienia, wieść
Por. tamże, s. 61–62.
Por. M. Keirse, B. Spitz, A. Vandermeulen, Jak sobie radzić z poronieniem, dz. cyt.,
s. 72; B. Pilecka, Kryzys psychologiczny: wybrane zagadnienia, dz. cyt., s. 128–129.
201
Por. M. Guzewicz, Psychospołeczne następstwa utraty dziecka w wyniku poronienia samoistnego, dz. cyt., s. 254.
202
Por. tamże.
199
200
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o narodzinach Dziecka została ogłoszona jako radosna nowina: «Oto
zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś
w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan»
(Łk 2, 10–11). Źródłem tej «wielkiej radości» jest oczywiście przyjście na
świat Zbawiciela; ale Boże Narodzenie objawiło również głęboki sens każdych ludzkich narodzin i ukazuje, że radość mesjańska jest fundamentem
i wypełnieniem tej radości, jaką przynosi każde dziecko przychodzące
na świat (por. J 16, 21)”203. Radość celebrowana we wspólnocie rodzinnej z powodu narodzin nowego jej członka zostaje dopełniona o wymiar
paschalny i eklezjalny w sakramencie chrztu świętego, w którym dziecko
ponownie się rodzi w Chrystusie, z Chrystusem i przez Chrystusa204, tym
razem do życia nadprzyrodzonego oraz mistycznej komunii z Bogiem
i Kościołem. Kiedy jednak dziecko umiera przed narodzeniem w wyniku
poronienia samoistnego, to mimo iż przez akt poczęcia i prenatalne życie
osobowe weszło już w przestrzeń relacji rodzinnych i szerszych relacji
społecznych, ta sama wspólnota rodzinna i eklezjalna bardzo często nie
potrafi lub nie chce przeżywać smutku i żalu po jego śmierci oraz rezygnuje z godziwego złożenia ciała zmarłego do rodzinnego grobu. Jest
to swoisty pośmiertny ostracyzm nienarodzonych dzieci, zmierzający do
wymazania o nich pamięci z danej społeczności ludzkiej przez usunięcie
materialnych śladów ich prenatalnej obecności, w tym zwłaszcza grobu
będącego wyjątkowym znakiem nie tylko przemijalności ludzkiego życia,
ale nade wszystko upamiętnienia osoby zmarłej. Ostracyzm ten jest tym
bardziej niesprawiedliwy, że przez samych wykluczanych niezawiniony
i dosięgający najbardziej niewinnych osób – dzieci. Co więcej, jest dokonywany przez rodziców szczególnie zobowiązanych do troski o szacunek dla człowieka przed narodzeniem, nierzadko w imię ich błędnie
definiowanego psychicznego dobrostanu. Dobrowolnie odstępując od
wyprawienia pogrzebu zmarłemu dziecku, chrześcijańscy małżonkowie
203
Jan Paweł II, Encyklika Evangelium vitae o wartości i nienaruszalności życia ludzkiego (25 III 1995), nr 1.
204
Doksologia na zakończenie modlitwy eucharystycznej. Patrz: Mszał rzymski dla
diecezji polskich, wyd. II, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2009.
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zapominają o rodzicielskim przyrzeczeniu złożonym przed Bogiem i Kościołem podczas udzielania sobie sakramentu małżeństwa, w którym zobowiązali się przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym ich
Stwórca obdarzy. W obowiązek ten wpisuje się szczególne zadanie towarzyszenia dziecku choremu i umierającemu oraz pochowania po śmierci zgodnie z obrzędowością chrześcijańską jego zwłok. Tak rozumiana
troska rodzicielska obejmuje dziecko na każdym etapie życia, również
w prenatalnym wieku rozwojowym. II Polski Synod Plenarny podkreśla postawotwórcze i więziotwórcze znaczenie wychowania prenatalnego: „Wychowanie rozpoczyna się od chwili poczęcia. Pierwsze miesiące
życia nowego człowieka w łonie matki stwarzają szczególną więź, która
w znacznej mierze ma charakter wychowawczy – wpływa na człowieczeństwo dziecka. Prawdziwie chrześcijańska matka z radością przyjmuje
rozwijającego się pod jej sercem człowieka. Z kolei ojciec czuje się obdarowany macierzyństwem żony, świadomie angażuje swą męskość i ojcostwo w oczekiwanie mającego się narodzić dziecka, a o ile to możliwe
także w sam moment przyjścia na świat. Nowo narodzony człowiek obdarza rodziców całą nowością i świeżością człowieczeństwa, które wnosi
w ich życie”205. Wychowanie prenatalne wiąże traumatyczne doświadczenie prenatalnej śmierci dziecka z powinnością przyjęcia przez katolickich
rodziców postaw rodzicielskich adekwatnych do sytuacji żałoby po stracie najbliższej osoby i podjęcia działań zmierzających do pochowania
jej zwłok według chrześcijańskiego rytuału pogrzebowego. Kontestacyjne postawy laikatu i duchownych wobec rodzinnego i eklezjalnego
wymiaru żałoby rodziców po stracie i organizacji pogrzebu poronionego dziecka są nie do pogodzenia z nauczaniem Magisterium Kościoła
katolickiego dotyczącym świętości życia, godności osobowej człowieka
od poczęcia, poszanowania martwego ciała ludzkiego, a także przyjętej
dyscypliny liturgicznej i obowiązujących przepisów prawa kanonicznego, powszechnego i partykularnego, regulujących sprawowanie obrzędów pogrzebowych dzieci nieochrzczonych.
205

nr 13.

II Synod Plenarny (1991–1999), Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2001, s. 34,
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Powinność moralna206 okazania pietyzmu ciałom dzieci poronionych
wynika w pierwszej kolejności z godności osobowej, jaką miały w okresie
swojego krótkiego prenatalnego życia. Katechizm Kościoła katolickiego podaje jednoznaczne nauczanie o świętości życia poczętego dziecka
i jego osobowej tożsamości ontycznej: „Każde życie ludzkie od chwili
poczęcia aż do śmierci jest święte, ponieważ osoba ludzka była chciana dla niej samej na obraz i podobieństwo Boga żywego i świętego. […]
Ponieważ embrion powinien być uważany za osobę od chwili poczęcia,
powinno się bronić jego integralności, troszczyć się o niego i leczyć go jak
każdą inną istotę ludzką”207. Kongregacja Nauki Wiary w Instrukcji Donum vitae nakłada moralny obowiązek absolutnego poszanowania osoby dziecka prenatalnego: „Od chwili poczęcia życie każdej istoty ludzkiej
powinno być uszanowane w sposób absolutny, ponieważ jest na ziemi
jedynym stworzeniem, którego «Bóg chciał dla niego samego», a dusza
rozumna każdego człowieka jest «bezpośrednio stwarzana» przez Boga:
całe jestestwo nosi w sobie obraz Stwórcy”208. W akcie stworzenia nienarodzonej osoby, jakim jest akt poczęcia, Bóg powołuje zatem jestestwo
nowego człowieka w dwojaki sposób: pośrednio przez udział rodziców
stwarza jego materialne ciało oraz bezpośrednio nieśmiertelną duszę.
Kongregacja Nauki Wiary w Deklaracji o przerywaniu ciąży kładzie nacisk na ontyczną odrębność i autonomiczność osoby prenatalnej od jej
rodziców, na ciągłość i spójność rozwoju osobniczego człowieka we
wszystkich stadiach wzrostu, począwszy od etapu prenatalnego, oraz na
W poniższym opracowaniu rozmyślnie zostaną przywołane nieliczne co prawda
wypowiedzi Magisterium Kościoła katolickiego z okresu po soborze watykańskim II,
dotyczące problematyki pochówku dziecka prenatalnego, z pominięciem poglądów
poszczególnych teologów. Autor chce przez to uniknąć utożsamienia przez czytelnika
opinii danego teologa z oficjalnym nauczaniem Kościoła. W świadomości wiernych głęboko wyryły się bowiem teologiczne dyskusje o zbawieniu dzieci zmarłych bez chrztu,
zwłaszcza poglądy św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu, które bardzo często w powszechnym mniemaniu uważano za orzeczenia Magisterium. By uniknąć tego błędu,
autor odwołuje się wprost do dokumentów Kościoła, pozostawiając analizę stanowisk
teologów do odrębnego opracowania.
207
Katechizm Kościoła Katolickiego (11.11.1992), nr 2319, 2323.
208
Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum vitae o szacunku dla rodzącego się
życia ludzkiego i o godności jego przekazywania (22.02.1987), Wstęp, pkt 5.
206
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potencjalność wewnętrzną embrionu, który nie jest potencjalną osobą,
lecz integralnym i wykończonym ontycznie bytem osobowym z licznymi potencjami: „Od chwili, w której jajo zostaje zapłodnione, rozpoczyna się nowe życie, które nie jest życiem ojca lub matki, lecz nowej istoty
ludzkiej, która rozwija się niezależnie od nich. Nie stałaby się ona istotą
ludzką, jeśli nie byłaby nią od samego początku. Najnowsza wiedza genetyczna bardzo jasno potwierdza to wszystko, co zawsze było oczywiste. […] Pokazała ona, że istota żyjąca ma już od pierwszych chwil stałą
strukturę, czyli kod genetyczny: jest człowiekiem, i to człowiekiem niepodzielnym jako jednostka, wyposażonym we wszystkie właściwe sobie
cechy. Od chwili zapłodnienia rozpoczyna się cudowny bieg życia każdego człowieka, którego jednak wszystkie wielkie zdolności wymagają
czasu na właściwe uporządkowanie i przygotowanie się do działania”209.
Obowiązek pogrzebania martwego ciała osoby zmarłej w prenatalnym wieku rozwojowym wypływa także z nauczania Magisterium Kościoła o pietyzmie dla ludzkich zwłok. Katechizm Kościoła katolickiego wskazuje na powinnościowy charakter pogrzebu chrześcijańskiego
i określa go uczynkiem miłosierdzia dokonywanym wobec ciała zmarłego: „Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością
wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych
jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała”210. Instrukcja Ad resurgendum cum Christo z 2016 roku Kongregacji Nauki Wiary ukazuje teologiczny sens sprawiania pogrzebu ciał zmarłych: „Grzebiąc ciała wiernych
zmarłych, Kościół potwierdza wiarę w zmartwychwstanie ciała i zamierza uwydatnić wysoką godność ludzkiego ciała jako nierozłącznej części
osoby, której historię to ciało współdzieli”211. Dykasterie watykańskie co
najmniej dwukrotnie otwarcie wypowiedziały się o konieczności poszanowania zwłok dzieci prenatalnych, wprost formułując moralną powinność pogrzebania ich z godnością należną osobie. W instrukcji Donum
Kongregacja Nauki Wiary, Deklaracja Quaestio de abortu o przerywaniu ciąży
(18.11.1974), nr 12–13.
210
Katechizm Kościoła Katolickiego, dz. cyt., nr 2300.
211
Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Ad resurgendum cum Christo dotycząca
pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji, nr 3.
209
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vitae z 1987 roku Kongregacja Nauki Wiary zajęła jednoznaczne stanowisko: „Zwłoki embrionów lub płodów ludzkich, pochodzące z dobrowolnych przerwań ciąży czy też nie, powinny być uszanowane tak jak
zwłoki innych istot ludzkich”212. Stanowisko to zostało dopełnione i doprecyzowane w opublikowanej w 1995 roku Karcie Pracowników Służby Zdrowia, w której Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia
kategorycznie odrzuciła traktowanie martwych ciał dzieci poronionych
jako odpadów medycznych i poddawanie ich utylizacji, domagając się
dla nich godziwego pochówku: „Płodowi już martwemu należy się szacunek należny każdemu zmarłemu człowiekowi. Wynika z tego, że nie
wolno go niszczyć, jakby był jakimś odpadem. W granicach możliwości
należy się mu należny pochówek”213.
Kultura chrześcijańska uznaje pietyzm jako jedyną akceptowalną postawę wobec ludzkich zwłok i normę ich traktowania. Można tu zatem
mówić o normie pietyzmu, z której wynika określona powinność moralna, skłaniającą do przyjęcia postawy czci i szacunku. Postawa ta, w istocie
będąca cnotą, wynika z ontyczno-antropologicznego i moralnego statusu, jaki przypisuje się martwemu ciału ludzkiemu, a więc określeniu stosunku, który występuje pomiędzy osobą i jej zwłokami. Uchwycenie tego
stosunku jest możliwe poprzez ujęcie relacji zachodzącej między osobą
i jej cielesnością, żywym ciałem, i dopiero ona jest właściwą płaszczyzną
analiz moralnie godziwych odniesień do ludzkich zwłok. Podług założeń
antropologii chrześcijańskiej człowiek jest wcieloną osobą, podmiotem
cielesno-duchowym. Jedność sfer osobowych, cielesnej i duchowej, stanowi o ontycznej integralności ludzkiej bytowości osobowej. Istotne jest
jakościowe odróżnienie ludzkiego ciała materialnego (der Körper) od
ciała subiektywnie doświadczanego (der Leib), podobnie jak zewnętrzna
i wewnętrzna perspektywa postrzegania i doświadczania ciała przez osobę
nie są ze sobą tożsame (identyczne)*. Biologiczne ciało (der Körper) w suKongregacja Nauki Wiary, Instrukcja Donum Vitae, dz. cyt., cz. I, nr 4.
Papieska Rada ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, Karta Pracowników Służby
Zdrowia (1995), nr 146.
*
Rozróżnienie ciała materialnego (der Körper) i ciała przeżywanego przez osobę, subiektywnie przez nią doświadczanego (der Leib) jest dziedzictem fenomenologii. Doko212
213
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biektywnym doświadczeniu osoby staje się jej ciałem ludzkim (der Leib),
jako takie jest przez nią przeżywane i w nim realizuje ona swoje osobowe
potencjalności. Ciało ludzkie ontycznie współkonstytuuje osobę. Osoba
jest cieleśnie zapodmiotowiona i wyraża się poprzez ciało. Istnieje więc
na sposób cielesny. Żyjący człowiek ma godność osobową i jest bytem
moralnym. Jego żyjące, ludzkie ciało uczestniczy w tej godności, jak również w tożsamości osoby, i z tego względu wymaga adekwatnych do nich,
normatywnych odniesień. Z kolei zwłoki nie są ludzkim ciałem konstytuującym osobę (der Leib), ale martwym ciałem organicznym noszącym na
sobie ślad godności zmarłej osoby, czyli mającym względem niej kontekstowe odniesienie osobowe, stąd uprawnione jest twierdzenie o personalistyczno-symbolicznej wartości ludzkich zwłok. Nie partycypują już one
jednak w samej godności osoby i nie stanowią bytu moralnego. Z racji, iż
były one ludzkim ciałem oznaczającym i wyrażającym osobę, w którym
urzeczywistniała się jej godność i ujawniała tożsamość, pozostają jej doczesnym, materialnym znakiem i dlatego konieczne jest traktowanie ich
z pietyzmem. Tym niemniej pomiędzy osobą i ludzkimi zwłokami występuje nie substancjalna ciągłość, lecz radykalne zerwanie. Przez śmierć
dokonuje się bowiem kategorialna zmiana: z ciała, które było osobą, na
zwłoki, które osobą nie są, lecz w symbolicznym znaczeniu na nią wskazują, ale nie w takim sensie, jak żywe ciało ludzkie. Nie oznacza to akceptacji
w antropologii chrześcijańskiej platońskiego dualizmu duszy i ciała oraz
przedłużenia go na relacje zwłok do osoby, bowiem relacja ta w filozofii
chrześcijańskiej jest ujmowana z perspektywy cielesno-duchowej jedności
osoby. Tym samym, choć zwłoki nie są podmiotem praw moralnych jak
osoba, to jednak ze względu na ich symboliczno-personalistyczną wartość
należy im się cześć i szacunek. Norma pietyzmu w sposób fundamentalny
jest realizowana przez pogrzebanie martwego ciała ludzkiego214.
nał go Max Scheler w swoim dziele Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik. Por. Z. Pańpuch, Spór o cielesność. Analiza ujęć wybranych problemów u tomiastów
egzystencjalnych oraz propozycja wprowadzenia do antropologii filozoficznej rozróżnienia
między ciałem a organizmem, Lublin: Wydawnictwo Naukowe KUL, 2015, s. 15.
214
Por. P. Morciniec, Bioetyka personalistyczna wobec zwłok ludzkich, dz. cyt.,
s. 23–73.
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Niezależnie od teologicznych dyskusji dotyczących zbawienia dzieci
nieochrzczonych nauczanie o personalistycznym wymiarze ludzkiego ciała, pietyzmie wobec zwłok i wynikającym z niego moralnym zobowiązaniu wyprawienia chrześcijańskiego pogrzebu ciał dzieci martwo urodzonych znalazło swoje przełożenie w posoborowej dyscyplinie liturgicznej
wprowadzonej przez Pawła VI oraz w nowym Kodeksie prawa kanonicznego promulgowanym przez Jana Pawła II w 1983 roku. Formularz mszy
pogrzebowej dziecka nieochrzczonego jest rezultatem reformy liturgicznej przeprowadzonej po soborze watykańskim II i stanowi jego dalekosiężny owoc. Ojcowie soborowi polecili w Konstytucji o liturgii świętej
Sacrosanctum concilium opracowanie specjalnego formularza mszalnego
na okoliczność pogrzebu dziecka215. Papież Paweł VI zatwierdził i zamieścił dwa formularze mszy pogrzebowej, odrębne dla dzieci ochrzczonych
i nieochrzczonych, w ogłoszonym w 1970 roku Mszale rzymskim, zawierającym nową zwyczajną formę rytu rzymskiego – Novus Ordo Missae.
Modlitwy przewidziane w formularzu na pogrzeb dziecka nieochrzczonego mają wybitnie wstawienniczy charakter216. Celem sprawowania Eucharystii nie jest przebłaganie za grzechy dziecka, gdyż nie mogło ono
zaciągnąć osobistej winy. Nienarodzone dziecko, które nie dostąpiło łaski chrztu świętego, jako zmarła osoba nieochrzczona znajduje się poza
ekonomią sakramentalną. Nie wyklucza to jednak modlitwy wstawienniczej, aby Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu przyjął je do grona
zbawionych. Katechizm Kościoła katolickiego czyni tę modlitwę jednym
z celów liturgii pogrzebowej: „Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu,
Kościół może tyko polecać je miłosierdziu Bożemu, jak to czyni podczas
przeznaczonego dla nich obrzędu pogrzebu […] liturgia Kościoła zachęca nas do ufności w miłosierdzie Boże i do modlitwy o ich zbawienie”217.
Zgromadzenie liturgiczne celebruje zatem obrzędy pogrzebowe w dwóch
zasadniczych intencjach: zawierzenia dziecka Bożemu miłosierdziu, by
215
Por. Sobór Watykański II, Konstytucja o liturgii świętej Sacrosanctum concilium
(4.12.1963), nr 82.
216
Por. Mszał rzymski dla diecezji polskich, dz. cyt., nr 42.
217
Katechizm Kościoła Katolickiego (11.11.1992), nr 1261, 1283.
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Chrystus pozwolił mu korzystać ze zbawczych owoców swej męki na drodze pozasakramentalnej, oraz niesienia duchowego wsparcia i pocieszenia rodzicom, a także wszystkim innym osobom pozostającym w żałobie
po śmierci dziecka. Podobnie zasługą Pawła VI jest wprowadzenie w posoborowej księdze liturgicznej Obrzędy pogrzebu, obowiązującej od 1970
roku, trzech możliwych form celebrowania liturgii pogrzebu dziecka nieochrzczonego218. Kontynuując dzieło swego poprzednika, Jan Paweł II
w kan. 1183 § 2 KPK przekazał biskupom diecezjalnym uprawnienie do
udzielenia zezwolenia na sprawowanie w ich diecezjach liturgii pogrzebowej dzieci nieochrzczonych: „Ordynariusz miejsca może zezwolić na
pogrzeb kościelny dzieci, których rodzice mieli zamiar je ochrzcić, a jednak zmarły przed chrztem”. Jedynym warunkiem sprawowania obrzędów
pogrzebowych dziecka nieochrzczonego jest wyraźne pragnienie rodziców łaski chrztu świętego dla dziecka, kiedy niezależne od nich okoliczności uniemożliwiły udzielenie mu sakramentu. Wydaje się, iż pragnienie to jest już wyrażane podczas zawierania małżeństwa sakramentalnego. Nupturienci, jak uprzednio wskazano, przed złożeniem ślubów małżeńskich zobowiązują się do przyjęcia i katolickiego wychowania dzieci
zrodzonych w małżeństwie. Sytuacja komplikuje się, gdy małżonkowie
przestają praktykować, żyją w związkach nieregularnych, dziecko pochodzi z cudzołóstwa bądź czynu zabronionego, a sami rodzice nie zdążyli
przed jego śmiercią rozważyć kwestii jego ochrzczenia i wzbudzić odpowiedniej intencji219. Jeżeli doszło do poronienia żywego dziecka, powin218
Por. Święta Kongregacja Kultu Bożego. Dekret, w: Obrzędy pogrzebu dostosowane
do zwyczajów diecezji polskich, wyd. II, Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2013, s. 8–9.
Patrz: Aneks.
219
Stwierdzenie to należy rozumieć we właściwym, nadanym przez autora kontekście. Sam fakt związku nieregularnego rodziców, w którym dochodzi do permanentnego cudzołóstwa bądź też poczęcia dziecka na skutek epizodycznego współżycia pozamałżeńskiego, nie stanowi przeszkody w celebracji liturgii pogrzebu zmarłego dziecka.
Przeszkodą jest natomiast brak intencji ochrzczenia dziecka. W przypadku małżeństwa
intencja chrztu dzieci zostaje wyrażona podczas sprawowania liturgii sakramentu małżeństwa. Przy zawieraniu związku cywilnego takie oświadczenie woli nie zostaje wyrażone. Tym niemniej należy zakładać, że choć wola ochrzczenia nie została bezpośrednio
i jednoznacznie wyrażona przez rodziców przed śmiercią dziecka, to sama okoliczność
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no się je ochrzcić przed rychłą śmiercią, co reguluje kan. 871 Kodeksu
prawa kanonicznego z 1983 roku: „Płody poronione, jeśli żyją, należy,
jeśli to możliwe, chrzcić”. Z kolei dawny Kodeks prawa kanonicznego
z 1917 roku ujmował tę kwestię następująco: „Należy się troszczyć o to,
aby wszystkie płody poronione, niezależnie do tego, w jakim momencie
życia przypadł ich koniec, zostały ochrzczone, jeżeli na pewno żyją; jeżeli
zaś nie ma co do tego pewności, należy je ochrzcić warunkowo” (kan.
747). Różnorakie okoliczności mogą uniemożliwić kapelanowi szpitala
przybycie na oddział położniczy i celebrowanie liturgii chrzcielnej. Prezbiter jest bowiem zwyczajnym szafarzem sakramentu chrztu220. Z tego
względu istotnym zadaniem w formacji pastoralnej laikatu, zwłaszcza
personelu medycznego, jest przekazanie koniecznej wiedzy o możliwości
sprawowania przez osobę świecką sakramentu w sytuacji niebezpieczeńprośby o liturgię pogrzebową pośrednio wskazuje na pierwotne pragnienie chrztu. Powyżej celowo odróżniono małżeństwo od związku cywilnego, ponieważ każdy związek
katolika będący w ocenie prawa cywilnego formalnym lub nieformalnym, a który nie
jest sakramentem, należy kwalifikować w ocenie teologii katolickiej jako związek pozamałżeński, choćby prawo państwowe związki formalne (cywilne) określało mianem
małżeństwa. Nie jest bowiem możliwe zawarcie przez katolika małżeństwa, które nie
byłoby sakramentem. Innymi słowy, katolik nie może zawrzeć małżeństwa naturalnego, czyli niesakramentalnego, jak czynią to osoby nieochrzczone. Wszczepienie przez
chrzest danej osoby w Chrystusa sprawia, iż może ona zawrzeć jako małżeństwo jedynie
taki związek, który faktycznie jest sakramentem. Związek cywilny zawarty równolegle
do małżeństwa-sakramentu, nie jest zatem małżeństwem naturalnym dla katolika, lecz
zawsze związkiem pozamałżeńskim, czyli cudzołóstwem. Wynika to zarówno z prawa
objawionego, jak i naturalnego. Małżeństwo naturalne, czyli niesakramentalne, może
zostać zawarte jedynie przez osobę nieochrzczoną. Małżeństwo naturalne (niesakramentalne), podobnie jak małżeństwo sakramentalne, jest również nierozerwalne. Nierozerwalność małżeństwa niesakramentalnego wynika bowiem z jego natury, dlatego
także osoba nieochrzczona, która zawarła małżeństwo niesakramentalne, nie może
zawrzeć nowego związku małżeńskiego za życia małżonka. Małżeństwo sakramentalne jest nierozerwalne zarówno z jego natury, jak i sakramentalności. Chrystus bowiem
nie zniósł przymiotów małżeństwa naturalnego, lecz podniósł go w całej jego pełni do
godności sakramentu. Obecnie często w dyskursie publicznym i debatach kościelnych
błędnie określa się związek cudzołożniczy katolika mianem małżeństwa niesakramentalnego, co stanowi poważne nadużycie.
220
Por. Katechizm Kościoła Katolickiego (11.11.1992), nr 1256.
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stwa śmierci kandydata oraz nabycie praktycznej umiejętności udzielania
chrztu z wody. Katechizm Kościoła katolickiego dookreśla warunki, jakie muszą zostać spełnione, by tak udzielony chrzest był ważny: „W razie
konieczności może ochrzcić każda osoba, nawet nieochrzczona, mająca wymaganą intencję. Wymagana intencja polega na tym, aby chcieć
uczynić to, co czyni Kościół, gdy chrzci, i zastosować trynitarną formułę
chrzcielną. Kościół widzi uzasadnienie tej możliwości w powszechnej
woli zbawczej Boga oraz konieczności chrztu do zbawienia”221. Zasadnicze znaczenie mają zatem trzy elementy: wzbudzenie właściwej intencji,
polanie głowy kandydata wodą i wypowiedzenie formuły trynitarnej:
„Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”222. Kościół przykłada właściwą wagę do zapewnienia poronionemu dziecku łaski chrztu
świętego, nakładając na wiernych zobowiązanie udzielenia sakramentu,
zachowując jednak dyscyplinę szafowania sakramentami świętymi jedynie wobec osób żyjących, a nie zmarłych. Wskazanie w prawodawstwie
kościelnym na konieczność chrztu płodów ludzkich jednoznacznie ukazuje afirmację godności osobowej człowieka w prenatalnym wieku rozwojowym przez wspólnotę eklezjalną, bowiem nie można udzielić chrztu
istocie niebędącej osobą ludzką.
Biskupi polscy w ramach Konferencji Episkopatu Polski zezwolili
na celebrowanie liturgii pogrzebowej dzieci nieochrzczonych i uzyskali
w Kongregacji dla Sakramentów i Kultu Bożego zatwierdzenie obrzędów
pogrzebowych dostosowanych do zwyczajów polskich diecezji: „Konferencja Episkopatu Polski zezwala na katolicki pogrzeb dzieci, które zmarły przed chrztem, jeżeli rodzice pragnęli je ochrzcić. Przy tych pogrzebach
należy używać tekstów przewidzianych na pogrzeb dzieci nieochrzczonych. Aby w umysłach wiernych nie zacierała się nauka o konieczności
chrztu, należy ją przypominać w katechizacji dzieci i młodzieży”223. Decyzja całego Episkopatu Polski została wielokrotnie potwierdzona w staTamże.
Por. tamże, nr 1284.
223
Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja liturgiczno-duszpasterska Episkopatu
Polski o pogrzebie i modlitwach za zmarłych, w: Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, dz. cyt., s. 20, nr 22e.
221
222
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tutach synodalnych poszczególnych diecezji i archidiecezji, w których
po soborze watykańskim II zwoływano synody dla recepcji soborowego
nauczania w danym kościele partykularnym. Wprost o sprawie pogrzebu traktują, przykładowo, statuty I Synodu Archidiecezji Białostockiej:
„Prawo pogrzebu kościelnego mają wszyscy wierni i katechumeni (kan.
1183 KPK). Biskup diecezjalny zezwala na pogrzeb dzieci, które zmarły
przed chrztem, jeśli rodzice chcieli je ochrzcić”224, jak również I Synodu Diecezji Ełckiej: „Zważywszy na okoliczności w aspekcie duszpasterskim, ordynariusz miejsca może zezwolić na pogrzeb kościelny dziecka
nieochrzczonego, które urodziło się z katolickich rodziców, lecz nie było
to wynikiem ich zaniedbania”225. Najobszerniej w tej kwestii wypowiedzieli się jednak ojcowie Synodu Archidiecezji Poznańskiej obradującego
w latach 2004–2008:
Zmarłe dzieci, niezależnie od tego, czy były ochrzczone, czy nie, czy
zmarły po porodzie, czy też urodziły się martwe, należy pochować
według stosownych obrzędów przewidzianych na tę okoliczność.
Obrzędy pogrzebu dziecka, zarówno ochrzczonego, jak i nieochrzczonego, znajdują się w Obrzędach pogrzebu w rozdziałach VII–IX
(część tekstów jest wspólna, inne podane są na przemian, raz podczas pogrzebu dziecka ochrzczonego, raz nieochrzczonego). Zgodnie
z miejscowymi zwyczajami można odprawić zarówno nabożeństwo
w domu, w kościele, a potem na cmentarzu, jak i tylko na cmentarzu. Teksty modlitw odmawianych podczas mszy pogrzebowej znajdują się w Mszale rzymskim pod numerami 41 (pogrzeb dziecka
ochrzczonego) i 42 (pogrzeb dziecka nieochrzczonego). Jeśli rodzice
o to proszą, wówczas przed pogrzebem winna być odprawiona msza
święta, a ksiądz powinien być ubrany w szaty białego koloru. Należy wyjaśnić, że ta msza święta nie ma charakteru przebłagalnego za
grzechy dziecka, ale jest prośbą o pociechę rodziców. Dziecko zmarłe
przed porodem należy traktować jako dziecko zmarłe przed chrztem.
Możliwy jest zatem pogrzeb dziecka, które rodzice stracili na skutek
224
I Synod Archidiecezji Białostockiej, Białystok: Kuria Metropolitarna Białostocka,
2000, s. 133, nr 578.
225
I Synod Diecezji Ełckiej: 1997–1999, Ełk: Kuria Biskupia Diecezji Ełckiej, 1999,
s. 143, nr 900.
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poronienia (płody poronione), nawet w bardzo wczesnym etapie ciąży, o ile będą dokumenty konieczne do pogrzebu zgodnie z prawem
państwowym. Jedynym kryterium rozróżnienia dla formy pogrzebu
jest przyjęty chrzest. Kościół nie traktuje pochówku dzieci poronionych jako obowiązku religijnego i zgadza się na to, aby dzieci zmarłe
w okresie płodowym mogły być pochowane bez religijnego pogrzebu, jednakże w sposób godny osoby ludzkiej226.

