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LARA (16) ON RASE 

___________________________________________________________________________ 

 

Koostajad: Doris Elster, Sarah Schulze, Kevin Siewertsen, Christine Bethke, Lena Sonnefeld 

Leibnizi Loodusteadusliku Hariduse  Instituut, Kieli Ülikool, Saksamaa 

___________________________________________________________________________ 

 

Aine: bioloogia 
Klass: 8. 9. kl. (15-16 aastased) 
Õppekava sisu: inimeseõpetus, seksuaalkasvatus, otsuste tegemine reaalses valikut nõudvas 
situatsioonis ja moraalne analüüs  

Tegevus: grupitöö,  valikut nõudva situatsiooni arutlev käsitlus  
Eeldatav ajakulu: kuus 45-minutilist õppetundi  
 

Ülesande kirjeldus 

 

Selle ülesandega soovime algatada arutlust Lara olukorra kohta. Ta on 16-aastane ja 

üheksandat nädalat rase. Ta ei tea kas sünnitada last või mitte, sest ta ei oska endale  ühe või 

teise otsuse tagajärgi selgelt ette kujutada. Seepärast pöördub ta ajakirja BRAVO toimetajate 

poole. 

 

I etapp: Sissejuhatus 

 

Sissejuhatuseks Lara probleemile vaadake Power Pointi ettekannet‚ “Lara on rase” (Lisa 1). 

• Kes arvab, et antud olukord ei ole Lara jaoks probleemiks? Miks? 

• Kes arvab, et antud olukord on Lara jaoks probleemiks? Miks? 

• Kas antud otsust on raske või kerge vastu võtta? Miks? 

• Mis teeb sellest olukorrast problemaatilise? Miks on raske otsustada, mida teha? 

Esimene hääletus:  Millise otsuse Lara arvatavasti vastu võtab?    
Palun tõsta käsi kui arvad, et Lara käituks õigesti kui otsustaks lapse sünnitada. 

Palun tõsta käsi kui arvad, et Lara käituks õigesti kui otsustaks abordi kasuks. 

 

II etapp: esimene toimetajate nõupidamine noorteajakirjas BRAVO 

 

Palun kujutle, et oled üks BRAVO toimetajatest. Esimesel toimetuse nõupidamisel 

arutletakse seoses Lara rasedusega kahe võimaliku variandi üle - ühel juhul laseb Lara 

raseduse katkestada ja teisel juhul sünnitab lapse.  



 

    

 

Palun moodustage toimetajatest kaks gruppi, et ära märkida ”poolt” ja  “vastu” 
argumendid  
 
Toimetajate grupp nr 1: “Rasedus” 
 

Palun moodustage kaks  3-5 liikmelist gruppi, kirjeldage raseduse kulgu ja arutlege 

sellega seotud tagajärgede üle, millega Lara peaks arvestama 

Esimene ekspertgrupp: raseduse kulg (vt Materjalid 1) 

Teine ekspertgrupp: füüsilised muutused Lara kehas (vt Materjalid 2) 

 

Ülesanne: palun pange oma tulemused punktidena postrile kirja (igal ekspertgrupil 
eraldi poster). Valmistuge eesseisvaks aruteluks. Koguge kokku kõik “poolt” 

argumendid pealkirja alla “Rasedus – Lara  peaks otsustama lapse sünnitada” 
 

Toimetajate grupp nr 2: “Abort” 
 

Palun moodustage kaks  3-5 liikmelist gruppi ja arutlege abordi võimalike tagajärgede 

üle 

Kolmas ekspertgrupp: arstide meeskond (vt Materjalid 3) 

Neljas ekspertgrupp: Lara sotsiaalvõrgustik (vt Materjalid 4) 

 

Ülesanne: palun pange oma tulemused punktidena postrile kirja (igal ekspertgrupil 
eraldi poster). Valmistuge eesseisvaks aruteluks.  Koguge kokku kõik argumendid 

pealkirja alla ‚Abort- Lara peaks otsustama lapse saamise kahjuks’. 

