
Miejsce porodu 
a percepcja porodu domowego 

oraz jakości narodzin

Dr n. o zdr. Magdalena Słoma
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak

Dr n. med. Katarzyna Krajewska-Ferishah



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSCE PORODU  

A PERCEPCJA PORODU DOMOWEGO 

ORAZ JAKOŚCI NARODZIN   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uniwersytet  Medyczny  w Białymstoku 

 

 

 
 

 

 

 

Miejsce porodu a percepcja  

porodu domowego oraz jakości narodzin   

 
 

Dr n. o zdr. Magdalena Słoma 

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak 

Dr n. med.  Katarzyna Krajewska-Ferishah 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Białystok  2020 



 

Recenzenci monografii  

 

Dr hab. n. o zdr. Grażyna Iwanowicz-Palus 

Prodziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu  

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

Zakład Podstaw Położnictwa Uniwersytet Medyczny w Lublinie 

 

 

Prof. dr hab. n. o zdr. Beata Karakiewicz 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu  

Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie 

Zakład Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego, Pomorski  Uniwersytet Medyczny w 

Szczecinie 

 

 

 

 

ISBN – 978-83-958200-6-9 

Wydanie I  

Białystok 2020 

 

 

 

Opracowanie graficzne: Piotr Czeczot Jr 

                                                       

 

                                                       

 

 

Monografia powstała na bazie wyników rozprawy doktorskiej dr n. o zdr.  Magdaleny Słomy. 

 Zawarte w niej  materiały mogą być wykorzystywane tylko na użytek własny, do celów 

naukowych, dydaktycznych lub edukacyjnych.  

Zabroniona jest niezgodna z prawem autorskim reprodukcja, redystrybucja lub odsprzedaż. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druk: 

"Duchno" Teresa Duchnowska, 15-501 Białystok, ul. Baranowicka 115/307 

http://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,329.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca położnej niech będzie błogosławiona, szczęśliwa, dobra i niezapomniana. 

Stefania Hoch 

 

Natura jest nauczycielką położnej.  

Razem z nią walczy o życie i razem z nią propaguje najpiękniejszą rzecz na świecie – 

uśmiech dziecka 

Stanisława Leszczyńska  
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AFI  Amniotic Fluid Index Indeks płynu owodniowego 

 

BB Baby blues  Smutek poporodowy 

 

CISS Coping Inventory for Stressful Situations Style radzenia sobie ze stresem 

 

CHAD  Choroba afektywna dwubiegunowa 

 

CHAJ  Choroba afektywna jednobiegunowa 

 

CRP 

 

C Reactive Protein 

 

Białko ostrej fazy 

 

DPP  Depresja poporodowa 

 

DU  „Dobrze urodzeni” 

 

FAS Family Affluence Scale 

 

Skala Zasobów Materialnych Rodziny 

GBS Group B Streptococcus 

Streptococcus agalactiae 

Gram-dodatni β-hemolizujący 

paciorkowiec zaliczany do ziarniaków 

 

GDM Gestational Diabetes Mellitus Cukrzyca ciążowa 

 

GSES Generalized Self-Efficacy Scale 

 

Standaryzowana  Skala Uogólnionej 

Własnej Skuteczności 

 

IgM  Immunoglobulina M 

 

KTG  Kardiotokografia 

 

MHLC Multidimensional Health Locus of Control 

 

Wielowymiarowa Skala 

Umiejscowienia Kontroli Zdrowia  

 

NFZ  Narodowy Fundusz Zdrowia 

 

PIH Pregnancy-Induced Hypertension Nadciśnienie indukowane ciążą 

 

PLT  płytki krwi 

 

PTP  Polskie Towarzystwo Położnych 

 

PTG  Polskie Towarzystwo Ginekologiczne 

 

SWLS The Satisfaction with Life Scale Skala satysfakcji z życia 
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WHO World Health Organization 

 

Światowa Organizacja Zdrowia 
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 Wstęp 

WSTĘP 

 

Rodzi nie tylko matka dziecko, lecz także dziecko matkę 

Gertrud von le Fort 

 

          Poród jest najważniejszym wydarzeniem w życiu każdej kobiety. Z biologicznego 

punktu widzenia jest to moment swoistej transformacji dziewczyny do pełnej i dojrzałej kobiety 

lub inaczej patrząc - zadanie „wypchnięcia” noworodka z ciała kobiety. Nie mniej ważną rolę 

odgrywa także aspekt psychiczny, bowiem piękny, prawidłowo przebiegający poród buduje 

poczucie wartości i spełnienia się w roli matki [1].  

          Do przeżywania porodu, przyczynia się wiele okoliczności, a jednym z nich jest miejsce 

porodu. W dzisiejszych czasach obserwuje się powrót do korzeni w różnych sferach życia, w tym 

także w kwestii rodzenia dzieci [1,2]. W czasach, gdy rozwój technologii ma wpływ na coraz 

większą medykalizację naturalnego procesu rodzenia, podmiotowość i godność człowieka „zostaje 

uprzedzona potrzebą kontroli nad dobrostanem fizycznym, mniej psychicznym” [1,2].  

        Warto zauważyć, że poród ma swój aspekt psychiczno – emocjonalny, a nawet jest czymś 

więcej, niż tylko przedłużaniem gatunku ludzkiego z biologicznego punktu widzenia [2,3]. Poród 

w domu jest celebracją, uroczystym przyjęciem dziecka na świat, a jego pojawienie się na świecie 

jest jednym z największych symbolicznych aktów, który daleko wykracza poza ramy swojej 

fizjologii. Kitzinger [2] podkreśla, że „rodzenie jest nam dane jako koncepcja odrodzenia, odnowa 

ludzkiego ducha, obmycie nieczystości, otwarcie uszu i oczu i odbieranie świata na nowo”. Przez 

pokolenia dzieci rodziły się w warunkach, w jakich matka czuła się bezpiecznie, czyli w miejscu 

jej codziennego przebywania [2,3,4].  

    Od zamierzchłych czasów do dzisiaj, narodziny i śmierć stanowią tajemniczą sferę życia 

ludzkiego, nieustannie wiążąc się z pytaniami o początek i koniec, o egzystencjonalny sens życia. 