Trudno się zgodzić z przytoczoną tezą ojców synodalnych, iż pogrzeb
dziecka poronionego nie przynależy do obowiązku religijnego jego rodziców. Wydaje się, że spoczywający na rodzicach religijny obowiązek
organizacji pogrzebu dziecka martwo urodzonego, mający swe umocowanie także w prawie naturalnym, wprost wynika z teologicznej przesłanki stworzenia w akcie poczęcia dziecka na obraz Boga i świętości życia poczętego wypływającej ze świętości jego Stwórcy. Wskazuje na niego
również liturgia pogrzebu dziecka nieochrzczonego, a zwłaszcza wezwanie celebransa rozpoczynające stację przy grobie pochodzące z pierwszej
formy pogrzebu: „Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania
ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga, aby nas połączył z tym dzieckiem
w swojej chwale”227. Osoba ludzka w doczesności jest bowiem zawsze istotą cielesną, w której objawia się Imago Dei. W latach 2007–2011 biskupi
ordynariusze wydawali dla swoich diecezji instrukcje określające zasady
sprawowania katolickiej ceremonii pogrzebowej i administrowania miejscami pochówku zmarłych. Zezwolenie na celebrowanie liturgii pogrzebowej dzieci nieochrzczonych zawarto w instrukcjach m.in. dla diecezji
kaliskiej228, zielonogórsko-gorzowskiej229, częstochowskiej230, siedlec226
Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004–2008, t. II Statuty, Poznań: Wydawnictwo
Świętego Wojciecha, 2008, s. 548–549, nr 1–5.
227
Konferencja Episkopatu Polski, Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, dz. cyt., s. 155, nr 168.
228
Por. Pogrzeb dzieci zmarłych przed urodzeniem. Instrukcja dla diecezji kaliskiej,
Kalisz, 21.04.2007.
229
Por. Instrukcja ordynariusza Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej, Zielona Góra,
15.11.2007.
230
Por. Instrukcja w sprawie pogrzebu w Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa, 8.05.2009.
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kiej231, łomżyńskiej232, radomskiej233, poznańskiej oraz włocławskiej234.
Ordynariusz włocławski bp Wiesław Mering przekazał duszpasterzom
zalecenie traktowania ze stosowną powagą i duszpasterską otwartością
prośby rodziców o katolicki pogrzeb poronionego dziecka:
Z wielką delikatnością należy postępować z osobami, które utraciły
dziecko jeszcze przed jego narodzeniem. Kościół naucza o szacunku każdego ludzkiego życia od momentu jego poczęcia oraz o godności nienarodzonego równej każdej innej osobie ludzkiej. Dlatego
w przypadku śmierci dziecka, które zmarło przed chrztem, a które
rodzice zamierzali ochrzcić (kan. 1183 §2), prośbę o pochowanie
nienarodzonego dziecka należy traktować z należną powagą, tak jak
w przypadku osoby, która już się urodziła. Na prośbę rodziców należy
odprawić mszę świętą i stację przy grobie, zgodnie z Obrzędem pogrzebu dziecka nieochrzczonego i przy użyciu formularza mszy świętej
na pogrzeb dziecka nieochrzczonego. Wskazane jest w takiej sytuacji
nieprzyjmowanie ofiar od rodziców dziecka235.

W przytoczonym fragmencie Instrukcji w sprawie pogrzebu biskupa
włocławskiego uderzająca jest troska ordynariusza o formowanie właściwych postaw duchowieństwa diecezjalnego wobec osieroconych rodziców i zwrócenie uwagi na potrzebę szanującej uczucia komunikacji
duszpasterza z proszącymi o pogrzeb. Polscy biskupi, dostrzegając duże
trudności czynione przez personel medyczny oddziałów położniczo-ginekologicznych rodzicom pragnącym pożegnać i pochować poronione
dziecko, upomnieli się o bardziej przychylne roniącym postawy pracowników służby zdrowia, zwracając się w 2008 roku do środowisk medycz231
Por. Wskazania dla duszpasterzy w sprawie pogrzebu i pochowania dzieci utraconych, Siedlce, 2.11.2009.
232
Por. Instrukcja w sprawie pogrzebu dzieci zmarłych przed urodzeniem obowiązująca w Diecezji Łomżyńskiej, Łomża, 22.02.2011.
233
Por. Instrukcja o pogrzebie dziecka, które zmarło przed urodzeniem, Radom,
16.05.2011.
234
Por. K. Cipor, Pogrzeb dziecka utraconego, w: Przerwać milczenie. Rozważania
o utracie dziecka, dz. cyt., s. 84.
235
W. Mering, Instrukcja w sprawie pogrzebu, Włocławek 2011, nr 3.3.
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nych w liście pasterskim Otoczmy troską życie człowieka na Niedzielę
Świętej Rodziny:
Wyczekujący narodzin dziecka często doświadczają dramatu poronienia samoistnego. Każdego roku dotyka on w Polsce około 40 tysięcy rodzin. Zważywszy, że powodowany nim ból dotyka również
rodziców i teściów, każdego roku cierpi w Polsce z tego powodu około 250 tysięcy osób. Usilnie prosimy w ich imieniu lekarzy i administrację szpitali, aby zechcieli uszanować ich ludzkie i rodzicielskie
uczucia. Tym bardziej że poronienie samoistne często dotyka młode małżeństwa, które leczyły się, modliły i z niepokojem oczekiwały
szczęśliwej chwili porodu. W takich wypadkach stajemy więc nie wobec «jednostki chorobowej», ale wobec rodziców, dziadków, a często
też wobec rodzeństwa, którzy boleśnie przeżywają śmierć oczekiwanego i już kochanego przez nich dziecka, które ma prawo do szacunku i godnego traktowania. Natomiast ich niezbywalnym prawem jest
pożegnać, opłakiwać i pochować to dziecko. To są światowe standardy. Dziecko należy do rodziny! Rodzina ma prawo do pomocy duszpasterzy w zorganizowaniu godnego pochówku, a także życzliwego
przyjęcia jej prośby o wydanie ciała dziecka przez odpowiednie władze szpitalne. Apelujemy o ludzką wyobraźnię236.

Biskupi zatem wskazali także na doniosłą rolę wsparcia duszpasterskiego kapłanów, którzy winni mieć świadomość odpowiedzialności za
kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich w niepowodzeniu prokreacyjnym.
Osobami uprawnionymi do organizacji pogrzebu ciała dziecka martwo urodzonego (w tym poronionego) są członkowie najbliższej rodziny,
szczególnie krewni wstępni, czyli rodzice i dziadkowie zmarłego, oraz
krewni poboczni, a więc rodzeństwo, jak również każda osoba, która
dobrowolnie się do tego zobowiąże237. Zwłoki dzieci poronionych pozostawione przez rodziców w szpitalu mogą zatem zostać pochowane
236
Konferencja Episkopatu Polski, List pasterski Otoczmy troską życie człowieka na
Niedzielę Świętej Rodziny, Jansa Góra 2008.
237
Por. art. 10 pkt. 1 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych, Dz. U. 1959 nr 11 poz. 62.
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przez ludzi dobrej woli, niekoniecznie związanych więzami rodzinnymi
ze zmarłym. W obecnym stanie prawnym istnieją dwie drogi organizacji
pogrzebu dziecka poronionego. Wybór jednej z nich jest uzależniony od
wieku poronionej ciąży i stanu zwłok dziecka, pozwalających na określenie jego płci genitalnej, a tym samym również metrykalnej. Prawidłowy
przebieg rozwoju prenatalnego umożliwia stwierdzenie płci genitalnej
dziecka przez ultrasonograficzny ogląd zewnętrznych narządów płciowych już na przełomie 13–14. tygodnia ciąży. Nie zawsze jednak jednoznaczna identyfikacja płci dziecka poronionego powyżej 14. tygodnia jest
możliwa. Różnorakie wady rozwojowe i związane z nimi deformacje ciała mogą udaremnić to określenie nawet w drugim i trzecim trymestrze.
Znajomość płci zmarłego jest nieodzowna do uzyskania przez rodziców
na oddziale położniczo-ginekologicznym szpitala karty martwego urodzenia, na podstawie której urząd stanu cywilnego sporządza akt urodzenia dziecka z adnotacją o martwym urodzeniu238. Jest ona również
wymagana przy sporządzaniu karty zgonu dziecka na oddziale szpitalnym, koniecznej dla pochowania zwłok239. Osobą uprawnioną do sporządzenia karty zgonu jest lekarz oddziału szpitalnego, na którym doszło
do poronienia. Jeżeli dziecko zostało poronione poza placówką szpitalną,
uprawnienie to przysługuje lekarzowi pogotowia ratunkowego, lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej, jak również lekarzowi, który w ciągu
ostatnich 30 dni udzielał ciężarnej świadczeń medycznych. Karta zgonu
składa się z trzech części niezbędnych do zarejestrowania zgonu, dla potrzeb statystyki publicznej i administracji cmentarza240. Kartę martwego
urodzenia przekazuje się do USC w terminie jednego dnia od jej sporządzenia241. Karta martwego urodzenia zastąpiła dawniej sporządzane
238
Por. art. 52 pkt. 2, art. 53 pkt. 1 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o aktach stanu
cywilnego, Dz. U. 2014 poz. 1741.
239
Por. art 11 pkt. 4b Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych, Dz. U. 1959 nr 11 poz. 62.
240
Por. art. 11 pkt. 3a Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych, Dz. U. 1959 nr 11 poz. 62.
241
Por. art. 54 pkt. 3 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o aktach stanu cywilnego,
Dz. U. 2014 poz. 1741.
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pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka242. Zgłoszenie urodzenia dziecka
w formie protokołu winno zostać dokonane przez rodzica w ciągu trzech
dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia243. Akt urodzenia
dziecka, zastępujący w przypadku dzieci poronionych akt zgonu, uprawnia rodziców do ubiegania się o wypłatę zasiłku pogrzebowego i zasiłku
macierzyńskiego w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz udzielenie
ośmiotygodniowego urlopu macierzyńskiego w zakładzie pracy matki.
Tym samym, dysponując aktem urodzenia dziecka, roniący otrzymują
pełne uposażenie socjalne przysługujące po śmierci członka rodziny.
Koszty pogrzebu mogą zatem pokryć ze środków ubezpieczenia społecznego. Pierwszy wariant organizacji pochówku dotyczy właśnie sytuacji,
gdy możliwe jest stwierdzenie płci dziecka po poronieniu bez konieczności przeprowadzenia specjalistycznych badań genetycznych lub gdy płeć
stwierdzono w badaniu. Przebiega on wedle następujących etapów:
1. Szpital:
– uzyskanie karty martwego urodzenia,
– uzyskanie karty zgonu w trzech częściach, przeznaczonych do rejestracji zgonu, statystyki publicznej i dla administracji cmentarza,
– karta martwego urodzenia winna zostać przekazana do USC
w terminie jednego dnia od dnia jej sporządzenia.
2. Urząd stanu cywilnego:
– dokonanie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka w formie
protokołu w terminie trzech dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia,
– sporządzenie aktu urodzenia dziecka z adnotacją „dziecko martwo urodzone” na podstawie protokołu zgłoszenia i karty martwego urodzenia,
– uzyskanie potwierdzenia rejestracji martwego urodzenia na karcie zgonu w części przeznaczonej dla administracji cmentarza
(nie jest wymagane).
242
Por. Komunikat Ministra Zdrowia z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie nowych
wzorów karty urodzenia i karty martwego urodzenia (MZ-MD-P-075–13/KC/14)
243
Por. art 55 Ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o aktach stanu cywilnego, Dz. U.
2014 poz. 1741.
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3. Wybór firmy pogrzebowej.
4. Odebranie ciała dziecka ze szpitalnego prosektorium przez firmę
pogrzebową.
5. Administracja cmentarza:
– przedstawienie aktu urodzenia dziecka i karty zgonu – część przeznaczona dla administracji cmentarza,
– ustalenie daty pogrzebu i miejsca złożenia zwłok.
6. Kancelaria kościoła parafialnego lub rektoralnego cmentarza:
– przedstawienie aktu urodzenia dziecka,
– ustalenie daty i formy pogrzebu.
7. Przygotowanie ciała dziecka do pogrzebu.
8. Liturgia pogrzebowa.
9. Złożenie wniosków w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę zasiłku pogrzebowego i macierzyńskiego.
10. Złożenie wniosku o udzielenie urlopu macierzyńskiego w zakładzie pracy matki.
Druga droga organizacji pochówku dotyczy dzieci, których płci nie
można określić bez badań genetycznych, a rodzice rezygnują z ich przeprowadzenia z powodów finansowych bądź ze względu na czas oczekiwania na wyniki i związane z tym opóźnienie ceremonii pogrzebowej.
Sytuacja socjalna roniących jest wówczas trudniejsza. Niezidentyfikowanie płci dziecka niesie ze sobą prawne konsekwencje. Roniący nie otrzymają w szpitalu karty martwego urodzenia, która wymaga podania płci.
W rezultacie martwe urodzenie nie zostanie zgłoszone do urzędu stanu
cywilnego i nie nastąpi jego rejestracja. Tym samym nie będzie możliwe sporządzenie w USC aktu urodzenia dziecka z adnotacją o martwym
urodzeniu. Rodzice, nie decydując się na wykonanie badań genetycznych, rezygnują z zasiłku pogrzebowego i macierzyńskiego oraz urlopu
macierzyńskiego, o które można się ubiegać, jedynie będąc w posiadaniu
aktu urodzenia dziecka. W tych okolicznościach muszą ponieść koszty
pogrzebu we własnym zakresie. Pochowanie dziecka jest jednak możliwe.
Znowelizowana w 2011 roku ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych pozwala na wydanie przez pracowników szpitala w celu pochowa-
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nia zwłok dziecka poronionego karty zgonu w części przeznaczonej dla
administracji cmentarza bez adnotacji USC o rejestracji martwego urodzenia244. Szpital nie jest zobowiązany w tym przypadku do sporządzenia karty zgonu, dlatego rodzice są zobligowani do złożenia stosownego
wniosku o jej wydanie. Formalności w tym wariancie organizacji pogrzebu ograniczą się do administracji cmentarza i kancelarii parafialnej, z pominięciem urzędu stanu cywilnego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Roniącej, jeżeli nie zechce lub nie będzie mogła podjąć pracy niezwłocznie po opuszczeniu szpitala, pozostaje bądź staranie się o uzyskanie na
oddziale położniczym zwolnienia poszpitalnego, bądź otrzymanie L4
od lekarza prowadzącego dotychczas ciążę. Etapy organizacji pogrzebu
przebiegają następująco:
1. Szpital:
– złożenie wniosku o wydanie karty zgonu w części przeznaczonej
dla administracji cmentarza,
– złożenie wniosku o udzielenie zwolnienia poszpitalnego dla roniącej matki,
– uzyskanie karty zgonu.
2. Wybór firmy pogrzebowej.
3. Odebranie ciała dziecka ze szpitalnego prosektorium przez firmę
pogrzebową.
4. Kancelaria kościoła parafialnego lub rektoralnego cmentarza:
– przedstawienie karty zgonu dziecka,
– ustalenie daty i formy pogrzebu.
5. Administracja cmentarza:
– przedstawienie karty zgonu dziecka,
– ustalenie daty pogrzebu i miejsca złożenia zwłok.
6. Przygotowanie ciała dziecka do pogrzebu.
7. Liturgia pogrzebowa.
Ponieważ karta zgonu docelowo jest przeznaczona dla administracji
cmentarza, rodzic nie mający aktu urodzenia dziecka w pierwszej ko244
Por. art. 1 Ustawy z dnia 26 maja 2011 roku o zmianie ustawy o cmentarzach
i chowaniu zmarłych, Dz. U. 2011 nr 144 poz. 853.
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lejności powinien udać się do kancelarii parafialnej lub rektoralnej, by
dysponować dokumentem potwierdzającym martwe urodzenie przy
uzgadnianiu z kapłanem liturgii pogrzebowej, zanim przekaże go pracownikowi administracji cmentarza. Czasami szpitale proponują rodzicom wydanie ciała dziecka o nieokreślonej płci niejako zaocznie, bez wyposażenia roniących w kartę zgonu przewidzianą w noweli ustawy z 2011
roku. Rodzice nie powinni wyrażać zgody na takie postępowanie. Nie
mając karty zgonu, narażają się bowiem na krzywdzące podejrzenia pracowników administracji cmentarza i kancelarii parafialnej, dobrze rozeznanych w obowiązujących regulacjach prawnych i rodzaju dokumentacji wydawanej przy poronieniach samoistnych, o dokonanie aborcji oraz
usiłowanie zatarcia po niej śladów przez próbę nielegalnego pochowania
szczątków dziecka. Bez stosownej dokumentacji prawnej przedstawiana
przez rodziców narracja o samoistnym poronieniu nie jest wiarygodna.
W konsekwencji policja, zawiadomiona przez administrację cmentarza
lub kancelarię parafialną, może wszcząć przeciwko rodzicom postępowanie wyjaśniające.
Obowiązujące przepisy różnicują zatem uprawnienia rodziców po
stracie dziecka prenatalnego w zakresie świadczeń społecznych. Rodzice,
którzy utracili dziecko w tygodniu ciąży pozwalającym na identyfikację
jego płci bądź skorzystali z badań genetycznych, mają zapewnioną pełną
pomoc socjalną. Ustawodawca pozbawił natomiast wszystkich świadczeń
rodziców dziecka martwo urodzonego o nieokreślonej płci, którzy z różnych powodów, częstokroć od nich niezależnych, rezygnują z wykonania
badań genetycznych. Kryteriami różnicującymi te dwie grupy rodziców
są zatem wiek poronionej ciąży, stan zwłok dziecka oraz posiadane przez
roniących środki finansowe, umożliwiające im pokrycie kosztów pogrzebu lub specjalistycznych badań genetycznych. Nie sposób nie dostrzec
w obecnym stanie prawnym jawnej dyskryminacji rodziców ze względu
na wskazane kryteria. Rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej i pozbawione świadczeń społecznych w przypadku utraty dziecka
we wczesnej ciąży, kiedy nie można stwierdzić jego płci, zostają zmuszone do odstąpienia od wyprawienia pogrzebu zwłok zmarłego ze względu
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na brak środków na jego organizację z własnych funduszy. Dotyczy to
zwłaszcza rodzin wielodzietnych i rodzin niepełnych. Prawodawca nie
zapewnił roniącym refundacji kosztów badań genetycznych pozwalających na identyfikację płci dziecka. W trakcie prac legislacyjnych, które
zakończyły się uchwaleniem przez polski parlament 28 listopada 2014
roku nowej ustawy o aktach stanu cywilnego, parlamentarzyści nie zdecydowali się również na przyjęcie rozwiązań prawnych, umożliwiających
sporządzenie aktu urodzenia dla dziecka martwo urodzonego w sytuacji niemożności określenia jego płci bez konieczności jej identyfikacji
w procedurze badań genetycznych, co gwarantowałoby rodzicom pełną
pomoc socjalną. Przy prawnej dyskryminacji roniących czynnik materialny może zaważyć na decyzji rodziców o rezygnacji z pochowania
zwłok własnego dziecka, zaciągając konsekwencje natury społecznej,
psychologicznej i duchowej dla osieroconych245.
Kościół katolicki proponuje rodzicom trzy formy liturgii pogrzebowej dziecka nieochrzczonego. Wybór jednej z nich pozostawia się ich
woli. Wszystkie celebrowane są przy użyciu białych szat liturgicznych.
Pierwsza formuła obejmuje trzy stacje: w domu, w kościele i przy grobie.
Pierwsza stacja, sprawowana w domu dziecka, rozpoczyna się od znaku
krzyża i skierowania przez kapłana do zgromadzonych słów pociechy.
W tym celu celebrans posługuje się jednym z czterech fragmentów Pisma
Świętego: 2 Kor 1, 3; 2 Tes 2, 16; Rz 8, 11; 1 P 1, 3. Następnie kapłan przystępuje do wyjaśnienia znaczenia obrzędów pogrzebowych nieochrz245
Por. P. Guzdek, Psychospołeczne determinanty organizacji pogrzebu dziecka zmarłego na skutek poronienia klinicznego, dz. cyt., s. 117–119; K. Myślińska, Sytuacja prawna
rodziców dziecka poronionego, w: Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka
poronionego, dz. cyt., s. 219–224; S. Zasadny, Utrata dziecka a prawo do urlopu macierzyńskiego, w: Przerwać milczenie. Rozważania o utracie dziecka, dz. cyt., s. 60–70;
K. Gruszecka-Spychała, Prawne aspekty poronienia – zagadnienia de lege lata i postulaty de lege ferenda, w: Przegrane narodziny. Strata ciąży w aspekcie psychologicznym,
socjologicznym, medycznym i etycznym, dz. cyt., s. 90–96; T. Czarnocki, Prawne aspekty
pogrzebu dzieci nienarodzonych, w: Poronienie. Zrozumieć rodziców po stracie, dz. cyt.,
s. 240–251; A. Stupak, A. Kwaśniewska, Aktualne rekomendacje postępowania po poronieniu, dz. cyt., s. 85–86; M. Żelichowski, Pochowanie dzieci martwo urodzonych –
aspekt prawny, „Życie i Płodność” 2010 nr 1, s. 54–56.
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czonego dziecka, wykorzystując przewidziane w Rytuale wprowadzenie:
„Bóg zna swoje stworzenia od początku ich istnienia i wszystkie ogarnia miłością. Z serdecznym współczuciem będziemy się modlili razem
z rodzicami i opłakującymi to dziecko, i polecimy je miłosierdziu Jezusa
Chrystusa, który umarł za wszystkich ludzi”. Tekst wprowadzenia ukazuje dwa zasadnicze cele liturgii: zawierzenie zmarłego dziecka Bożemu miłosierdziu oraz niesienie rodzicom pociechy płynącej z wiary w zbawcze
skutki dzieła odkupienia Chrystusa. Kapłan kropi trumnę dziecka wodą
święconą i śpiewa bądź recytuje wersety od 2 do 7 psalmu 8, przeplatając
je refrenem: „Usta Twych dzieci głoszą Tobie chwałę”. Po zakończeniu recytacji odmawia modlitwę za zmarłe dziecko: „Boże, przyjmij modlitwy
Twoich wiernych, którzy smucą się z powodu utraty dziecka, i umocnij
ich ufność w Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego”. W drugiej modlitwie poleca pogrążonych w żałobie: „Boże, pod krzyżem Chrystusa stała Jego Matka, Maryja, i towarzyszyła umierającemu Synowi,
spraw, prosimy, niech stanie Ona także przy zbolałej rodzinie i wyprosi
jej pociechę płynącą z wiary i radość wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego”. Modlitwa ta kończy pierwszą stację pogrzebu w domu zmarłego
dziecka. Stacja druga może zostać poprzedzona procesją przeniesienia
trumny z domu do kościoła, zgodnie z miejscowym zwyczajem. W jej
trakcie uczestnicy śpiewają psalmy, pieśni maryjne, odmawiają różaniec
bądź pochód zmierza do świątyni w pełnym milczeniu. Możliwe jest także przewiezienie trumny z kapłanem i żałobnikami autobusem. Wówczas również powinno się zachęcić wiernych do wspólnotowej modlitwy.
W świątyni trumnę należy złożyć na katafalku w otoczeniu świec i paschału. Kapłan przystępuje albo do celebracji liturgii słowa bez ofiary eucharystycznej albo do sprawowania mszy świętej. Jeżeli Eucharystię poprzedziła procesja, opuszcza się w obrzędach wstępnych akt pokuty. Celebrans sprawuje liturgię z formularza mszy świętej dziecka nieochrzczonego. Wybierając drugą lub trzecią modlitwę eucharystyczną, powinien
opuścić modlitwy wstawiennicze za dorosłych zmarłych, gdyż odnoszą
się one do popełnionych przez nich grzechów. Zaleca się, aby w procesji
darów ofiarnych, od której rozpoczyna się liturgia eucharystyczna, wzięli
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udział członkowie rodziny dziecka. Po zakończeniu obrzędów Komunii
bądź liturgii słowa, gdy nie sprawuje się Eucharystii, następuje ostatnie
pożegnanie. Kapłan, stojąc nieopodal katafalku, twarzą zwrócony do
wiernych, wzywa do modlitwy: „Drodzy bracia i siostry, polecajmy Bogu
to zmarłe dziecko i z serdecznym współczuciem módlmy się za jego rodziców. Opłakują oni dziecko, które utracili, lecz z ufnością powierzają je
Bogu. W ciszy rozważajmy miłość Bożą, która jest podstawą naszej nadziei”. Po krótkiej modlitwie w ciszy celebrans intonuje śpiew pożegnalny. Po jego zakończeniu trzykrotnie kropi trumnę wodą. Dziecko nie zostało ochrzczone, dlatego kapłan pomija słowa modlitwy wypowiadanej
podczas pożegnania dziecka ochrzczonego odnoszące się do sakramentu
chrztu: „Wszechmogący Bóg odrodził cię z wody i Ducha Świętego na życie wieczne, niech zatem dopełni dzieła, które rozpoczął na chrzcie świętym”. Podobnie przy okadzeniu trumny nie wypowiada modlitwy: „Twoje
ciało było świątynią Ducha Świętego, niech Bóg przyjmie cię do swojej
chwały”. Obrzędy ostatniego pożegnania wieńczy modlitwa celebransa: „Boże, Ty przenikasz ludzkie serca i udzielasz im pociechy, Ty znasz
również wiarę tych rodziców, utwierdź ich przekonanie, że dziecko, które
opłakują, ogarnia Twoja ojcowska miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego”. Kapłan może również poświęcić krzyż nagrobny oraz przyniesione
przez uczestników pogrzebu kwiaty i lampki, po czym wyrusza w procesję na cmentarz. Podczas procesji śpiewa się Magnificat, psalm 138,
którego wersety są przeplatane refrenem: „Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu”, antyfony: Ja jestem zmartwychwstanie oraz Niech aniołowie
zawiodą cię do raju bądź odmawia się część chwalebną różańca. Procesja
może również wyruszyć od bramy cmentarnej. Stacja trzecia, przy grobie,
rozpoczyna się od poświęcenia grobu, jeżeli jest taka konieczność. Po poświęceniu kapłan wzywa żałobników do modlitwy: „Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego, z wiarą błagajmy Boga,
aby nas połączył z tym dzieckiem w swojej chwale. Prośmy o to w cichej
modlitwie”. Dalej następuje modlitwa powszechna zwieńczona modlitwą
Ojcze nasz oraz modlitwą końcową: „Boże, przyjmij modlitwy Twoich
wiernych, którzy smucą się z powodu śmierci dziecka, i umocnij ich uf-
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ność w Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego”. Celebrans
udziela błogosławieństwa zgromadzonym. Kropi trumnę wodą święconą,
wypowiadając trzeci werset psalmu 42 (41): „Boga żywego pragnie moja
dusza”. Rzuca na trumnę ziemię, wygłaszając formułę zaczerpniętą z Rdz
3, 19: „Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu
ostatecznym. Żyj w pokoju”. Przed złożeniem ciała do grobu bliscy zmarłego dziecka mogą wygłosić słowa pożegnania. Złożenie trumny do grobu
jest poprzedzone wezwaniem kapłana: „Złożymy ciało dziecka w grobie.
Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego,
ufamy, że wskrzesi to dziecko, gdy przyjdzie w chwale”. W tracie opuszczania trumny do grobowca bądź zasypywania grobu ziemią śpiewa się
pieśni maryjne, szczególnie Witaj, Gwiazdo morza oraz Witaj, Królowo
lub pieśni wielkanocne246.
Na drugą formę liturgii pogrzebowej składają się dwie stacje: w kaplicy cmentarnej lub w domu przedpogrzebowym oraz przy grobie. W tej
formule pogrzebu nie celebruje się mszy świętej, lecz jedynie liturgię słowa połączoną z krótką homilią. Kapłan ubrany w białą komżę pozdrawia wiernych zgromadzonych w kaplicy i wyjaśnia znaczenie obrzędów
pogrzebowych dziecka nieochrzczonego, po czym śpiewa wezwania do
Chrystusa przeplatane refrenem: „Chryste, Ty kochałeś dzieci i wzywałeś
je do siebie, zmiłuj się nad nami”. Liturgię słowa rozpoczyna modlitwa
celebransa: „Boże, otwórz nasze serca na Twoje słowo, abyśmy w ciemnościach znaleźli światło, w naszych wątpliwościach pewność płynącą
z wiary, w naszym smutku pociechę. Przez Chrystusa, Pana naszego”.
Dalej przechodzi się do dwóch czytań ze Starego Testamentu, zwłaszcza
Iz 25, 6a.7.8a oraz Lm 3, 17–26. Następuje śpiew psalmu 25 (24), śpiew
przed Ewangelią (Ap 1, 5–6; 2 Kor 1, 3b–4a) i proklamacja perykopy
ewangelicznej, wybranej przez kapłana z propozycji wskazanych w Rytuale: Mt 11, 27–30 lub J 19, 25–30. Celebrans wygłasza homilię. Po jej
zakończeniu przystępuje do obrzędów ostatniego pożegnania dziecka,
246
Por. Konferencja Episkopatu Polski, Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, dz. cyt., s. 134–163, 220–223.
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które można sprawować także przy grobie. Wówczas liturgię słowa wieńczy modlitwa powszechna. Przebieg ostatniego pożegnania, procesji na
cmentarz i złożenia trumny do grobu został opisany wyżej247.
W trzeciej formie pogrzebu przewiduje się wyłącznie jedną stację:
w kaplicy cmentarnej, domu przedpogrzebowym, domu rodzinnym lub
w kościele. Obrzędy zawierają wprowadzenie, liturgię słowa (i Eucharystii, jeżeli stacja ma miejsce w kościele), ostatnie pożegnanie i złożenie
trumny do grobu, gdy stacja jest na cmentarzu. Mszę świętą można odprawić w innym czasie bez obecności ciała dziecka, za zgodą ordynariusza miejsca również w domu zmarłego248.
Dla wierzących rodziców posługa sakramentalna i kierownictwo
duchowe kapelana szpitalnego, duszpasterza parafialnego lub zaprzyjaźnionego kapłana, poza przychylną postawą personelu medycznego
i najbliższej rodziny, jest jednym z kluczowych elementów wsparcia
społecznego w doświadczeniu śmierci dziecka prenatalnego. Rada ds.
Rodziny Konferencji Episkopatu Polski nakreśliła w dokumencie Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie szczególną rolę kapelana szpitala
w niesieniu pomocy roniącej matce:
Należy zadbać, aby na oddziałach położniczych i ginekologicznych
kapłan był łatwo i codziennie dostępny. Na tych oddziałach kobiety
przeżywają szczególnie intensywnie różne dramaty i bardzo często
czują się w ich dźwiganiu osamotnione. Potrzebują też wsparcia sakramentalnego i pełnej życzliwości rozmowy z kapłanem, który będzie zdolny je rozumieć i umacniać z miłością ojca i brata. Nie można
zapominać, że szczególnie matki leżące tam „na podtrzymaniu” oraz
przeżywające dramat poronienia samoistnego bardzo często są głęboko wierzącymi i praktykującymi katoliczkami. Gorąco pragną jak
najczęściej przystępować do Komunii Świętej, znajdując w niej źródło rzeczywistej mocy. Również mniej gorliwe pacjentki – stając na
tych oddziałach w obliczu życia i śmierci – są szczególnie otwarte
na wiarę i nadprzyrodzoność. Zatem nie wystarczy, że kapłan będzie
tam dostępny jedynie „na wezwanie”. Trzeba, aby kapłani byli na tych
247
248

