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Увод

Током  зимског  распуста  Весна  и  Зоран, ученици  
осмог  разреда  су  ступили  у  интимне  односе . Како 
нису  користили  контрацептивна  средства ,  дошло  
је  до  нежељене  трудноће.



Здравствени проблем 
Малолетничка   трудноћа  свакако   није само 

друштвени , него и зравствени  проблем .

Постоје  многи  ризици као што су : мања телесна 
маса бебе , појава  хипертензије ,  опасност од  сепсе  
после порођаја...



Здравствени проблем
(прекид трудноће) 

Весна може да задржи дете а може и 
да абортира.Пре него што донесе 
одлуку , сматрам  да  је најбоље да 
све призна родитељима и да са њима 
о свему поприча, јер је ова одлука 
веома важна .

Абортус  оставља иза себе многе 
последице као што су: 

крварење , алергијске реакције на
лекове , инфекције, има велики 
утицај на наредне трудноће...



Финансијски проблеми

Уколико Весна  и  Зоран  након 
савета родитеља, гинеколога  и 
околине  одлуче да задрже дете , 
мораће да испланирају  како  ће 
након порођаја  зарађивати.Пошто  
су  малолетни  и не могу  да  
испрате  школовање  а да се у исто 
време запосле , вероватно  ће 
имати  помоћ родитеља.



Социјални проблем

Због нове ситуације  у којој се налазе, доста су 
повученији у школи и избегавају окружење .

Родитељи се најчешће  наљуте на децу и многи 
предлажу да девојчица што  пре абортира, јер се 
плаше и знају какав је став  окружења.



Социјални проблем
Често се малолетни родитељи повлаче у себе, чак и 

планирају самоубиство, јер се плаше да ће бити 
одбачени и осећају се мање важнијим од својих 
вршњака.

Околина често има веома  лоше мишљење о 
младим родитељима , оговарају  их , вређају ... 
Деца у школи их  избегавају , ругају им се и тако 
они губе самопоуздање  и  често  напуштају  школу. 
.



Социјални проблем
(будућност малолетних родитеља)

Весни  и  Зорану, по мом  мишљењу, будућност неће 
бити  лака .Сусрешће се са многим  животним 
проблемима и  обавезама  којима нису дорасли.

 Они ће пропустити  један  период  у коме су требали да 
се друже, склапају  нова пријатељства, насупрот томе 
непланирано су закорачили  у свет одраслих и сусрели 
се са за њих  озбиљном ситуацијом.

Питање је да ли ће остати заједно, да ли је то што им се 
десило била само авантура или плод љубави , колико су 
спремни да живе заједно  и одгајају дете  или ће свако 
наставити својим путем, јер ионако  без подршке 
њхових породица, сами  то не би могли .



Социјални проблем 
(будућност малолетних родитеља )

-прекид труднће-
Пошто сам по себи абортус код особа у том узрасту 

оставља велике последице и представља велики ризик, 
ако се одлуче на такав корак, то ће оставити велике 
последице  на њихово психофизичко  здравље.Намерни 
прекид трудноће код Весне може представљати  
емоционално – трауматично  искуство.



Став моје породице 
Како је сама по себи трудноћа неочекивана у том 

узрасту, као и код већине  и код моје породице само 
сазнање изазива  велики отпор, буру и негодовање, 
изливе негативних емоција али  ипак после неког 
времена  они схватају  суштину  и покушавају да ми 
помогну  да схватим  у  ком сам проблему и како да га 
решимо заједно. (Ово је само став , какав би био да се 
то деси).



Шта да се то мени десило 

Сама  помисао  на такву  ситуацију  изазива  буру 
осећања у  мени, како рећи родитељима и сестри .Да 
ли  побећи  негде од свих  и свега ?

Морам да победим себе и смогнем снаге да  донесем 
одлуку, шта и како даље.Кажем родитељима (прво 
мами) шта ми се десило и затражим њихову помоћ, јер 
мислим да сама не бих могла да се снађем.



Закључак 

Пошто смо  из горе  наведених примера видели 
колико је комплексан проблем  малолетничке 
трудноће, закључујемо да је најбоље учинити све да до 
тога не дође .Треба упознати  адолесценте  са свим 
проблемима  које она  носи са собом  и радити  на 
едукацији и  како да се заштите .
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ХВАЛА  НА  ПАЖЊИ !
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