W kulturze nowożytnej zagubiła się kwestia świadomości życia i śmierci, a same te zjawiska 

zostały zdeprecjonowane do przypadków medycznych, które mają miejsce w wyspecjalizowanych 

instytucjach medycznych i są „nadzorowane przez utytułowane gremium specjalistów 

niezaangażowanych uczuciowo” [2,3,4]. Nie zmienia to faktu, że każdy człowiek staje zarówno                   

w obliczu narodzin, jak i śmierci, zatem ważnym aspektem jest podejmowanie decyzji                                       

i odpowiedzialności za własne zdrowie, w tym także za wydanie na świat dzieci. Istotne jest, by 

nauczyć się korzystać z dobrodziejstw i bogactw czasów w jakich się żyje, takich jak dostęp do 
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informacji, tak by mieć pełną świadomość i wpływ na przygotowanie do ciąży, a co za tym idzie 

także za przygotowanie do porodu [1-4]. 

   Poród fizjologiczny nie wymaga interwencji medycznej, ale szczególnej obserwacji                            

i opieki przez osobę wykwalifikowaną, która dzięki temu, że doskonale zna fizjologię ciała kobiety 

i ma do niej szacunek, będzie ostrożnie obserwować sam jego przebieg w sposób niezakłócający 

[5].  

Jeżeli nie ma możliwości, by zmienić system opieki zdrowotnej, warto wykorzystać obecne 

regulacje i rozporządzenia, które gwarantują świadomy i dobrowolny wybór miejsca porodu. 

Obecnie standard opieki okołoporodowej gwarantuje wszystkim kobietom przygotowującym się 

do porodu w ciąży niskiego ryzyka możliwość odbycia porodu w szpitalu, ale także w warunkach 

pozaszpitalnych [6].  

 Jako autorzy monografii mamy nadzieję, że przyczyni się ona do zmiany postrzegania 

decyzji o porodzie w domu, jako tej nieodpowiedzialnej i niepotrzebnej,  ryzykującej zdrowiem i 

życiem matki oraz dziecka.  

 

Dr n. o zdr. Magdalena Słoma 

Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Krajewska-Kułak 

Dr n. med.  Katarzyna Krajewska-Ferishah 
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WYBRANE ASPEKTY Z HISTORII PORODÓW 

 

Wstęp 

 

Zawód położnej został uregulowany prawnie wiele lat później aniżeli w praktyce był 

stosowany. Już z czasów pierwotnych można znaleźć przekazy, a szczególnie malowidła, które 

przedstawiają przyjmowanie porodu, jako akt i rytuał. W czasach pogańskich praktykom 

porodowym towarzyszyły modły do bogów oraz ofiary [7]. 

 

Epoka kamienia 

 

W epoce kamienia z uwagi na uwarunkowania środowiskowe można było wyodrębnić 

znaczący podział obowiązków [8,9]. Mężczyźni byli zobligowani do zapewnienia warunków do 

życia swojej rodzinie, a więc wyruszali na wyprawy po żywność. Kobiety zajmowały się 

rodzeniem i wychowywaniem dzieci. Nie było żadnej wykwalifikowanej osoby, która wspierałaby 

kobietę rodzącą. Przygotowanie do porodu były oparte na obserwacji innych ssaków podczas 

porodu i inicjacji karmienia piersią. Początki położnictwa z tej epoki można zobaczyć na 

zachowanych malowidłach. Kobiety zazwyczaj rodziły w miejscu odosobnionym od reszty 

społeczności, w warunkach ciszy, ograniczonego oświetlenia, w temperaturze ciepłej. Były 

wspierane przez inne kobiety, które zazwyczaj były już matkami, co pomagało w intuicyjnym 

prowadzeniu porodu. W literaturze przedmiotu zwraca się uwagę na fakt, że właśnie w tych 

zamierzchłych czasach można dostrzec istotę naturalnego prowadzenia porodu i fundamentalny 

czynnik, jaki stanowiło wsparcie, które nie przeszkadzało, a wręcz umacniało intuicję i instynkt 

kobiety [8,9]. 

Czasy starożytne 

 

W starożytnym Egipcie położnictwem zajmowały się wykwalifikowane kobiety [10-13]. 

Swoje doświadczenie matczyne wspierały zdobytą wiedzą z zakresu fizjologii porodu, a także 

ziołolecznictwa. Egipskie położne cechowały się znaczącą wiedzą kliniczną, określały 

przybliżony termin porodu, znały techniki łagodzenia bólu porodowego oraz wykorzystywały 

dostępny sprzęt – krzesła porodowe. Mężczyźni lekarze zajmowali się porodami wysokiego 

ryzyka. Niewiele jest informacji na temat porodów domowych. Wiadomo jednak, że egipskie 

położnictwo było ukształtowane przez religię i klasy społeczne. W klasach uprzywilejowanych, 
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np. w rodzinach królewskich noworodki przychodziły na świat w domach narodzin lub miejscu 

przyłączonym do świątyń. Natomiast kobiety z niższych klas społecznych rodziły w miejscach, w 

których mieszkały, najczęściej w swoich domostwach i bez asysty położnej. Feminizacja zawodu 

położnej wynikała z cech osobniczych, kobiety wykazywały więcej empatii, więc doskonale 

wspierały i zajmowały się kobietami w ciąży niskiego ryzyka. Natomiast lekarze – zielarze 

sprawowali opiekę w ciążach problematycznych wymagających interwencji medycznej [10-13]. 

Epoka biblijna 

 

Do roku 1700 p.n.e. praktykę położniczą sprawowały kobiety [16]. Zdobywszy uznanie                              

i szacunek za swoją wiedzę prowadziły opiekę podczas ciąży i porodu. Posiadały takie 

umiejętności jak badanie per vaginam i określenie ułożenia płodu w macicy. Zainicjowały 

stosowanie udogodnień porodowych w II okresie porodu w postaci specjalnego stołka 

porodowego. Położne biblijne zajmowały się głównie kobietami o niskim statusie ekonomicznym, 

co przyczyniło się do zaakcentowania ich roli. Natomiast Rabini sprawowali opiekę nad kobietami 

z powikłaniami okołoporodowymi. Istniały wierzenia, iż nieprawidłowości w przebiegu porodu 

wynikają z zaklęć i czarów, które odwracać mogą jedynie uczeni kapłani. Warto podkreślić, jak 

religia wpływała na położnictwo poprzez historię hebrajskich położnych Shifry i Puah, które nie 

podporządkowały się królewskiemu dekretowi o zabijaniu noworodków płci męskiej [16].  

Starożytna Grecja i Rzym 

 

W Starożytnej Grecji położnictwo było domeną kobiet, przy czym istniały poszczególne 

grupy położnych, np. część z nich zajmowała się zielarstwem oraz przyjmowaniem trudniejszych 

porodów. Wymagało to od nich specjalnej postawy religijności, silnej wiary oraz wiedzy. Dzięki 

temu mogły liczyć na wynagrodzenie i szacunek w społeczeństwie. Druga grupa położnych 

zajmowała się fizjologicznymi przypadkami porodów. Najczęściej akuszerkami były kobiety                               

z własnym doświadczeniem rodzicielskim. Można stwierdzić, że głównym czynnikiem gradacji 

położnych była religia. Dodatkowo zdarzały się interwencje mężczyzn w patologicznych 

porodach, które wymagały operacji [17,18].  