Por. tamże, s. 164–175, 220–223.
Por. tamże, s. 176–188, 220–223.
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oddziałach pokornymi i dyskretnymi świadkami – wobec pacjentek i personelu – miłości i szacunku, z jakim Kościół spogląda na
życie, sprawy płci i ciało ludzkie. Trzeba, aby nie ograniczali się do
pośpiesznego administrowania sakramentów, lecz aby byli gotowi
szczerze i bezinteresownie poświęcać pacjentkom swój czas. „Chyba
się już przełamuje […] w społeczności kapłańskiej ta pewna postawa
tradycyjna, postawa jakiejś izolacji, oddalenia od tych spraw w imię
wstydu. Czym innym jest wstyd, a czym innym jest miłość. Miłość
człowieka, miłość życia ludzkiego, miłość osoby ludzkiej, miłość tych
wszystkich ludzkich spraw, które noszą na sobie wielkość samego
Stwórcy”249.

Niewątpliwie kapłan powinien objąć troską duszpasterską całą rodzinę pogrążoną w żałobie, starając się przede wszystkim chronić jedność i czystość małżonków, obawiających się kolejnych niepowodzeń
położniczych, przed rezygnacją z planów rodzicielskich i stosowaniem
antykoncepcji. Duszpasterz z gorliwością winien zachęcać roniących do
wyprawienia pogrzebu zmarłego dziecka, wspomagać w jego organizacji, wyjaśnić różnice pomiędzy przewidzianymi przez Rytuał trzema
formami pogrzebu, zaangażować członków rodziny w celebrację liturgii, zachęcać do pielęgnowania duchowej relacji ze zmarłym dzieckiem,
nieść pomoc w rozwiązaniu powstałych między małżonkami napięć,
wynikających z odmiennych sposobów przeżywania żałoby250. Fundamentalnym zadaniem kapłana jest posługa nauczania o zbawieniu dzieci nieochrzczonych. Kompleksowe opracowanie problematyki możliwości osiągnięcia przez dzieci nieochrzczone uszczęśliwiającej wizji
Boga po ich śmierci, wraz z prezentacją rozwoju tej kwestii teologicznej
w historii Kościoła, zawierają prace teologów: J. Kracika251, J. Majew249
Konferencja Episkopatu Polski, Dokument Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie, Łomża 2009, nr 110.
250
Por. B. Mierzwiński, Duszpasterstwo rodzin w kontekście śmierci dziecka nienarodzonego. Stan obecny i postulaty na przyszłość, w: Od bólu po stracie do nadziei życia.
Pogrzeb dziecka poronionego, dz. cyt., s. 117–126; M. Mogielski, Skarb w niebie, w: Poronienie. Zrozumieć rodziców po stracie, dz. cyt., s. 91–105.
251
Zob. J. Kracik, Śmiertelne skutki pewnej teologii. O losach dzieci zmarłych bez
chrztu, w: Poronienie. Zrozumieć rodziców po stracie, dz. cyt., s. 157–163.
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skiego252, D. Kurek-Chomycz253, M. Machinka254, Andrzeja Muszali255
i przede wszystkim M. Ficoń256 oraz F. Wawrzyniaka257. Pierwszorzędne znaczenie ma jednak wydany w 2007 roku dokument Nadzieja zbawienia dla dzieci, które umierają bez chrztu Międzynarodowej Komisji
Teologicznej, będącej pomocniczą komisją naukową przy Kongregacji
Nauki Wiary258.
Dla kształtowania adekwatnych postaw kapłanów wobec małżonków proszących o pogrzeb dziecka poronionego, niezwykle pomocne
okazują się wypowiedzi samych rodziców, wskazujące konkretne przykłady pożądanych zachowań duchownych. Magdalena Harrison sformułowała następujące postulaty wsparcia duszpasterskiego:
252
Zob. J. Majewski, Niepotrzebna miękkość serca? Losy dzieci, które zmarły bez
chrztu, w: Poronienie. Zrozumieć rodziców po stracie, dz. cyt., s. 165–173; tenże, Wieczne losy dzieci zmarłych bez chrztu. Prymat miłosierdzia – przebudzenie teologii, w: Poronienie. Zrozumieć rodziców po stracie, dz. cyt., s. 175–190; tenże, Między dziecięcym
łóżeczkiem a dogmatem. Poczęcie każdego człowieka a Niepokalane Poczęcie Maryi, w:
Poronienie. Zrozumieć rodziców po stracie, dz. cyt., s. 193–210.
253
Zob. D. Kurek-Chomycz, Ta miłość nie zgaśnie, w: Poronienie. Zrozumieć rodziców po stracie, dz. cyt., s. 211–225.
254
Zob. M. Machinek, Miejsce pośrednie? O wiecznym losie dzieci zmarłych bez
chrztu, w: Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego, dz. cyt.,
s. 59–72.
255
Zob. A. Muszala. Zmartwychwstanie embrionów ludzkich według ojców Kościoła,
w: Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego, dz. cyt., s. 73–95;
tenże, Początki stadia życia ludzkiego według św. Pawła, „Polonia Sacra” 32: 2013 nr 1,
s. 35–49; tenże, Embrion ludzki w starożytnej refleksji teologicznej, Kraków: Wydawnictwo WAM, 2009.
256
Zob. M. Ficoń, Od piekła do nadziei zbawienia: rozwój kwestii zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu świętego w teologii katolickiej i jej egzystencjalna doniosłość, dz.
cyt.; taż, Egzystencjalne konsekwencje przemian w teologicznym rozumieniu losu dzieci
zmarłych bez chrztu świętego, w: Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka
poronionego, dz. cyt., s. 39–58; taż, Los dzieci zmarłych bez chrztu – nieznana historia
i współczesne pytania, „Polonia Sacra” 32: 2013 nr 1, s. 111–133.
257
Zob. F. Wawrzyniak, Zbawienie wieczne nieochrzczonych małych dzieci, Poznań:
Księgarnia św. Wojciecha, 1979.
258
Zob. Międzynarodowa Komisja Teologiczna, Nadzieja zbawienia dla dzieci, które
umierają bez chrztu, tłum. J. Królikowski, Poznań: Wydawnictwo Pallottinum, 2008.
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Proszę nie izolować się od naszego bólu i cierpienia. Współodczuwanie naszego smutku nie oznacza utraty przez Księdza obiektywizmu
i profesjonalizmu. Szczere współczucie Księdza ustanowi między
nami nową, głębszą relację. Niech Ksiądz po prostu będzie z nami. Towarzyszenie nam na tym bolesnym zakręcie życia jest wyrazem troski
i miłości bliźniego.
Proszę nas wysłuchać. Osieroceni rodzice mają potrzebę wyrażenia swoich uczuć. Zadamy Księdzu mnóstwo nawarstwiających nam
się pytań, na które my, rodzice, nie możemy znaleźć odpowiedzi. Proszę, niech Ksiądz nie obawia się słów: „nie wiem”. My je po prostu
musimy zadać. Niektóre z tych pytań wzbudzą Księdza dyskomfort,
będę sprzeczne z wyobrażeniami Księdza o śmierci. Dziś, jak nigdy
wcześniej, potrzebujemy akceptacji.
Żałobie towarzyszy ogromny ból, emocjonalne rozdarcie. Proszę
nie myśleć, że jesteśmy silni, że mamy wiarę. Proszę, by Ksiądz unikał
następujących wyrażeń: „Taka wola Boża”, „Tam jest mu lepiej”, „Jest
teraz z Bogiem” lub: „Masz teraz w niebie anioła”. Słowa te przynoszą
pociechę niektórym rodzicom, u innych wywołują jednak negatywne
emocje. Proszę zrozumieć, że w tych niezmiernie trudnych dniach
niektórzy rodzice powątpiewają w mądrość Boskiego zamysłu, przeżywają swoisty bunt. Proszę nie sugerować, że cierpienie jest doświadczeniem mogącym przyczynić się do naszego rozwoju duchowego, że
jest błogosławieństwem. Przynajmniej jeszcze nie teraz...
Proszę powstrzymać się od komentarzy: „No cóż, masz jeszcze
inne dzieci”, „Jesteś młoda i możesz jeszcze mieć dzieci”: Wiem, że
mamy jeszcze inne dzieci, wiem, że mamy szansę na kolejne dzieci,
jednak TO DZIECKO było jedyne w swoim rodzaju, wyjątkowe i niepowtarzalne, żadne inne go nie zastąpi.
Chcielibyśmy uroczyście pożegnać i pochować nasze dziecko. […]
Wiemy również, że istnieje możliwość odprawienia Mszy św. w intencji rodziców połączonej z pożegnaniem naszego dziecka. Wiemy,
że Mszę odprawia się za grzechy zmarłego, a nasze dziecko zgrzeszyć nie mogło. Jednak dla nas, wierzących rodziców, uczestnictwo
we Mszy św. na pogrzebie własnego dziecka jest bardzo ważne. Wiemy, że nasze dziecko było mniejsze, ważyło jedynie kilka kilogramów
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(czasem dużo mniej), ale przecież w oczach Boga wszyscy są równi.
Niemożność pochowania własnego dziecka jest dla rodziców cierpieniem i bólem na całe życie.
Proszę wyciągnąć pomocną dłoń i pomóc nam w organizacji takiej Mszy, pozwolić nam zaangażować się w jej przebieg, wybrać jedno z czytań, pozwolić starszemu rodzeństwu odczytać je z ambony
(niech nie staną się „zapomnianymi żałobnikami”), proszę nam pozwolić przyprowadzić swojego organistę, śpiewaka, skrzypaczkę; są
oni naszymi przyjaciółmi. Poprzez swoje uczestnictwo w pożegnaniu
naszego dziecka chcą nas wesprzeć, być z nami w tych chwilach.
Proszę, by w nabożeństwie pogrzebowym zachowana była równowaga pomiędzy śmiercią, smutkiem, bólem i cierpieniem, a Bożą
miłością, życiem wiecznym u boku Boga, Jego słodkim jarzmem.
Proszę, by homilia wygłoszona przez Księdza była zindywidualizowana, by nie zabrakło w niej słów skierowanych bezpośrednio do
rodziny. By wspomniał w niej Ksiądz o naszym dziecku, by nazwał
je po imieniu. Nadaliśmy mu imię; po imieniu wezwał go sam Bóg.
W tych trudnych dniach jesteśmy tacy rozbici i bezradni. Może
Ksiądz mógłby nam pomóc w kontaktach ze szpitalem, grabarzem,
zakładem pogrzebowym.
Proszę nie zostawiać nas na progu kościoła, proszę pojechać
z nami na cmentarz, poprowadzić ostatnie pożegnanie nad trumną,
towarzyszyć nam przy opuszczaniu trumny z ciałem naszego dziecka do grobu. Pożegnanie na cmentarzu jedynie w obecności rodziny
i grabarzy jest dla nas bolesne […].
Jezus powiedział: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie,
nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże”
(Mk 10, 14). W tych słowach Bóg zawarł swój specyficzny stosunek
do dzieci; są one fundamentalnym przykładem Jego miłości. Czy
więc nie zasługują one na uroczyste i godne pożegnanie, na równi
z naszymi dorosłymi bliskimi, którzy odeszli z tego świata?259

Przytoczone wyżej wskazania kreślą ogólne rysy oczekiwanej przez
osieroconych rodziców postawy duszpasterza, którą można scharakte259
Cyt. za: I. Barton-Smoczyńska, O dziecku, które odwróciło się na pięcie, dz. cyt.,
s. 259–262.
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ryzować przez słowa klucze: autentyczność, empatia, otwartość, towarzyszenie i zaangażowanie. Tak zorientowana postawa duszpasterska
zrodzi właściwe i adekwatne rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb małżonków.
Różnorako motywowana, częsta rezygnacja rodziców z wyprawienia pogrzebu dziecku poronionemu samoistnie, jak również zmarłemu
na skutek wystąpienia innych niepowodzeń położniczych, skłania ruchy pro-life, instytucje kościelne, stowarzyszenia i fundacje prorodzinne, a także prywatne osoby do organizowania zbiorowych pochówków
dzieci zmarłych w pre- i perinatalnym okresie ich życia. Dzieci te w dyskursie społecznym określane są jako dzieci utracone. Pierwszy w Polsce
zbiorowy pogrzeb dzieci martwo urodzonych odbył się 20 października
2005 roku w Warszawie z inicjatywy założycielki Fundacji Nazaret, Marii
Bienkiewicz, przy wsparciu prof. Bogdana Chazana, dyrektora Szpitala
Specjalistycznego Świętej Rodziny w Warszawie, oraz ks. Józefa Maja,
proboszcza parafii św. Katarzyny w Warszawie. Pochówek wywołał falę
protestów lewicowych kręgów środowiska medycznego, ówczesnego
ministra zdrowia – Marka Balickiego z Socjaldemokracji Polskiej oraz
„Gazety Wyborczej”. Trudności czyniono również ze strony kościelnej.
Skremowane zwłoki i szczątki dzieci pochodziły z prosektorium szpitala
kierowanego przez prof. Chazana, przeciwko któremu Prokuratura Okręgowa w Warszawie na wniosek ministra zdrowia wszczęła postępowanie
sprawdzające. Dyrektorowi placówki zamierzano postawić zarzut „zbywania w celach zarobkowych cudzych komórek lub tkanek” bądź „niedopełnienia obowiązków służbowych”. Dziennikarka „Gazety Wyborczej”
Ewa Siedlecka w opublikowanym na łamach gazety komentarzu Pogrzeb
płodu po ludzku nazwała ceremonię pogrzebową makabryczną, sugerując, iż ciała dzieci mogły zostać uzyskane przez organizatorów pochówku z naruszeniem ówczesnych regulacji prawnych. W kolejnych latach
kierownictwo i personel medyczny Szpitala im. Świętej Rodziny, dzięki owocnej współpracy z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej,
Urzędu Stanu Cywilnego w Warszawie-Mokotowie i administracji cmentarza służewieckiego w Warszawie, na którym ufundowano grób dziecka
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utraconego, kontynuowali zbiorowe pochówki ciał dzieci martwo urodzonych pozostawionych przez rodziców na oddziale położniczym. Szpital Świętej Rodziny w okresie pełnienia stanowiska dyrektora przez prof.
Chazana był pierwszą w Polsce placówką, w której udostępniono roniącym rodzicom specjalny pokój pożegnań ze zmarłym dzieckiem i zapewniono osieroconym opiekę położnej odpowiedzialnej za pochówki dzieci
utraconych, bezpośrednio delegowanej do tego zadania260.
Inicjatywę zbiorowych pogrzebów nienarodzonych podjęto w następnych latach w wielu innych miastach Polski. Dla zapewnienia transparentności podziału kompetencji i systematyczności organizacji pochówków w ramach wspólnych w tym zakresie działań szpitali, urzędów stanu
cywilnego, urzędów miejskich, ośrodków pomocy społecznej, administracji cmentarzy i kancelarii parafialnych, wypracowano na poziomie samorządów konieczne procedury, gwarantujące środki finansowe i zaplecze logistyczne. Jednym z przykładów współpracy różnych środowisk na
rzecz godziwego pochówku dzieci martwo urodzonych jest Koszalińska
Inicjatywa Społeczna Nasze na zawsze, której początki wiążą się z budową
pomnika Dzieci Utraconych w Koszalinie. W skład powstałego w 2011
roku komitetu budowy pomnika weszli przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej, Urzędu Stanu Cywilnego, Szpitala Wojewódzkiego, Urzędu Miejskiego, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, kurii biskupiej
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej, a także dziennikarze koszalińskiego
oddziału TVP, „Gościa Niedzielnego” i Radia Plus261. Zespół wypracował
procedurę organizacji pogrzebów dzieci martwo urodzonych w gminie
Miasto Koszalin oraz założenia i formy realizacji kampanii społecznej
Nasze na zawsze, której celem jest formowanie odpowiedzialnych postaw
rodzicielskich względem ciał dzieci poronionych i dostarczenie roniącym
informacji o przysługujących im po stracie dziecka uprawnieniach do
pochowania zwłok, m.in. przez rozpowszechnianie specjalnych folderów
260
Por. B. Chazan, Nieudane rodziclestwo – współczucie dla rodziców i szacunek dla
ciała dziecka, dz. cyt., s. 209–214; P. Guzdek, Psychospołeczne determinanty organizacji
pogrzebu dziecka zmarłego na skutek poronienia klinicznego, dz. cyt., s. 114–115.
261
Por. K. Zadarko, Koszalińska Inicjatywa Społeczna „Nasze na zawsze”, dz. cyt.,
s. 200–203.
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w koszalińskim szpitalu, parafiach i miejscowym urzędzie stanu cywilnego262. Podstawą prawną organizacji zbiorowych i ekumenicznych pogrzebów dzieci martwo urodzonych w gminie Miasto Koszalin jest Uchwała
Rady Miejskiej w Koszalinie nr XIV/155/2011 z dnia 22 września 2011 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę
Miasto Koszalin. W art. 1 uchwały określono, iż pogrzeby będą sprawiane nie częściej niż dwa razy w roku po uzyskaniu przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zgłoszenia ze Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie263. Rokrocznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Koszalinie zawierana jest
umowa na świadczenie usług pogrzebowych na cmentarzu komunalnym
w Koszalinie, regulująca także zbiorowe pogrzeby dzieci martwo urodzonych, które finansowane są ze środków budżetu gminy. Przewidywane
jednorazowe koszty pogrzebu wynoszą około 2 tysiące złotych. Umowa
w ramach organizacji i przeprowadzenia pochówków obejmuje: „1. odebranie zwłok dzieci martwo urodzonych ze Szpitala Wojewódzkiego
w Koszalinie, 2. przewiezienie zwłok do kremacji, 3. kremację zbiorową
zwłok dzieci, 4. trumnę kremacyjną, 5. urnę, 6. pochówek urny z prochami w grobowcu do tego przygotowanym na terenie Cmentarza Komunalnego w Koszalinie, w tym demontaż i montaż płyt nagrobnych, 7. wiązankę z pięciu białych sztucznych kwiatów, 8. zapewnienie osoby duchownej
podczas pogrzebu, 9. załatwienie wszelkich formalności w urzędach oraz
u zarządcy cmentarza związanych z pochówkiem, 10. obsługę ceremonii
pogrzebowej, 11. korzystanie z kaplicy”264. Zarządzeniem dyrektora z dnia
28 czerwca 2011 roku w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie wprowadzono zasady postępowania ze zwłokami dziePor. tamże.
Por. Uchwała Rady Miejskiej w Koszalinie nr XIV/155/2011 z dnia 22 września
2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Miasto
Koszalin.
264
§ 2 pkt 3 wzoru umowy na świadczenie usług pogrzebowych zawieranej corocznie pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Koszalinie i Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Koszalinie.
262
263
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ci martwo urodzonych265. Zasady te dotyczą sytuacji zgonu dziecka prenatalnego bez względu na czas trwania ciąży. Wskazują na konieczność
poszanowania godności i okazania szacunku należnego zmarłej osobie
względem ciała dziecka. Nakładają obowiązek informowania przez położną rodziców o możliwości odebrania zwłok dziecka w celu indywidualnego pochówku, jak również o procedurze postępowania w przypadkach
pozostawienia ciała w szpitalu. Zarządzenie nie nakłada na lekarza obowiązku określenia przez badania genetyczne płci dziecka, jeżeli nie można
dokonać jej identyfikacji na oddziale. Jeśli płeć dziecka została ustalona,
pracownik oddziału położniczo-ginekologicznego przekazuje zgłoszenie
urodzenia dziecka martwego do działu administracyjno-gospodarczego
szpitala, który następnie kieruje je do Urzędu Stanu Cywilnego. Relacjonowane zarządzenie precyzuje kwestie formalne i logistyczne przekazania
zwłok dzieci z oddziału położniczo-ginekologicznego Szpitala Wojewódzkiego do Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej. Rodzice wyrażający wolę pochowania dziecka indywidualnie mogą odebrać zwłoki z Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej za pośrednictwem firmy pogrzebowej mającej ich upoważnienie oraz odpis zupełny aktu urodzenia
dziecka sporządzony przez Urząd Stanu Cywilnego. W przypadku zbiorowych pogrzebów dzieci martwo urodzonych zwłoki odbierane są przez
firmę pogrzebową w obecności pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w terminie ustalonym z kierownikiem Zakładu Patomorfologii i Medycyny Sądowej. Pierwszy zbiorowy pogrzeb dzieci utraconych
w Koszalinie odbył się 19 kwietnia 2011 roku266. Do roku 2016 pochowano
w ten sposób prochy 2 700 dzieci267.
265
Por. Zarządzenie nr 99/2011 Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie „Zasad postępowania ze zwłokami dzieci martwo urodzonych w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie”.
266
Por. K. Zadarko, Koszalińska Inicjatywa Społeczna „Nasze na zawsze”, dz. cyt.,
s. 201.
267
Dane pochodzą z prywatnej korespodencji autora pracy z mgr Katarzyną Bassel-Jazgar, kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Koszalinie.
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Liczne w ostatniej dekadzie inicjatywy zbiorowych pochówków ciał
dzieci prenatalnych przechowywanych w szpitalnych prosektoriach zasługują na uznanie i kontynuację268. Pogrzeby te odbywają się zwykle w Dniu
Dziecka Utraconego, przypadającego 15 października. Dzień ten obchodzony jest w Polsce od 2004 roku, na świecie od 1988 roku269. Został ustanowiony w Stanach Zjednoczonych, gdzie nosi nazwę Dnia Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych270. Jego symbolem jest błękitno-różowa
kokarda, a termin 15 października nawiązuje do okresu ciąży, liczonego od
1 stycznia271. Zbiorowe groby dzieci utraconych znajdują się m.in. w: Świdnicy, Ząbkowicach Śląskich, Chełmży, Inowrocławiu, Żarowie, Bolesławcu,
Bochni, Bełchatowie, Wałbrzychu, Bydgoszczy, Toruniu, Zielonej Górze,
Łodzi, Krakowie, Nowym Targu, Warszawie, Siedlcach, Płocku, Radomsku, Ostrowie Mazowieckim, Ciechanowie, Płońsku, Pułtusku, Ostrołęce,
Nysie, Opolu, Krośnie, Łomży, Białymstoku, Grajewie, Gdańsku, Gdyni,
Wejherowie, Słupsku, Katowicach, Bielsku-Białej, Rydułtowie, Zawierciu,
Elblągu, Licheniu Starym, Tarnowie Podgórnym, Tarnowie-Mościcach,
Stalowej Woli, Starej Miłośnie, Przemyślu, Grajewie, Tulcach, Poznaniu,
Szeptalu Górnym, Otyniu, Świebodzinie, Skierniewicach, Szczecinie, Koszalinie, Szczecinku, Tczewie, Sztumie, Rumi, Jaworznie, Skarżysku-Kamiennej, Ostrowcu Świętokrzyskim, Staszowie, Ełku, Miasteczku Kra268
W roku 2015 obchody Dnia Dziecka Utraconego, w większości połączone ze zbiorowymi pogrzebami dzieci martwo urodzonych, odbywały się w Poznaniu, Koszęcinie,
Sosnowcu, Radomiu, Szczecinie, Gietrzwałdzie, Ełku, Białymstoku, Rzeszowie, Bydgoszczy, Przeworsku, Wrocławiu, Bielsku-Białej, na Górze Świętej Anny (Por. http://www.
dlaczego.org.pl/ddu-archiwum/dzien-dziecka-utraconego-2015/820-dzien-dziecka-utraconego-15–10–2015. Dostęp: 28.07.2016). 15 października 2016 roku po raz pierwszy
sprawowano ceremonię pogrzebową dzieci zmarłych przed narodzeniem m.in.: w Tarnowie-Mościcach. Relacje z pogrzebu przeprowadziła „Kronika” TVP3 Kraków (Por. http://
krakow.tvp.pl/27354474/tarnow-pierwszy-pochowek-dzieci-zmarlych-przed-narodzeniem. Dostęp: 15.10.2016). Podobnie na cmentarzu w Starej Miłośnie poświęcono pierwszy Grób Dziecka Nienarodzonego w diecezji warszawsko-praskiej (Por. http://warszawa.
gosc.pl/doc/3484786.Aniolku-zegnaj. Dostęp: 15.10.2016).
269
Por. https://www.poronienie.pl/wydarzenia/ddu/. Dostęp: 24.10.2016.
270
Por. tamże.
271
Por. tamże.
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jeńskim, Ostrowie Wielkopolskim i we Wrocławiu272. Zbiorowe pogrzeby
i mogiły dzieci utraconych, choć są dowodem przebudzenia się świadomości społecznej dotyczącej godności osobowej dziecka nienarodzonego,
to jednak ukazują skalę zaniedbań rodzicielskich, brak poczucia odpowiedzialności za zmarłe dziecko rodziców dobrowolnie rezygnujących z posiadanych uprawnień do organizacji pogrzebu. Przywołując już tylko dane
statystyczne ze Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie, dla potwierdzenia
powyższej diagnozy należy stwierdzić, iż zaledwie 1% rodziców roniących
dziecko w tej placówce decyduje się na sprawienie pogrzebu zmarłemu we
własnym zakresie273.
W przypadku rezygnacji przez osoby uprawnione z pochówku zwłok
mogą one zostać przekazane uczelni medycznej, publicznej i niepublicznej, do celów naukowych. Taką decyzję podejmuje właściwy starosta na
wniosek władz uczelni. Jeżeli zwłoki nie zostaną pochowane przez podmioty uprawnione ani decyzją starosty nie będą przekazane uczelniom
medycznym w celach prowadzenia badań naukowych, obowiązek pogrzebu przechodzi na gminę właściwą ze względu na miejsce zgonu. Organizowane przez gminy pogrzeby dzieci martwo urodzonych, których zwłoki
zostały przez rodziców pozostawione na oddziałach położniczych, są nie
tyle pozytywną inicjatywą władz samorządu, ile realizacją obowiązku ustawowego. Gminy, które nie uregulowały dotąd kwestii pogrzebów zwłok
dzieci martwo urodzonych, niepochowanych przez podmioty uprawnione, dopuszczają się zaniechania. Z kolei przedstawiciele organizacji społecznych bądź indywidualne osoby dobrowolnie podejmujące się sprawiania pogrzebów dzieci martwo urodzonych, korzystają z uprawnienia zapisanego w ustawie o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz mogą domagać
się zwrotu poniesionych kosztów274.
272
Por. http://www.poronilam.pl/co-dalej/grob-dzieci-utraconych/; https://www.
poronienie.pl/forum/showthread.php?tid=4053. Dostęp: 24.10.2016.
273
Por. K. Zadarko, Koszalińska Inicjatywa Społeczna „Nasze na zawsze”, dz. cyt.,
s. 201.
274
Art. 10 par. 1–4 Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu
zmarłych, Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62.
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Pogrzeb dziecka poronionego staje się przedmiotem rozważań uczestników coraz liczniej organizowanych konferencji naukowych. Problematyka poronienia samoistnego była chętniej podejmowanym tematem
sympozjów naukowych, szkoleń i warsztatów niż kwestia pogrzebu dziecka martwo urodzonego, która przez szereg lat pozostawała niejako w tle
niepowodzenia położniczego. Jedną z pierwszych konferencji naukowych
w całości poświęconych wieloaspektowemu zagadnieniu pogrzebu dziecka poronionego była Ogólnopolska Konferencja Naukowa Umarłych pogrzebać... Pogrzeb dziecka poronionego źródłem chrześcijańskiej nadziei,
która odbyła się 26 listopada 2012 roku na Uniwersytecie Papieskim Jana
Pawła II w Krakowie. Poprzedziła ją msza święta celebrowana z formularza wspomnienia o św. Dominku Savio, patronie dzieci nienarodzonych,
w kościele św. Jana Pawła II w Krakowie-Ruczaju. Liturgii przewodniczył
abp prof. Andrzej Dzięga, metropolita szczecińsko-kamieński. W skład
komitetu honorowego konferencji weszli: bp Kazimierz Górny – przewodniczący Rady ds. Rodziny KEP, abp Henryk Hoser – przewodniczący
Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych, kard. Stanisław Dziwisz – metropolita krakowski, ks. Jacek Konieczny – dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej oraz ks. prof. Władysław Zuziak
– ówczesny rektor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
Patronatu honorowego udzieliły także: Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka, Polska Federacja Ruchów Obrony Życia, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy im. bł. Jerzego Popiełuszki, Klub Przyjaciół
Ludzkiego Życia, Human Life International, Polskie Towarzystwo Teologiczne. Obrady konferencji zostały podzielone na dwie części tematyczne.
Pierwsza część obrad: Godziwy pochówek poronionych dzieci moralnym
zobowiązaniem mieściła następujące referaty: Godność osobowa dziecka
nienarodzonego (ks. Grzegorz Hołub SDB), Dostrzec w nienarodzonym
człowieka – znaczenie personalistycznej terminologii dla uszanowania
godności osoby (ks. Piotr Kieniewicz MIC), Nadzieja zbawienia. O wiecznym losie dzieci zmarłych bez chrztu (ks. Marian Machinek MSF), Pogrzeb
nienarodzonego – między bólem straty a zobowiązaniem (ks. Piotr Morciniec), Prawne aspekty pochówku dziecka poronionego (abp Andrzej Dzię-
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ga), Strata dziecka. Medyczne, prawne i bioetyczne aspekty leczenia dzieci
płodowych (Jacek Rudnicki). Na drugą część konferencji, zatytułowaną
Wsparcie rodziców w obliczu śmierci dziecka nienarodzonego, składały się
wystąpienia: Sytuacja rodziców doświadczających śmierci dziecka przed
narodzeniem (Urszula Dudziak), Pomoc duszpasterska w przeżywaniu żałoby po stracie dziecka poronionego (ks. Jan Dziedzic), Duszpasterstwo rodzin w kontekście śmierci dziecka nienarodzonego. Stan obecny i postulaty
na przyszłość (ks. Bronisław Mierzwiński), Nieudane rodzicielstwo – szacunek dla matki i martwego ciała dziecka (Bogdan Chazan), Koszalińska
Inicjatywa Społeczna „Nasze na zawsze” (bp Krzysztof Zadarko). Konferencja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem psychoterapeutów,
położnych, pielęgniarek, ginekologów, teologów, bioetyków, duszpasterzy,
dziennikarzy, a nade wszystko rodziców po stracie. Wymiernym rezultatem prowadzonych podczas niej obrad jest publikacja pokonferencyjna
Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego, wydana nakładem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie (2013)275.
Dla znacznej liczby rodziców podstawowym źródłem informacji
o prawnych unormowaniach organizacji pogrzebu dziecka poronionego
wciąż pozostaje internet. Strony internetowe, które bez przesady można uznać za źródło specjalistycznej wiedzy w tym zakresie, prowadzone są głównie przez stowarzyszenia i wspólnoty zrzeszające rodziców po
stracie, jak również indywidualne osoby, w tym księży. Choć nie zawsze
moderatorami stron są katolicy, to ich działalność wpisuje się w jedną
z podstawowych form duszpasterstwa rodzin – ewangelizacyjne zaangażowanie rodzin na rzecz innych rodzin, jak ujmuje to Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin KEP (nr 64)276. Pośród godnych polecenia stron poświęconych stracie dziecka przed narodzeniem należy wymienić m.in.:
dlaczego.org.pl – Dlaczego. Serwis dla Rodziców po Stracie Dziecka, po275
Por. P. Guzdek, Umarłych pogrzebać... Sprawozdanie z konferencji naukowych,
„Studia Socialia Cracoviensia” 5 (2013) nr 1 (8), s. 193–195.
276
Por. Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, Warszawa 2003, nr 64.
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ronienie.pl – Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu, poroniłam.pl, stratadziecka.pl – Wspólnota Rodziców Po Stracie Dziecka, xpk.kienio.com
– ks. Piotr Kieniewicz. Zawierają one dane teleadresowe Telefonu Zaufania, dane kontaktowe psychologów i grup wsparcia, adresy cmentarzy,
na których znajdują się groby dzieci utraconych, terminarze rekolekcji
i warsztatów, informacje o obchodach Dnia Dziecka Utraconego, wykazy
publikacji traktujących o poronieniu. Moderatorzy udostępniają ulotki
informacyjne dla rodziców i personelu medycznego. Rodzice mogą zapoznać się z kompleksowym omówieniem problematyki uprawnień roniących i pomocy socjalnej, zalecanych badań po poronieniu, identyfikacji
płci dziecka przez badania genetyczne, planowania kolejnej ciąży, przepracowania żałoby przez osieroconych. Zainteresowani mogą także skorzystać z gotowych formularzy pism: karty martwego urodzenia, wniosku
o urlop macierzyński, wniosku o wypłatę zasiłku pogrzebowego, wniosku o wypożyczenie bloczków parafinowych. Informacje zgrupowane
są najczęściej w następujących działach: prawo, medycyna, psychologia,
duchowość, porady ekspertów, Dzień Dziecka Utraconego. Szczególnie
wartościowe są dwa działy: forum i historie czytelników, w których rodzice dzielą się własnymi doświadczeniami straty dziecka.
*

