
 

PROBLEM NIELETNICH MATEK  - 

INFORMACJE Z PREZENTACJI MULTIMEDIALNEJ: 

„O SZTUCE SZYBKIEGO DORASTANIA” 

 

W Polsce problem nastolatek w ciąży oraz niepełnoletnich matek nie jest 

przedmiotem dyskusji społecznej. Brak adekwatnej pomocy państwa, brak mechanizmów 

przekazywania wiedzy z zakresu edukacji seksualnej, bezradność systemu wobec 

problemu oraz milczące przyzwolenie społeczne powoduje, iż temat ten spychany jest do 

"podziemia" informacyjnego. 

Skala zjawiska – badania przeprowadzone w ramach Kampanii na Rzecz Świadomego 

Rodzicielstwa przez Centrum Badań Opinii Społecznej 

 Szacuje się, że blisko 10% wszystkich porodów w Polsce dotyczy nastolatek, 

 Większość przypadków to uczennice szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, 

 51,7% młodych Polaków uważa wiedzę na temat życia seksualnego, jaką obecnie 

młodzież otrzymuje w szkole za niewystarczającą. 

 

Skąd młodzi ludzie czerpią informacje na temat życia seksualnego??? 

 Rówieśnicy – 55,4%, 

 Internet – 43,9%, 

 Od nauczycieli – 34,9%, 

 Czasopisma młodzieżowe – 32,6%. 

Oczekiwania młodzieży – kto powinien takowej wiedzy udzielać?: 

 Rodzice, opiekunowie – 72,9%, 
 Szkoła – 61,6%, 

 Lekarz, farmaceuta – 35,7%. 

 

Negatywne konsekwencje wczesnego macierzyństwa, wymiar społeczny – wyniki badań 

 Niższy poziom wykształcenia kobiet, które urodziły dziecko jako osoby nastoletnie, 

 Trudności w przebiegu kariery zawodowej, 

 Gorsza sytuacja ekonomiczna w porównaniu do osób, które zostały matkami później, 

 Nietrwałość małżeństw zawieranych przez osoby nastoletnie, 

 Samotne macierzyństwo, 



 Ubóstwo materialne. 

 

Małoletnia mama – aspekt prawny 

 Przed ukończeniem przez nią 18 lat, nie przysługuje jej władza rodzicielska, 

nie może reprezentować dziecka, nie ma pełni zdolności do czynności prawnych, 

 Decyzję w sprawie opieki podejmuje sąd opiekuńczy, 

 Zazwyczaj opiekunem prawnym dziecka zostaje rodzic małoletniej (jeśli ma zdolność 

do czynności prawnych), 

 Czasami sąd ustala dla dziecka rodzinę zastępczą (krewni, rodzina zastępcza 

niespokrewniona), 

 Nastolatka, która ukończyła 16 lat, może zawrzeć związek małżeński, ale za zgodą sądu, 

mężczyźni bez wyjątku po ukończeniu 18 lat, 

 Zawarcie małżeństwa zmienia status prawny małoletniej mamy – w momencie 

uzyskania związku małżeńskiego uzyskuje ona władzę rodzicielską oraz prawo do 

starania się o wszelkie świadczenia na dziecko, 

 Dziewczęta poniżej 16 roku życia nie mogą zawierać związków małżeńskich, a 

ujawnienie ojca dziecka naraża go na konsekwencje prawne wynikające z pożycia z 

małoletnią poniżej 15 roku życia. W sytuacji stwierdzenia ciąży u małoletniej występuje 

duże prawdopodobieństwo, że ciąża mogła powstać w wyniku czynu karalnego 

(obcowanie płciowe z osobą poniżej 15. roku życia jest przestępstwem ściganym z 

urzędu – art. 200 k.k).   

