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               Kampania "Ja też jestem dzieckiem" 
 
 
 
 
 

 
 

Kampania „Ja też jestem dzieckiem” działa na rzecz 
rodziców po stracie dziecka w wyniku poronienia. 
Akcja obejmie swoim zasięgiem wszystkie oddziały 
położnicze w Polsce. Jej głównym celem jest edukacja 
zarówno personelu medycznego, jak i rodziców po 
stracie dziecka – niezależnie od okresu trwania ciąży – 
do praw, jakie przysługują rodzicom. 
Rodzice dużo łatwiej przechodzą traumatyczny okres żałoby po stracie dziecka, jeśli mogą zrobić 

mu pogrzeb, mają namacalny dowód na to, że ich dziecko istniało. Ważną kwestią jest tu również  
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reakcje społeczne, które często są nieludzkie. Społeczeństwo nie jest w stanie zrozumieć żałoby po 

poronieniu, często dla wielu to jeszcze nie było dziecko, więc nie ma za kim płakać. 

Jak wiemy, dla rodziców każda ciąża, nawet kilkutygodniowa, jest małym człowiekiem, na którego 

czekają, a nie „płodem”. Jednak lekarze czy położne swoim zachowaniem nie ułatwiają matce i ojcu 

przejścia pierwszego etapu żałoby. Rodzice, nieświadomi swoich praw, będąc w szoku po 

wiadomości, że ich dziecko nie żyje, podpisują dokument zrzeczenia się praw do ciała dziecka – 

tym sposobem nie mają świadczeń należnych im z ZUS-u, jak też nie mogą pochować godnie 

swojego dziecka. 

Prawo mówi, że każdy rodzic – jeśli utrata dziecka nastąpiła we wczesnej ciąży, kiedy rozpoznanie 

płci nie jest możliwe – nadaje dziecku intuicyjnie płeć, a co za tym idzie – imię. Po dłużej trwającej 

ciąży rodzice bardzo często nie mogą pożegnać się ze swoim dzieckiem, zabierany jest im jedyny 

moment, kiedy mogą je zobaczyć, przytulić, pożegnać się. 

Działania Kampanii: 

1. Zebranie informacji od rodziców o szpitalach, gdzie ronili, w celu najszybszego dotarcia tam z 

akcją. 

2. Opracowanie materiałów informacyjnych dla rodziców oraz personelu medycznego. 

3. Zebranie informacji od rodziców po stracie dziecka o szpitalach i traktowaniu w nich rodziców po 

stracie dziecka. 

4. Uzyskanie zgody ordynatora oddziału położniczego (zasięg: cała Polska) na przesłanie i rozdawanie 

rodzicom po stracie dziecka materiałów informacyjnych zaraz po utracie. 

5. Spisanie miejsc, gdzie rodzice uzyskają bezpłatną pomoc psychologiczną (jako osobny materiał dla 

rodziców). 

6. Stworzenie ogólnopolskiego telefonu pomocy interwencyjnej dla rodziców po stracie dziecka 

(obecnie działa już w Fundacji Przetrwać Cierpienie). 

7. Rozesłanie do szpitali materiałów informacyjnych. 

8. Telefony zwrotne czy materiały dotarły i są rozdawane rodzicom po stracie dziecka. 

9. Przewidujemy spot edukacyjny dla społeczeństwa (w zależności od liczby zebranych sponsorów). 

10. Audycje radiowe i rozmowa telewizyjna 15 października w Dniu Dziecka Utraconego. 

 

Oczekiwane rezultaty: 

1. Zmiana nastawienia personelu medycznego w zakresie informacji prawnych przekazywanych 

rodzicom po utracie dziecka (bez względu na czas trwania ciąży). 

2. Zwiększenie świadomości rodziców po utracie dziecka odnośnie do przysługujących im praw. 

3. Przekazanie rodzicom niezbędnej wiedzy w zakresie etapów żałoby (w osobnym materiale łącznie z 

miejscami, gdzie uzyskają bezpłatną pomoc). 

4. Comiesięczne monitorowanie szpitali w zakresie przekazywanych informacji rodzicom po utracie 

dziecka. 

5. Zebranie informacji i przesyłanie szpitalom certyfikatów akcji „Szpital przyjazny rodzicom i 

wszystkim dzieciom” z hasłem i obrazem (logo) akcji „Ja też jestem dzieckiem". 

 

O fundacji i jej działaniach 

Fundacja Przetrwać Cierpienie powstała, by pomagać, wspierać i ułatwić dostęp do specjalistów 

osobom psychicznie chorym, w ciężkiej sytuacji życiowej, przeżywającym lub po przeżyciu traumy. 

Opiekujemy się ofiarami przemocy domowej, zarówno dziećmi, kobietami, jak i mężczyznami. Nasza 

praca opiera się na ścisłej współpracy z zespołem specjalistów, w którego skład wchodzą psychiatrzy, 

terapeuci, psychologowie kliniczni oraz pracownicy środowiskowi. Nasi podopieczni otrzymują 

bezpłatną pomoc w Punktach wsparcia fundacji, gdzie nasi psychologowie prowadzą osoby, którym 

wystarczy pomoc psychologiczna. Jeśli stan osoby, która do nas trafia, wymaga konsultacji z 
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psychiatrą, kontaktujemy go ze specjalistą z jego rejonu zamieszkania. Terapie i psychoterapie 

prowadzimy według ściśle określonych zasad i zaleceń psychiatrycznych. Wspomagamy osoby w 

ciężkiej sytuacji, pośrednicząc w kontaktach pomiędzy MOPS-ami a rodzinami, dzięki pracownikom 

społecznym. 

 

 

Osoba odpowiedzialna za kampanię, informacje szczegółowe: 

Małgorzata Ostrowska-Czaja – Prezes Fundacji 

m.ostrowska@przetrwaccierpienie.org.pl 

+48 664 01 48 48 

mailto:m.ostrowska@przetrwaccierpienie.org.pl