*

*

Niektóre publikacje książkowe traktujące o poronieniu samoistnym
podają błędne informacje o przyjętych w Kościele katolickim rozwiązaniach prawnych i liturgicznych dotyczących pogrzebu dzieci nieochrzczonych oraz dyskusjach teologów o możliwości osiągnięcia przez nie
zbawienia. W swoim znanym poradniku O dziecku, które odwróciło się
na pięcie Izabela Barton-Smoczyńska zamieściła następujący opis problematyki liturgicznego pogrzebu dziecka nieochrzczonego zmarłego przed
narodzeniem i teologicznych koncepcji jego zbawienia:
Istnieje specjalny zapis Mszy św. pogrzebowej dziecka nieochrzczonego. Jednakże każdorazowo decyzję o pogrzebie i jego formie podejmuje ordynariusz. Co dokładnie brzmi: „Ordynariusz miejsca może
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zezwolić na pogrzeb kościelny dzieci, których rodzice mieli zamiar
je ochrzcić, a jednak zmarły przed chrztem”. Mogłoby to oznaczać,
że rodziny zmarłych dzieci mogą pochować swoje dzieci na cmentarzu zgodnie z obrządkiem kościelnym. Sprawa nie jest jednakże
taka prosta. Zdarza się niezwykle często, że rodzicom odmawia się
możliwości pochowania dziecka. Dlaczego, pomimo jednoznacznie
określonej praktyki postępowania i pomocy duszpasterskiej wobec
dzieci zmarłych przed porodem lub w jego trakcie, istnieje taka rozbieżność zachowań księży? […] Kłopotem jest bowiem interpretacja statusu dusz dzieci poczętych, lecz zmarłych przedwcześnie.
Według nauki Kościoła życie dziecka od chwili poczęcia jest darem
Boga i dziecko jest objęte Jego miłością. Pytaniem jest jednakże: Na
ile dzieci te są czy też mogą być zbawione, a na ile grzeszne? Wiele
niejasności w temacie grzechu dzieci poczętych wprowadziły słowa
Pisma Świętego: „Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony;
a kto nie uwierzy, ten się potępi” (Mk 16, 16). Zdanie to doczekało się
licznych interpretacji. Według jednej z nich słowa te mogą być wystarczającym dowodem na to, aby uznawać, że dzieci te skazane są na
wieczne potępienie. Nie przyjęły chrztu świętego. Interpretacja taka
nie uwzględnia jednak faktu, że słowa te odnoszą się do świadomej
decyzji przyjęcia bądź odrzucenia wiary. Święty Augustyn złagodził
brzmienie tej interpretacji, uznając, że w przypadku dzieci poczętych
nie można mówić o ich zdolności do czynienia zła (czyli pokalaniu
grzechem pierworodnym). Byt po śmierci dusz dzieci poczętych jest
zawieszony gdzieś pomiędzy piekłem i niebem w miejscu zwanym
przedsionkiem nieba (limbus puerorum). Późniejsze dzieje Kościoła
nie opowiedziały się jednoznacznie ani za opinią św. Augustyna, ani
jego krytyków. W dzisiejszych czasach poświęca się dusze tych dzieci
Miłosierdziu Bożemu. Kościół nadal nie rozstrzygnął problemu dusz
dzieci zmarłych przed porodem. Dokument wydany przez Międzynarodową Komisję Teologiczną w 2007 roku, pt. Nadzieja zbawienia dla
dzieci, które umierają bez chrztu, próbuje określić stanowisko Kościoła w kwestii losu dzieci, które umarły przed chrztem. […]. Dzieciom
zmarłym przed porodem lub w jego trakcie przynależy się Msza św.
pogrzebowa; są dopuszczalne i możliwe różne jej warianty w zależno-
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ści od tego, czy dziecko zostało ochrzczone, czy też nie. Msza św. za
duszę dziecka ochrzczonego i nieochrzczonego różni się tylko treścią
modlitw. Według słów Tadeusza Cieślika w ceremoniale pogrzebowym jest też specjalny formularz liturgii, zwanej pokropkiem, gdzie
właśnie „Kościół modli się i powierza Bożemu Miłosierdziu dziecko
zmarłe przed chrztem”. Jeżeli ksiądz odmawia prawa do pogrzebu,
kieruje się własnym subiektywnym osądem. Pozostaje w sprzeczności z tym, co nakazuje mu czynić prawo kościelne277.

Przytoczony opis zawiera szereg nieścisłości i błędów. Po pierwsze,
biskupi ordynariusze, wydając instrukcje regulujące pochówek zmarłych
w swoich diecezjach, zazwyczaj zawierają w nich również dyspozycje dotyczące możliwości celebrowania liturgii pogrzebu dziecka nieochrzczonego. Duchowieństwo parafialne ma obowiązek kierować się przyjętymi
w ogłaszanych przez biskupa rekomendacjach zaleceniami przy podejmowaniu decyzji o sprawowaniu bądź odmowie celebrowania liturgii
pogrzebu katolickiego w jednostkowych przypadkach. Kapłani nie występują odrębnie za każdym razem do ordynariusza o udzielenie zgody
na pogrzeb dziecka nieochrzczonego, z wyjątkiem faktycznie trudnych
do rozeznania sytuacji duszpasterskich. Mogą one dotyczyć, przykładowo, zamiaru pochowania przez rodziców dziecka abortowanego w ciąży
ektopowej. Wybór jednej z trzech przewidzianych w rytuale form pogrzebu duszpasterze z reguły pozostawiają samym rodzicom, wyjaśniając
istniejące pomiędzy nimi różnice. Nie jest zatem prawdą, iż „każdorazowo decyzję o pogrzebie i jego formie podejmuje ordynariusz”, jak twierdzi autorka. Po drugie, użyte przez nią określenie „interpretacja statusu
dusz dzieci poczętych” uważnemu czytelnikowi, który ma przygotowanie filozoficzno-teologiczne, wprost nasuwa skojarzenia dotyczące statusu ontycznego dusz dzieci nienarodzonych, a nie kwestii ich zbawienia,
o którym w dalszej części wypowiedzi autorka pisze. Jeżeli czytelnik nie
zapozna się z kolejną partią materiału, będzie sądził, iż Kościół rozważa problematykę posiadania przez dziecko prenatalne duszy rozumnej,
szczególnie gdy zna arystotelesowską typologię wyróżniającą trzy rodza277

I. Barton-Smoczyńska, O dziecku, które odwróciło się na pięcie, dz. cyt., s. 14–17.
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je/części duszy: rozumną, zmysłową i wegetatywną278. Po trzecie, BartonSmoczyńska błędnie przypisuje Augustynowi sformułowanie koncepcji
istnienia limbus puerorum, kiedy w rzeczywistości jej autorem jest św.
Tomasz z Akwinu. Augustyn był głównym przedstawicielem i twórcą radykalnego stanowiska zakładającego, że dusze dzieci zmarłych bez chrztu
jako potępione przebywają w piekle i ponoszą dwa rodzaje kar: są pozbawione wizji uszczęśliwiającej (poena damni), czyli bezpośredniego oglądania Boga, oraz cierpią kary cielesne (poena sensus), choć te najlżejsze
z możliwych279. Wbrew twierdzeniom autorki jakoby Augustyn wyrażał
przekonanie, że dzieci te nie są pokalane grzechem pierworodnym, biskup Hippony był głównym oponentem herezji pelagiańskiej i bronił katolickiej prawdy wiary mówiącej, że każda osoba ludzka jest obciążona
grzechem pierworodnym280. Poglądy Augustyna o wiecznym potępieniu
dzieci nieochrzczonych i doświadczaniu przez nich w piekle kar cielesnych odcisnęły znaczące piętno na katolickiej teologii do czasów Doktora
Anielskiego281. Koncepcje o istnieniu tzw. limbus puerorum sformułował
w XIII wieku św. Tomasz z Akwinu. Akwinata czyni z limbus puerorum
jedną z czerech przestrzeni piekła, poza piekłem osób wiecznie potępionych, otchłanią ojców zmarłych przed Chrystusem i czyśćcem282. Każda
z otchłani wyróżnia się odmiennymi karami. Zdaniem św. Tomasza dzieci nieochrzczone ponoszą karę utraty Boga (poena damni), ale nie cierpią kary zmysłów (poena sensus), jak sądził Augustyn283. Otchłań dzieci
nieochrzczonych nie jest zatem przedsionkiem nieba, jak uważa autorka,
lecz jedną z otchłani piekła, w czym Augustyn i Tomasz są zgodni. Po
czwarte, Barton-Smoczyńska wyraźnie nie dostrzega różnicy pomiędzy
278
Por. R. Muszyńska, Koncepcja człowieka w komentarzu św. Tomasza do traktatu
„O duszy” Arystotelesa, „Studia Theologica Varsaviensia” 39: 2001 nr 1, s. 75–77.
279
Por. M. Machinek, Miejsce pośrednie? O wiecznym losie dzieci zmarłych bez chrztu,
w: Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego, dz. cyt., s. 62.
280
Por. tamże.
281
Por. tamże, s. 63.
282
Por. tamże, s. 63–64.
283
Por. M. Ficoń, Egzystencjalne konsekwencje przemian w teologicznym rozumieniu
losu dzieci zmarłych bez chrztu świętego, dz. cyt., s. 39–40.
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grzesznością dziecka a samym grzechem pierworodnym, lecz dokonuje
utożsamienia tych pojęć, używając ich wręcz jako synonimów. Dyspozycja moralna osoby oznaczana przez pojęcie grzeszności jest skutkiem
grzechu pierworodnego, będącego skazą ludzkiej natury dziedziczoną
niezależnie od woli człowieka. Dziecko prenatalne nie może być grzeszne
we właściwym tego słowa znaczeniu, czyli świadomie dopuszczać się zła
i zaciągać winy osobistej. Zadane zatem przez autorkę pytanie: „Na ile
dzieci te są czy też mogą być zbawione, a na ile grzeszne?” jest absolutnie
nieuprawnione i niezgodne z Magisterium Kościoła oraz dowodzi braku
zrozumienia pojęć teologicznych. Urząd Nauczycielski wyraźnie podkreśla, iż dzieci martwo urodzone nie mają osobistej winy. Kościół nie sprawuje bowiem mszy pogrzebowej w intencji zgładzenia osobistych grzechów dziecka, lecz pocieszenia rodziców i zawierzenia go Bożemu miłosierdziu z uwagi na grzech pierworodny, którym w akcie poczęcia, czyli
przekazania przez rodziców natury ludzkiej, zostało obciążone. Wydaje
się, iż Barton-Smoczyńska jest tego świadoma, mając na uwadze jej komentarz do różnych interpretacji Mk 16, 16 odnoszonych do zbawienia
dzieci zmarłych przed narodzeniem. Używa jednak błędnego teologicznie języka. Po piąte, zadziwia twierdzenie autorki, że „Msza św. za duszę
dziecka ochrzczonego i nieochrzczonego różni się tylko treścią modlitw”.
Niejako w tle tego zdania dochodzi do głosu założenie, że msze św. mogą
się różnić między sobą czymś jeszcze poza danym formularzem mszalnym. Każda Eucharystia jest zawsze tą samą Najświętszą Ofiarą, w której
Jezus Chrystus w sposób bezkrwawy ofiarowuje się Ojcu, urzeczywistniając pod postaciami chleba i wina misterium paschalne. Być może jest
to oczywiste dla Izabeli Barton-Smoczyńskiej, a przywołana wątpliwość
może przez nią zostać oceniona jako krzywdząca nadinterpretacja. Niemniej jednak zawarte w cytowanym opisie sformułowania narażają autorkę na te i podobne im zarzuty. Wreszcie, po szóste, nie istnieje w Kościele
katolickim formularz liturgii pokropku. Posoborowe dokumenty i księgi
liturgiczne nie używają tego określenia i nie przewidują możliwości celebrowania takiej liturgii. Księga liturgiczna Obrzędy pogrzebu dostosowane
do zwyczajów diecezji polskich zawiera trzy scharakteryzowane wcześniej

Poronienie samoistne i pogrzeb dziecka poronionego…

383

formy liturgii pogrzebu dziecka nieochrzczonego, które autorka przemilcza. Żadna z nich nie nosi miana pokropku. Nie znaczy to oczywiście, iż
w duszpasterstwie parafialnym, zwłaszcza przed soborem watykańskim
II, nie praktykowano obrzędu zwanego potocznie pokropkiem, na który
składało się pokropienie trumny wodą i krótka modlitwa kapłana284. Nie
była to jednak liturgia pogrzebu dziecka nieochrzczonego przewidziana
prawem, lecz obrzęd quasi-liturgiczny, którego forma w dużej mierze zależała od inicjatywy kapłana. Kodeks prawa kanonicznego z 1917 roku
zabraniał bowiem sprawianie liturgicznego pogrzebu dzieciom nieochrzczonym (kan. 1239 § 1). Przyjęte po soborze watykańskim II prawodawstwo i dyscyplina liturgiczna Kościoła zmieniły w tym zakresie praktykę duszpasterską. Błędne przekonania o nadal funkcjonującej praktyce
pokropków być może wynikają z mylnego utożsamienia tego obrzędu
z obecną, trzecią formą liturgii pogrzebu dziecka nieochrzczonego, na
którą składa się jedna stacja odprawiana w kościele lub na cmentarzu,
co zdaje się tłumaczyć upowszechnianą przez Barton-Smoczyńską opinię
Tadeusza Cieślika.
Pomimo podniesionych krytycznych uwag nie sposób nie przyznać
racji autorce, iż odmowa celebracji liturgii pogrzebowej dziecka nieochrzczonego zmarłego przed narodzeniem, jeżeli tylko rodzice pragnęli
je ochrzcić i sami nie pozbawili go życia, jest wyłącznie nieuprawnioną
samowolą kapłana. W parafiach rodzice wciąż napotykają na nieprzychylne postawy duszpasterzy. Ich oddziaływanie społeczne jest wysoce
antywychowawcze i wprowadza dezorientację w zakresie osobowej godności dziecka przed narodzeniem. Wskazane uchybienia w cytowanej
pracy Izabeli Barton-Smoczyńskiej nie mogą jednak zaważyć na negatywnej ocenie kompetencji autorki, która jest znakomitym i niezwykle
doświadczonym psychologiem, wspierającym rodziców po stracie dziecka w okresie pre- i perinatalnym. Jej publikacje były jednymi z pierwszych w polskiej literaturze przedmiotu, które przełamały społeczne tabu
wobec śmierci dziecka przed narodzeniem.
284