 

III etapp:  teine toimetajate nõupidamine noorteajakirjas BRAVO 

 

Kõigepealt esitlevad 2 toimetajate gruppi oma postreid (igal grupil on selleks 5 minutit). 

Grupid võiksid võtta istet vastakuti. ‚Poolt’ ja ‚vastu’ argumendid peaksid kõigile nähtavad 

olema. Argumentide üle arutletakse järgnevate reeglite kohaselt: 

� Austuse põhimõte- suhtuge austusega üksteisesse ja ka kõikidesse teistesse, keda 

parasjagu kohal ei ole. Võite vabalt tõstatada ükskõik millise argumendi ja 

kommenteerida teiste argumente. Kuid ärge öelge midagi head või halba teiste isikute 

endi kohta. 

� Ping-Pongi põhimõte – inimene, kes on parasjagu kõnelemise lõpetanud, valib 

vastaspoole liikmete hulgast endale vastaja jne (rääkimise õigus liigub gruppide vahel 

edasi-tagasi). 

� Parima argumendi põhimõte – esitage ainult endi arust oma parim argument, sest kui 

toote mitu argumenti korraga, vastab teie vastne arvatavasti vaid teie nõrgemale 

argumendile. 



 

    

 

Palun moodustage varasemad grupid “Rasedus” ja “Abort”. 
Selline on uus ülesanne teie gruppidele: 

Millised teise grupi argumendid olid tugevaimad? 

Palun mõelge kõigi argumentide peale, mida kuulsite. Tuletage meelde, millest 

rääkisid teise grupi liikmed. Võtke seda ülesannet võimalusena teist gruppi 

tunnustada. 

 
IV etapp: kolmas toimetajate nõupidamine noorteajakirjas BRAVO 

Kolmanda kohtumise alguses arutletakse mõlema grupi poolt- ja vastuargumentide üle. 
(Järgige kindlasti eespool loetletud arutelu reegleid!). 
Lõplik hääletus 
Kuidas suhtuksid Lara otsusesse nüüd – peale  Lara probleemi põhjalikumat käsitlust? 

Palun tõstke käed kui arvate, et Lara teeks õigesti kui otsustaks lapse sünnitada. 

Palun tõstke käed kui arvate, et Lara teeks õigesti kui otsustaks abordi kasuks. 

 

V etapp: kiri Larale 

 

Palun kirjuta kiri Larale, milles väljendad isiklikke seisukohti seoses alaealiste rasedusega 

(kodutööna). 

 

 
 
 
 
 
 
 

Lisad 

 

Power Point formaadis esitlus “Lara on rase” (eraldi failina) 
Materjal 1: Raseduse kulg 

Materjal 2: Lara kehas toimuvad füüsilised muutused 

Materjal 3: Günekoloogi juures 

Materjal 4: Lara sotsiaalvõrgustik 

 

 



 

    

 

Materjal 1 
 

RASEDUSE KULG 

 

Sõna ‘embrüo’ kasutatakse kahe kuni kaheksanädalase kasvava organismi kohta. Selle aja 
jooksul areneb paarist tillukesest rakust umbes 3 cm pikkune loode. 

Viienädalane loode muutub nähtavaks. Ta on umbes viie mm pikkune, süda alustab löömist, 

moodustuma hakkab selgroog ja aju areng on väga kiire. Seitsmendal nädalal võib eristada 

käsi ja jalgu. Välja hakkavad kujunema nägu ja silmad. Suguelundite alged hakkavad tekkima 

jalge vahele, kuid selles staadiumis on need veel naistel ja meestel sarnased.  

Kaheksa nädalaselt võib kasvavat organismi juba eksimatult inimeseks pidada, kuigi pea on 

kehaga võrreldes proportsionaalselt palju suurem. Toimub üleminek embrüo staadiumist 

loote staadiumisse. 

