
Dla każdej kobiety wiadomość o tym, że jej dziecko będzie nieuleczalnie chore lub niepełnosprawne, jest traumatyczna. 
Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Nikt nie chciałby postawić się w sytuacji rodzica (także mężczyzny, który często 
przeżywa to co najmniej równie mocno), który to w obliczu takiej informacji musi w dość krótkim czasie dokonać bardzo 
ważnego wyboru, mianowicie: czy „pozbyć się” takiego dziecka, które w przyszłości będzie dla rodziny ogromnym 
obciążeniem, czy jednak zdecydować się na jego urodzenie, jednak kosztem niemal całkowitego przeorganizowania 
dotychczasowego życia. 

W obliczu tak dramatycznych sytuacji chcemy, aby kobiety, które się w nich znalazły – często opuszczone nawet 
przez osoby im najbliższe – wiedziały, że gdyby nie decydowały się na terminację ciąży, zawsze mogą zgłosić się  
do któregoś z hospicjów perinatalnych na terenie całej Polski, niezależnie od tego, gdzie mieszkają. Choć nie 
wszystkie z przedstawionych na liście hospicjów mogą zaoferować pomoc ponadregionalną, zawsze mogą odesłać  
do innej placówki, która taką ponadregionalną opiekę prowadzi.

Wiemy, że stwierdzenie śmiertelnej choroby lub wady rozwojowej uniemożliwiającej przeżycie dziecka po narodzinach 
jest ciosem, z którym zwyczajnie nie można sobie samemu poradzić. Jest to dramat paraliżujący normalne myślenie, 
funkcjonowanie czy odczuwanie emocji. Zadaniem hospicjów perinatalnych jest udzielenie maksymalnego wsparcia  
w przejściu przez taki kryzys – tak, by zniwelować w kobiecie poczucie osamotnienia, zapewnić ją, że nie jest sama.  
I udzielić realnej pomocy.

Telefony kontaktowe oraz dane komunikacyjne są podane na liście hospicjów. Do znajdujących się w spisie 
placówek można po prostu zadzwonić lub napisać i opowiedzieć o tragedii, jaka się wydarzyła. Być może  
po dowiedzeniu się, że istnieje alternatywa dla aborcji, oraz otrzymaniu bezpłatnego wsparcia decyzja  
o daniu dziecku szansy będzie nieco łatwiejsza do podjęcia.

Jako Fundacja, chcąca wspierać kobiety także w tym zakresie, gorąco zachęcamy do korzystania z opieki 
perinatalnej na terenie całej Polski. Mamy nadzieję, że ta forma pomocy przyniesie choć trochę ulgi kobietom, 
które mierzą się z tak strasznym doświadczeniem, jakim jest śmiertelna, nieuleczalna choroba ich własnego, 
jeszcze nienarodzonego dziecka.
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Informacja dla kobiet, które znalazły 
się w sytuacji zagrożonej ciąży