Por. P. Morciniec, Bioetyka personalistyczna wobec zwłok ludzkich, dz. cyt., s. 173.
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Utrata dziecka na skutek poronienia samoistnego nie zawsze jest
przeżywana przez rodzinę zmarłego jako wydarzenie śmierci osoby ludzkiej. Postawy rodziców w niepowodzeniu prokreacyjnym są zróżnicowane i wieloczynnikowo uwarunkowane. Częsta w polskim społeczeństwie
rezygnacja rodziców z wyprawienia pogrzebu dziecku zmarłemu przed
narodzeniem skłania do podjęcia namysłu nad możliwymi przyczynami takich decyzji rodzicielskich. Należy uczciwie przyznać, iż w licznych
przypadkach personel medyczny nie informuje roniących o możliwości
organizacji pochówku i z tego względu pozbawia ich prawa do podjęcia
decyzji co do dalszego postępowania ze zwłokami dziecka.
Rozpatrywana problematyka została ujęta w szerszym kontekście poronienia samoistnego, bez zawężania toku analiz wyłącznie do kwestii
pogrzebu utraconego dziecka. W niniejszym studium starano się zatem
zachować holistyczne podejście badawcze. Pozwoliło ono na uwzględnienie prawno-medycznej, psychospołecznej, bioetyczno-moralnej i pastoralno-liturgicznej perspektywy doświadczania przez rodziców niepowodzenia prokreacyjnego. Umożliwiło to również wyakcentowanie
moralnej powinności poszanowania zwłok dziecka poronionego przez
wyprawienie jego godziwego pogrzebu.
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Przyjęta perspektywa badawcza zaciążyła na strukturze pracy.
W pierwszym rozdziale przywołano kryteria definicyjne poronienia samoistnego, obowiązujące w praktyce klinicznej, piśmiennictwie naukowym, rekomendacjach międzynarodowych i regulacjach prawa polskiego. Dokonano charakterystyki poronienia przedklinicznego, omawiając zarówno momenty krytyczne subklinicznego etapu rozwoju ciąży,
w których ryzyko poronienia jest wysokie, jak również częstotliwość jego
występowania w tym okresie. Przedstawiono specyfikę poronienia klinicznego w kontekście diagnostyki biochemicznej i ultrasonograficznej
wczesnej ciąży. Podano jego epidemiologię. Scharakteryzowano poszczególne typy poronienia klinicznego wraz z postępowaniem diagnostycznym i terapeutycznym właściwym dla każdego z nich. Postawiono postulat podjęcia w trybie samokształcenia edukacji prenatalnej przez małżonków planujących poczęcie dziecka, które winno być kontynuowane
w kolejnych tygodniach ciąży.
W drugim rozdziale pracy zaprezentowano typologię możliwych
przyczyn poronienia spontanicznego. Dokonano pogłębionej eksplikacji genetycznych, anatomicznych, morfologicznych, immunologicznych,
endokrynologicznych, infekcyjnych, środowiskowych i jatrogennych
czynników warunkujących wystąpienie poronienia samoistnego. Stwierdzono, że programy edukacyjne na poziomie szkolnictwa podstawowego,
gimnazjalnego, średniego oraz wyższego na kierunkach studiów związanych z poradnictwem rodzinnym w sposób niewystarczający dostarczają
merytorycznej wiedzy o niepowodzeniach prokreacyjnych, nie formują
odpowiedzialnych postaw rodzicielskich do właściwego przeżycia ewentualnej śmierci dziecka przed narodzeniem oraz nie przygotowują do
udzielania stosownego wsparcia rodzicom tracącym dziecko w prenatalnym okresie jego rozwoju. Skonstatowano, iż brak społecznego zrozumienia istoty poronienia samoistnego skutkuje bezpodstawnym samooskarżaniem się rodziców o jego śmierć. Prowadzi do wykształcenia negatywnych postaw środowiska roniących wobec przeżywanej przez nich
traumy po śmierci dziecka prenatalnego oraz podejmowanych starań
o pochowanie ciała zmarłego. Sformułowano postulat upowszechnienia
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w społeczeństwie wiedzy o istocie i specyfice etiopatogenezy poronienia
spontanicznego, jednak z wykluczeniem dostarczenia przyszłym rodzicom zbyt szczegółowych informacji o patologiach ciąży. Szczegółowa
wiedza o możliwych zaburzeniach przebiegu ciąży może bowiem powodować postawy lękowe rodziców i nadmierną koncentrację na potencjalnych symptomach komplikacji położniczych. Okres ciąży winien być
natomiast przeżywany jako radosne oczekiwanie na narodziny dziecka
i szczególny czas wzajemnej bliskości małżonków.
W trzecim rozdziale pracy omówiono rolę więzi prenatalnej jako
głównego wyznacznika postaw rodziców wobec poronienia, zmarłego
dziecka i jego pogrzebu. Ukazano wpływ wzorców społeczno-kulturowych na sposób przeżywania ciąży przez rodziców. Przywołano znaną
w literaturze przedmiotu tezę, przyrównującą okres ciąży do rozwojowego kryzysu psychologicznego. Stwierdzono, iż od pojęcia kryzysu,
mającego pejoratywne konotacje, bardziej adekwatne jest pojęcie rozwojowej destabilizacji. Scharakteryzowano proces adaptacji małżonków
w poszczególnych trymestrach ciąży do faktu poczęcia dziecka i jego
prenatalnego rozwoju oraz nowych zadań rodzicielskich. W ten sposób
uchwycono przebieg powstawania więzi prenatalnej rodziców z dzieckiem. Wskazano wydarzenia przełomowe w rozwoju tej więzi, jak ultrasonograficzna wizualizacja dziecka czy pierwsze odczucie jego ruchów.
Podano czynniki warunkujące rozwój przywiązania ojcowskiego i macierzyńskiego do dziecka przed narodzeniem. Wyróżniono czynniki mogące zaburzyć lub wręcz zahamować powstanie i intensyfikację przywiązania rodzicielskiego w okresie prenatalnym. Skonstatowano, iż jakość
więzi prenatalnej i zespół modelujących ją czynników są główną determinantą decydującą o postawach rodziców w niepowodzeniach prokreacyjnych. Wyszczególniono poznawcze, emocjonalno-motywacyjne
i behawioralne komponenty tej postawy. Związek pomiędzy postawą rodziców wobec poronienia, zmarłego dziecka i jego pogrzebu a jakością
więzi prenatalnej wiążącej rodzica z dzieckiem przed jego śmiercią ukazano na przykładzie afirmowanej przez rodzica aksjologii danego typu
wychowania seksualno-prokreacyjnego, które jest jednym z istotnych,
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spośród wielu innych, choć rzadko omawianych w literaturze czynników
kształtujących przywiązanie rodzica do dziecka w okresie ciąży. Główny nacisk położono na postawy rodzicielskie wynikające z personalistycznej aksjologii katolicko-normatywnego i naturalistycznej aksjologii
laicko-permisywnego wychowania seksualnego. Omawiając postawy
rodzicielskie w niepowodzeniach położniczych, uformowane przez system wartości właściwy dla określonego typu wychowania seksualnego,
opisano personalistyczny i biologistyczny paradygmat prokreacji oraz
personalistyczne i naturalistyczne koncepcje statusu antropologicznego
dziecka prenatalnego właściwe dla każdego z nich. Dokonano rozróżnienia pomiędzy wychowaniem prenatalnym a stymulacją prenatalną.
Następnie przedstawiono rolę personelu medycznego w doświadczaniu
przez rodziców poronienia. Wyodrębniono przesłanki przemawiające za
odpowiedzialnością zespołu oddziałów położniczo-ginekologicznych za
stan psychiczny rodziców opuszczających szpital po prenatalnej stracie
dziecka i poszanowanie jego zwłok lub szczątków. Podano przykłady niewłaściwych postaw personelu wobec roniących. Podjęto próbę identyfikacji możliwych przyczyn negatywnych zachowań lekarzy, położnych
i pielęgniarek wobec rodziców przeżywających poronienie samoistne
dziecka. Wskazano, jakie postawy są uznawane przez roniących za pożądane. Przywołano badania empiryczne określające charakterystyki
postaw lekarzy, ujawnianych zarówno w ich pracy zawodowej wobec pacjentek z niepowodzeniami położniczymi, jak również wobec strat własnych dzieci w okresie pre- i perinatalnym oraz oceniające stopień przygotowania lekarzy do komunikacji z rodzicami w sytuacji śmierci dziecka
przed narodzeniem. Opisano warunki, które winny być zachowane przez
personel medyczny przy okazywaniu rodzicom ciała zmarłego dziecka
podczas pożegnalnego spotkania. Oceniono wydawane przez instytucje
administracji rządowej i ministerstwo zdrowia rekomendacje postępowania z pacjentkami po stracie, skierowane do pracowników oddziałów
położniczo-ginekologicznych. Podkreślono pozytywny wpływ publikowanych rekomendacji na zmianę dotychczas negatywnego podejścia
społecznego do rodziców w niepowodzeniach prokreacyjnych i pogrze-
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bów dzieci zmarłych przed narodzeniem. Dostrzeżono jednak błędne założenie leżące u ich podstaw, polegające na zapewnieniu roniącym możliwości pożegnania dziecka i wyprawienia jego pogrzebu, jednak nie ze
względu na przysługującą mu za życia godność osobową, lecz wyłącznie
dla zaspokojenia potrzeb psychicznych rodziców. W dalszej kolejności
zdefiniowano pojęcie kultury ronienia oraz omówiono dynamikę przebiegu żałoby roniących małżonków. Ukazano możliwy wpływ środowiska rodziców na sposób przeżywania przez rodzinę żałoby i decyzję
o organizacji pogrzebu. Omówiono psychologiczne następstwa poronienia samoistnego dla osieroconych o charakterze krótko- i długofalowym
oraz potencjalne zaburzenia procesu żałoby. Podniesiono kwestię naturalnego zróżnicowania płciowego reakcji psychologicznych małżonków
na śmierć dziecka i jego konsekwencje dla wspólnotowego przeżywania
straty. Podkreślono szczególnie trudną kondycję psychofizyczną rodziców z poronieniami nawykowymi. Rozważono ponadto problematykę
towarzyszenia dzieciom w żałobie przez rodziców po śmierci brata lub
siostry w okresie prenatalnym. Przedstawiono w formie instruktażu dwie
drogi organizacji pogrzebu dziecka poronionego – gdy płeć dziecka jest
znana i gdy rodzice rezygnują z jej identyfikacji przez wykonanie badań
genetycznych. Całość analiz trzeciego rozdziału zamknęła prezentacja
nauczania Kościoła katolickiego o konieczności godziwego pochowania
ciał dzieci nienarodzonych i omówienie liturgii pogrzebowej dziecka nieochrzczonego.
Przeprowadzone analizy pozwalają na sformułowanie następujących
wniosków:
• Poronienie samoistne jest niepowodzeniem położniczym o znaczącym zasięgu społecznym, powodującym psychospołeczne i moralno-duchowe następstwa dla systemu rodzinnego i środowiska społecznego roniących rodziców. Zaciąga ono rodzicielską powinność
pochowania zwłok dziecka prenatalnego zgodnie z obowiązującym
rytuałem pogrzebowym, godnym osoby ludzkiej.
• Miarą społecznego podejścia do dzieci nienarodzonych i poziomu
kultury ronienia w danym społeczeństwie są postawy ujawniane wo-
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bec poronionego dziecka i moralnej powinności pochowania jego
zwłok z obrządkiem pogrzebowym należnym osobie ludzkiej.
Poronienie samoistne jest postrzegane przez osieroconych rodziców
jako wydarzenie wstydliwe. Społeczną dezaprobatę dla organizacji
pogrzebów dzieci poronionych należy wiązać z dominującymi w społeczeństwie, depersonalizującymi nienarodzonych przekonaniami
o statusie antropologicznym człowieka w prenatalnym stadium jego
życia oraz niską świadomością specyfiki etiopatogenezy poronienia
samoistnego jako niezawinionej przez rodziców patologii ciąży. Skalę zaniedbań rodzicielskich moralnej powinności pochowania zwłok
zmarłego dziecka obrazuje wysoka liczba ciał poronionych dzieci pozostawianych w szpitalnych prosektoriach oraz powodowane nimi
licznie inicjatywy zbiorowych pochówków zwłok dzieci martwo urodzonych.
Śmierć dziecka w wyniku poronienia samoistnego jest wydarzeniem
całej rodziny. Ukrywanie faktu śmierci nienarodzonego brata lub siostry przed rodzeństwem zmarłego niesie ze sobą negatywne konsekwencje. Nie znając bowiem faktycznego powodu smutku rodziców,
żyjące potomstwo może bezpodstawnie obwiniać się o ich trudną
kondycję psychofizyczną i ewentualne konflikty.
Pogrzeb dziecka prenatalnego stanowi nieporównywalny z żadnym
innym środek wychowawczy dla rodzeństwa poronionego dziecka
i środowiska społecznego osieroconych. Kształtuje on postawę odpowiedzialności za poczęte życie, afirmacji godności człowieka przed
narodzeniem i szacunku dla ciał dzieci martwo urodzonych.
Pogrzeb chrześcijański przysługuje zmarłemu dziecku prenatalnemu
ze względu na posiadaną przez niego za życia osobową tożsamość
ontyczną i pietyzm przynależny ludzkim zwłokom. Nie można ograniczać konieczności organizacji pogrzebu do realizacji potrzeb psychicznych roniących, bez pierwszorzędnego uwzględnienia godności
osobowej przysługującej zmarłemu dziecku przed śmiercią.
Wartości życia dzieci zmarłych w poronieniu subklinicznym i klinicznym nie można mierzyć przez pryzmat ich gatunkowej przydatności
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i biologicznej wydajności. Wartość ta, niepodlegająca ocenie, wypływa z pełni posiadanej przez dzieci prenatalne osobowej tożsamości
ontycznej i niepodważalnego autoteleologizmu ich krótkiego osobowego życia biologicznego. Poronione dziecko, jak każda osoba ludzka,
jest bowiem „jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla
niego samego”1.
• Przy pełnym poszanowaniu intymności żałoby osieroconych nie należy wykluczać społecznego i eklezjalnego wymiaru przeżywania żalu
rodziców po stracie dziecka i jego pogrzebu. Z tego względu nie powinno się czynić z liturgii pogrzebowej dzieci nieochrzczonych, celebrowanej w kościele parafialnym, prywatnej uroczystości rodzinnej.
Kapłani winni uświadamiać rodziców, jak wielką rolę ewangelizacyjną
we wspólnocie parafialnej odgrywa ich godna naśladowania postawa
rodzicielska, pełna miłości i szacunku dla dziecka zmarłego przed narodzeniem.
• Aksjologie katolicko-normatywnego i laicko-permisywnego wychowania seksualnego wpływają na ujawnianie przez afirmujących je rodziców odmiennych postaw rodzicielskich w przebiegu ciąży i niepowodzeniu położniczym.
• Do głównych determinantów wpływających na decyzję rodziców o organizacji pogrzebu lub rezygnacji z możliwości wyprawienia pochówku poronionego dziecka należą: dojrzała osobowość roniących, cechy
charakteru i integracja psychiczna osieroconych, charakterystyczne
dla rodziców sposoby rozwiązywania sytuacji stresowych, wiedza
o prenatalnym rozwoju człowieka, wiedza o uprawnieniach socjalnych
przysługujących rodzicom po śmierci dziecka w okresie prenatalnym,
postawy personelu medycznego, jakość opieki medycznej w placówce szpitalnej, postawy osób ze środowiska roniących, udzielone rodzicom wsparcie społeczne lub jego brak, postawa współmałżonka,
jakość więzi małżeńskiej, okoliczności ronienia, przeszłość położnicza
roniących, wyznawany światopogląd i afirmowana aksjologia właści1
Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes, dz. cyt., nr 24, pkt 3.
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wa dla danego typu wychowania seksualno-prokreacyjnego, podzielane przekonania o statusie antropologicznym dziecka przed narodzeniem, czynniki warunkujące powstanie i rozwój więzi prenatalnej,
jakość więzi prenatalnej z dzieckiem przed jego śmiercią, znajomość
nauczania Kościoła katolickiego o pogrzebach dzieci nieochrzczonych
i utożsamianie się ze wskazaniami Urzędu Nauczycielskiego w tym zakresie, postawy kapelana szpitalnego i duszpasterzy parafialnych.
Uzyskane wyniki analiz uprawniają do sformułowania następujących
postulatów pastoralnych:
• W przeszłości wydzielano odrębne kwatery dziecięce na cmentarzach.
Powinno się odstąpić od tej praktyki i upowszechnić zwyczaj chowania zwłok dzieci w rodzinnych grobowcach. Dziecko należy bowiem
do rodziny i winno spoczywać ze swoimi przodkami w grobowcu rodzinnym. Kwatery dziecięce przypominają cmentarne getta.
• Pilną potrzebą jest wprowadzenie na poziomie szkoły podstawowej,
gimnazjalnej, zawodowej i średniej międzyprzedmiotowej ścieżki dydaktycznej z zakresu edukacji prenatalnej i niepowodzeń położniczych,
szczególnie w programach nauczania wychowania do życia w rodzinie,
biologii i religii. Równie istotnym zadaniem małżonków jest uzyskiwanie wiedzy o prenatalnym rozwoju człowieka i możliwych zagrożeniach jego prawidłowego wzrostu wewnątrzmacicznego w ramach samokształcenia w okresie prekoncepcyjnym i podczas ciąży. Pozyskana
wiedza o psychofizycznych osiągnięciach rozwojowych dziecka w poszczególnych stadiach życia prenatalnego i ewentualnych patologiach
ciąży ma istotne znaczenie dla formowania komponentu poznawczego
postawy rodzicielskiej w procesie nawiązywania przez rodziców więzi
prenatalnej z dzieckiem, doświadczania przez osieroconych niepowodzenia prokreacyjnego oraz udzielanego roniącym wsparcia społecznego.
• Niewypełnianie przez małżonków rodzicielskiego obowiązku pochowania ciała dziecka poronionego rodzi konieczność organizacji zbiorowych pogrzebów dzieci zmarłych przed narodzeniem. Podejmo-
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wane przez ruchy kościelne i środowiska pro-life działania, mające na
celu wypracowanie stałej współpracy szpitali, parafii, urzędów gmin,
urzędów stanu cywilnego, ośrodków pomocy społecznej i administracji cmentarzy na rzecz systematycznych zbiorowych pogrzebów dzieci
utraconych w niepowodzeniach prokreacyjnych, zasługują na najwyższe uznanie i kontynuację. Nieodzowna jest jednak praca formacyjna,
która przypomni rodzicom o ich moralnym i rodzicielskim obowiązku pochowania zwłok dziecka prenatalnego we własnym zakresie.
• Naglącą potrzebą jest wprowadzenie w ratio studiorum studiów filozoficzno-teologicznych alumnów seminariów duchownych, diecezjalnych i zakonnych rozbudowanego modułu dydaktycznego z zakresu
duszpasterstwa rodzin, obejmującego problematykę niepowodzeń
prokreacyjnych, odpowiedzialnego rodzicielstwa, naturalnego planowania rodziny, bioetyki, psychopedagogiki prenatalnej, psychologii
i pedagogiki rodziny. Wskazane dyscypliny winny być również wykładane na studium proboszczowskim, w ramach formacji księży wikariuszy, kongregacji rejonowych i dekanalnych duchowieństwa.
• Niezbędne jest podjęcie nauczania o zbawieniu oraz chrześcijańskim
obowiązku pochowania ciał dzieci zmarłych przed narodzeniem
według katolickiego obrządku pogrzebowego w ramach katechezy
szkolnej, parafialnej katechezy małżonków i rodzin, liturgiczno-katechetycznego przygotowania młodzieży do sakramentów bierzmowania i małżeństwa, nauczania homiletycznego, rekolekcji i misji parafialnych.
• Osobom posługującym w parafialnych, dekanalnych i specjalistycznych poradniach rodzinnych oraz wydziałach katechezy i duszpasterstwa rodzin kurii diecezjalnych, które dysponują odpowiednimi
kwalifikacjami i doświadczeniem, należy zlecić przygotowanie specjalnych materiałów dydaktycznych dla celów edukacyjnych i homiletycznych, omawiających zagadnienia liturgii pogrzebowej dziecka
nieochrzczonego i stanowisko Kościoła odnośnie do zbawienia dzieci,
które umierają przed narodzeniem bez chrztu. Wymienione agendy
kościelne winny służyć poradnictwem prawnym i psychopedagogicz-
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nym rodzicom poszukującym wsparcia w organizacji pogrzebu dziecka poronionego oraz specjalistycznej pomocy psychologicznej i kierownictwa duchowego w przepracowaniu żałoby po stracie.
W wybranych parafiach dekanatu powinno się zorganizować grupy
wsparcia dla rodziców po stracie dziecka w niepowodzeniu położniczym, a informacje o ich działalności systematycznie podawać do wiadomości wiernych. Duże możliwości w tym względzie mają redakcje
mediów katolickich.
Ze strony parafii należy uczynić wszystko, by koszty pogrzebu dziecka
nie uniemożliwiały mniej zamożnym i ubogim rodzinom jego organizacji.
W ramach duszpasterstwa służby zdrowia, jak również w programach nauczania lekarzy, pielęgniarek i położnych na uniwersytetach
medycznych oraz w programach specjalizacji z medycyny rodzinnej,
pediatrii, położnictwa i ginekologii należy podjąć formację personelu
medycznego, przygotowującą go do świadczenia roniącym rodzicom
wsparcia moralnego, duchowego i psychologicznego oraz uwrażliwiającą na godność dziecka prenatalnego i szacunek dla zwłok dzieci
martwo urodzonych.
Inicjatywą godną rozważenia jest podjęcie starań o ogłoszenie przez
Konferencję Episkopatu Polski Roku Dziecka Utraconego wraz z opracowaniem programu duszpasterskiego jego obchodów. Istotnym wkładem polskich biskupów w formowanie odpowiedzialnych postaw rodzicielskich i konstruktywnych nastawień społecznych wobec dzieci
umierających na skutek niepowodzeń położniczych, byłby coroczny list
KEP na Dzień Dziecka Utraconego (15 października).
Pryncypialnym zadaniem jest wdrożenie nowego zrównoważonego
podejścia społecznego do niepowodzeń położniczych, w tym poronienia samoistnego, które nie umniejsza znaczenia potrzeb psychicznych
rodziców po stracie i nie kwestionuje ich rodzicielskiego obowiązku
pochowania ciała dziecka prenatalnego.
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Kontestacja przez najbliższe środowisko decyzji rodziców o sprawieniu zmarłemu dziecku pochówku bądź zaniedbanie przez nich samych
tej powinności, to często występujące nadużycia. Pośród negatywnych
zachowań i postaw, jakie mogą towarzyszyć niewłaściwemu podejściu do
organizacji pogrzebu dziecka zmarłego w niepowodzeniu położniczym,
można również wskazać:
• ekskluzywizm rytuału pogrzebowego – zawężanie liturgii pogrzebowej do prywatnej uroczystości religijnej, co niewątpliwie ogranicza
zasięg apostolskiego oddziaływania niekiedy wręcz heroicznej postawy rodziców afirmujących godność osobową zmarłego dziecka, która
zostaje publicznie potwierdzona przez celebrowanie liturgii żałobnej.
• psychologizacja rytuału pogrzebowego – sprowadzenie chrześcijańskiego, liturgicznego pogrzebu dziecka wyłącznie do kwestii terapeutycznego wpływu rytuału pożegnania na przeżywających żałobę
rodziców, z pomniejszeniem znaczenia pierwszorzędnego celu liturgii – zawierzenia dziecka Bożemu Miłosierdziu oraz wyrażenia aktu
wiary i nadziei w zmartwychwstanie do szczęśliwości wiecznej dzieci
zmarłych bez chrztu. Podobnie istnieje zagrożenie ograniczenia społecznego wsparcia rodziców wyłącznie do aspektu psychologicznego
z pominięciem najistotniejszego wymiaru – duchowego (sakramentalnego) i moralnego, które stanowią pewne źródło chrześcijańskiej
nadziei.
• indywidualizacja rytuału pogrzebowego – zbyt daleko idące ingerencje rodziców w przebieg liturgii poprzez wprowadzanie elementów
(gestów, zachowań, muzyki, tekstu) mających przesadnie eksponować
ich własne przeżycia towarzyszące stracie oraz niezrealizowane oczekiwania i plany związane ze zmarłym dzieckiem.
• szkodliwy formalizm – formalności dotyczące organizacji pogrzebu
powinny być ograniczone do niezbędnego minimum, aby kwestie
finansowe i udręka wynikająca z pokonywania kolejnych trudności
w uzyskaniu dokumentacji, nie powiększały traumy rodziny po śmierci dziecka i nie utrudniały spokojnego przeżycia tego doświadczenia
przede wszystkim w wymiarze rodzinnym.
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• nieprzezwyciężenie ukrytego kompleksu przeszłości – wspólnota
eklezjalna z pokorą i szczerością powinna uznać fakt odmawiania
dzieciom zmarłym bez chrztu katolickiego pogrzebu oraz wynikające
z tego stanowiska, dziś już wstydliwe praktyki pastoralne dominujące
przed soborem watykańskim II i nierzadko stosowane na poziomie
licznych parafii jeszcze przez przez wiele lat po przeprowadzeniu soborowej reformy liturgicznej i promulgacji nowego kodeksu prawa
kanonicznego (1983). Niewątpliwie nie miały one pozytywnego wpływu na świadomość rodzin katolickich w zakresie tożsamości osobowej dziecka martwo urodzonego i znacząco zaciążyły na mentalności
przeciętnego katolika. Z tego względu konieczna jest obecnie cierpliwa praca duszpasterska, cechująca się łagodnością i wyrozumiałością,
której pierwszorzędnym zadaniem będzie ukazanie moralnej powinności celebrowania liturgii pogrzebowej dziecka zmarłego bez chrztu
i jego godziwego pochówku jako najbardziej fundamentalnego wymogu etycznego.
Z moralnego, społecznego i duszpasterskiego punktu widzenia konieczne jest rozważenie dwóch stosunkowo nowych zagadnień, pilnie
domagających się pogłębionej analizy i wskazania szczegółowych kryteriów postępowania: zgłaszanego przez rodziców pragnienia organizacji
liturgicznego pogrzebu abortowanego przez nich dziecka (np. w ciąży
ektopowej) oraz godziwego pochówku zamrożonych zarodków powołanych do życia w procedurze in vitro, które nie zostaną transferowane do
łona matek. W niniejszej monografii z rozmysłem odstąpiono od podjęcia wskazanych problemów. Nie chciano bowiem w jednej pracy łączyć
sytuacji zawinionej i niezawinionej śmierci dziecka prenatalnego, dążąc
tym samym do przełamania stereotypowego podejścia do rodziców z doświadczeniem poronienia samoistnego, nierzadko charakteryzującego
się podejrzliwym nastawieniem środowiska co do faktycznych okoliczności śmierci dziecka.
Autor dostrzega niedoskonałości tego studium. Wyraża jednak nadzieję, iż przysłuży się ono do zwiększenia świadomości rodziców w za-
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kresie spoczywającej na nich moralnej powinności pochowania zgodnie z chrześcijańskim rytuałem pogrzebowym zwłok dziecka zmarłego
na skutek poronienia samoistnego. Pragnie okazać wdzięczność wobec
tych członków personelu medycznego, którzy z wyrozumiałością i wrażliwością informują rodziców o możliwości indywidualnego pochówku
dziecka i zachęcają do jego wyprawienia. Z podziwem odnosi się do
rodziców, którzy pomimo rozlicznych trudności i sprzeciwu najbliższego środowiska niekiedy wręcz heroicznie wytrwali w powziętym postanowieniu oddania szacunku ciału własnego dziecka i dokonali jego
godziwego pogrzebu.
Pragnąc bardzo osobiście pożegnać zmarłe dziecko, rodzice nierzadko piszą list pożegnalny, który odczytują na zakończenie liturgii
pogrzebowej. Lektura tych listów pozwala poznać głęboką relację rodziców z poronionym dzieckiem. Wydaje się ze wszech miar wskazane, aby zakończyć prowadzone w tej pracy rozważania przytoczeniem
treści jednego z nich. Autorami poniższego listu są rodzice Ani, która
zmarła w 9. tygodniu ciąży:
Kochana Córeczko, Droga Aniu,
bardzo pragnęliśmy Twoich narodzin. Jesteś naszym długo wyczekiwanym dzieckiem. Twoja śmierć była dla nas absolutnie niespodziewana. Wiele osób wmawiało nam, że Twoje odejście to z pozoru
błahe wydarzenie, że tak naprawdę Cię nie było. Nie chciano dostrzec
Twojej obecności, zwłaszcza wtedy, gdy odeszłaś do Boga. Byłaś, jesteś i na zawsze pozostaniesz naszą ukochaną córką, bez względu
na to, jak długo trwało Twoje ziemskie życie. Dziś, kiedy składamy
Twoje ciało do grobu, pragniemy raz jeszcze publicznie wyrazić Ci
naszą miłość. Pomimo bólu i cierpienia, które towarzyszą Twojemu
odejściu, razem z Twoim rodzeństwem pragniemy w kręgu rodziny przeżyć te trudne chwile rozstania. Doświadczyliśmy wspólnie
w ostatnich tygodniach wiele cierpienia. Podważano Twoją godność
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dziecka, zaprzeczano Twojemu człowieczeństwu, negowano potrzebę
okazania szacunku Twojemu ciału. Ból Twojej śmierci został dalece
spotęgowany odzieraniem Cię z ludzkiej godności i sprowadzaniem
do rzędu przedmiotu. Dziś pośród nas nie ma tych, którzy tak nieludzko Cię traktowali, a przecież jako osoby z Tobą spokrewnione
powinny tu być obecne. Nie miej im tego za złe. Przed nimi jest jeszcze długa droga dojrzewania do zrozumienia pełni człowieczeństwa.
Powierzamy Twoje zbawienie Bożemu Miłosierdziu i Najświętszej Maryi Pannie. Dziś już nie możemy Cię wziąć w ramiona. Niech
Maryja uczyni to za nas. Niech przytuli Cię do swego serca. Poczuj
dobro i słodycz Jej miłości. Serca Jezusa i Maryi niech będą Twoim
domem, Twoją radością i Twoim oczekiwaniem na spotkanie z nami.
Kochana córeczko, bądź obecna w naszym codziennym życiu
i sama prowadź nas do Boga, którego, jak ufamy i wierzymy, oglądasz już twarzą w twarz. Składamy Twoje nowe życie w Jego ojcowskich ramionach, nieustannie i już na zawsze tuląc do naszych serc.
Spoczywaj w pokoju, najdroższa Aniu!
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PIERWSZA FORMA POGRZEBU DZIECI, ZAWIERAJĄCA STACJE
W DOMU, W KOŚCIELE I PRZY GROBIE
Śmierć dziecka jest doświadczeniem szczególnie bolesnym dla jego rodziców. Jeszcze boleśniejszym przeżyciem dla rodziców katolickich jest śmierć
dziecka nieochrzczonego. Należy o tym pamiętać, odprawiając pogrzeb dzieci.
STACJA PIERWSZA: W DOMU ZMARŁEGO DZIECKA
W miejscu, w którym spoczywa ciało zmarłego dziecka, należy przed pogrzebem przygotować krzyż procesyjny, a jeżeli jest taki zwyczaj, także białe
chorągwie. Kapłan razem z ministrantami niosącymi wodę święconą udaje się
do domu, w którym spoczywa ciało zmarłego dziecka. Wchodząc, pozdrawia
obecnych, po czym wkłada albę lub komżę, stułę (i kapę) koloru białego. Jeżeli
kapłan odprawiający pogrzeb jest odziany w kapę, mogą mu asystować dwaj
diakoni odziani w dalmatyki albo dwaj kapłani odziani w stuły lub kapy.
OBRZĘDY WSTĘPNE
Kapłan czyni znak krzyża i zwraca się do obecnych ze słowami pociechy
płynącej z wiary, posługując się słowami Pisma Świętego.
K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen.
A. Por. 2 Kor 1, 3.
K: Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy niech będzie z wami
wszystkimi.
W: Amen.
B. Albo: Por. 2 Tes 2, 16.
K: Nasz Pan, Jezus Chrystus, i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował
i udzielił nam wiecznej pociechy i mocnej nadziei, niech pocieszy wasze serca i pozostanie z wami.
W: I z duchem twoim.
C. Albo: Por. Rz 8, 11.
K: Miłość Boga Ojca, który wskrzesił z martwych Jezusa i przywróci do
życia nasze śmiertelne ciała mocą swojego Ducha, niech was napełni pokojem i pozostanie z wami.
W: I z duchem twoim.
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D. Albo: Por. 1 P 1, 3.
K: Bóg Ojciec, który zrodził nas do żywej nadziei przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami.
W: I z duchem twoim.
WPROWADZENIE
Kapłan wyjaśnia zgromadzonym znaczenie obrzędów pogrzebowych dzieci
w słowach niżej podanych lub podobnych:
Bóg zna swoje stworzenia od początku ich istnienia i wszystkie ogarnia miłością. Z serdecznym współczuciem będziemy się modlili razem z rodzicami
i opłakującymi to dziecko i polecimy je miłosierdziu Jezusa Chrystusa, który
umarł za wszystkich ludzi.
Kapłan kropi ciało wodą święconą.
Stosownie do okoliczności śpiewa się lub mówi:
PSALM 8, 2–7
Refren: Usta Twych dzieci głoszą Tobie chwałę.
O Panie, nasz Panie, jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi.
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
Sprawiłeś, że na przekór Twoim przeciwnikom
usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę,
aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Refren: Usta Twych dzieci głoszą Tobie chwałę.
Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich,
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
Refren: Usta Twych dzieci głoszą Tobie chwałę.
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów,
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich,
wszystko złożyłeś pod jego stopy.
Refren: Usta Twych dzieci głoszą Tobie chwałę.
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieku wieków. Amen.
Refren: Usta Twych dzieci głoszą Tobie chwałę.
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Kapłan mówi:
Módlmy się. Boże, przyjmij modlitwy Twoich wiernych, którzy smucą się
z powodu utraty dziecka, i umocnij ich ufność w Twoje miłosierdzie. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.
MODLITWA ZA POGRĄŻONYCH W ŻAŁOBIE
Po modlitwie za zmarłe dziecko można odmówić następującą modlitwę za
pogrążonych w żałobie.
Módlmy się. Boże, pod krzyżem Chrystusa stała Jego Matka, Maryja, i towarzyszyła umierającemu Synowi, spraw, prosimy, niech stanie Ona
także przy zbolałej rodzinie i wyprosi jej pociechę płynącą z wiary i radość
wieczną. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.
Jeżeli nie odprawia się stacji w domu zmarłego dziecka, kapłan wychodzi
na spotkanie orszaku pogrzebowego, do krzyża lub figury, albo przed drzwi kościoła i pozdrawia uczestników pogrzebu. Następnie kropi ciało wodą święconą
i stosownie do warunków odmawia jedną lub wszystkie przewidziane modlitwy
w domu zmarłego dziecka.
PROCESJA DO KOŚCIOŁA
Jeżeli ciało zmarłego dziecka przenosi się w procesji do kościoła, wówczas
odbywa się ona stosownie do miejscowego zwyczaju; ministrant z krzyżem idzie
na przedzie, a kapłan poprzedza trumnę. Kapłanowi może towarzyszyć zespół
śpiewaczy albo grupa wiernych, którzy przewodzą w śpiewie. W czasie procesu
można śpiewać psalmy: Ps 113 (112) Chwalcie, o dziatki, Najwyższego Pana,
Ps 122 (121) Ucieszyła mnie wieść pożądana.
Albo:
PSALM 148, 1–14a
Refren: Niech wszystkie dzieci chwalą imię Pana.
Chwalcie Pana z niebios,
chwalcie Go na wysokościach.
Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie,
chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy.
Refren: Niech wszystkie dzieci chwalą imię Pana.
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Chwalcie Go, słońce i księżycu,
chwalcie, wszystkie gwiazdy świecące.
Chwalcie Go, niebo najwyższe i wody,
które są nad niebem.
Refren: Niech wszystkie dzieci chwalą imię Pana.
Niech wychwalają imię Pana,
albowiem On rozkazał i powstały.
Utwierdził je po wszystkie czasy,
nadał im prawo, które nie przeminie.
Refren: Niech wszystkie dzieci chwalą imię Pana.
Chwalcie Pana na ziemi:
potwory morskie i wszystkie głębiny.
Ogniu i gradzie, mgło i śniegu,
gwałtowny huraganie, który pełnisz Jego rozkazy.
Refren: Niech wszystkie dzieci chwalą imię Pana.
Góry i wszelkie pagórki,
drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry.
Dzikie zwierzęta i wszelkie bydło,
płazy i ptactwo skrzydlate.
Refren: Niech wszystkie dzieci chwalą imię Pana.
Królowie ziemscy i wszystkie narody,
władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi.
Młodzieńcy i dziewczęta,
starcy i dzieci.
Refren: Niech wszystkie dzieci chwalą imię Pana.
Niech imię Pana wychwalają,
bo tylko imię Jego jest wzniosłe.
Majestat Jego ponad ziemią i niebem
i On pomnaża potęgę swego ludu.
Refren: Niech wszystkie dzieci chwalą imię Pana.
Można śpiewać pieśń do Najświętszej Maryi Panny, można odmawiać różaniec albo inne modlitwy. Pochód może się również odbyć w pełnym skupienia
milczeniu. W takim wypadku należy zachęcać wiernych do zachowania milczenia i do cichej modlitwy. Jeżeli ciało dziecka przewozi się autobusem, w którym
jedzie kapłan i uczestnicy pogrzebu, można śpiewać, odmawiać różaniec lub
zachować milczenie.
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STACJA DRUGA: W KOŚCIELE