Sõna ‘loode’ kasutatakse kasvava organismi kohta arengu kolmanda kuu algusest kuni 
sünnihetkeni.  

Looteperioodi jooksul varustatakse loodet toitainete ja hapnikuga ema ja loote vahelise 

vereülekande teel. See toimub platsenta kaudu. Platsenta on spetsiaalne organ, mis kasvab 

loote ja emaka vahele. Loodet ühendab platsentaga nabanöör. Vahetult peale lapse sündi on 

nabanöör ikka veel platsentaga, mis nüüd emakast väljutatakse, ühendatud. Loote arengu 

jooksul toimib platsenta filtri ja kaitsebarjäärina. 

Emaka sees kaitseb loodet lootekott, see pehmendab lööke ja raputusi ja hoolitseb stabiilse 

sisetemperatuuri eest.  

        

         4 nädalat  5 nädalat     6 nädalat          7 nädalat                 8 nädalat 



 

    

 

Embrüo areng raseduse jooksul 

Vanus Arengu tase Kaal (g) 
Pikkus 
(cm) 

1. kuu Süda hakkab lööma. Nähtavaks 

muutuvad selgroog ja aju. 

2-3 0.75 

2. kuu Välja hakkavad kujunema 

äratuntavad nägu, käed, jalad, 

sõrmed, varbad. Suguelundite alged 

hakkavad tekkima jalge vahele, 

praegu veel sarnased. 

5-8 3 

3. kuu Kaheksa nädalaselt võib kasvavat 

organismi juba eksimatult inimeseks 

pidada, kuigi pea on kehaga 

võrreldes proportsionaalselt palju 

suurem. 

18-20 15 

4. kuu Talitlust alustavad soolestik, maks ja 

pankreas 

120 21 

5. kuu Närvisüsteem on piisavalt arenenud, 

et hakata mõnesid keha funktsioone 

juhtima. Tekivad esimesed pehmed 

karvakesed. 

300 27 

6. kuu Loode hakkab tootma punaliblesid. 

Kopsud väljaarenemata. 

800-900 33 

7. kuu Loodet loetakse õigeaegseks, st laps 

on emakaväliseks eluks valmis 

1300-1400 39 

8. kuu Kopsud täielikult välja arenenud. 

Alustavad hingamist. 

2200-2300 45 

9. kuu Loote areng lõppeb 3200-3300 48-51 

    

 

 

 



 

    

 

Loode (12. rasedusnädal) 

 
Ülesanne 
 

Palun vasta järgnevatele küsimustele ja koosta oma vastuste põhjal poster. 

1. Palun kujuta raseduse kulgu joonistustega. 
2. Loetle organid, mis kujunevad embrüonaalse arengu nelja esimese nädala jooksul. 
3. Palun võrdle embrüonaalset ja looteperioodi. Leia erinevusi! 
4. Mis ülesannet täidab lootekott? 
5. Palun uuri järele, mis vanusest alates on loode võimeline väljaspool emakat ellu 

jääma. 
6. Materjalides oleval pildil näed 12-nädalast loodet. Palun kirjelda pilti. Millised 

organid on sulle äratuntavad? 
7. Nüüd mõtle Lara olukorrale: palun kirjuta eraldi kaartidele poolt- ja vastuargumendid 

raseduse ja abordi kohta (igale kaardile üks argument). 
 

 

 



 

    

 

Materjal 2 
 

LARA KEHALISED MUUTUSED 

 

Raseduse juures on väga tähtsad sellega kaasnevad füüsilised ja psüühhilised muutused. 

Järgnev tekst selgitab nende muutuste põhjuseid. 