 

Uprawnienia małoletniej w ciąży 

W związku z art.2 ust.1 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych małoletnie mamy mają: 

 Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowane ze środków 

publicznych (bez względu na ich wiek w okresie ciąży, porodu i połogu) oraz 

uprawnienia z tytułu ubezpieczenia, 

 Dostęp do badań profilaktycznych obejmujących kobiety w ciąży, w tym badań 

prenatalnych oraz profilaktyki stomatologicznej, 

 Opiekę nad kobietą w ciąży sprawują lekarze ginekolodzy oraz położne. W przypadku 

ciąży o podwyższonym ryzyku opiekę przejmują poradnie specjalistyczne oraz oddziały 

patologii ciąży. 

 

Współdecydowanie w procesie leczenia małoletniej w ciąży 

Małoletnia powyżej 16 roku życia: 
 Lekarz ma obowiązek przekazać osobie powyżej lat 16 informacje o stanie zdrowia, 

rozpoznaniu oraz o możliwych metodach diagnostycznych, wynikach leczenia, 

rokowaniu. Osoba ta ma prawo wyrażania swojego zdania w odniesieniu do przyjętych 

metod tarapii. W przypadku osoby małoletniej powyżej 16 roku życia wymagana jest 

(obok zgody jej przedstawiciela ustawowego) zgoda małoletniej na wykonanie badania 

lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego. W przypadku leczenia 

podwyższonego ryzyka potrzebna jest zgoda pisemna. 

 

 



Małoletnia poniżej 16 roku życia: 

 Wszelkie prawa przysługują opiekunom prawnym. 

 W przypadku świadczeń o charakterze diagnostycznym zgodę na ich 

przeprowadzenie, w razie nieobecności lub braku możliwości skontaktowania się 

z opiekunem prawnym, może wyrazić także opiekun faktyczny. 

 Jeżeli małoletnia nie ma przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego 

lekarz może przystąpić do udzielenia świadczenia zdrowotnego dopiero po 

uzyskaniu zgody sądu opiekuńczego. 

 Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego, bez jego 

zgody, jest dopuszczalne, jeżeli wymaga on niezwłocznej pomocy lekarskiej, a ze 

względu na stan zdrowia lub wiek nie może wyrazić zgody i nie ma możliwości 

kontaktu z jego przedstawicielem prawnym. 

Instytucje pomocowe 

 Ośrodek pomocy społecznej - pomoc społeczna o charakterze niepieniężnym 

(praca socjalna, wsparcie, poradnictwo specjalistyczne: prawne, psychologiczne, 

rodzinne, wsparcie w uzyskaniu schronienia, wyżywienia, ubrania), 

 Ośrodek pomocy społecznej - pomoc społeczna o charakterze materialnym na 

zasadach i w zakresie wynikających z ustawy o pomocy społecznej. 

Schronienie małoletniej w ciąży decyzją sądu opiekuńczego może być udzielone w: 

 Domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, 

 Całodobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej, 

 Rodzinie zastępczej. 

 

Małoletnia uczennica ciężarna – zadania szkoły ( zgodnie z ustawą z dnia 7 stycznia 1993 

r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności 

przerywania ciąży  art. 2 pkt 3) 

Obowiązki w stosunku do małoletniej w ciąży: 

 udzielenie uczennicy w ciąży urlopu, 

 udzielenie innej pomocy niezbędnej do ukończenia przez nią edukacji, 

 umożliwienie w ramach możliwości terminowego zaliczania przedmiotów, 

 jeżeli ciąża, poród lub połóg powoduje niemożliwość zaliczenia w terminie 

egzaminów ważnych dla ciągłości nauki, szkoła zobowiązana jest do wyznaczenia 

dodatkowego terminu egzaminu, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, 

 małoletnia w sytuacji trudności zdrowotnych, może starać się o indywidualny tok 

nauczania. 

 

Ciąże nastolatek – przyczyny 

Brak usług i poradnictwa z zakresu zdrowia reprodukcyjnego młodzieży 
 brak sieci poradnictwa dla młodzieży z zakresu zdrowia i praw reprodukcyjnych 

utrudnia młodym ludziom dostęp do rzetelnych informacji z tej dziedziny, 

 brak dostępu do rzetelnej, merytorycznie wiedzy z zakresu edukacji seksualnej, 

 chęć zainponowania rówieśnikom, przygodne kontakty seksualne, gwałty 



 dysfunkcje rodziny (zaburzone więzi, brak poczucia bezpieczeństwa, problemy z 

okazywaniem uczuć). 

