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W rozprawie podjęto próbę przeanalizowania wpływu wady stwierdzonej u dziecka  

w czasie trwania ciąży na późniejszy rozwój relacji między matką a dzieckiem a także wpływ 

czynników determinujących decyzję o kontynuacji ciąży obciążonej wadą rozwojową.  

W badaniu wzięły udział kobiety, które były w ciąży. Warunkiem była ciąża żywa, 

potwierdzona badaniem ultrasonograficznym oraz zagnieżdżona w jamie macicy. Kobiety 

podzielono na dwie główne grupy:  

Pierwsza grupa: kobiety, u których w czasie trwania ciąży stwierdzono wadę płodu  

i podano zabiegowi terminacji. 

Druga grupa: kobiety które będąc w ciąży dowiedziały się o wadzie dziecka a mimo to 

zdecydowały się na kontynuację ciąży.  

Tematy podjęte w rozprawie są próbą odpowiedzi na pytanie czy kobieta, matka 

decydując się świadomie na wychowywanie dziecka niepełnosprawnego przeżywa traumę 

związaną z wadą dziecka. Jeżeli kobiety mają wybór czy kontynuować chorą ciąże czy ją 

zakończyć to czy takie decyzje wpływają na ich stan emocjonalny. Czy można postawić 

hipotezę, że wada prenatalnie stwierdzona jest dla kobiety szokiem i stanowi zjawisko traumy. 
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An attempt was made to analyze the effect of defect found in the child during pregnancy on the 

subsequent development of the relationship between mother and child as well as the influence 

of factors determining the decision to continue a pregnancy with developmental disability. The 

study was attended by women who were pregnant. The condition was a live pregnancy, 

confirmed by ultrasonography and implanted in the uterine cavity. Women were divided into 



two womain groups: first group: women who had fetal defects during pregnancy and were  

given termination. The second group: the women who were pregnant learned about the defect 

of the child and yet decided to continue the pregnancy. The topics discussed at the hearing are 

an attempt atanswering the question whether a woman who decides to raise a child with a 

disability is going through a traumatic child-related trauma. If a woman has the choice whether 

to continue her pregnancy or to terminale it, then such decisions affect her emotional state. Can 

it be hypothesized that a defect found prenatally is a shock and a trauma  

to a woman. 

 

 