Gdy procesja wchodzi do kościoła, rozpoczyna się śpiew na wejście z mszy
pogrzebowej, stosownie do norm podanych w Ogólnym wprowadzeniu do mszału. Jeżeli jest tylko jeden duszpasterz, który musi usiąść do konfesjonału, przed
śpiewem na wejście wierni mogą śpiewać inne pieśni.
Trumnę składa się na niewielkim podwyższeniu, tak aby nie zasłaniała ołtarza. Jeżeli krzyż ołtarzowy jest dobrze widoczny z nawy kościoła, nie należy
stawiać krzyża obok trumny. Wokół trumny można ustawić kilka zapalonych
świec, można także postawić u wezgłowia zmarłego dziecka sam paschał.
MSZA ŚWIĘTA
Mszę świętą odprawia się według podanego w mszale formularza na pogrzeb dziecka nieochrzczonego. W drugiej i trzeciej modlitwie eucharystycznej
nie używa się modlitw wstawienniczych przewidzianych w mszach za zmarłych.
Po włożeniu szat mszalnych kapłan podchodzi do ołtarza, całuje go i rozpoczyna mszę świętą. Po pozdrowieniu wiernych wprowadza ich do udziału
w obrzędach mszy świętej, biorąc pod uwagę wybrane czytania.
Jeżeli mszę świętą poprzedziła procesja z domu do kościoła, opuszcza się
akty pokuty. Jeśli zaś obrzędy pogrzebu rozpoczynają się od mszy świętej, akt
pokuty odbywa się jak zwykle. W trzeciej formie aktu pokuty można się posłużyć następującymi wezwaniami. Wezwania te można również zaśpiewać jako
tropy w Panie, zmiłuj się nad nami.
K: Panie Jezu, Ty dla naszego zbawienia przyjąłeś ludzką naturę i stałe się
dzieckiem, zmiłuj się nad nami.
W: Zmiłuj się nad nami.
K: Chryste, Ty kochałeś dzieci i wzywałeś je do siebie, zmiłuj się nad nami.
W: Zmiłuj się nad nami.
K: Panie, Ty obiecałeś udział w królestwie niebieskim wszystkim, którzy staną się jak dzieci, zmiłuj się nad nami.
W: Zmiłuj się nad nami.
Po kolekcie następuje liturgia słowa, która może zawierać trzy czytania. Poza
okresem wielkanocnym pierwsze z nich należy wybrać ze Starego Testamentu.
Po Ewangelii należy wygłosić krótką homilię.
Po Ewangelii należy wygłosić krótką homilię. Po homilii następuje modlitwa powszechna według formularza zawartego we właściwej księdze. We mszy
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pogrzebowej można zachować procesję z darami, powinna się ona odbyć w czasie obrzędu przygotowania darów.
W ramach katechizacji wiernych należy pouczać o związku tej procesji z liturgią eucharystyczną. Wypada, aby dary potrzebne do Eucharystii przynieśli
przedstawiciele rodziny zmarłego dziecka. Należy zachęcać wiernych, zwłaszcza
rodziców zmarłego dziecka, do pełnego uczestnictwa w ofierze eucharystycznej
przez przyjęcie Komunii św.
LITURGIA SŁOWA BEZ OFIARY EUCHARYSTYCZNEJ
Jeżeli odprawia się liturgię słowa bez ofiary eucharystycznej, wtedy po pieśni na wejście następuje pozdrowienie ludu i kolekta, chyba że ze względów
duszpasterskich bardziej właściwe będzie krótkie pouczenie.
Następuje liturgia słowa w zwykłe formie. Mogą być trzy czytania, z tym że
poza okresem wielkanocnym pierwsze z nich należy wybrać ze Starego Testamentu. Po Ewangelii wygłasza się homilię. Jeżeli względy duszpasterskie tego
wymagają, można ograniczyć się do jednego czytania, po którym należy wygłosić homilię.
Po homilii następuje modlitwa powszechna jak we mszy świętej. Kończy ją
modlitwa kapłana lub modlitwa Pańska odmawiana przez wszystkie wiernych.
OSTATNIE POŻEGNANIE
Po odmówieniu modlitwy po komunii albo, jeżeli nie było ofiary eucharystycznej, po odprawieniu liturgii słowa kapłan ubrany w ornat lub kapę rozpoczyna obrzęd ostatniego pożegnania zmarłego dziecka.
Kapłan, stojąc w pobliżu trumny, zwrócony twarzą do ludu, mając obok siebie ministrantów z wodą święconą i kadzielnicą, wzywa obecnych do modlitwy.
Kapłan mówi:
Drodzy bracia i siostry, polecajmy Bogu to zmarłe dziecko i z serdecznym współczucie módlmy się za jego rodziców. Opłakują oni dziecko, które utracili, lecz z ufnością powierzają je Bogu. W ciszy rozważajmy miłość
Bożą, która jest podstawą naszej nadziei.
Cicha modlitwa
Śpiew.
Stanę przed Stwórcą i przed swoim Bogiem. On mnie z miłości wezwał
do istnienia, tchnął swego Ducha, stworzył na swój obraz, jak własne dziecko
znał mnie po imieniu.
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Refren: Dziś moją duszę w ręce Twe powierzam, mój Stworzycielu i najlepszy Ojcze. Do domu wracam jak strudzony pielgrzym, a Ty z miłością
przyjmij mnie z powrotem.
Wstyd mnie ogarnia, że przed Tobą stanę tak niepodobny, Boże mój, do
Ciebie. Nie karz mnie za to zbyt surowym sądem, rozpoznaj, Ojcze, swoje
dziecko we mnie.
POKROPIENIE
Po zakończeniu śpiewu kapłan, nic nie mówiąc, trzykrotnie kropi trumnę
wodą święconą i okadza ją.
MODLITWA CELEBRANSA
K: Boże, Ty przenikasz ludzkie serca i udzielasz im pociechy, Ty znasz
również wiarę tych rodziców, utwierdź ich przekonanie, że dziecko, które
opłakują, ogarnia Twoja ojcowska miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.
POŚWIĘCENIE KRZYŻA NAGROBNEGO
Kapłan mówi do obecnych:
K: Prosimy naszego Zbawiciela, aby pobłogosławił krzyż, który wznosimy na grobie Jego sługi (służebnicy).
Po chwili cichej modlitwy kapłan mówi:
K: Panie Jezu Chryste, Ty własną śmiercią zwyciężyłeś śmierć naszą,
a przez swoje zmartwychwstanie przywróciłeś nam życie, pobłogosław ten
krzyż, który stawiamy na chrześcijańskim grobie, a ciało pod nim złożone
wskrześ do życia w chwale. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
W: Amen.
Następnie kapłan kropi krzyż wodą święconą.
Po modlitwie wynosi się ciało z kościoła. W tym czasie śpiewa się następujące antyfony:
Antyfona 1: Niech aniołowie zawiodą cię do raju, a gdy tam przybędziesz,
niech przyjmą cię męczennicy i wprowadzą cię do krainy życia wiecznego.
Chóry anielskie niechaj cię podejmą i z Chrystusem zmartwychwstałym
miej radość wieczną.
Antyfona 2: Ja jestem zmartwychwstanie i życie, kto wierzy we Mnie,
choćby i umarł, żyć będzie, a każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na
wieki.
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PROCESJA NA CMENTARZ
W czasie procesji na cmentarz można śpiewać psalmy 116 A i B albo:
PSALM 138 (137) 1–5. 7c–8.
Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.
Będę Cię sławił, z całego serca, Panie,
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę psalm Ci śpiewał wobec aniołów,
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.
Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.
I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją,
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem,
pomnożyłeś moc mojej duszy.
Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.
Wszyscy królowie ziemi będą dziękować Tobie, Panie,
gdy usłyszą słowa usta Twoich,
i będę opiewać drogi Pana:
„Zaprawdę, chwała Pana jest wielka”.
Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.
Wybawia mnie Twoja prawica,
Pan za mnie wszystkiego dokona.
Panie, Twa łaska trwa na wieki.
Nie porzucaj dzieła rąk swoich.
Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.
Chwała Ojcu i Synowi,
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
Refren: Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu.
Można śpiewać pieśń Najświętszej Maryi Panny: Uwielbiaj duszo moja.
Można odmawiać chwalebną część różańca. Pochód może się odbyć w pełnym
skupienia milczeniu. W takim wypadku należy wiernych zachęcać do zachowania milczenia i do cichej modlitwy.
Jeżeli ciało przewozi się na cmentarz autobusem, w którym jedzie kapłan
i uczestnicy pogrzebu, można śpiewać, odmawiać chwalebną część różańca lub
zachować milczenie, od bramy cmentarza należy rozpocząć śpiew.
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STACJA TRZECIA: PRZY GROBIE

Gdy orszak pogrzebowy stanie przy grobie, ministrant z krzyżem staje
u wezgłowia, a kapłan naprzeciw krzyża. Powtarza się antyfonę: Ja jestem zmartwychwstanie i życie.
POŚWIĘCENIE GROBU
Jeżeli cmentarz lub grób nie jest poświęcony, kapłan mówi:
Prosimy Boga, aby pobłogosławił grób naszego małego brata (naszej
małej siostry). Panie Jezu Chryste, Ty spoczywałeś trzy dni w grobie i przez
swoje zmartwychwstanie uczyniłeś grób znakiem nadziei. Pobłogosław grób
tego dziecka i umocnij naszą wiarę w życie wieczne. Który żyjesz i królujesz
na wieki wieków.
W: Amen.
Kapłan kropi grób wodą święconą.
CICHA MODLITWA
Kapłan wzywa zgromadzonych do cichej modlitwy:
Wypełniając chrześcijański obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego,
z wiarą błagajmy Boga, aby nas połączył z tym dzieckiem w swojej chwale.
Prośmy o to w cichej modlitwie.
Wszyscy modlą się w ciszy przez dłuższą chwilę.
MODLITWA POWSZECHNA
K: Nasz Pan, Jezus Chrystus, powiedział: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, do takich bowiem należy królestwo Boże”.
Pamiętając o słowach Zbawiciela, zanieśmy do Niego nasze błagania:
1. Jezu, Ty płakałeś nad śmiercią Łazarza, pociesz wszystkich, którzy płaczą nad śmiercią tego dziecka.
W: Wysłuchaj nas, Panie.
2. Jezu, Ty wskrzeszałeś umarłych do życia, daj temu dziecku pełnię życia
w chwale.
W: Wysłuchaj nas, Panie.
3. Jezu, Ty panujesz nad żywymi i umarłymi, daj wieczny odpoczynek
wszystkim zmarłym.
W: Wysłuchaj nas, Panie.
Kapłan mówi:
Poddając się woli Ojca niebieskiego, odmówmy wspólnie modlitwę Pańską.
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Wszyscy odmawiają modlitwę Pańską:
Ojcze nasz.
MODLITWA KOŃCOWA
Następnie kapłan śpiewa:
Boże, przyjmij modlitwy Twoich wiernych, którzy smucą się z powodu
śmierci dziecka, i umocnij ich ufność w Twoje miłosierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Wysłuchaj nas, Panie.
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
Następuje błogosławieństwo.
K: Niech was błogosławi Bóg, Ojciec wszelkiej pociechy, który stworzył
człowieka i dał wierzącym nadzieję zmartwychwstania.
W: Amen.
K: Niech Bóg udzieli żyjącym przebaczenia grzechów, a wszystkim zmarłym światła i pokoju.
W: Amen.
K: Niech nam da szczęśliwe życie wieczne z Chrystusem, który prawdziwie zmartwychwstał.
W: Amen.
K: Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
W: Amen.
Jeżeli jest taki zwyczaj, błogosławieństwa można udzielić po złożeniu trumny w grobie.
Kapłan kropi trumnę wodą święconą, mówiąc:
Boga żywego pragnie moja dusza. (Ps 42 [41], 3)
Następnie kapłan rzuca na trumnę grudkę ziemi, mówiąc:
Prochem jesteś i w proch się obrócisz, ale Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. (Por. Rdz 3, 19)
POŻEGNANIE PRZEZ KREWNYCH
Jeżeli jest taki zwyczaj, krewni zmarłego dziecka mogą wygłosić słowa pożegnania.
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ZŁOŻENIE DO GROBU
Kapłan mówi:
Złożymy ciało dziecka w grobie. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał
jako pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo
swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi to dziecko, gdy przyjdzie
w chwale.
W czasie zasypywania lub zamykania grobu śpiewa się Witaj, Gwiazdo morza albo Witaj, Królowo, albo inną pieśń do Najświętszej Maryi Panny według
miejscowego zwyczaju.
Jeżeli pogrzeb dziecka odbywa się z domu wprost na cmentarz, to w zależności od warunków mieszkaniowych i atmosferycznych obrzęd ostatniego
pożegnania odprawia się albo w domu zamiast psalmu i modlitwy, albo przy
grobie po jego poświęceniu, zamiast modlitwy powszechnej. Antyfony: Niech
aniołowie zawiodą cię do raju oraz Ja jestem zmartwychwstanie śpiewa się po
przekroczeniu bramy cmentarnej.
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DRUGA FORMA POGRZEBU DZIECI, ZAWIERAJĄCA STACJE
W KAPLICY CMENTARNEJ I PRZY GROBIE
Druga forma pogrzebu nie przewiduje mszy w ciągu obrzędów pogrzebowych. Odprawia się ją w dogodnym czasie bez obecności ciała zmarłego dziecka. Jeżeli zaś ordynariusz ze względu na okoliczności uważa to za stosowane,
można odprawić mszę pogrzebową w domu zmarłego dziecka.
STACJA PIERWSZA:
W KAPLICY CMENTARNEJ LUB W DOMU PRZEDPOGRZEBOWYM
Kapłan razem z ministrantami niosącymi wodę święconą podchodzi do
trumny i zwraca się do obecnych ze słowami pociechy płynącymi z wiary, posługując się słowami Pisma Świętego.
OBRZĘDY WSTĘPNE
K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen.
A. Por. 2 Kor 1, 3
Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy niech będzie z wami wszystkimi.
W. Amen.
B. Albo: Por. 2 Tes 2, 16
K. Nasz Pan, Jezus Chrystus, i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował
i udzielił nam wiecznej pociechy i mocnej nadziei, niech pocieszy wasze serca i pozostanie z wami.
W. I z duchem twoim.
C. Albo: Por. Rz 8, 11
K: Miłość Boga Ojca, który wskrzesił z martwych Jezusa i przywróci do
życia nasze śmiertelne ciała mocą swojego Ducha, niech was napełni pokojem i pozostanie z wami.
W: I z duchem twoim.
D. Albo: Por. 1 P 1, 3
K: Bóg Ojciec, który zrodził nas do żywej nadziei przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami.
W: I z duchem twoim.
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WPROWADZENIE

Kapłan wyjaśnia zgromadzonym znaczenie obrzędów pogrzebowych dzieci
w słowach niżej podanych lub podobnych:
Bóg zna swoje stworzenia od początku ich istnienia i wszystkie ogarnia
miłością. Z serdecznym współczuciem będziemy się modlili razem z rodzicami i opłakującymi to dziecko i polecimy je miłosierdziu Jezusa Chrystusa,
który umarł za wszystkich ludzi.
WEZWANIA DO CHRYSTUSA
Śpiewa się następujące wezwania:
K: Panie Jezu, Ty dla naszego zbawienia przyjąłeś ludzką naturę i stałeś
się dzieckiem, zmiłuj się nad nami.
W: Zmiłuj się nad nami.
K: Chryste, Ty kochałeś dzieci i wzywałeś je do siebie, zmiłuj się nad
nami.
W: Zmiłuj się nad nami.
K: Panie, Ty obiecałeś udział w królestwie niebieskim wszystkim, którzy
staną się jak dzieci, zmiłuj się nad nami.
W: Zmiłuj się nad nami.
LITURGIA SŁOWA
Kapłan mówi:
Boże, otwórz nasze serca na Twoje słowo, abyśmy w ciemnościach znaleźli światło, w naszych wątpliwościach pewność płynącą z wiary, w naszym
smutku pociechę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.
Czyta się perykopę z Ewangelii według św. Marka 10, 13–16
albo Mt 11, 27–30 albo J 19, 25–30.
EWANGELIA
K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: Słowa Ewangelii według świętego Marka.
W: Chwała Tobie, Panie.

Mk 10, 13–16
Przynoszono Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko
zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie
dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; bo do takich bowiem
należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa
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Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. I biorąc je w objęcia, kładł na nie
ręce i błogosławił je.
K: Oto słowo Pańskie.
W: Chwała Tobie, Chryste.
Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, przed Ewangelią czyta się rozdział
z listów Nowego Testamentu albo z pism Starego Testamentu. W tym wypadku
między czytaniami recytuje się lub śpiewa jeden z psalmów responsoryjnych.
Po czytaniu (lub czytaniach) następuje krótka homilia, chyba że przewiduje
się ją przy grobie. Następuje obrzęd ostatniego pożegnania, jak niżej opisano.
Jeżeli ostatnie pożegnanie ma się odbyć przy grobie, na zakończenie liturgii słowa odmawia się modlitwę powszechną.
Obrzęd ostatniego pożegnania, procesja do grobu i stacja przy grobie odbywają się według porządku modlitw przewidzianych w pierwszej formie pogrzebu dziecka.
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TRZECIA FORMA POGRZEBU DZIECI,
ZAWIERAJĄCA JEDNĄ STACJĘ

Jeżeli nie można odbyć żadnej procesji, obrzęd pogrzebu dziecka należy odprawić w jednym miejscu: albo w kościele, albo w domu zmarłego dziecka, albo
w kaplicy cmentarnej lub w domu przedpogrzebowym, albo nad grobem.
Jeżeli obrzędy odbywają się w kościele, należy odprawić mszę świętą albo
liturgię słowa, a po niej obrzęd ostatniego pożegnania, na końcu można dodać
pieśń Witaj, Gwiazdo morza albo inną pieśń o Najświętszej Maryi Pannie. Podobnie należy postąpić, jeżeli miejscowy ordynariusz ze względu na szczególne
okoliczności pozwoli odprawić mszę świętą w domu zmarłego.
STACJA W KAPLICY CMENTARNEJ, W DOMU
PRZEDPOGRZEBOWYM LUB W DOMU ZMARŁEGO DZIECKA
Kapłan razem z ministrantami niosącymi wodę święconą podchodzi do
trumny i zwraca się do obecnych ze słowami pociechy płynącymi z wiary, posługując się słowami Pisma Świętego
OBRZĘDY WSTĘPNE
K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen.
A. Por. 2 Kor 1, 3
Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy niech będzie z wami wszystkimi.
W: Amen.
B. Albo: Por. 2 Tes 2, 16
K. Nasz Pan, Jezus Chrystus, i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował
i udzielił nam wiecznej pociechy i mocnej nadziei, niech pocieszy wasze serca i pozostanie z wami.
W. I z duchem twoim.
C. Albo: Por. Rz 8, 11.
K: Miłość Boga Ojca, który wskrzesił z martwych Jezusa i przywróci do
życia nasze śmiertelne ciała mocą swojego Ducha, niech was napełni pokojem i pozostanie z wami.
W: I z duchem twoim.
D. Albo: Por. 1 P 1, 3
K: Bóg Ojciec, który zrodził nas do żywej nadziei przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami.
W: I z duchem twoim.
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WPROWADZENIE
Kapłan wyjaśnia zgromadzonym znaczenie obrzędów pogrzebowych dzieci
w słowach niżej podanych lub podobnych:
Bóg zna swoje stworzenia od początku ich istnienia i wszystkie ogarnia
miłością. Z serdecznym współczuciem będziemy się modlili razem z rodzicami i opłakującymi to dziecko i polecimy je miłosierdziu Jezusa Chrystusa,
który umarł za wszystkich ludzi.
WEZWANIA DO CHRYSTUSA
Śpiewa się następujące wezwania:
K: Panie Jezu, Ty dla naszego zbawienia przyjąłeś ludzką naturę i stałeś
się dzieckiem, zmiłuj się nad nami.
W: Zmiłuj się nad nami.
K: Chryste, Ty kochałeś dzieci i wzywałeś je do siebie, zmiłuj sie nad
nami.
W: Zmiłuj się nad nami.
K: Panie, Ty obiecałeś udział w królestwie niebieskim wszystkim, którzy
staną się jak dzieci, zmiłuj się nad nami.
W: Zmiłuj się nad nami.
LILTURGIA SŁOWA
Kapłan mówi:
Boże, otwórz nasze serca na Twoje słowo, abyśmy w ciemnościach znaleźli światło, w naszych wątpliwościach pewność płynącą z wiary, w naszym
smutku pociechę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.
Czyta się perykopę z Ewangelii według św. Marka 10, 13–16 albo Mt 11,
27–30 albo J 19, 25–30.
EWANGELIA
K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: Słowa Ewangelii według świętego Marka.
W: Chwała Tobie, Panie.

Mk 10, 13–16
Przynoszono Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko
zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie
dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; bo do takich bowiem
należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa
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Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. I biorąc je w objęcia, kładł na nie
ręce i błogosławił je.
K: Oto słowo Pańskie.
W: Chwała Tobie, Chryste.
Jeżeli okoliczności za tym przemawiają, przed Ewangelią czyta się wybrany rozdział z listów Nowego Testamentu albo pism Starego Testamentu. W tym
wypadku między czytaniami recytuje się lub śpiewa jeden z psalmów responsoryjnych.
Po czytaniu lub czytaniach następuje krótka homilia. Obrzędy ostatniego
pożegnania przebiegają w porządku modlitw przewidzianych w pierwszej formie pogrzebu.
STACJA PRZY GROBIE
Jeżeli warunki atmosferyczne na to pozwolą, odprawia się obrzędy pogrzebu i liturgię słowa.
OBRZĘDY WSTĘPNE
K: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen.
A. Por. 2 Kor 1, 3
Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy niech będzie z wami wszystkimi.
W: Amen.
B. Albo: Por. 2 Tes 2, 16
K: Nasz Pan, Jezus Chrystus, i Bóg, nasz Ojciec, który nas umiłował
i udzielił nam wiecznej pociechy i mocnej nadziei, niech pocieszy wasze serca i pozostanie z wami.
W: I z duchem twoim.
C. Albo: Por. Rz 8, 11
K: Miłość Boga Ojca, który wskrzesił z martwych Jezusa i przywróci do
życia nasze śmiertelne ciała mocą swojego Ducha, niech was napełni pokojem i pozostanie z wami.
W: I z duchem twoim.
D. Albo: Por. 1 P 1, 3
K: Bóg Ojciec, który zrodził nas do żywej nadziei przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, niech będzie z wami.
W: I z duchem twoim.
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WPROWADZENIE
Kapłan wyjaśnia zgromadzonym znaczenie obrzędów pogrzebowych dzieci
w słowach niżej podanych lub podobnych:
Bóg zna swoje stworzenia od początku ich istnienia i wszystkie ogarnia
miłością. Z serdecznym współczuciem będziemy się modlili razem z rodzicami i opłakującymi to dziecko i polecimy je miłosierdziu Jezusa Chrystusa,
który umarł za wszystkich ludzi.
WEZWANIA DO CHRYSTUSA
Śpiewa się następujące wezwania:
K: Panie Jezu, Ty dla naszego zbawienia przyjąłeś ludzką naturę i stałe się
dzieckiem, zmiłuj się nad nami.
W: Zmiłuj się nad nami.
K: Chryste, Ty kochałeś dzieci i wzywałeś je do siebie, zmiłuj sie nad nami.
W: Zmiłuj się nad nami.
K: Panie, Ty obiecałeś udział w królestwie niebieskim wszystkim, którzy
staną się jak dzieci, zmiłuj się nad nami.
W: Zmiłuj się nad nami.
LILTURGIA SŁOWA
Kapłan mówi:
Boże, otwórz nasze serca na Twoje słowo, abyśmy w ciemnościach znaleźli światło, w naszych wątpliwościach pewność płynącą z wiary, w naszym
smutku pociechę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W: Amen.
Czyta się perykopę z Ewangelii według św. Marka 10, 13–16 albo Mt 11,
27–30 albo J 19, 25–30.
EWANGELIA
K: Pan z wami.
W: I z duchem twoim.
K: Słowa Ewangelii według świętego Marka.
W: Chwała Tobie, Panie.

