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Pomoc terapeutyczna po poronieniu 
Indywidualna i dla par 
ZALOZONEW 1994 
If you think counselling might help, but you’re not sure, it is all right to make an 
appointment to discuss what you are looking for, contact us on: 0141 552 5070 
 
Zapraszamy z polecenia szpitala, lekarza rodzinnego, pomocy spolecznej, poradni 
planowania rodziny jak rowniez kontakt bezposredni. 
 
www.miscarriagesupport.org.uk 
Email: miscarriagescotland@hotmail.com 
 
Zalozone przez: The Commonweal Fund 
 
285 High Street Glasgow G4 0QS 
SCOTTISH CHARITY NO: SC0 20638 
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Chcielibysmy zaczac od zlozenia wyrazow wspolczucia w tym smutnym czasie i mamy 
nadzieje ze ta ulotka dostarczy pomocnych infomacji na najblizsze miesiace. 
 
Doswiadczenie straty dziecka w trakcie ciazy jest indiwidualne dla kazdego. Dla niektorych 
moze to byc czas zaloby, smutku I przytlaczajacych uczuc straty. Miscarriage Support jest 
organizacja charytatywna prowadzona przez ludzi ktorzy sami przezyli strate z powodu 
poronienia. Nasze wspolne doswiadczenia obejmuja wczesne I pozne poronienia, 
nieplodnosc oraz w niektorych przypadkach bezdzietnosc. Chcielibysmy w tym trudnym 
czasie zaoferowac nasza pomoc i zrozumienie. Pamietaj ze nie jestes sam/a, chcielibysmy 
zebys sie znami skontaktowal/a oferujac nasza pomoc w kazdej mozliwej formie.  
 
Myslami jestesmy z toba/wami, pozdrawiamy 
Czlonkowie Zarzadu Miscarriage Support. 
 
 
Uczucia ktore moga doswiadczac osoby po utracie dziecka w trakcie ciazy to: 
 

• SMUTEK - Wlasnie stracilam/em moje dziecko. 
• ZLOSC - Dlaczego mi sie to przytrafilo? 
• WINA - Zrobilam/em cos zle? 
• STRACH - Czy przytrafi mi sie to ponownie? 
• BEZRADNOSC - Nikt tego nie rozumie. 

 
Dlaczego Rozwazac Wsparcie Psychologiczne? 
poronienia, wsparcie w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Osoby te moga otwarcie 
rozmawiac o swoich obawach. Nasza pomoc terapetyczna nie polega na doradzaniu ale 
na odkrywaniu swoich wlasnych mysli I uczuc aby pomoc zrozumiec i odnalezc sie w 
nowej rzeczywistosci. Pomaga rowniez odmienic spojrzenie na przyszlosc, pozwala 
osobom odkryc swoj potencjal i nauczyc sie radzic ze swoimi uczciami. 
 
Przyczyny Dla Ktorych Kobiety Rozwazaja Nasza Pomoc: 

• Nikt mnie nie rozumie 
• Chce zrozumiec dlaczego to mi sie przytrafilo 
• W celu podbudowania sie przed ponowna proba 
• Depresja i osamotnienie 
• Zeby otrzymac pomoc w trakcie przyszlej ciazy 
• Zeby porozmawiac o problemach w zwiazku 
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Kto Pracuje Dla Miscarriage Support? 
Pracownicy Miscarriage Support posiadaja dyplom ukonczenia kursu terapi 
skoncentrowanej na osobie, przezyli strate z powodu poronienia oraz posiadaja 
odpowiednie wyksztalcenie w kierunku pomocy osobom po poronieniach. Dodatkowo 
praktykanci pracujacy dla Miscarriage Support moga oferowac pomoc terapeutyczna. 
 
Ktory Rodzaj Terapii Wybrac? 
Istnieja rozne rodzaje terapii. Pracownicy Miscarriage Support uzywaja terapii 
skoncentrowanej na osobie. To podejscie, stworzone przez Carla Rogersa, jest uzywane 
od ponad 50 lat. Terapia skoncentrowana na czlowieku opiera sie na idei ze kazdy 
czlowiek posiada w sobie potencjal samozrozumienia. Pracownicy Miscarriage Support 
oferuja pomoc w celu odnalezienia tego potencjalu i rozwinieciu mechanizmow radzenia 
sobie w takiej sytuacji. 
 
Jak Wyglada Terapia? 
Spotkania terapeutyczne trwaja zazwycza okolo 50 minut. Mozesz skorzystac z tylu sesji 
ilu potrzebujesz. Srednio okolo 8 sesji. 
 
Co Miscarriage Support Oczekuje Od Ciebie? 
Miscarriage Support jest organizacja charytatywna. Nie oczekujemy datkow od osob 
niezatrudnionych czy malo zarabiajacych. Wszystkich innych klientow prosimy o datki 
pomiedzy £5.00 a £25.00 za sesje, w zaleznosci od mozliwosci. Za pierwsza wizyte 
oczekujemy datkow w wysokosci £15.00, gdyz dodatkowo oferujemy materialy 
informacyjne. Skontaktuj sie z nami aby umowic sie na spotkaniue lub porzmawiac o 
twoich potrzebach. 
 