Pliniusz Starszy, rzymski erudyta żyjący w  I w.n.e. w swoim dziele opisuje mieszanki 

zielarskie, które stosowały położne w okresie ciąży, porodu  i połogu [19]. W Starożytnej Grecji 

widoczna była wyraźna feminizacja zawodu położnej. Jedną z postaci była Agnodike, lekarz – 

ginekolog, która została oskarżona o nielegalną praktykę położniczą. Wsparcie feministek 

pomogło jej zachować zawód  i wykonywanie praktyki lekarskiej [19].  
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Wybitnym dziełem z tej epoki jest traktat „De arte obsterica morbisque mulierum”, 

Soranusa z Efezu z przełomu I i II w. n. e, który szczegółowo opisał szereg obserwacji akuszerek 

podczas pracy oraz zaleceń dotyczących prowadzenia porodu, odżywiania, higieny ciała i 

pielęgnacji noworodka. Protoplasta położnictwa i ginekologii zwracał uwagę na pozycję kuczną, 

jako najkorzystniejszą pozycję porodową i zalecał korzystanie z krzesła porodowego [19,24]. 

Epoka Bizancjum 

 

Organizacja społeczeństwa bizantyjskiego i jego dynamiczny rozwój miały ewidentny 

wpływ na formalizację zawodu położnej. W tworzących się pierwszych szpitalach pracowały 

wówczas położne. Nie ma wiadomości, aby wiedza naukowa i doświadczenie były większe niż 

zdobycze naukowe ze Starożytnej Grecji i Rzymu. Natomiast literatura podaje, że zarówno 

położne, jak i mężczyźni lekarze zajmowali się położnictwem, za które otrzymywali 

wynagrodzenie w nierównym stopniu [19,20].  

Średniowiecze 

 

W średniowiecznej Europie poziom wiedzy położniczej był niski, w stosunku do epoki 

starożytności [21,22]. Przyjmowaniem porodu, aż ko końca XIX wieku zajmowały się wyłącznie 

kobiety zwane akuszerkami (babki, dzieciobiorki, pęporzezki lub powituchy), a umiejętności tego 

"zawodu" były przekazywane z matki na córkę. Najczęściej były nimi zwykle kobiety, które już 

były matkami, posiadały doświadczenie w przyjmowaniu porodów i opiece nad niemowlętami oraz 

miały podstawową wiedzę z zakresu medycyny ludowej. Termin "akuszerka" pochodzi od słowa 

"akuszer", określającego lekarza-położnika, jednak z pomocą rodzącej przychodziły tylko kobiety. 

W opinii mężczyzn poród był zabiegiem nieczystym, a kobieta niegodna obecności mężczyzn w 

chwili porodu. Zabiegi czynione przez akuszerki nazywano babieniem. Położną wzywano, gdy 

tylko ciężarna zaczęła czuć pierwsze oznaki porodu i aż do narodzin dziecka nie odstępowała ona 

rodzącej na krok. Opiekowała się nią, wspierała, przeprowadzała rozmaite zabiegi, które mogły 

przyspieszyć i usprawnić poród, np. podawała środki przeciwbólowe w postaci mieszanki ziołowej 

(melisa, tytoń, sporysz). Popularnymi środkami łagodzenia bólów porodowych były okłady z 

kobylego łajna. Zadania akuszerki nie kończyły się w chwili przyjęcia porodu, uczestniczyła ona 

bowiem także w chrzcie [21,22,23].  

Położnictwo kształtowało się przez pryzmat religii chrześcijańskiej, z uwagi na patriarchat 

i władzę męską kobiety były marginalizowane i w konsekwencji miały ograniczony dostęp do 
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formalnej edukacji. W wieku XII nastąpiły zmiany w całej Europie, a położne zaczęły podlegać 

sankcjom, zwłaszcza jeśli uprawiały „białą magię” były uznawane za heretyczki [21,30]. 

Istnienie położnych jako instytucji udowodniono już od XIII wieku, w Niemczech.                             

W Krakowie, w XVI wieku, powstała grupa zawodowa akuszerek, które wstępowały do bractw 

kościelnych [26]. W tym samym stuleciu położnictwem zaczęli zajmować się lekarze, którzy 

interweniowali w najcięższych przypadkach. Z tego też okresu (1541 r.) pochodzi pierwszy polski 

traktat położniczy Andrzeja Glabera z Kobylina – „Nauka położnic ratowania i leczenia”. Z kolei 

uwagi dotyczące kobiet w ciąży, porodu i połogu zachowały się także w zielnikach  z XVII i XVIII 

wieku. W herbarzu Marcina Siennika np. znajduje się rozdział poświęcony ciąży, narodzinom 

dziecka oraz jego wychowaniu. W roku 1624 roku powstał traktat Piotra Ciachowskiego „O 

przypadkach białych głów brzemiennych”, a w roku 1790 „Nauka położna, krótko zebrana” 

Ludwika Perzyny[21]. 

Nie ulega wątpliwości, że we wspomnianych czasach najlepsze warunki porodu miały 

oczywiście kobiety z wyższych sfer, np. dla Rakuszanek sprowadzano akuszerkę z Wiednia, dla 

Ludwiki Marii Gonzagi - z Prus i chirurga z Paryża [21,28,29].  

Charakterystycznym obrazem średniowiecza jest poród w otoczeniu akuszerek bez 

obecności mężczyzn. To położne towarzyszyły kobiecie w uśmierzaniu bólu porodowego, nie 

korzystały z żadnych instrumentów położniczych, dlatego też poród pośladkowy często był 

zagrożeniem życia dziecka. Śmiertelność okołoporodowa była bardzo wysoka, a porody często 

kończyły się komplikacjami. Wiele praktyk położniczych przeplatało się z praktykami pogańskimi 

m.in. by ułatwić przebieg porodu położna rozplątywała włosy przyszłej matki, a służba otwierała 

drzwi i szafki w całym domu. Symbolika otwierania ciała była bardzo wymowna [23,24].  

Porody odbywały się na specjalnym łóżku, pozbawionym poręczy i baldachimu. Na jego 

skrzyżowanych drewnianych nogach naciągano płótno, a na wierzch układano materac. Łóżko 

można było łatwo przesuwać, w sposób pozwalający na swobodny dostęp do rodzącej [28].                               