Mk 10, 13–16
Przynoszono Jezusowi dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko
zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: „Pozwólcie
dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; bo do takich bowiem
należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa
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Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego”. I biorąc je w objęcia, kładł na nie
ręce i błogosławił je.
K: Oto słowo Pańskie.
W: Chwała Tobie, Chryste.
POŚWIĘCENIE GROBU
Po liturgii słowa albo, jeżeli nie można jej odprawić, po pozdrowieniu wiernych
następuje poświęcenie grobu. Opuszcza się je, jeżeli cmentarz jest poświęcony.
Kapłan mówi:
Prosimy Boga, aby pobłogosławił grób naszego małego brata (naszej
małej siostry). Panie, Jezu Chryste, Ty spoczywałeś trzy dni w grobie i przez
swoje zmartwychwstanie uczyniłeś grób znakiem nadziei. Pobłogosław grób
tego dziecka i umocnij naszą wiarę w życie wieczne. Który żyjesz i królujesz
na wieki wieków.
W: Amen.
Kapłan kropi grób wodą święconą.
OSTATNIE POŻEGNANIE
Obrzędy ostatniego pożegnania odbywają się według porządku modlitw
przewidzianych w pierwszej formie pogrzebu. Następnie kapłan rzuca grudkę
ziemi, mówiąc:
Utworzyłeś mnie z ziemi i przyodziałeś ciałem, Panie mój i Zbawicielu,
spraw, bym powstał żywy w dniu ostatecznym. Żyj w pokoju. (Por. Rdz 2, 7)
POŻEGNANIE PRZEZ KREWNYCH
Jeżeli jest taki zwyczaj, krewni zmarłego dziecka mogą wygłosić słowa pożegnania.
ZŁOŻENIE GO GROBU
Kapłan mówi:
Złożymy ciało dziecka w grobie. Ponieważ Chrystus zmartwychwstał jako
pierwszy z umarłych i odnowi nasze śmiertelne ciała na podobieństwo swojego ciała uwielbionego, ufamy, że wskrzesi to dziecko, gdy przyjdzie w chwale.
Trumnę umieszcza się w grobie.
W czasie zasypywania lub zamykania grobu śpiewa się: Witaj, Gwiazdo morza albo inną pieśń do Najświętszej Maryi Panny według miejscowego zwyczaju.
Nad grobem można odśpiewać pieśń Najświętszej Maryi Panny: Uwielbiaj duszo
moja, wyznanie wiary lub zwrotkę pieśni wielkanocnej.

Załącznik nr 2

Formularz mszy na pogrzeb dziecka nieochrzczonego nr 42
na podstawie Mszału rzymskiego dla diecezji polskich
(wydanie II poszerzone)
Poznań: Wydawnictwo Pallottinum 2010
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42. Msza w czasie pogrzebu dziecka nieochrzczonego

Konferencja Episkopatu Polski pozwoliła na katolicki pogrzeb dzieci, które
zmarłych przed chrztem, jeżeli rodzice pragnęli je ochrzcić. Przy tego rodzaju
pogrzebach odbywa się zwykle liturgia słowa w sposób opisany w rytuale. Jeżeli
okoliczności przemawiają za odprawieniem mszy świętej, należy użyć tekstów
niżej podanych. Aby w umysłach wiernych nie zacierała się nauka o konieczności chrztu, należy ją przypominać w katechizacji dzieci i dorosłych.
ANTYFONA NA WEJŚCIE Ap 21, 4
Bóg otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. (O. W.
Alleluja.)
KOLEKTA
Wszechmogący Boże, przyjmij modlitwy Twoich wiernych, którzy smucą się z powodu utraty dziecka, i umocnij ich ufność w Twoje miłosierdzie.
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Albo:
Boże, Ty przenikasz ludzkie serca i udzielasz im pociechy, Ty znasz wiarę
tych rodziców, utwierdź ich przekonanie, że dziecko, które opłakują, ogarnia Twoja ojcowska miłość. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez
wszystkie wieki wieków.
MODLITWA NAD DARAMI
Panie, nasz Boże, przyjmuj te dary jako znak naszego poddania się zrządzeniom Twojej opatrzności i udziel nam Twojej ojcowskiej pociechy. Przez
Chrystusa, Pana naszego.
1–5 prefacja o zmarłych, nr 86–90.
ANTYFONA NA KOMUNIĘ Iz 25, 8
Pan Bóg zniszczy śmierć na zawsze i otrze łzy z każdego oblicza.
(O. W. Alleluja.)
MODLITWA PO KOMUNII
Boże, nasz Ojcze, przyjęliśmy w Komunii Świętej Ciało i Krew Twojego Syna, z ufnością Ciebie prosimy, abyś udzielił pociechy Twoim wiernym
opłakującym zmarłe dziecko, niech Najświętszy Sakrament utwierdzi w nich
nadzieję życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Załącznik nr 3
Karta zgonu
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Załącznik nr 4
Wniosek o wydanie karty zgonu dla celów pochówku
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WZÓR
miejscowość i data
Imię i nazwisko
(adres)
Ordynator
Oddział……………
Szpitala……………
(adres)
Wniosek o wydanie karty zgonu w celu pochowania zwłok
w części przeznaczonej dla administracji cmentarza

Działając na podstawie art. 1 ust. 2 Ustawy z dnia 26 maja 2011 roku o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. 2011 nr 144 poz. 853),
art. 10 ust. 1 i art. 11 ust. 5a Ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach
i chowaniu zmarłych (Dz.U. 1959 nr 11 poz. 62), par. 1 Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 21 grudnia 2006 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie
postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. 2007 nr 1 poz. 10),
wnoszę o bezzwłoczne sporządzenie karty zgonu w części przeznaczonej dla
administracji cmentarza oraz wydanie zwłok w celu pochówku mojego dziecka
poronionego samoistnie (martwo urodzonego) w szpitalu……… w dniu………
							Z poważaniem,

Aneks

Załącznik nr 5
Karta martwego urodzenia
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Załącznik nr 6
Niekorzystne zakończenie ciąży – Rekomendacje postępowania
z pacjentkami dla personelu medycznego oddziałów położniczoginekologicznych województwa mazowieckiego
Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Warszawa 2015–2016
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Wskazówki dla personelu medycznego

1. O czym trzeba pamiętać podczas udzielania informacji
Procedura dotyczy pacjentek, które już zostały powiadomione o niekorzystnym zakończeniu swojej ciąży. Wypełnienie ankiety oraz udzielanie informacji
powinno być prowadzone przez osobę, która sprawuje bezpośrednią opiekę nad
pacjentką i która zna jej sytuację zdrowotną. Ankieta powinna być wypełniona
w momencie przyjęcia do oddziału (lub zaistnienia zdarzenia podczas hospitalizacji). Proszę pamiętać, że pytania nr 6–9 mogą być zadawane kobietom,
które wyraziły chęć pożegnania z dzieckiem. Wypełniona ankieta powinna być
dołączona do dokumentacji medycznej pacjentki.
Procedurą powinny być objęte pacjentki, u których:
– doszło do wewnątrzmacicznego obumarcia płodu,
– istnieje duże prawdopodobieństwo, że dziecko nie będzie zdolne do życia,
– zgodnie z obecną wiedzą medyczną jest wysoce prawdopodobne, że nie
uda się uratować życia dziecka,
– potwierdzono obecność wad u dziecka w badaniu genetycznym, ultrasonograficznym lub wady uwidoczniły się w przebiegu zdarzenia,
– do straty dziecka doszło przed lub w trakcie hospitalizacji.
Procedurą nie należy obejmować pacjentek w następujących sytuacjach medycznych: nie doszło do rozwoju zarodka (puste jajo płodowe), bardzo wczesna
ciąża bez stwierdzonego zarodka, resztki po poronieniu, ciąża ektopowa bez
stwierdzonego zarodka itp.
W miarę możliwości organizacyjnych szpitala nie należy umieszczać pacjentek, które utraciły ciążę, z pacjentkami, które szczęśliwie urodziły.
Po usłyszeniu poszczególnych pytań pacjentka nie musi od razu podejmować decyzji, a jeśli ją podejmie – nie musi być ona ostateczna. Gdy udzieli odpowiedzi negatywnych na pytania wstępne, należy jej przekazać, że może zmienić zdanie i poinformować o tym personel medyczny (położną, lekarza, psychologa, sekretarkę medyczną) bezpośrednio lub przez osobę bliską. Po stracie
starszej ciąży niezbędne jest ponowienie pytania o pożegnanie z dzieckiem po
poronieniu/porodzie oraz pytanie, czy pojawiła się laktacja (jeśli tak – podjęcie
odpowiednich działań). Na pytania nr 8 i 9 najlepiej odpowiedzieć od razu. Jeśli
nie znasz odpowiedzi na zadane przez pacjentkę pytanie, zapewnij udzielenie jej
przez właściwy personel.
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2. Warunki pożegnania
Nawet jeśli tylko jedno z rodziców pragnie uczestniczyć w pożegnaniu, należy to umożliwić. Warto zarezerwować na nie około 2 godzin, ale czas należy
elastycznie dostosować do potrzeb rodziny. Całe spotkanie powinno przebiegać
w atmosferze intymności, troski i zrozumienia.
Najlepiej, aby pożegnanie miało miejsce w indywidualnej sali, w której przebywa/urodziła pacjentka. Można, zgodnie z jej wolą, poprosić o obecność rodziny lub bliskich jej osób. Jeżeli pacjentka przebywa w sali wieloosobowej, na
czas pożegnania należy zapewnić rodzinie intymność – pojedynczą salę lub –
w wyjątkowych sytuacjach, gdy takim miejscem nie dysponujemy – pożegnanie
powinno mieć miejsce w wydzielonej części sali (np. osłoniętej parawanem).
Należy również umożliwić obecność osób bliskich. Jeśli pacjentka wyraża taką
potrzebę, może towarzyszyć jej ktoś z personelu (psycholog, lekarz, położna/
pielęgniarka, kapłan, pracownik socjalny).
Dziecko powinno być odpowiednio przygotowane – ubrane, zawinięte w pieluszki/kocyk. Deformacje powinny być osłonięte. Pacjentka ma prawo obejrzeć
dziecko. Pacjentka (rodziny, bliscy) może wykonać zdjęcia, a jeśli wyraża taką
potrzebę, personel powinien pomóc w zabezpieczeniu innych pamiątek (odcisk
stopy, opaska identyfikacyjna, zdjęcie USG znajdujące się w dokumentacji itp.).
W przypadku wczesnej ciąży możliwość oglądania należy uzależnić od sytuacji.
3. Płeć dziecka
Udzielając pacjentce informacji, należy mieć na uwadze pewne ograniczenia
związane z zaawansowaniem ciąży. Po 15–16 tygodniu ciąży, poza wyjątkowymi
sytuacjami, można określić płeć dziecka. We wczesnej ciąży nie zawsze istnieje
możliwość uwidocznienia tkanek płodu i proponowanie oglądania ich w takiej
sytuacji nie jest wskazane. Również może nie być możliwe określenie płci dziecka. Wówczas, jeśli pacjentka pragnie poznać płeć nienarodzonego dziecka, należy odpowiednio wcześnie poinformować ją o możliwości wykonania badania
genetycznego na jej koszt. Tkanki powinny być właściwie zabezpieczone przez
szpital. Materiał biologiczny do badań genetycznych powinien być pobrany
przez lekarza lub położną, umieszczony w jałowym pojemniku i zalany jałową solą fizjologiczną. Zabezpieczony materiał powinien jak najszybciej dotrzeć
do placówki wykonującej badanie. Pacjentka wypełnia i podpisuje: formularze
dotyczące poronienia, zgodę na badania i druk zlecenia obowiązujący w danym laboratorium (zwykle do pobrania ze strony www). Sposób dostarczenia
materiału powinien zostać uzgodniony między szpitalem, rodziną i placówką.
Wykonanie badania genetycznego materiału z poronienia nie jest refundowane
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przez NFZ i nie wymaga skierowania od lekarza. Koszt ponosi pacjentka. Czas
oczekiwania na wyniki wynosi około 2 tygodni.
Informacja o płci dziecka umożliwia szpitalowi wypełnienie karty martwego urodzenia. Na podstawie tej karty urząd stanu cywilnego sporządza akt
urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe. Akt urodzenia jest niezbędny do otrzymania zasiłku pogrzebowego. Warto wiedzieć, że niezależnie
od czasu trwania ciąży, możliwe jest pochowanie dziecka martwo urodzonego,
dla którego – wobec nieustalenia płci – nie sporządzono aktu urodzenia. W takim przypadku szpital wydaje kartę zgonu, która uzupełnia jedynie w części
przeznaczonej dla administracji cmentarza. Prawo do pochówku określa ustawa
o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
4. Etapy żałoby
Sprawując opiekę nad osobą, która przeżywa stratę kogoś bliskiego, warto wiedzieć więcej na temat żałoby. Jest to proces psychiczny, który przebiega w sposób bardzo indywidualny. Składa się z kilku etapów trwających około
6–12 miesięcy, czasem nawet do dwóch lat.
– Pierwszy etap – trudno jest zaakceptować sytuację, jaką jest śmierć ukochanej osoby czy oczekiwanego dziecka. Pojawić się mogą: odrętwienie, szok,
trudności z wyrażaniem uczuć, niepohamowane wybuchy płaczu itp.
– Drugi etap – tęsknota i żal, które wiążą się z uczuciem pustki, brakiem
ukochanego dziecka, tęsknotą za nim czy też za marzeniami z nim związanymi.
– Trzeci etap – dezorganizacja. Osoba doświadcza poczucia beznadziejności, trudno jej się zaangażować w jakiekolwiek działania. Doświadcza lęku
i irracjonalnego wrażenia, że to wszystko jest jakąś przypadkową omyłką, że to
zły sen. Nic nie przynosi radości. Faza druga i trzecia mogą się przez jakiś czas
przenikać.
– Ostatni etap – reorganizacja. Wiąże się z odzyskaniem kontroli nad własnym życiem, akceptacją straty ukochanej osoby z jednoczesną możliwością
utrzymywania o niej wspomnień.
Na każdym etapie żałoby niezbędne jest wsparcie bliskich, rodziny, przyjaciół, personelu medycznego. Jeśli to nie wystarcza i doświadczane emocje
uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie, dezorganizując różne sfery życia,
powinno się skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologa, psychoterapeuty
lub lekarza psychiatry.
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5. Pomoc psychologiczna
Pacjentce w przypadku niepowodzenia położniczego zapewnia się szczególną pomoc. Polega ona m.in. na tym, że po przekazaniu informacji o zdarzeniu
należy umożliwić pacjentce pomoc psychologiczną i wsparcie dla osób bliskich
zgodnie z jej życzeniem.
Należy poinformować pacjentkę przy wyjściu ze szpitala, że ma prawdo
do skorzystania ze świadczeń poradni zdrowia psychicznego. Skierowanie do
psychologia lub psychoterapeuty wystawia lekarz, wpisując rozpoznanie, np.:
F43.2 (zaburzenia adaptacyjne) lub F32 (zaburzenia depresyjne). Pomoc psychologiczna przysługuje także bliskim jej osobom. Wykaz placówek, które mają
podpisane umowy z NFZ, dostępny jest na stronie Mazowieckiego Oddziału
Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-warszawa.pl.
Pacjentka powinna otrzymać też informację, że istnieją grupy wsparcia
dla rodziców w żałobie, organizowane najczęściej przy hospicjach dziecięcych.
Kontakty można znaleźć w Internecie.
6. Informacje, które mogą być istotne dla pacjentki
– W przypadku pytań dotyczących kolejnych ciąż warto pamiętać, że minimalna przerwa powinna wynosić: 3 miesiące po poronieniu wczesnym, 6
miesięcy po poronieniu późnym, około rok po porodzie przedwczesnym lub
po porodzie drogami natury w ciąży donoszonej, około 1,5 roku po cięciu cesarskim. Czas ten warto wykorzystać na przygotowanie do kolejnej ciąży, w tym
wykonanie badań mogących zmniejszyć ryzyko kolejnej straty.
– Ochrzcić można tylko dziecko żywe.
– Symboliczny pochówek jest możliwy również, gdy tkanki dziecka nie są
kompletne (ale nie dotyczy zmienionej ciążowo błony śluzowej jamy macicy).
– Na cmentarzach w wielu miastach (z inicjatywy parafii/diecezji, władz samorządowych i rodziców) powstają miejsca zbiorowego pochówku dzieci martwo urodzonych, których rodzice nie odebrali ze szpitala.
– Pacjentce mogą przysługiwać świadczenia wynikające z kodeksu pracy,
np. urlop macierzyński, ponadto ma możliwość uzyskania zasiłku macierzyńskiego i zasiłku pogrzebowego. Więcej informacji o warunkach uzyska w oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Jeśli towarzyszysz osobom, które utraciły dziecko
– Pozwól im na wyrażanie uczuć, słuchaj i nie osądzaj.
– Bądź obecny i pamiętaj, że towarzyszenie w milczeniu często jest cenniejsze niż słowa pociechy, które w sytuacji śmierci dziecka wydają się błahe.
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– Podziel się swoimi uczuciami, ale nie umniejszaj ich przeżyć, opowiadając
o swoich lub cudzych doświadczeniach związanych ze śmiercią.
– Nie udzielaj rad, nie zacieraj śladów istnienia dziecka (nie chowaj ubranek, dziecięcych sprzętów itp.), nie odwracaj uwagi od śmierci dziecka.
– Bądź pomocny w czynnościach dnia codziennego (przygotuj jedzenie, posprzątaj, pomóż załatwić formalności urzędowe), ale nie wyręczaj całkowicie.
– Szanuj decyzję matki/rodziców co do sposobu pożegnania dziecka (również symbolicznie).
– Nie krytykuj woli matki/rodziców.
Koniecznie zapoznaj się z Informacjami dla pacjentki i jej bliskich. Przekaż
wydruk właściwym osobom.
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Informacje dla pacjentki i jej bliskich
Śmierć jest częścią życia każdego z nas, ale na co dzień trudno nam o niej
mówić, a nawet myśleć, zwłaszcza jeśli dotyczy dziecka. Utrata bliskiej osoby
jest najtrudniejszym doświadczeniem, jakiego doznajemy w życiu. Gdy umiera
dziecko, świat jego rodziców zmienia się. Nie ma znaczenia, czy miało ono kilka
tygodni, czy miesięcy, czy zmarło w łonie matki, czy tuż po narodzinach. Nie
jest również ważna przyczyna.
Odczucia rodziców po utracie dziecka są podobne. Rozpadają się marzenia,
plany, nadzieje pokładane w maleństwie. Uczucie pustki, żal, złość, poczucie
niesprawiedliwości i doznanej krzywdy są naturalną reakcją. Pozwól sobie na
przeżywanie żałoby.
Możesz poprosić personel o informacje dotyczące możliwości pożegnania
się z dzieckiem oraz o zabezpieczenie pamiątek po nim. Zapytaj, jakie prawa
przysługują Ci w związku ze stratą dziecka. Pamiętaj, że nikt dokładnie nie wie,
co czujesz, ale wiele osób jest w stanie wyobrazić sobie, co może znaczyć śmierć
dziecka. Może pomoże Ci obecność kogoś bliskiego, psychologa czy osoby duchownej. Powiedz o tym opiekującemu się Tobą personelowi medycznemu.
Nie bój się okazywać swoich uczuć. Śmierć dziecka jest jednym z najcięższych doświadczeń, z jakimi będziesz musiała nauczyć się żyć. Nie można o tym
zapomnieć, zająć się pracą, zastąpić zmarłego dziecka innym. To po prostu trzeba przeżyć. Nikt nie jest też w stanie odpowiedzieć na pytanie „dlaczego mnie
to spotkało?” lub „czy można było temu zapobiec?”. Możesz szukać informacji
w internecie, wpisując w wyszukiwarkach hasła „poronienie”, „dlaczego”, „dzień
dziecka utraconego”.
1. Etapy żałoby
Żałoba to proces psychiczny, który przebiega w sposób bardzo indywidualny. Składa się z kilku etapów trwających około 6–12 miesięcy, czasem nawet do
dwóch lat.
– Pierwszy etap – trudno jest zaakceptować sytuację, jaką jest śmierć ukochanej osoby czy oczekiwanego dziecka. Pojawić się mogą: odrętwienie, szok,
trudności z wyrażaniem uczuć, niepohamowane wybuchy płaczu itp.
– Drugi etap – tęsknota i żal, które wiążą się z uczuciem pustki, brakiem
ukochanego dziecka, tęsknotą za nim czy też za marzeniami z nim związanymi.
– Trzeci etap – dezorganizacja. Osoba doświadcza poczucia beznadziejności, trudno jej się zaangażować w jakiekolwiek działania. Doświadcza lęku i irracjonalnego wrażenia, że to wszystko jest jakąś przypadkową omyłką, że to zły
sen. Nic nie przynosi radości.
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Faza druga i trzecia mogą się przez jakiś czas przenikać.
– Ostatni etap – reorganizacja. Wiąże się z odzyskaniem kontroli nad własnym życiem, akceptacją straty ukochanej osoby z jednoczesną możliwością
utrzymywania o niej wspomnień.
Na każdym etapie żałoby niezbędne jest wsparcie bliskich, rodziny, przyjaciół, personelu medycznego. Jeśli to nie wystarcza i doświadczane emocje
uniemożliwiają codzienne funkcjonowanie, dezorganizując różne sfery życia,
powinno się skorzystać z profesjonalnej pomocy psychologa, psychoterapeuty
lub lekarza psychiatry.
1. Powinnaś otrzymać skierowanie do psychologa lub psychoterapeuty
w poradni zdrowia psychicznego.
2. Wykaz placówek, które mają podpisane umowy z NFZ dostępny jest na
stronie Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ: www.nfz-warszawa.pl.
3. Grupy wsparcia dla rodziców w żałobie organizowane są najczęściej przy
hospicjach dziecięcych. Dane kontaktowe do nich można znaleźć w internecie.
2. Jeśli towarzyszysz osobom, które utraciły dziecko
– Pozwól im na wyrażanie uczuć, słuchaj i nie osądzaj.
– Bądź obecny i pamiętaj, że towarzyszenie w milczeniu często jest cenniejsze niż słowa pociechy, które w sytuacji śmierci dziecka wydają się błahe.
– Podziel się swoimi uczuciami, ale nie umniejszaj ich przeżyć, opowiadając
o swoich lub cudzych doświadczeniach związanych ze śmiercią.
– Nie udzielaj rad, nie zacieraj śladów istnienia dziecka (nie chowaj ubranek, dziecięcych sprzętów itp.), nie odwracaj uwagi od śmierci dziecka.
– Bądź pomocny w czynnościach dnia codziennego (przygotuj jedzenie, posprzątaj, pomóż załatwić formalności urzędowe), ale nie wyręczaj całkowicie.
– Szanuj decyzję matki/rodziców co do sposobu pożegnania dziecka (również symbolicznie).
– Nie krytykuj woli matki/rodziców.
3. Informacje, które mogą być istotne
– Jeśli możliwe jest określenie płci Twojego dziecka, szpital wystawia kartę martwego urodzenia, która przekazuje do urzędu stanu cywilnego (USC).
Wówczas musisz udać się do USC w celu zgłoszenia dziecka i otrzymasz akt
urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu. Szpital na Twój wniosek wypełni
także kartę zgonu, która jest niezbędna do dokonania pochówku.
– Określenie płci dziecka jest możliwe po 15–16 tygodniu ciąży (poza wyjątkowymi sytuacjami). Jeśli niemożliwe jest określenie płci, można wykonać

badania genetyczne na własny koszt (nie są refundowane przez NFZ). Wykonanie badania genetycznego materiału z poronienia nie wymaga skierowania
od lekarza. Tkanki powinny być odpowiednio zabezpieczone po zdarzeniu.
O szczegóły należy zapytać personel medyczny. Czas oczekiwania na wyniki
wynosi około 2 tygodni. W tym przypadku dokumenty do USC wypełniane są
po otrzymaniu wyniku badania genetycznego.
– Gdy nie jest możliwe określenie płci dziecka, szpital nie wystawia karty martwego urodzenia. Nie ma wówczas możliwości zgłoszenia urodzenia do
USC. Masz jednak prawo do dokonania pochówku. Należy w tym celu złożyć
wniosek do szpitala o wydanie karty zgonu, którą ten uzupełnia w części przeznaczonej dla administracji cmentarza.
– Symboliczny pochówek jest również możliwy, gdy tkanki dziecka nie są
kompletne (nie dotyczy to zmienionej ciążowo błony śluzowej macicy).
– Na cmentarzach w wielu miastach (z inicjatywy parafii/diecezji, władz
samorządowych i rodziców) powstają miejsca zbiorowego pochówku dzieci
martwo urodzonych. W przygotowanych grobowcach zostają złożone szczątki
zmarłych dzieci, których rodzice nie odebrali ze szpitala.
– Ochrzcić można tylko dziecko żywe.
– W przypadku niekorzystnego zakończenia ciąży masz prawo do urlopu
i zasiłku macierzyńskiego oraz do zasiłku pogrzebowego. Na podstawie skróconego aktu urodzenia dziecka z USC masz prawo do zasiłku macierzyńskiego
i urlopu macierzyńskiego w wymiarze 8 tygodni. Dowiedz się w swoim oddziale
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jakie warunki musisz spełnić, by otrzymać
powyższe świadczenia.
– Jeśli pojawiła się laktacja, koniecznie powiedź o tym lekarzowi lub położnej.
– Przy planowaniu kolejnych ciąż warto pamiętać, że minimalna przerwa
powinna wynosić: 3 miesiące po poronieniu wczesnym, 6 miesięcy po poronieniu późnym, około roku po porodzie przedwczesnym lub porodzie drogami
natury w ciąży donoszonej, około 1,5 roku po cięciu cesarskim. Czas ten warto
wykorzystać na przygotowanie się do ciąży, w tym wykonanie badań mogących
zmniejszyć ryzyko kolejnej straty.
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Załącznik nr 7
Standardy postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych w dziedzinie położnictwa i ginekologii,
z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej,
sprawowanej nad pacjentką w okresie ciąży, porodu, połogu,
w przypadkach występowania określonych powikłań
oraz opieki nad pacjentką w sytuacji niepowodzeń położniczych
Załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada
2015 r. (Dz.U. poz. 2007)

Opieka nad pacjentką w sytuacji niepowodzeń położniczych (rozdział VII)
1. Niepowodzeniem położniczym jest sytuacja, w której pacjentka w wyniku ciąży nie zabierze do domu zdrowego dziecka z powodu: poronienia,
urodzenia dziecka martwego, niezdolnego do życia lub obarczonego letalnymi
schorzeniami; jako niepowodzenie położnicze należy traktować także sytuację,
w której kobieta spodziewa się urodzenia chorego dziecka lub dziecka z wadami
wrodzonymi.
2. Personel medyczny oddziału, na którym znajduje się pacjentka doświadczająca niepowodzenia położniczego, powinien być przeszkolony w zakresie
prac z rodzicami doświadczającymi śmierci noworodka, narodzin dziecka chorego oraz każdorazowo informowany o przebywaniu danej pacjentki na oddziale celem uwrażliwienia na jej sytuację.
3. Pacjentce w sytuacji niepowodzenia położniczego zapewnia się szczególną pomoc, realizowaną w następujący sposób:
1) przy przekazywaniu informacji na temat niepowodzenia położniczego lub istotnego zagrożenia niepowodzeniem położniczym, osoba sprawująca opiekę jest obowiązana, jeżeli jest taka wola pacjentki, zapewnić pacjentce
czas pozwalający na możliwość oswojenia się z informacją przed wyjaśnieniem
szczegółowo przyczyn niepowodzenia i zanim pacjentka będzie współuczestniczyła w procesie dalszego podejmowania decyzji, chyba że dalsze udzielanie
świadczeń zdrowotnych będzie niezbędne;
2) po przekazaniu informacji, należy umożliwić pacjentce pomoc psychologiczną i wsparcie osób bliskich, zgodnie z życzeniem pacjentki;
3) pacjentka po niepowodzeniu położniczym nie powinna przebywać na
sali razem z pacjentkami ciężarnymi, bądź w połogu, których ciąża zakończy się
urodzeniem zdrowego dziecka; należy zadbać o to, aby w czasie pobytu w oddziale, pacjentka po urodzeniu martwego dziecka nie miała stałego kontaktu
z pacjentkami, które urodziły zdrowe dzieci;
4) pacjentkę po niepowodzeniu położniczym przebywającą na oddziale
traktuje się z szacunkiem oraz umożliwia się jej branie udziału w podejmowaniu świadomych decyzji, związanych z koniecznym postępowaniem diagnostyczno-terapeutycznym; osoby sprawujące opiekę powinny umieć nawiązać
z nią dobry kontakt słowny i mieć świadomość, jak ważny jest ton rozmowy,
ich postawa oraz słowa kierowane do pacjentki po utracie dziecka; należy zapytać o jej potrzeby i oczekiwania, a informacje w tym zakresie wykorzystać do
wspierania podczas pobytu w oddziale; badania i zabiegi winny być wykonywane w intymnej atmosferze;
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5) w celu nawiązania dobrego kontaktu, zgodnie z częścią I ust. 4, osoba
sprawująca opiekę oraz inne osoby uczestniczące bezpośrednio w udzielaniu
świadczeń zdrowotnych nad pacjentką, w szczególności:
a) przedstawiają się i wyjaśniają swoją rolę w opiece nad pacjentką,
b) prezentują spokojną i wzbudzającą zaufanie postawę,
c) szanują jej prywatność i poczucie intymności,
d) każdorazowo uzyskują zgodę rodzącej na wykonanie wszelkich zabiegów
i badań;
6) pacjentce udziela się wyczerpującej informacji na temat stanu jej zdrowia;
7) pacjentce udziela się także wszelkich informacji zarówno o możliwości
uzyskania dalszej pomocy psychologicznej, miejscach i organizacjach udzielających wsparcia osobom w podobnej sytuacji, jak i przysługujących jej prawach;
8) pacjentce udziela się wyczerpujących informacji na temat obowiązującego stanu prawnego wynikającego z przepisów o aktach stanu cywilnego, zabezpieczenia społecznego i prawa pracy dotyczącego sytuacji, w jakiej się znalazła;
9) personelowi medycznemu zapewnia się wsparcie w radzeniu sobie ze
stresem, w związku z opieką nad kobietą i dzieckiem, w sytuacji niepowodzenia
położniczego.

