
8.  Streszczenie w języku polskim 

 Ciąża stanowi szczególny i zarazem trudny okres w życiu każdej kobiety. Styl życia, 

jako nawykowy wzorzec postępowania wobec własnego ciała, ma istotne znaczenie w 

przypadku kobiet w ciąży, kiedy zachowania zdrowotne mają wpływ na zdrowie 

nienarodzonego dziecka oraz przebieg ciąży, porodu i połogu. Ponadto w okresie ciąży ciało 

kobiety podlega dynamicznym zmianom, a wpływ tych zmian na sposób postrzegania swojej 

cielesności przez przyszłe matki nie został jednoznacznie ustalony. Zaburzenia w sferze 

percepcji, niezdolność do prawidłowego oszacowania rozmiarów swojego ciała, świadomość 

istnienia rozbieżności pomiędzy własnym wyglądem a społecznie lansowanym ideałem mogą 

skłonić osobę do podejmowania destruktywnych i patologicznych zachowań prowadzących 

do zaburzeń odżywiania. W literaturze podkreśla się, że zniekształcony obraz ciała w 

interakcji z innymi czynnikami (osobowościowymi, intrapsychicznymi, społeczno-

kulturowymi) może prowadzić do rozwoju nieprawidłowych zachowań zdrowotnych.  

      Celem głównym badania było dokonanie oceny preferowanych zachowań 

zdrowotnych młodych kobiet w wieku 20-35 lat oraz postrzegania przez nie własnego ciała. 

 Badanie przeprowadzono po uzyskaniu zgody Komisji Bioetycznej Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku (R-I-002/14/2016). Grupę badawczą stanowiło 750 kobiet w 

wieku 20-35 lat: 150 niebędących w ciąży (grupa I), 150 będących aktualnie w I trymestrze 

ciąży (grupa II), 150 będących aktualnie w II trymestrze ciąży (grupa III), 150 będących 

aktualnie w III trymestrze ciąży (grupa IV) oraz 150 po roku czasu od przebytej ciąży (grupa 

V). Wybór grup był celowy. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z 

wykorzystaniem autorskich kwestionariuszy ankietowych dla grup I-V, Kwestionariusza 

subiektywnej oceny zamożności rodziny (PFW - Perceived Family Wealth), Kwestionariusza 

oceny zamożności rodziny (FAS - Familly Afluence Scale), Kwestionariusza PASTAS 

(Physical Appearance State And Trait Anxiety Scale) - poziomu lęku wobec ciała, Testu 

Sylwetek (Contour Drawing Rating Scale – CDRS), Skala samopoznania - KWCO - Glębockiej, 

Test samooceny własnej osoby wg Bielak, Skala Satysfakcji z Życia - SWLS - The Satisfaction 

With Life Scale, Dienera, Emmons, Larsena, Griffina, w polskiej Juczyńskiego, wersja dla innych 

profesjonalistów, niebędących psychologami, Skala pozytywnych zachowań zdrowotnych dla 

kobiet Hildt-Ciupińskiej, Standaryzowany inwentarz zachowań zdrowotnych (IZZ) wg 

Juczyńskiego.  

 Kobiety w okresie ciąży wykazywały wyższy poziom zachowań zdrowotnych, 

szczególnie w zakresie praktyk zdrowotnych, żywienia oraz zdrowia psychospołecznego w 



porównaniu do innych analizowanych grup (p=0,000). Samoocena kobiet w okresie ciąży 

była wyższa w porównaniu do kobiet przed ciążą oraz po urodzeniu dziecka. Adekwatny 

poziom samooceny stwierdzono w przypadku 36% kobiet przed ciążą, prawie 45% kobiet w I 

i III trymestrze ciąży, natomiast po ciąży ten poziom samooceny zanotowano u około 
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badanych kobiet. Najwyższym poziomem lęku wobec ciała charakteryzowały się kobiety po 

porodzie (11,9±9 pkt.), a najniższym w I trymestrze ciąży (8,9±5 pkt.). W każdej grupie 

kobiet wraz ze wzrostem BMI rosły negatywne emocje na temat własnego ciała. Wyższy 

poziom zachowań zdrowotnych (IZZ i PZZ) w grupie kobiet ciężarnych, szczególnie w III 

trymestrze ciąży, był pozytywnie skorelowany z KWCO. Z kolei niższy poziom zachowań 

zdrowotnych wiązał się wyższym poziomem w skali PATAS oraz odczuwaniem krytyki 

otoczenia (KWCO). Poziom zadowolenia z życia (SWLS) jest związany poziomem zachowań 

zdrowotnych. 

 Uzyskane wyniki pozwoliły na stwierdzenie, że kobiety w okresie ciąży 

charakteryzowały się wyższym poziomem zachowań zdrowotnych oraz wyższą samooceną w 

porównaniu do kobiet przed ciążą oraz po porodzie. Pozytywne zachowania zdrowotne 

redukowały odczuwanie negatywnych emocji wobec ciała. Wyższy poziom zachowań 

zdrowotnych pozytywnie wpływał na poczucie ogólnej satysfakcji z życia. 

 



 