 

Rasedusaegsed tähtsaimad hormoodid 
 

hCG (humans Choriongonadotropin – inimese  kooriongonadotropiin) selle hormooni 
sisalduse järgi veres tehakse kindlaks, kas naine on rase. HCG’d toodab raseduse ajal 

platsenta. HCG’d võib veres leida juba enne esimest ärajäänud menstruatsiooni, juba vaid 

kuus päeva peale viljastumist. HCG tootmine tingib raseduse ajal lootekoti kasvu ja 

hormooni progesterooni erituse. 

Progesteroon – see hormoon täidab raseduse kulu juures mitmeid funktsioone. Platsenta 
toodab raseduse ajal nii progesterooni kui östrogeeni ja nende hulk kasvab pidevalt kuni 

sünnituseni välja. Raseduse lõpus väheneb progesterooni tootmine, see tingib ka emaka 

kokkutõmbed ja sünnitegevuse. 

Järgnev skaala kujutab keskmist progesteroonitaseme tõusu raseduse jooksul. Katkendlik 

joon näitab taset juhul kui viljastumist ei toimu. 

 

Progesteroon toimib kehas lõdvestavalt. Selle tulemusena võib langeda vererõhk. 
Seedetegevus aeglustub, mis tingib gaaside teket. See hormoon põhjustab äkilisi tujumuutusi, 

mõjutab märgatavalt kehatemperatuuri ja südamerütmi. Progesteroon põhjustab kõrvetisi ja 

valmistab rinnad imetamiseks ette.  



 

    

 

 

Östrogeen – soodustab rinnanäärmete arengut ja rinnanibude suurenemist. Naha, jäsemete ja 
liigeste veesisaldus suureneb ja   see võib põhjustada liigese- ja seljavalusid. 

Relaksiini – toodab  platsenta ja see lõdvestab sidemeid selleks, et lootel oleks ruumi  
kasvada. Relaksiin lõdvestab ka vaagnapõhja – ja  kõhulihaseid, muutes seega  liigesed 

vetruvateks ning seetõttu peab arvestama,  et kõrgete kontsade kandmine võib ohtlikuks 

osutuda. 

Insuliin – seda  hormooni ei tooda keha mitte ainult raseduse ajal. Insuliini tase tõuseb 
raseduse ajal, sest ka beebi vajab energiat. See aitab muuta söödava toidu energiaks ja aitab 

toodetud energiat edaspidiseks talletada. Raseduse ajal on vajalik käia arsti juures, et algavat 

diabeeti kindlaks teha.  

 

Rasedusega kaasnevad vaimsed muutused 
 

Peaaegu kõik naised tunnevad segadust oma rasedusest teada saades. See on täiesti mõistetav, 

sest see uudis muudab tervet nende elu. Keha, suhted, töökoht, hobid – rasedus mõjutab 

kõike. Sa pead uue situatsiooniga leppima. Raseduse ajal muutuvad tunded pidevalt. Naised 

puhkevad põhjuseta nutma ja võivad paari minuti pärast olla väga õnnelikud ning seejärel 

uuesti nutma hakata. Meeleolu muutused on rasedatele naistele iseloomulikud. Arvatavasti 

kõik naised kogevad järgmisi tundeid selle üheksa kuu jooksul: rõõm, uhkus, hirm, meeleolu 

muutused, armastus, viha, sagedased nutuhood. 

 

Dana: “Olin raseduse ajal väga emotsionaalne, eriti siis kui olin väsinud. “ 

Astrid: “Ühel hetkel võisin mõelda meie esimestest jõuludest kolmekesi; kahest, kolmest, 

isegi neljast lapsest, ja nutsin õnnest. Samas mõtlesin lastest, kes on surma saanud või ei 

tunne end hästi ja puhkesin nutma. Raseduse ajal ei saanud ma vaadata tundelisi filme ega 

talunud halvastiütlemisi.” 

Ursula: “Peale kolmandat raseduskuud puhkesin ma tihti ilma põhjuseta nutma. Mulle oli 

raske vaadata abielupaare või kallistavaid inimesi. Eriti ajasid mind nutma 

armastusfilmid...soovitan oma tundeid kellegagi jagada ja nende üle nalja heita.” 