W XVI wieku w Europie były rozpowszechnione krzesła porodowe, najprawdopodobniej 

pochodzące z Włoch. Krzesła porodowe, nożyce do przecinania pępowiny, szmatki, igły, pióra                      

i oliwa do mycia rąk akuszerki oraz położnicy, wchodziły w skład wyposażenia akuszerek [28]. 

Od starożytności znany był zabieg cięcia cesarskiego, a do jego wykonywania powrócono 

w XVI wieku [27,28].  

W roku 1500, cesarskie cięcie na żywej kobiecie wykonał Jakob Nufer, rzeźnik.  W roku 

1581 roku ukazało się dzieło Franciszka Rousseta, mówiące o cięciu cesarskim po raz pierwszy od 

czasów starożytnych. W Polsce pierwsza wzmianka o cięciu cesarskim na żywej kobiecie pochodzi 

z roku 1681 [27,28]. 
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Porody na ziemiach polskich 

 

Opieka okołoporodowa na ziemiach polskich zaczęła się rozwijać dzięki krakowskiemu 

biskupowi Pełce, który sprowadził braci zakonnych pod wezwaniem Ducha Świętego. Ów bracia 

rozpoczęli organizowanie zinstytucjonalizowanej opieki w postaci domów i przytułków dla 

chorych, bezdomnych i kobiet w ciąży. Z uwagi na ascetyczne aspekty epoki średniowiecza 

mężczyźni nie uczestniczyli w opiece nad kobietami w porodzie, dlatego też nie był możliwy 

rozwój położnictwa [29,31,32].  

Ze względu na panujące poglądy do prawie XIX wieku opiekę okołoporodową zwaną 

babieniem sprawowały doświadczone kobiety, nie będące położnymi, określane na wiele 

sposobów - babki, babicule, mądre baby, babuszki, akuszerki lub mundre [33]. Ich zadaniem było 

przyjęcie noworodka na świat, wsparcie fizyczne i psychiczne dla rodzącej oraz opieka w okresie 

połogu. W swojej praktyce bazowały na własnych doświadczeniach macierzyńskich oraz 

wierzeniach ludowych. Zjawiskiem powszechnym było przeplatanie praktyk religijnych – (tj. 

modlitwa i błogosławienie przyszłej matki) z wierzeniami ludowymi, które miały ułatwić przebieg 

porodu ( m.in. otwieranie okien, drzwi i mebli, rozplątywanie włosów i zdejmowanie biżuterii na 

znak otwierania kobiecego łona). Swoją wiedzę przekazywały młodszym pokoleniom kobiet 

[33.34].  

Początki kształcenia położnych w Polsce datuje się na okres po III rozbiorze Polski   (1795 

r.) . Do tego czasu sztuką babienia zajmowały się kobiety bez szczególnego przeszkolenia. Jedną 

z pierwszych nieformalnych położnych była żona krakowskiego radcy Jana Ulla. Około 1555 roku 

pojawiła się w Rzeczypospolitej uznana za doktorową dla kobiet [35,36]. Pod koniec wieku XVIII 

swoje początki ma pierwsza szkoła rodzenia dla kobiet, której inicjatorkami były księżna Legnicy 

i Brzegu Dorota Sibilla i jej akuszerka Małgorzata Fuss. Panie, które chciały pomagać kobietom 

rodzącym poprzez edukację i ograniczanie zabobonnych praktyk wydały dzieło pt. „Prosta rada 

dla niewiast ciężarnych i rodzących, a także w innych słabościach, szczególnie na wsi do użytku” 

[37]. Zbigniew Filar [38] dzieli okres kształtowania się położnictwa na dwa etapy: pierwszy - do 

ukazania się traktatu położniczego tytułowanego „O rodzeniu się dziatek” pierwszego polskiego 

podręcznika z roku 1521 oraz drugi okres,  w którym powstawały pierwsze szkoły położnicze do 

XVIII wieku.  

 W związku z sytuacją polityczną Polski pod zaborami rozwój szkół położnych różnił się                                      

i w zależności od miejsca, czas trwania nauki wynosił od 2 miesięcy do 3 lat. W ostatnich dekadach 

XVIII wieku powstały: Wileńska Szkoła Położnych (1771 r.) przy Uniwersytecie Wileńskim,                      

w którym nauka trwała do 3 lat. W roku 1773 powstała Lwowska Szkoła Położnych powołana 
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przez cesarzową Marię Teresę, która zapoczątkowała kształcenie adeptkom sztuki położniczej 

[39]. W Galicji ośrodkiem wiodącym stała się Krakowska Szkoła Położnych, która w roku 1780 

rozpoczęła kształcenie położnych. Nowym wymogiem w rekrutacji stała się umiejętność pisania                

i czytania u kandydatek oraz zaostrzenia wiekowe (20-40 lat) [40,41]. W zaborze pruskim w1799 

roku powstała Poznańska Szkoła Położnych dla kobiet, które miały kontakt z położnictwem [42].  

W Warszawie przy Szpitalu Dzieciątka Jezus w roku 1802 powstała szkoła dla akuszerek                               

z niewielką liczbą łóżek dla rodzących kobiet, zwana także Szkołą Babienia [43,44].  

      W okresie XX. lecia międzywojennego nastąpił nacisk na kreowanie położnictwa 

tradycyjnego i wypieranie ludowego babienia poprzez ujednolicenie zasad kształcenia w 

poszczególnych szkołach w całej Polsce. W owym czasie formalizowało się położnictwo poprzez 

ustanowienie pierwszych aktów prawnych. Jednym z nich była ustawa o zawodzie położnej 

wydana jako Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 marca 1928 roku, w której 

opisano status zawodowy położnej i jej zakres zobowiązań oraz dodatkowe uwarunkowania, (np. 

zapis, że tylko obywatelki polskie mogły wykonywać zawód położnej) [45]. Ważnym 

wydarzeniem okazało się wydanie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 2 maja 1929 

roku, które znacznie podniosło rangę wykonywania zawodu położnej z uwagi na dużą 

samodzielność zawodową oraz standaryzację nauczania w szkołach położnych na terenie Polski 

[46]. Wydłużenie okresu edukacji do 4 lat, obowiązkowe praktyki zawodowe oraz wymagania 

względem postawy kandydatki i podstawowych umiejętności czytania, pisania i nienagannej 

postawy wzbudzały zaufanie i prestiż zawodu położnej. Każda położna prowadziła tzw. Dziennik 

położnej jako podstawową dokumentację, w której przedstawiała samodzielne prowadzenie 

porodu oraz opiekę nad pacjentką w okresie okołoporodowym. W czasie II wojny światowej 

działalność szkół powstałych przy ośrodkach opieki medycznej była zawieszona, a praca  

położnych przeniosła się do domostw [47]. Tuż po zakończeniu II wojny światowej 3- letnia 

edukacja położnicza została wznowiona w Białymstoku, Poznaniu, Krakowie i Przemyślu. Lata 

powojenne były okresem tworzenia się izb porodowych jako miejsc bardziej higienicznych                            

i bezpieczniejszych dla kobiet, które mogły w nich przebywać do 7 dni po porodzie. Był to czas 

minimalizowania śmiertelności okołoporodowej noworodków, ale także możliwość odpoczynku 

kobietom w połogu, które były zwolnione z wykonywania obowiązków domowych [47]. 