 

Możliwość negatywnych konsekwencji zdrowotnych wywołanych przedwczesnym 

macierzyństwem 

W obliczu restrykcyjnej ustawy antyaborcyjnej, rzadko podkreśla się publicznie fakt,  

iż przedwczesne macierzyństwo może spowodować poważne konsekwencje zdrowotne, 

istnieje bowiem znaczne ryzyko komplikacji z powodu fizycznego niedorozwoju młodych 

matek. Należy pamiętać, iż u dziewcząt w tym wieku szyjka macicy oraz macica jest jeszcze 

niedojrzała. 

Lekarze podkreślają, iż: 

"Ciąże u bardzo młodych matek traktowane są jako ciąże wysokiego ryzyka, ponieważ częściej 

występuje tu poród przedwczesny, nadciśnienie (zatrucie ciążowe), niedokrwistość, zakażenie 

dróg moczowych i choroby przenoszone drogą płciową.(...) Największym jednak problemem 

jest wysoka częstość występowania opóźnienia rozwoju wewnątrzmacicznego płodu, czyli 

porody dzieci z hipotrofią. U co trzeciej dziewczyny rodzącej przed ukończeniem 16. roku 

życia występuje hipotrofia płodu. Pomiędzy 17. a 18. rokiem życia patologia ta występuje z 

częstotliwością 20,3%, zaś u kobiet rodzących po ukończeniu 18 roku życia - 12,6 %. 

 

Rekomendacje Federacji na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny 

Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny uważa, iż niezbędne jest jak najszybsze 

opracowanie i wdrożenie międzyresortowego, Krajowego Programu Prewencji Ciąż wśród 

Nastolatek. Program ten powinien uwzględnić: 

 wprowadzenie do programów nauczania z zakresu edukacji seksualnej rzetelnej 

merytorycznie wiedzy, zgodnej z najnowszymi osiągnięciami nauki, 

przekazywanej w sposób wolny od uprzedzeń i stereotypów, zgodnej z 

międzynarodowymi standardami praw człowieka, 

 zapewnienie dostępności do usług i poradnictwa z zakresu zdrowia seksualnego, 

przyjaznych młodym ludziom, na poziomie podstawowej służby zdrowia (zgodnie 

z rezolucją Parlamentu Europejskiego dotyczącą zdrowia i praw reprodukcyjnych 

i seksualnych), w tym: 

1. Poradnictwo dla nastolatek w ciąży, ze szczególnym zwróceniem uwagi na fakt zagrożenia 

ich zdrowia poprzez ciążę w tak młodym wieku. 

2. Zapewnienie dostępnej cenowo antykoncepcji, odpowiedniej dla młodych dziewcząt 

 wprowadzenie monitoringu zjawiska nastoletnich ciąż, który stałby się podstawą 

długofalowej polityki, dążącej w sposób kompleksowy i systemowy do 

zmniejszenia liczby ciąż wśród nastolatek, 

 ponadto należy zbudować program pomocy socjalnej przeznaczony dla nastolatek 

w ciąży: 

  

1. umożliwiający godne życie im i ich dzieciom, 

2. zapewniający możliwość kontynuacji nauki i uzyskania samodzielności 

ekonomicznej, 

3. traktujący samotną matkę mieszkającą z rodzicami jako samodzielny podmiot 

pomocy państwa. 



 

 

 

 

 

 

Źródła informacji: 

Adresy stron internetowych www.podrugie.pl 

www.podrugie.pl – zakładka „Gdy zostanę MAMĄ/TATĄ” 

J. Kęcińska we współpracy z wydziałem Prewencji Komendy Miejskiej Policji w 

Poznaniu ”Dziecko w świecie zagrożeń”, Poznań 2016.  

 

 

http://www.podrugie.pl/