Üleskutse rasedatele naistele: Leppige oma tunnetega. Olge valmis igasugusteks tunneteks 

raseduse ajal. 



 

    

 

Ülesanded: palun vasta järgnevatele küsimustele ja koosta oma vastuste põhjal poster. 

1. Nimetage hormoonid, mis raseduse ajal tähtsat rolli mängivad ja kirjeldage iga 
hormooni funktsioone. 

2. Millised hormoonid on olulised enne ja millised peale sünnitust? 
3. Palun võrrelge Dana, Astridi ja Ursula ütlusi. Kirjeldage raseduse mõjusid. 
4. Võrrelge sünnitust haiglas ja kodusünnitust. 
5. Nüüd mõelge Lara olukorra peale: kirjutage eraldi kaartidele raseduse ja abordi 

poolt- ja vastuargumendid.  



 

    

 

Materjal 3  
 

GÜNEKOLOOGI JUURES 

 

Lara on kaheksandat nädalat rase. Palun kujutle ennast Lara günekoloogi rollis ning selgita 

talle erinevaid abordi tegemise meetodeid ja nendega kaasnevaid riske.  

 

Abordi meetodid 
Abordi tegemiseks kasutatakse paljusid meetodeid. Olulise tähtsusega on see kui kaugele 

rasedus juba arenenud on. Abordi tegemise juures kehtib reegel: mida varem, seda parem. 

Kaks levinuimat abordi meetodit on vaakumaspiratsioon ja tupe puhastamine kürettiga. 

Vaakumaspiratsioon: see on levinuim abordi meetod esimese 12. rasedusnädala jooksul. 
Emale tehakse üld-või kohalik tuimestus ja avatakse emakakael. Emakasse viiakse 

vaakumtoru otsik, selle külge läbipaistva voolikuga kinnitatav masin on 29 korda võimsam 

kui kodune tolmuimeja. Vaakumi mõjul loode purustatakse ja imetakse emakast välja 

kogumisnõusse.  

 

Tupe puhastamine küretti e kaapenoaga: see vanem meetod ei ole oma 
tööpõhimõttepoolest vaakummeetodist väga erinev. Kogu protseduur teostatakse käsitsi. 

Emakasse sisestatakse lusika-kujulise otsaga instrument – kürett. Emakakael avatakse 

laiemalt kui vaakumaspiratsiooni puhul, sest kasutatav instrument on suurem. Kõigepealt 

võetakse embrüost pintsettidega kinni ja kaapenoa abil eemaldatakse embrüo ja platsenta 

emakaseina küljest. Protseduur kestab umbes 15 minutit ja tehakse tavaliselt üldnarkoosis. 

 



 

    

 

Abordiga kaasnevad riskid 

Kaht võimalikku riski- veritsuse ja põletiku tekke oht- saab suhteliselt lihtsalt ravida, kui 

sellega õigeaegselt alustada. Kui aga näiteks põletiku raviga viivitada võib kaasneda 

munajuhade ummistus, mis omakorda võib kaasa tuua viljatuse.  

Abordi ajal võivad abordiriistad vigastada emakakaela, sellega võib kaasneda tugev 

verejooks, mis vajab kirurgilist ravi. 

Abordiga kaasnevate komplikatsioonide tekke risk on siiski suhteliselt väike. Üheksandal-

kümnenda rasedusnädalal abordi teinutest tekib probleeme vaid 5-10% naistest. Risk tõuseb 

tunduvalt edasiarenenuma raseduse korral. Suremuse risk abordi tagajärjel tõuseb ühelt 

naiselt miljoni kohta (abordi teostamine enne 8. rasedusnädalat) ühele naisele 29 000st (16.-

20. nädal) ja ühele 11 000st (21. nädalal või hiljem). 