Załącznik nr 8
Dwa warianty organizacji pogrzebu
dziecka poronionego samoistnie i martwo urodzonego
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Pogrzeb dziecka poronionego samoistnie i martwo urodzonego
W dokumentacji koniecznej do wyprawienia pogrzebu
i aktach stanu cywilnego poronienie samoistne traktowane
jest jako martwe urodzenie
Gdy płeć dziecka jest znana
bądź ustalona w badaniu genetycznym
(badanie nie jest refundowane)

Gdy płeć dziecka pozostaje nieznana
i rodzice odstępują od jej ustalenia
w badaniu genetycznym

Osoby uprawnione do organizacji pogrzebu:
• najbliższa rodzina: krewni wstępni, krewni
poboczni
• każda osoba, która się do tego dobrowolnie
zobowiąże
Rejestracja martwego urodzenia
w Urzędzie Stanu Cywilnego jest
obligatoryjna

Osoby uprawnione do organizacji pogrzebu:
• najbliższa rodzina: krewni wstępni, krewni
poboczni
• każda osoba, która się do tego dobrowolnie
zobowiąże
Rejestracja martwego urodzenia
w Urzędzie Stanu Cywilnego nie jest
wymagana

Uprawnienia socjalne rodziców:
• zasiłek macierzyński (56 dni)
• urlop macierzyński
• zasiłek pogrzebowy

Uprawnienia socjalne rodziców:
• rodzice nie otrzymują żadnej pomocy
socjalnej
• koszty pogrzebu rodzice ponoszą we
własnym zakresie
Wymagane dokumenty:
• karta zgonu dla celów pochówku w części
przeznaczonej dla administracji cmentarza

Wymagane dokumenty:
• karta zgonu
• karta martwego urodzenia
• akt urodzenia dziecka z adnotacją o
martwym urodzeniu
Kartę martwego urodzenia i kartę zgonu
szpital sporządza z urzędu.
Lekarze uprawnieni do wydania karty zgonu i
karty martwego urodzenia:
• lekarz oddziału szpitalnego
• lekarz pogotowia ratunkowego
• lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
• lekarz, który w ciągu ostatnich 30 dni
udzielał ciężarnej świadczeń medycznych
Etapy organizacji pogrzebu:
1. Szpital:
• uzyskanie karty martwego urodzenia
• uzyskanie karty zgonu w trzech częściach
przeznaczonych do rejestracji zgonu,
statystyki publicznej i dla administracji
cmentarza

Rodzice są zobowiązaniu do złożenia wniosku
o wydanie karty zgonu.
Lekarze uprawnieni do wydania karty zgonu:
• lekarz oddziału szpitalnego
• lekarz pogotowia ratunkowego
• lekarz podstawowej opieki zdrowotnej
• lekarz, który w ciągu ostatnich 30 dni
udzielał ciężarnej świadczeń medycznych.
Etapy organizacji pogrzebu:
1. Szpital:
• złożenie wniosku o wydanie karty zgonu
w części przeznaczonej dla administracji
cmentarza
• uzyskanie zwolnienia poszpitalnego dla
roniącej matki,

Aneks
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• karta martwego urodzenia winna zostać
przekazana do USC w terminie jednego
dnia od dnia jej sporządzenia

• uzyskanie karty zgonu.

2. Urząd Stanu Cywilnego:
• dokonanie pisemnego zgłoszenia urodzenia dziecka w formie protokołu w terminie
trzech dni od dnia sporządzenia karty
martwego urodzenia
• sporządzenie aktu urodzenia dziecka z
adnotacją „dziecko martwo urodzone” na
podstawie protokołu zgłoszenia i karty
martwego urodzenia
• uzyskanie potwierdzenia rejestracji martwego urodzenia na karcie zgonu w części
przeznaczonej dla administracji cmentarza
(nie jest wymagane)

3. Odebranie ciała dziecka ze szpitalnego
prosektorium przez firmę pogrzebową

3. Wybór firmy pogrzebowej.
4. Odebranie ciała dziecka ze szpitalnego
prosektorium przez firmę pogrzebową
5. Administracja cmentarza:
• przedstawienie aktu urodzenia dziecka
i karty zgonu – część przeznaczona dla
administracji cmentarza
• ustalenie daty pogrzebu i miejsca złożenia
zwłok
6. Kancelaria kościoła parafialnego lub
rektoralnego cmentarza:
• przedstawienie aktu urodzenia dziecka
• ustalenie daty i formy pogrzebu
7. Przygotowanie ciała dziecka do pogrzebu
8. Liturgia pogrzebowa
9. Złożenie wniosków w Zakładzie
Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę zasiłku
pogrzebowego i macierzyńskiego
10. Złożenie wniosku o udzielenie urlopu
macierzyńskiego w zakładzie pracy matki

2. Wybór firmy pogrzebowej

4. Kancelaria kościoła parafialnego lub
rektoralnego cmentarza:
• przedstawienie karty zgonu dziecka
• ustalenie daty i formy pogrzebu
5. Administracja cmentarza:
• przedstawienie karty zgonu dziecka
• ustalenie daty pogrzebu i miejsca złożenia
zwłok
6. Przygotowanie ciała dziecka do pogrzebu.
7. Liturgia pogrzebowa
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Liturgia pogrzebowa:
• pierwsza w forma - trzy stacje: w domu, w kościele i przy grobie
• druga forma – dwie stacje: w kaplicy cmentarnej lub w domu przedpogrzebowym oraz
przy grobie
• trzecia forma – jedna stacja: w kaplicy cmentarnej, domu przedpogrzebowym, domu
rodzinnym lub w kościele
• jeżeli przewiduje się stację w kaplicy lub kościele, to celebruje się mszę świętą
pogrzebową dziecka zmarłego bez chrztu lub liturgię słowa wraz z obrzędem ostatniego
pożegnania
• mszę świętą pogrzebową można sprawować w innym czasie bez obecności ciała dziecka
Katolicki pogrzeb dziecka zmarłego bez chrztu nie jest znaną przez soborem watykańskim II
praktyką pokropku, lecz liturgią pogrzebową.

„Konferencja Episkopatu Polski zezwala na katolicki pogrzeb dzieci, które
zmarły przed chrztem, jeżeli rodzice pragnęli je ochrzcić. Przy tych pogrzebach
należy używać tekstów przewidzianych na pogrzeb dzieci nieochrzczonych.
Aby w umysłach wiernych nie zacierała się nauka o konieczności chrztu, należy
ją przypominać w katechizacji dzieci i młodzieży” (OP nr 22e).
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badanie histopatologiczne 82, 100, 154, 292
biologistyczny paradygmat prokreacji 18, 60, 268, 388
blastocysta 33, 34, 45, 53, 55–59, 105, 135, 156, 169
bruzdkowanie 43, 52, 54, 62, 130, 135
ciałko żółte 30, 47–48, 55–56, 180–181, 185, 186
ciąża bezzarodkowa (puste jajo płodowe) 35, 83, 104, 105, 458
ciąża biochemiczna 33, 44
ciąża pozamaciczna (ektopowa, obcosiedliskowa) 34, 35, 54, 63–65, 81, 83, 84, 87, 96,
100, 107, 117, 380, 395, 358
cukrzyca 140, 141, 146, 182, 183, 184
cykl miesiączkowy 45–47, 55, 75, 112, 135, 167, 186, 251
cytomegalia 31, 146, 188–190, 193, 194
cytotrofoblast 57, 178
delecja 132, 139
depresja 137, 293, 328, 331–333

478

Rozpoznaj swoje dziecko we mnie…

diagnostyka biochemiczna ciąży 12, 32, 33, 62, 148, 386
diagnostyka poronienia klinicznego 24, 29, 76, 82, 84, 127, 386
diagnostyka prenatalna (badania prenatalne) 134, 142–148, 197, 213, 224, 237, 239, 268,
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endometrium 33, 34, 42, 43, 45–48, 53, 55–60, 65, 75, 80, 98, 110, 112, 152, 153, 155–
158, 160, 166–168, 174, 186, 187, 252
epidemiologia poronienia samoistnego 11, 20, 24, 29, 44
estrogeny 47, 48, 50, 55, 82, 146, 152, 156, 181
etiopatogeneza (etiologia) poronienia samoistnego 11, 20, 25, 36, 113, 123, 125, 154,
177, 190, 196, 205, 209, 293, 321, 390
euploidalny kariotyp (ciąże euploidalne) 135
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faza lutealna cyklu jajnikowego 48, 55, 56
faza proliferacyjna cyklu macicznego 55, 56
faza sekrecyjna cyklu macicznego 56
fetopatie 31, 190, 195
gametogeneza 129, 135
gamety 30, 50, 54, 75, 129, 133, 150, 201, 220, 270
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zbiorowe pogrzeby dzieci poronionych 17, 18, 27, 304, 370–375, 390, 392, 393, 465, 469
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Summary

Since the Second Vatican Council, the Catholic Church, including the one
in Poland, has done much for the orphaned parents to establish legal, liturgical
and pastoral possibilities of Christian burial of the bodies of unbaptised babies
miscarried or stillborn. The positive attitude of the Magisterium, the Polish Episcopal Conference, the diocesan synods and ordinary bishops towards parents
is, however, hardly known to the faithful and every so often also to the parish
priests. It barely reaches the awareness of believers and is occasionally ignored
or even openly rejected by the Practicing Catholics. The topics of salvation of
unbaptised babies and the moral obligation to arrange a funeral of their bodies are mostly absent in the homiletic teaching and parish catechesis as well as
during common family conversations. Considering the number of babies who
die before birth every year as a result of various types of obstetric failures, it
is tormenting to realise that the funeral liturgy of an unbabtised baby is only
incidental in parishes. Collective funerals of miscarried and stillborn babies, especially on the Day of the Lost Child falling on October 15, are more common.
Symbolic memorials and celebration of the Day of the Lost Child are absolutely
vital for parents who intended to bury their child, but various factors prevented them from satisfying this desire or who withdrew from the burial of the
dead and feel grief at the decision made many years ago. Numerous initiatives
of collective burial of the bodies of prenatal babies stored in hospital dissecting rooms deserve recognition and continuity, and should be undertaken in
those cities in Poland which have not yet been involved. As nowadays negative
parental attitudes, which exclude a funeral of a prenatal baby, are prevailing,
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mass graves are the only way to show reverence for human body and respect for
personal dignity possessed in life by a deceased prenatal person. These burials
show, however, the scale of parental negligence, the lack of the sense of responsibility for a deceased baby by parents who voluntarily resign from their rights
to organize such a funeral. They also prove a considerable scope of social beliefs
which depersonalise a human before their birth and above all the lack of understanding of the essence of spontaneous miscarriage or other obstetric failures
by the miscarrying parents themselves. Quite frequently, parents and their environment reduce spontaneous miscarriage only to a psychological crisis of the
orphaned, without realising the key aspect which is the death of a baby. The fact
that the baby not the parents is the most important person and the main protagonist of the obstetric failure is forgotten or rejected. A particularly difficult
aspect of the collective burial of unborn babies is their anonymity also resulting
from cremation of their bodies. The size of the human requires respect for its
individual identity which is symbolically expressed in their name. Parents’ natural desire to give a name to their deceased child can be observed on the Day
of the Lost Child when they write names which would have been given to their
prematurely deceased baby on cards. They place them on an altar during a mass
and light a candle which symbolises both the presence of the deceased baby and
the memory of him or her.
Clear social focus solely on parents in the event of the prenatal baby’s death
is evident in the growing number of scientific and popular science literature
dealing with spontaneous miscarriage. The fundamental moral duty of burying the body of a miscarried baby resting on parents exquisitely is rarely raised
although it should be not because of the nature of the therapeutic character
of the funeral for the orphaned, but due to the personal dignity possessed by
the deceased during their lifetime. The authors of the publication describe the
social entitlements of parents after their baby being miscarried and show the
significance of arranging a funeral, however, primarily from the perspective of
psychological needs of parents and the proper conduct of the mourning process
rather than from the point of view of parental obligation to show respect to the
body of the deceased prenatal person and to the personal ontological identity
it possessed before dying. In the subject literature, the aspect of obligation and
dignity and not solely the therapeutic one of the funeral of the baby who died
before birth is mainly discussed in sparse publications in the field of moral theology and personalistic bioethics.
The aim of this submission is therefore to promulgate an appropriate orientation of experiencing spontaneous miscarriage among miscarrying couples and
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their environment Overcoming the focus on their own psychological difficulties
and noticing, in the first place, the death of their baby enables parents to capture
the essence of procreative failure and to be open to the process of mourning, to
consciously experience, which is natural after the loss of the loved one, a kind
of explosion of negative emotions and feelings without harmful suppression or
denial of the loss. This is only possible if parents fulfill their prime parental duty
of burial of their deceased child, say goodbye to him/her and create a memorial
where they could lay flowers, light candles, express their grief and love or say
a prayer. In this way they will help ensure respect for the baby’s body and their
proper course of mourning. Then, they know who they lost, who they mourn
and what is their identity after the loss. The awareness of death of a child and
not just pregnancy loss shapes the identity of parental couple. Paying tribute to
the body of the deceased prepares a miscarrying couple for experiencing procreative failure appropriately that is for being in a position of parents losing
a child in this life, and the kind of mourning they should go through. A prenatal
baby’s funeral has a unique educative factor both for the miscarried baby’s siblings and for the social environment of the orphaned. It shapes the attitude of
responsibility for the life conceived, the affirmation of the dignity of man before
birth and respect for the bodies of stillborn babies. A deceased prenatal baby is
entitled to a Christian funeral due to the fact that it used to have the personal
ontological identity and because of reverence for human body. The obligation
for funeral arrangements cannot be limited only to meeting the psychic needs
of a miscarrying couple but they should primarily encompass personal dignity
the deceased baby used to have before death.
The proposals brought forward in the course of deliberations aim at enhancing the quality of miscarriage culture in the Polish society. So far, to a great extent it has been shaped by the binding standards of obstetric care of a miscarrying mother in hospital wards, legal regulations governing the burial of stillborn
babies, socially dominant beliefs regarding the anthropological status of a child
before birth, the process of family upbringing and socialization of a miscarrying
couple as well as the attitude of members of their environment.The last decade
has brought about clearly visible positive transformations in the social approach
to a miscarrying couple and a miscarried baby. These changes, introduced at
local, parliament and ministerial levels, have been triggered by recommendations, and law provisions incorporating the psycho-social aspects of the death
of a baby before birth.A significant contribution to the gradual change in public
perception of obstetric failure and respect for the bodies of miscarried babies
have been made by the Church associations and by pro-life movements which
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have been organising numerous funerals of miscarried or stillborn babies. The
most important educational work, which will enable shaping the responsible
parental attitudes of spouses, should be performed in the families during many
years of procreative education of prospective parents. It is necessary to undertake moral formation of spouses to make them feel responsible for their baby
who deceased during failed procreation and to make them recognize a moral
duty to arrange a funeral rather than leaving its body in a hospital.
The initiatives of the collective burial of corpses of miscarried children
stored in hospital dissecting-rooms should be continued. Simultaneously, it is
important to propagate the idea that primarily parents are responsible for their
prenatal child’s funeral and they cannot shirk this parental duty. The literature
included in the bibliography arranged in the order of structured parts that is
documents of the Catholic Church, normative acts, recommendations, reports,
source literature, recommended literature, author’s correspondence and the internet sources as well as the analyses carried out in this publication may become
useful for the proper formation of mature attitudes towards spontaneous miscarriage, the deceased baby and its funeral.
Translated by Ewa Bartosik

Zusammenfassung

Seit dem zweiten Vatikanischen Konzil hat die katholische Kirche sowie in
Polen viel getan, um den verwaisten Eltern rechtliche, liturgische und seelsorgerische Möglichkeiten der christlichen Bestattung ungetaufter fehl- und totgeborener Kinder zu schaffen. Die befürwortende Stellungnahme der Polnischen
Bischofskonferenz, des kirchlichen Lehramtes, der Diözesansynoden und Diözesanbischöfe ist jedoch den Gläubigen, recht häufig auch den Priestern wenig bekannt. Mit Schwierigkeiten erreicht sie das Bewusstsein der Gläubigen.
Manchmal wird sie von den praktizierenden Katholiken ignoriert oder sogar
direkt abgelehnt. Die Frage zum Heil der ungetauften Kinder und zur moralischen Bestattungspflicht deren Leichnam sind in der Homiletik, Pfarrkatechese und auch während der Gemeindegespräche in den Familien am meisten
nicht berührt. Wenn man die Anzahl der Kinder berücksichtigt, die alljährlich
aufgrund unterschiedlichen Behandlungsfehlern vor dem Geburt sterben, ist
nur die gelegentliche Begräbnisfeier der ungetauften Kinder in den Pfarren als
alarmierend zu betrachten. Viel häufiger werden die Sammelbestattungen von
Fehl- und Totgeburten veranstaltet, insbesondere am Tag der still geborenen
Kinder, der auf den 15. Oktober fällt – Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day. Symbolische Gedenkstätte und diese Gedenkfeier sind äußerst wichtig
für Eltern, die zwar ihr Kind begraben wollten, aber unterschiedliche Faktoren
haben die Verwirklichung dieses Wunsches verhindert oder die Eltern haben
ihre Absicht aufgegeben und bedauern jetzt die vor Jahren getroffene Entscheidung. Zahlreiche Initiativen der Sammelbestattungen von Sternenkindern, deren Leichnam in der Pathologie aufbewahrt ist, sollten anerkannt, fortgesetzt
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und in diesen Städten ergriffen werden, in denen sie bisher noch nicht in die
Wege geleitet worden sind. Bei derzeit vorherrschenden, negativen elterlichen
Einstellungen, die die Beisetzungsfeier für das Kind in der pränatalen Entwicklung ausschließen, sind die Massengraben eine einzige Möglichkeit, um
die Ehrfurcht vor dem Leichnam zu zeigen und die Menschenwürde der Sternenkinder zu beachten. Solche Bestattungen stellen jedoch das Ausmaß von
Vernachlässigung und den Mangel an Verantwortungsgefühl für das verstorbene Kind durch die Eltern dar, die auf die Befugnis zur Bestattung freiwillig
verzichten. Außerdem geben sie einen Beweis davon, dass die Gesellschaft von
dem Identitätsverlust des Menschen vor der Geburt fest überzeugt ist und vor
allem dass die Betroffenen den Kern von Fehl- und Totgeburten oder anderen
Behandlungsfehlern nicht verstehen. Die verwaisten Eltern und deren Umgebung beschränken äußerst häufig Fehl- und Totgeburt nur zur psychologischen
Krise, wobei sie ihren wichtigsten Aspekt nicht bemerken – den Tod des Kindes. Man vergisst oder nimmt die Wahrheit nicht an, dass es nicht die Eltern,
aber das Kind die wichtigste Person und Hauptfigur eines Behandlungsfehlers
vor der Geburt ist. Ein besonders schwieriger Aspekt der Sammelbestattungen
ungeborener Kinder ist ihre Anonymität, die u.a. aus der Feuerbestattung resultiert. Die Größe der menschlichen Person verlangt Respekt für ihre individuelle
Identität, die im Vornamen symbolisch zum Ausdruck kommt. Ein natürlicher
Wunsch der Eltern, dem verstorbenen Kind einen Vornamen zu geben, ist am
Tag Pregnancy and Infant Loss Remembrance Day sichtbar, wenn sie die Namen auf Karten schreiben, die sie ihrem zu früh verstorbenen Kind geben würden. Während der Eucharistie legen die Eltern die Karten auf den Altar und
zünden eine Kerze an, die sowohl die Anwesenheit des Verstorbenen als auch
die Erinnerung an ihn symbolisiert.
In zahlreichen wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Publikationen über Fehl- und Totgeburt ist ein deutlicher Fokus ausschließlich auf
Eltern beim Tod des Kindes erkennbar. Die moralische Grundpflicht der Eltern, das fehl- oder totgeborene Kind zu bestatten, wird in den Publikationen
äußerst selten oder überhaupt nicht berührt. Dies ist nicht aufgrund der therapeutischen Charakter der Beerdigung, sondern in Hinsicht auf die Menschenwürde, die der Verstorbene zu Lebzeiten besessen hat. Die Autoren beschreiben
soziale Rechte der Eltern nach Fehl- oder Totgeburt des Kindes und zeigen die
Bedeutung der Bestattung, jedoch hauptsächlich aus der Position der psychischen Bedürfnisse der Eltern und dem ordnungsgemäßem Verlauf der Trauer,
und nicht der elterliche Verpflichtung, dem Verstorbenen und der ihm zustehenden ontischen Identität Achtung entgegenzubringen. Vor allem die verein-
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zelten Abhandlungen aus Moraltheologie und Bioethik zeigen in der Fachliteratur nicht nur die therapeutische sondern auch obligatorische und würdevolle
Dimension der Beerdigung des Sternenkindes an.
Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist, den Eltern und deren Umgebung auf
richtiges Erleben der Fehl- oder Totgeburt hinzuweisen. Die Überwindung eigener psychischer Schwierigkeiten und Wahrnehmung des Todes des Kindes
ermöglicht den Eltern, den Misserfolg der Fortpflanzung zu erfassen, sich der
Trauer zu öffnen und eine nach dem Tod des Menschen natürliche und eigenartige Explosion von negativen Emotionen und Gefühlen bewusst zu erleben,
ohne sie schädlich zu unterdrücken und den Verlust zu verdrängen. Dies ist nur
dann möglich, wenn die Eltern ihre primäre Pflicht erfüllen, den Verstorbenen
zu bestatten, sich von ihm verabschieden und eine Gedenkstätte einrichten,
wo man Blumen niederlegen, eine Kerze anzünden und beten kann. Auf diese
Art und Weise wird die Achtung dem Leichnam des Kindes und der richtige
Trauerprozess sichergestellt. Die Eltern wissen dann, wen sie verloren haben,
wen sie jetzt beweinen und wie ihre Identität nach dem Verlust ist. Nicht nur
der Schwangerschaftsverlust sondern auch das Bewusstsein des Todes hat einen
Einfluss auf die elterliche Identität von Ehegatten. Wenn Achtung dem Verstorbenen entgegengebracht wird, können die betroffenen Eltern Misserfolg der
Fortpflanzung richtig erfahren, d.h. Eltern, die ihr Kind in diesem Leben verlieren, sollen solche Trauer verarbeiten. Die Bestattung des Kindes in der pränatalen Entwicklung ist eine Erziehungsmethode für Geschwister eines Fehl- oder
Totgeburten und für soziales Umfeld der verwaisten Eltern, die man mit keiner
anderen vergleichen kann. Es wird dann die verantwortliche Haltung dem empfangenen Leben gegenüber geprägt, die Menschenwürde vor dem Geburt bejaht und der Respekt fehl- und totgeborenen Kindern erweist. Das Kind in der
pränatalen Entwicklung hat das Recht auf eine christliche Beerdigung aufgrund
seiner ontischen Identität und der Pietät vor dem menschlichen Leichnam. Man
kann die Notwendigkeit der Bestattung auf psychische Bedürfnisse der betroffenen Eltern nicht beschränken, ohne zuerst die dem Verstorbenen zustehende
Menschenwürde zu berücksichtigen.
Die in Betrachtungen angedeuteten Forderungen haben zum Ziel, die Qualität der psychosozialen Aspekte des Schwangerschaftsverlustes in der polnischen
Gesellschaft zu erhöhen. Bisher ist die Kultur durch die für Krankenhäuser geltenden Standards der Geburtshilfe, die gesetzlichen Regelungen für die Bestattung der Sternenkinder, die gesellschaftlich vorherrschende Überzeugung von
dem anthropologischen Status des Kindes vor der Geburt, den Erziehungsprozess in der Familie, die Sozialisation der betroffenen Ehepaare und die Einstel-
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lung ihrer Umgebung weitgehend geprägt. Im letzten Jahrzehnt sind deutlich
sichtbare und positive Veränderungen in der gesellschaftlichen Einstellung zu
betroffenen Eltern und ihrem verstorbenen Kind eingetreten. Dies war möglich
dank Empfehlungen, die auf der kommunalen, parlamentarischen und ministerialen Ebene eingeführt wurden, und Vorschriften, die psychosoziale Aspekte
des Todes des Kindes vor der Geburt berücksichtigen. Einen großen Beitrag für
eine langsame Veränderung der gesellschaftlichen Wahrnehmung von Behandlungsfehlern und für Ehrfurcht vor dem Leichnam haben Kirchenverbände und
Lebensrechtsbewegungen geleistet, die zahlreiche Bestattungen von Fehl- und
Totgeburten veranstalten. Der wichtigste Prozess der Vervollkommnung, der
eine verantwortliche Haltung zur Elternschaft bilden lässt, sollte jedoch während der langjährlichen sexuellen Erziehung der zukünftigen Eltern in der Familie stattfinden. Es ist notwendig, die moralische Bildung der Ehegatten zu
übernehmen, damit sie sich für das aufgrund einer Reproduktionsstörung verstorbene Kind verantwortlich fühlen und ihre moralische Bestattungspflicht
nachkommen, wobei sie das Leichnam im Krankenhaus nicht hinterlassen. Die
Initiativen der Sammelbestattungen für Fehl- und Totgeburten, die in der Pathologie aufbewahrt sind, sollten fortgesetzt werden. Gleichzeitig ist es wichtig, eine Meinung zu verbreiten, dass die Eltern für die Bestattung ihres Kindes
in der pränatalen Entwicklung an erster Stelle verantwortlich sind, indem sie
sich dieser elterlichen Pflicht nicht entziehen dürfen. Das vorgestellte Literaturverzeichnis geordnet nach folgenden Teilen: Dokumente der katholischen
Kirche, normative Rechtsakte, Empfehlungen, Berichte, Quelltexte, empfohlene Literatur, Korrespondenz des Autors, Internetquellen und in dieser Arbeit
durchgeführte Analysen können für richtige Bildung der reifen und sozialen
Haltung gegenüber der Fehl-und Totgeburt, dem verstorbenen Kind und seiner
Bestattung nützlich sein.
Übersetzt von Justyna Odrobina