Transformacje zmierzające do zinstytucjonalizowania porodów były podyktowane tworzeniem się 

socjalistycznego systemu opieki zdrowotnej. Z uwagi na krótszą od lekarskiej ścieżkę edukacyjną 

położnych, na mocy Rozporządzenia Ministra z 1949 r., usankcjonowano prawnie prowadzenie 

porodów w izbach porodowych [48,49]. Zgodnie z treścią aktu prawnego położne były 

zobligowane do pracy w społecznych zakładach zdrowia. Wyodrębniono kilka funkcji m.in. 
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położnej wiejskiej, która pracowała na terenie gminy. Posiadała bardzo szerokie uprawnienia do 

samodzielnego prowadzenia fizjologicznej ciąży i przyjmowania porodu. Jedną z inicjatorek 

powstawania izb porodowych była Adelajda Giergielewicz, która po okresie wojennym pracowała 

w Ministerstwie Zdrowia i współdziałała w ogromnym projekcie określonym nazwą „W każdej 

gminie położna” [44]. Pierwsza Izba Porodowa, która liczyła 5 łóżek  powstała w Laskach koło 

Warszawy w 1945 z inicjatywy położnej Hoffman [29]. W kolejnym dziesięcioleciu na mocy 

instrukcji wydawanych przez Ministra Zdrowia zachodziły procesy legislacyjne określające system 

organizacji i prowadzenia izb porodowych oraz zakres zobowiązań położnych. Nastąpił znaczny 

wzrost porodów w izbach porodowych, na przestrzeni dziesięciolecia liczba izb porodowych 

wzrosła do 788, a ilość porodów przyjmowanych w tychże miejscach stanowiła 16,5 % wszystkich 

porodów w kraju [29]. W latach 70. XX wieku nastąpił kryzys zawodu położnej i pomimo rozwoju 

oświaty nowoczesne położnictwo deprecjonowało samodzielność położnych, a w konsekwencji 

izby porodowe były likwidowane, a porody przeniesiono do szpitali. W związku z powyższym 

system opieki zdrowotnej i zmiany z nim związane stopniowo wprowadzały medykalizację porodu 

[50]. Ostatnia działająca izba porodowa w Lędzinach została zamknięta w 2009 roku [49,50].  

Zmiany w systemie opieki położniczej, które ograniczyły samodzielność zawodową 

położnych, spowodowały kolejne transformacje w tej dziedzinie. W dniu 19 kwietnia 1991 roku 

weszła w życie ustawa o samorządzie pielęgniarek i położnych, która miała na celu przywrócenie 

wartości wolnego zawodu oraz jego dostosowanie do wymogów Unii Europejskiej przed 

przystąpieniem Polski do UE w 2004 roku [51]. W kolejnych latach pojawiły się nowe akty prawne 

określające wymogi kształcenia kandydatek na położne. Zgodnie z dyrektywami unijnymi 

edukacja z poziomu średniego została zastąpiona kształceniem na poziomie akademickim, co 

zwiększyło możliwości rozwoju naukowego i zawodowego oraz podniosło prestiż zawodu 

położnej. Sztandarowym aktem prawnym była ustawa o zawodzie pielęgniarki     i położnej z 1996 

roku, która została znowelizowana wraz z dokumentem o samorządzie pielęgniarek i położnych w 

roku 2011. Po zmianach legislacyjnych kompetencje położnej w świetle prawa dotyczyły 

samodzielnego prowadzenia ciąży fizjologicznej, sprawowania opieki podczas porodu, ale także 

kontynuowanie tejże opieki po narodzinach dziecka w okresie połogu [52-55]. Ważnym elementem 

wsparcia zawodowego było powołane Polskie Towarzystwo Położnych, które pierwotnie powstało 

jako Sekcja Położnych przy Polskim Towarzystwie Ginekologicznym [56]. Stowarzyszenie miało 

na celu zsolidaryzowanie położnych we wspólnym dążeniu do określonych celów statutowych, do 

których należą:  

• doskonalenie zawodowe położnych, 

• zachęcanie i wdrażanie członków do samokształcenia, 
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• współuczestniczenie w tworzeniu programów zdrowotnych w opiece nad kobietą i rodziną, 

• przestrzeganie zasad kodeksu etyki zawodowej, reprezentowanie interesów ogółu polskich 

położnych [56]. 

   Rok 2012 można zapisać jako przełomowy w całym położnictwie z uwagi na Rozporządzenie 

Ministra w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń 

zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie fizjologicznej 

ciąży, fizjologicznego porodu, połogu oraz opieki nad noworodkiem. Na mocy tego aktu prawnego 

działalność położnej została doprecyzowana od obowiązków podczas porodu, ale także do opieki 

perinatalnej oraz postnatalnej. Standard opieki okołoporodowej istotnie miał wpływ na 

świadomość kobiet, które m.in. mogły wybrać położną do opieki środowiskowej z innej 

przychodni. Dokument przywrócił również szerokie kompetencje w samodzielności pracy                             

z kobietą ciężarną, ale także stał się narzędziem w egzekwowaniu praw i obowiązków 

pracowników ochrony zdrowia względem matki i dziecka. Na mocy tego dokumentu położna jest 

zobowiązana do utworzenia planu opieki prenatalnej oraz planu porodu, a co istotne zawiera on 

zapis, że „ciężarnej należy umożliwić wybór miejsca porodu (warunki szpitalne albo pozaszpitalne) 

oraz przekazać wyczerpującą informację dotyczącą wybranego miejsca porodu obejmującą 

wskazania i przeciwwskazania”[56].W ostatnim roku na fali zmian w standardzie pojawiły się 

zmiany m.in.: dotyczące sprawowania opieki wyłącznie przez położne u pacjentek  w ciąży 

niskiego ryzyka, zwiększono nacisk na prowadzenie edukacji przedporodowej, a także nałożono 

obowiązek na lekarza ginekologa kierowania pacjentek między 21. a 26. tygodniem ciąży do 

położnej w celu przygotowania do rodzicielstwa w ramach edukacji przedporodowej. Wszystkie 

te działania przyczyniają się do poprawy jakości świadczeń oraz podniesienia rangi zawodu 

położnej do standardów zawodu samodzielnego [57,58].  
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PORÓD  DOMOWY 

 

Charakterystyka, przygotowanie rodziny 

 

Prowadzenie porodu w domu, istotnie wygląda inaczej niż w szpitalu. Sposób rodzenia 

dzieci - instynktowny i intuicyjny - jest u każdej kobiety taki sam, jednak miejsce porodu może na 

niego znacząco oddziaływać – wspierać naturalny przebieg porodu lub go znacząco zakłócić [59].  