Abordiga kaasnev tüsistuste risk kasvab ka sõltuvalt sellest, mitmes abort see naisel on. 

Ülesanded 

Palun vasta järgnevatele küsimustele ja koosta oma vastuste põhjal poster. 

1. Võrdle kahte abordi meetodit ja leia nende vahel erinevusi 
2. Millised on abordiga kaasnevad riskid? 
3. Millest peaks günekoloog Laraga rääkima? 
4. Milline kahest abordi meetodist oleks Lara jaoks sobivam? Selgita! 
5. Märgi tabelisse abordiga seotud poolt- ja vastuargumendid. 
6. Nüüd mõelge Lara olukorra peale: kirjutage eraldi kaartidele raseduse ja abordi 

poolt- ja vastuargumendid. 
 

Poolt Vastu 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

 

Materjal 4 
 

LARA SOTSIAALVÕRGUSTIK 

 

Nädala pärast on Larale kinni pandud abordi aeg. Ta pole oma otsuse õigsuses päris kindel. 

Järgnevatel piltidel on Lara vanemad ja sõbrad. 

 

            Lara ema                    Lara isa                                    Lara 

 

 

            Jonas – Lara poiss-sõber                           Jana ja Sarah – Lara sõbratarid 



 

    

 

Abordiga kaasnevad vaimsed pinged 
Loe mida antud teema kohta arvavad: 

1. Prof. Dr. Wanda Poltawska, psühhiaater 
2. Marina Knopf, Elfie Mayer ja Elsbeth Mayer Hamburgi pereplaneerimise keskusest 

 

Ülesanded 
Palun vasta järgnevatele küsimustele ja koosta oma vastuste põhjal poster. 

1. Lara ema on mures abordiga kaasnevate vaimsete pingete pärast. Kasuta etteantud 
infot. 

2. Miks soovitavad Jana ja Sarah (Lara parimad sõbratarid) Larale abordi tegemist? 
3. Lara isa on abordi-vastane ristiusu tõttu. Palun selgita. 
4. Märgi tabelisse abordiga seotud poolt- ja vastuargumendid. 
5. Nüüd mõelge Lara olukorra peale: kirjutage eraldi kaartidele raseduse ja abordi poolt- 

ja vastuargumendid.  
 

Poolt Vastu 

  

 

 

 

 

 

 



 

    

 

ABORDI PSÜHHOLOOGILISED TAGAJÄRJED 

 

Prof. Dr. Wanda Poltawska, psühhiaater, Krakau (Poola) 

kõne 10.05.1986 

 

Daamid ja härrad! 

 

Ühene abordi psüühiliste tagajärgede hindamine on abortide tohutu arvu tõttu raske. Abordi 

läbi teinud naised ei jää tavaliselt ka arstide järelvalve alla. Abordi teostanud arst ei pea naist 

protseduuri järgselt enam jälgima. See tingib suured vasturääkivused erinevate abordi 

tagajärgede hindamise uuringute vahel. Üldise olukorra objektiivset hindamist mõjutab ka iga 

arsti subjektiivne suhtumine aborti kui sellisesse. Arstid, kes on kindlalt abordi poolt või 

vastu, ei näe tavaliselt protseduuri halbu tagajärgi. Negatiivsed tagajärjed võivad ilmneda ka 

veel alles paljude aastate pärast. 

Psühholoogilisest vaatenurgast on kõigile naistele, kes abordi läbi teinud, omased teatud 

depressiivsed ja hirmuga seotud reaktsioonid. Nad ei näinud teist väljapääsu. Abort tundub 

paljudele naistele ainuvõimalik lahendus. Selline reaktsioon on omane lapsikule hüsteerilisele 

hoiakule. Tavaliselt tahab inimene enne kirurgilist operatsiooni täpselt teada, mis teda ees 

ootab. Enne aborti ei soovi naised aga endile fakte tunnistada, ei taha asjast midagi kuulda ja 

suurim soov on kõik võimalikult kiiresti selja taha jätta. Naiste otsused sõltuvad tihti nende 

arsti suhtumises. 

