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_____________________________________

„Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, każdego roku z powodu powikłań po zabiegu aborcji
umiera 50-100 tys. kobiet.
Aborcja może także skutkować trwałym okaleczeniem lub poważnym urazem psychicznym, które
ujawniają się w kilka dni czy tygodni po zabiegu, ale bywają szczególnie odczuwalne dopiero w kilka lat
później.”

„Skutki psychiczne aborcji:
(wg badań opublikowanych przez dr Speckhardt na Uniwersytecie Minnesota w 1985 r.)
- 100 proc. badanych kobiet doświadcza smutku, poczucia straty,
- 92 proc. ma poczucie winy,
- 85 proc. zaskoczyła intensywność negatywnych emocji związanych z przebytą aborcją,
- 81 proc. czuje się skrzywdzone,
- 81 proc. myśli wciąż o zabitym dziecku,
- 73 proc. cierpiało na depresję,
- 73 proc. czuje się nieswojo w obecności dzieci,
- 69 proc. czuje niechęć do współżycia seksualnego,
- 65 proc. miało tendencje samobójcze,
- 61 proc. zaczęło nadużywać alkoholu,
- 23 proc. podjęło próby samobójcze.”

„Skutki fizyczne aborcji:
- Infekcja narządu rodnego, która może się rozszerzyć na narządy miednicy lub całą jamę brzuszną, jest
najczęstszym powikłaniem związanym z chirurgicznym przerywaniem ciąży (49 proc. przypadków).
- Krwotok - wiąże się z rozdarciem macicy lub szyjki macicy albo z zakażeniem spowodowanym
rozwojem drobnoustrojów w niedokładnie oczyszczonej jamie macicy.
- Niepłodność - Przeniesienie mikroorganizmów z szyjki macicy do jajowodów i jamy macicy może
spowodować zapalenie narządów miednicy małej, niepłodność, przewlekłe bóle brzucha i zwiększenie
ryzyka ciąży pozamacicznej wskutek częściowego zarośnięcia jajowodu.
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- Poronienia - Odsetek samoistnych poronień u kobiet, u których doszło po aborcji do powikłań
zapalnych wzrasta nawet do 22 proc.
- Przedwczesne porody - na skutek niedomagania szyjki macicy, osłabionej podczas szybkiego
siłowego, rozrywającego mięśnie rozciągania w czasie zabiegu aborcyjnego.
- Rak piersi - Badania przeprowadzone w USA w 1994 roku wykazały, że ryzyko raka piersi u kobiet,
które były w ciąży i dokonały aborcji jest o 50 proc. wyższe w porównaniu z kobietami, u których ciąża
zakończyła się w inny sposób.
- U kobiet, które przeszły aborcję, częściej występują nawracające stany zapalne dróg rodnych,
zaburzenia miesiączkowania z brakiem owulacji, a podczas następnych ciąż częściej stwierdza się
łożysko przodujące, przyrośnięte.”

Powyższy tekst pochodzi z artykułu dostępnego na internecie: „Aborcja a zdrowie kobiety”
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