W większości przypadków motywem wyboru porodu w domu jest stwierdzenie, brzmiące 

paradoksalnie, choć prawdziwe – „niedoskonały szpital” i przekonanie, że tylko w domu panuje 

atmosfera sprzyjająca przeżywaniu wspaniałych doznań związanych z narodzinami dziecka 

(traktowanie z szacunkiem i zaufaniem przez wszystkich członków rodziny) [1].  

Odnosząc się do polskich realiów, położnictwo (prowadzenie ciąży fizjologicznej                                  

i prowadzenie porodu) jest ciągle domeną mężczyzn, którzy są ordynatorami klinik i izb 

porodowych, w związku z czym odpowiedzialność i decyzje spoczywają na nich [1]. Należy 

zauważyć, że obowiązujące przy porodzie procedury są bezduszne, stąd też wynika traktowanie 

porodu fizjologicznego w sposób patologiczny, widoczny m.in. w ilości pośpiesznie 

wykonywanych indukcji czy wysokim odsetku cięć cesarskich [60].  

Wzrastające zainteresowanie porodami domowymi wynika z niesprzyjającej sytuacji w 

systemie opieki zdrowotnej, bowiem same kobiety widzą, iż opieka medyczna, pomimo 

formalnych standardów, które mają za zadanie podnosić jakość opieki minimalizując ilość 

procedur medycznych, jest bardziej przystosowana do personelu, niż do potrzeb rodzących [60].  

Jednym z najważniejszych argumentów przemawiających za wyborem domu jest 

przekonanie o zindywidualizowanej i ciągłej opiece wybranej położnej przez cały czas porodu 

[61]. Wiele szpitali respektuje plan porodu, a także umowy formalne między pacjentką   a położną, 

jednakże sprawowanie tej opieki na gruncie domowym umacnia kobietę i dodaje jej pewności i 

siły. Znajomość z położną, która nad rodzącą sprawuje uprzednio opiekę w ciąży jest istotna pod 

względem bezpieczeństwa porodu. Wiele sygnałów, które ewentualnie mogą zakłócić prawidłowy 

przebieg położna, jeżeli zna swoją pacjentkę, ma szanse zaobserwować wcześniej. Badania 

pokazują, że istnieje silna potrzeba uczestniczenia partnera, męża lub innej wskazanej przez nią 

osoby bliskiej. Dom to bowiem miejsce, w którym zarówno matka, jak i pozostali członkowie 

rodziny, czują pełen komfort w niesieniu pomocy oraz nie zakłócają samego przebiegu porodu 

[62,63]. Richman i Goldhtrop [64] dowodzą, że ojcowie, którzy mogli uczestniczyć całkowicie w 

urodzeniu się dziecka wykazują bardziej pozytywne nastawienie do całego przeżycia procesu 

narodzin, aniżeli odsetek mężczyzn, którzy zostali wyproszeni w trakcie porodu. Warto zauważyć, 
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że ta możliwość buduje więź między rodzicami, a także więź z dzieckiem już od pierwszych chwil 

jego życia. Wielka wartością jest wspólny czas po porodzie, który w domu nie jest niczym 

ograniczony. Rodzice i dziecko mogą cieszyć się nieprzerwanym kontaktem, co ma swoje 

znaczenie w swoistej profilaktyce depresji poporodowej. Poczucie przydatności ojca jest też 

ważnym aspektem w tworzeniu nowej rodzicielskiej rzeczywistości i niesieniu pomocy w 

macierzyńskich zadaniach matce [65]. 

Warto przypomnieć, iż to w domu jest możliwość aktywnego niekierowanego porodu, co 

jest przeciwieństwem praktyki szpitalnej [65]. Wiele kobiet decyduje się na rodzenie poza 

szpitalem, ponieważ tylko takie rozwiązanie wzmacnia ich poczucie pewności i wiarę w siłę 

własnego organizmu. W obecnej praktyce szpitalnej procedury medyczne służące przyspieszeniu 

porodu takie jak oksytocyna czy amniotomia są nadmiernie wykorzystywane, a w konsekwencji 

dyskwalifikują możliwość porodu siłami natury [65]. 

W domu procedury medyczne są ograniczone do minimum, a w konfrontacji z warunkami 

szpitalnymi takie zabiegi jak stymulacja farmakologiczna czynności skurczowej, amniotomia, 

podawanie środków farmakologicznych okazują się zbędne [65]. 

W Rozporządzeniu Ministra z 7 kwietnia 2012 r., zwanym Standardem opieki 

okołoporodowej, szczegółowo przedstawia się czynności w trakcie I, II jak i III okresu porodu. 

Należy pamiętać również o stronie emocjonalnej i psychicznej rodzącego się dziecka [57,58]. 

Wielu autorów promujących porody naturalne pisze o zapewnieniu specjalnych warunków 

w momencie powitania dziecka na świecie; w pomieszczeniu powinno być przygaszone światło, 

głosy powinny być przyciszone, pępowina powinna być przecięta dopiero  w czasie, gdy przestała 

tętnić, a nowonarodzonego należy dotykać łagodnie i bezpośrednio umożliwić mu dostęp do piersi 

i nieograniczony kontakt skóra do skóry [65,66]. Z oczywistych względów warunki szpitalne 

znacznie utrudniają realizację powyższych zaleceń, co stanowi kolejną przyczynę wyboru domu 

jako miejsca rodzenia.  

Kolejnym aspektem jest możliwość przebywania całej rodziny, zwłaszcza rodzeństwa 

wokół noworodka. Ze względów epidemiologicznych nie jest to możliwe w szpitalu, a separacja 

starszego rodzeństwa od matki i dziecka znamiennie zaburza życie rodzinne [67,68]. 