Tänapäeva ühiskond võib oma nõudmistega naisele lausa abordi kasuks otsustamise ette 

dikteerida. Abort on lausa ootuspärane lahendus. Selline on kahjuks reaalne elu. 

Seadusandlusega selle protseduuri lubamine paljude riikide valitsuste poolt toob kaasa 

inimeste tõekspidamiste tohutu muutuse, mille mõju on siiani veel prognoosimatu.  

Kõik arstid, kes tõesti proovivad olla objektiivsed ja jälgivad oma patsiente ka peale abordi 

läbi viimist, nõustuvad sellega, et abort toob kaasa tõsiseid vaimseid häireid. Enamik 

günekolooge ei suuda tavaliselt aga täpseid tagajärgi prognoosida. Üldistavalt öeldakse 

‚psüühiline trauma’ ilma täpsema selgituseta. 

Oma teaduslike uurimuste põhjal võin välja tuua kolm iseloomustavat näitajat, mis on 

omased abordi läbi teinud naistele: 

 Süütundega läbipõimunud depressioon 

 Agressioon enda, lapse isa ja terve maailma vastu 

 Jäädavalt muutunud isiksusetaju 

 

Südametunnistuse piinadest tingitud depressioon 
 

Abordijärgne sügav depressioon võib osade autorite arvates viia enesetapuni, kahjuks on see 

ka kinnitust leidnud. Lapse ilmale toomine hoiab naisi enesetapust eemal, abort aga vastupidi. 

Depressiivne psühhoos võib ilmneda koheselt abordi järel, mõne aja pärast või sagedasti ka 



 

    

 

menopausi saabudes. Vahetult abordi järel võivad tihti ilmneda häirunud eneseteadvuse 

juhud. 

Sagedasti diagnoositakse südametunnistuse piinadest tingitud depressiivset närvilisust. 

Selline süütunne pärineb sügavalt naise olemusest. Eriti selgelt avaldub süütunne ülitundlike 

naiste puhul, pealiskaudsemate naiste puhul ei pruugi kõrvalseisjad enesesüüdistusi 

täheldadagi. 

Prantsuse filosoof Jean Guitton on öelnud: Ema kannab oma kehas elu, mis peaks olema 

igavikuline ja seega on seotud imega. Siit tuleneb naise peamine võimsus Emana ning uue elu 

hävitamine võrdub naise enda hävinguga.  

Seega on enam kui selge, miks naised sellisest süütundest terve oma ülejäänud elu jooksul 

vabaneda ei suuda. Süütunne seostub tavaliselt eneseuhkusega. Naine tunneb, et on hävitanud 

midagi väga tähtsat, midagi mis oleks kujunenud tema elu mõtteks ja eesmärgiks, seda aga 

palju proosalisemate ja lühiajalisemate eesmärkide nimel. See on vankumatu loodusseadus. 

Last ei saa karistamatult tappa. Naised, kes seda on teinud, kannatavad vähemalt paar aastat.  

Abort mõjutab märkimisväärselt naise organismis valitsevat hormonaalset tasakaalu. Vahel 

võib tagajärjeks olla lausa viljatus. 

 
Agressioon enda, lapse isa ja terve maailma vastu 
  

Süütunne viib tundeni, et sind on ära kasutatud. Naine tunneb ennast meeletult õnnetuna ja on 

veendunud, et selles tragöödias on süüdi tema partner. Objektiivselt võttes on siin tõetera 

sees, sest partner oli osaline nii viljastumise juures kui ka abordi kasuks otsustamise puhul. 

On juhuseid kus mees surub oma tahtis vaatamata naise soovile läbi. Naise soov võib abordi 

järgselt totaalselt muutuda. Kui enne oldi veendunud abordi õigsuses siis nüüd soovitakse 

kõigest väest last saada. See põhjustab suuri piinu, sest soovitud laps on nüüdseks läinud. 