Przygotowanie do porodu w domu powinno się rozpocząć już w okresie ciąży, a kobieta, 

która chce urodzić w domu musi być przekonana o bezpieczeństwie rodzenia w takich warunkach 

[1-5,61,66,68]. To właśnie kwestia bezpieczeństwa, jest głównym powodem kontrowersji                                

i dyskusji wokół planowanego porodu. Bezpieczeństwo porodu domowego warunkuje przede 

wszystkim ciąża niskiego ryzyka (tzn. ciąża, która przebiega w sposób prawidłowy), a ponadto 

świadoma decyzja matki o porodzie w domu (musi znać korzyści wynikające z porodu w domu, 
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jak i informacje statystyczne o umieralności okołoporodowej) oraz dobrze przygotowana położna, 

która będzie asystować przy porodzie [69]. Kandydatkom, które chcą decydować się na poród 

domowy można przedstawić przedurodzeniowy test prognostyczny, który weryfikuje ryzyko 

porodu w domu poprzez uwzględnienie czynników biologicznych jak i społecznych.  W teście są 

zawarte czynniki punktowane w skali od 0 do 4, w zależności od znaczenia dla porodu. Do 

najwyżej punktowanych należą czynniki dotyczące niepowodzeń położniczych tj. wcześniejsze 

martwe porody lub poronienia, także cięcia cesarskie (4. punkty). Dotychczasowe choroby obecne 

w ciąży tj. choroby serca, przewlekły nieżyt oskrzeli lub chroniczna choroba nerek - także oceniane 

na 4. punkty. Do najniżej punktowanych czynników ryzyka należą wiek matki, klasa społeczna 

oraz liczba dotychczasowych porodów (0-2 punkty). Zaleceniem autorki testu jest poród w szpitalu 

przy uzyskaniu 4. lub więcej punktów w teście przedurodzeniowym [1].  

 

Stowarzyszenie „Dobrze Urodzeni” 

 

W Polsce zespół położnych niezależnych zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Dobrze 

Urodzeni”, które działa jako inicjatywa rodziców i położnych promujących porody domowe 

opracowało zasady kwalifikacji do porodu pozaszpitalnego (Tabela I) [70]. 

Lista schorzeń lub sytuacji jest podzielona na bezwzględnie i względnie dyskwalifikujące. 

Najwyższa ostrożność i zminimalizowanie ewentualnego ryzyka komplikacji śródporodowych 

determinuje długość listy i w znacznym stopniu zależy od doświadczenia położnej [71]. 

 

Tabela I. Zasady kwalifikacji do porodu pozaszpitalnego. 

PRZECIWWSKAZANIA DO PORODU POZASZPITALNEGO 

BEZWZGLĘDNE 

• GDM1, GDM2; 

• PIH; 

• cholestaza ciężarnych; 

• stan po leczeniu niepłodności (obecna ciąża w wyniku terapii hormonalnej, zapłodnienia 

pozaustrojowego); 

• choroby przewlekłe; 

• choroby i wady serca; 

• astma oskrzelowa; 

• infekcja dróg moczowych ( potwierdzona posiewem moczu) w III trymestrze ciąży; 

• infekcja w organizmie z gorączką potwierdzona badaniami laboratoryjnymi (CRP, morfologia 

z rozmazem) w III trymestrze ciąży; 

• nawracające, liczne infekcje w przebiegu ciąży; 

• niedoczynność lub nadczynność tarczycy leczona farmakologicznie; 

• czynna depresja lub inne choroby psychiczne; 
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• uzależnienia (narkotyki, alkohol, papierosy w ciąży); 

• HCV (+); 

• HIV (+); 

• WR (+); 

• CMV IgM (+); 

• Toxoplazmoza IgM (+); 

• HBS (+); 

• położenie miednicowe płodu; 

• położenie poprzeczne i/lub skośne płodu; 

• ciąża mnoga; 

• poród przed ukończeniem 37 tyg. ciąży; 

• poród po ukończeniu 42 tyg. ciąży; 

• nieprawidłowa lokalizacja łożyska; 

• hypotrofia płodu; 

• makrosomia płodu; 

• małowodzie (AFI poniżej 5); 

• wielowodzie (AFI powyżej 20); 

• nieprawidłowe przepływy w badaniu USG; 

• nieprawidłowa budowa miednicy kostnej ciężarnej; 

• głęboka niedokrwistość ciężarnej; 

• małopłytkowość (PLT poniżej 130 tys.); 

• nieprawidłowe zapisy KTG; 

• stan po cięciu cesarskim; 

WZGLĘDNE 

• kolonizacja dróg rodnych Streptococcus Agalactiae; 

• nieleczone, aktywne infekcje pochwy; 

• stan po łyżeczkowaniu jamy macicy - należy wziąć pod uwagę przyczynę łyżeczkowania, 

przebieg zabiegu, ewentualne wystąpienie krwotoku z dróg rodnych, czy łyżeczkowania były 

związane z ciążą, poronieniem, powikłaniami III i/lub IV okresu porodu; 

• wieloletnia antykoncepcja hormonalna lub wkładka domaciczna usunięta na krótko przed 

bieżącą ciążą; 

• mięśniaki macicy - konieczna kontrola wielkości mięśniaków w badaniu USG, dokładny 

wywiad (krwotoczność miesiączek, zwiększone krwawienie z dróg rodnych po poprzednich 

porodach); 

• ciężarna niepełnoletnia (konieczna pisemna zgoda prawnego opiekuna na odbycie porodu poza 

szpitalem dołączona do dokumentacji medycznej); 

• małopłytkowość (PLT 130-150 tys.); poród poza szpitalem możliwy tylko przy prawidłowym 

koagulogramie; 

• obciążony wywiad położniczy. 

 

W modelu opieki nad kobietą i dzieckiem w fizjologicznym okresie okołoporodowym                    

w praktyce pozaszpitalnej, opracowanym przez Sekcję Położnych Niezależnych przy 

stowarzyszeniu „Dobrze urodzeni”, można odnaleźć istotne różnice i uwagi dotyczące 

sprawowania opieki nad kobietą i jej rodziną w miejscu poza szpitalem [71]. Ów model opieki 

dotyczy zespołu położnych, a więc położna prowadząca ciążę i poród jest zobowiązana do ścisłej 
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współpracy z innymi położnymi oraz lekarzem ginekologiem i pediatrą. Podczas sprawowania 

opieki prenatalnej nad kobietą w ciąży położna jest zobowiązana do zlecenia konsultacji 

trzykrotnego badania USG, wykonanego w poszczególnym trymestrze ciąży oraz w sytuacji 

wystąpienia nieprawidłowości w przebiegu ciąży, porodu i połogu oraz rutynowo po  6. tygodniach 

od porodu [57,58,61,71]. Współpraca z pediatrą wybranym wcześniej przez rodziców wymaga od 

położnej umówienia wizyty domowej w I dobie życia noworodka, a także dodatkowych 

konsultacji, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości podczas wykonywanych wizyt 

patronażowych w okresie noworodkowym [71,72]. Pozostałe czynności określa program opieki 

nad kobietą w ciąży fizjologicznej prowadzonej przez położną, zgodny z wytycznymi Polskiego 

Towarzystwa Ginekologicznego. Obejmują one opiekę przedporodową w prawidłowej ciąży                         

z zachowaniem terminów wizyt w każdym trymestrze ciąży oraz badaniami obowiązkowymi                             

i zalecanymi [73].  