Kaugenemine partnerist kasvab ja lõppeb vahel lahkuminekuga. 

Võib öelda, et last tappes tapame ka armastuse. Naine kaotab turvatunde ja usalduse partneri 

vast. Täheldatud on, et paljud naised muutuvad agressiivsemaks, nt on vihased oma arsti 

peale kuigi tavaliselt tuntakse peale operatsiooni arsti suhtes tänutunnet. Meeleheitel rase 

naine otsib arstilt lahendust ja arst peaks teadma, et abort pole kunagi selleks parim. On fakt, 

et naine keda arst suutis veenda last sünnitama, varem või hiljem on arstile oma lapse elu 

päästmise eest tänulik. 

 
Püsiv vaimne häire 
 
Agressioon, depressioon ja lapsikult hüsteeriline käitumine kinnistuvad aja jooksul ning võib 

öelda, et naise olemus on jäädavalt muutunud. Endine leebus muutub tõreduseks, 

enesekontrolli sagedaseks kaotamiseks, kannatamatuseks, ebatolerantsuseks ja turtsakuseks. 

Ta muutub teistele talumatuks. Nende iseloomuomaduste tõttu laguneb kooselu. Tuleks 

veelkord rõhutada, et harmoonilises abielus ei võeta kunagi vastu otsust omaenda laps tappa. 
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Täiendavad uurimistulemused abordijärgsete psüühiliste vaevuste kohta 
 

Viimaste aastate tähelepanuväärseima abordijärgsete meditsiiniliste ja psühholoogiliste 

tagajärgede uurimuse tulemused viivad meid üllatavatele järeldustele. Enamus uurijaid peab 

psühholoogilisi vaevusi harvaesinevaks. Uuemad uurimuste andmed näitavad üldlevinud 

arusaamadele vastukäivaid andmeid. Kuni 20 % naistest kannatab psühholoogiste hädade 

käes, valdavalt on need lühiajalised ja ajutised. 10% kannatab pikaajaliste püsivate 

probleemide all. 

Välja on selgitatud abordijärgsete psühholoogiliste probleemide tekkimiset iseloomustavad 

riskifaktorid: 

• Usu suur osatähtsus naise elus 

• Moraalne, psüühiline või poliitiline surve 

• Sotsiaalne isolatsioon ja toetuse puudumine 

• Kohustus hoida abordi teostamine saladuses 

• Mõistmise puudumine lähisuhtes ja hirmutav võimalik lahkuminek 

• Soovitud raseduse katkestamine tervislikel või mingitel välistel põhjustel 

• Endale ja teistele leinaperioodi keelamine 

• Juba enne aborti kogetud psühholoogilised probleemid 

• Raskused otsuste tegemisel  

Segavate faktorite puudumine on heaks eelduseks iseseisvate otsuste vastuvõtmisele. Petersen 

leiab: mida rohkem vastutavana tuntakse ennast abordi kasuks otsustamise ees ja mida 

väiksemat rolli mängivad välised tegurid, seda vähem kannatakse vaimsete pingete all. Vaid 

vähesed on hilisemaid negatiivseid mõjusid sageli esinevateks nimetanud. Maria Simon 

nimetab oma uuringus, et 75% abordijuhtudest on negatiivsed. Nende andmete õigsuses peab 

aga kahtlema. Ta kasutas meetodit, kus helistas abordi läbi teinud naistele koju, et neid 

intervjueerida. Uurimusest ei selgu, kust ta telefoninumbrid hankis. 90% naistest keeldus 

küsimustele vastamast. Simon ei erista naisi, kes olid sunnitud tegema abordi teatud 

meditsiinilistel kaalutlustel nendest, kes tegid seda omal soovil.      

   

   

    

 

 

 