Istotną rolę w procesie przygotowania do porodu odgrywa także ojciec dziecka lub inna 

osoba mająca towarzyszyć przy porodzie, gdyż to oni będą stanowić główne wsparcie emocjonalne 

podczas porodu. W związku z tym należy ich wyedukować w zakresie niepokojących objawów                

u kobiety i noworodka, które mogą wystąpić w czasie porodu [61,62,74].  

Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO) 

poród normalny w ciąży o niskim ryzyku zaczyna się w sposób samoistny. Noworodek rodzi się w 

sposób spontaniczny, z położenia podłużnego główkowego, w terminie pomiędzy ukończonym 37. 

a 42. tygodniem ciąży. Po porodzie matka i noworodek nie wymagają interwencji medycznych, a 

ich stan zdrowia można określić jako dobry [71,75]. 

Opracowanie autorskie wymienionego modelu opieki pozwala na ujednolicenie 

postępowania podczas kwalifikowania do porodu w warunkach pozaszpitalnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem ustalenia prawidłowego terminu porodu, a także standaryzację czynności 

położnej w sytuacji pacjentki po terminie porodu, po odpłynięciu płynu owodniowego bez 

wystąpienia czynności skurczowej, po odpłynięciu zielonego płynu owodniowego oraz kolonizacji 

dróg rodnych przez bakterie Streptococcus agalactiae [71,73].  

Po przeanalizowaniu szczegółowych zaleceń można stwierdzić, iż postępowanie                             

w prowadzeniu porodu, który nie zaczyna się w pełni fizjologicznie, zawsze polega na wnikliwej 

obserwacji stanu ogólnego i emocjonalnego rodzącej oraz przyjmowaniu postawy wyczekującej. 

Wobec tego przy porodzie po terminie wskazana jest obserwacja, aż do 14. dnia po terminie, 

równolegle z wykonywaniem kontrolnego badania KTG w 7. dniu od wyznaczonego dnia porodu 

oraz badania USG z pomiarem ilości wód płodowych i przepływów dopplerowskich w 10. dniu po 

terminie. Postępowanie wyczekujące jest zalecane do 14. dnia po terminie, z uwzględnieniem 
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kontrolnego badania KTG co drugi dzień [76].  W omawianym modelu opieki są podkreślone 

czynności, jakie należy podjąć w sytuacji wyniku GBS (+) po odpłynięciu wód płodowych, dzieląc 

obserwację na czas do 12. godzin i powyżej. W obu wariantach, tuż po odpłynięciu wód 

płodowych, oprócz obserwacji zabarwienia płynu owodniowego i kontroli podstawowych 

parametrów życiowych zaleca się antybiotykoterapię doustną zgodną z antybiogramem oraz 

przyjmowanie witaminy C w dawce 500 mg co 6. godzin. Po 12. godzinach oprócz kontroli 

parametrów życiowych położna jest zobowiązana do pobrania morfologii z rozmazem oraz CRP 

(białko ostrej fazy) i dostarczenia próbek do laboratorium w trybie pilnym. Przy zachowaniu 

parametrów w normie poród może być kontynuowany w domu, jeżeli czynność skurczowa 

pojawiła się samoistnie. Powinno się również przeprowadzić dodatkowe badania laboratoryjne u 

noworodka między 1. a 2. dobą życia, ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia infekcji, 

jeżeli czas odpływania płynu owodniowego przekroczył 18. godzin [71,76]. Szczegółowe 

postępowanie podczas kolonizacji dróg rodnych przez bakterie Streptococcus agalactiae również 

może być przeprowadzone w warunkach domowych, bowiem zgodnie z rekomendacjami PTG 

pacjentka powinna otrzymać profilaktykę w postaci leczenia dopochwowego (zgodnie                                    

z antybiogramem na podstawie wymazu z pochwy) oraz wykonać kontrolny posiew po 3 dniach 

od zakończonego leczenia. Lekarz ginekolog powinien przekazać informację o profilaktyce 

okołoporodowej, która w przypadku porodu domowego będzie polegała na doustnym 

przyjmowaniu antybiotyku w momencie rozpoczęcia się porodu, z kontynuowaniem kolejnych 

dawek przez położną prowadzącą poród. Po porodzie, zadaniem położnej u pacjentki z GBS (+), 

jest także obserwacja noworodka w kierunku infekcji bakteryjnej, poprzez uzyskanie próbki krwi 

pępowinowej w celu oznaczenia CRP oraz pobranie wymazu z ucha noworodka. Przy 

prawidłowym stanie klinicznym noworodka należy pobrać próbkę krwi obwodowej noworodka w 

celu oznaczenia CRP i morfologii z rozmazem w czasie pierwszych 24 – 48 godzin życia dziecka 

[71,76,77].  

Standard opieki pozaszpitalnej jasno definiuje warunki transferu do szpitala w trakcie 

porodu i po porodzie [71]. Warto podkreślić, że oprócz czynników klinicznych, które źle rokują   i 

bezwzględnie kończą poród w domu to położna, która analizuje okoliczności i wszelkie czynniki 

ryzyka, może zadecydować o przewozie pacjentki w sytuacji, gdy współpraca między rodzącą i\lub 

osobą towarzyszącą przebiega w niepomyślny sposób [71,78].  

W autorskim modelu postępowania w czasie porodu pozaszpitalnego podano także 

informacje dotyczące postępowania na poszczególnych etapach porodu. Biorąc pod uwagę stan 

pacjentki położna musi dbać o odpowiednie nawodnienie i odżywienie rodzącej, o opróżnienie 
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pęcherza moczowego, które ma znaczenie dla zstępowania główki z zaznaczeniem, iż nie ma 

uzasadnienia cewnikowanie pęcherza moczowego [71].  

Cele zabiegów medycznych mogą być osiągnięte przez pacjentkę w sposób bardziej 

samodzielny, dlatego też w porodzie domowym pacjentka może się sama nawodnić oraz spożywać 

posiłki, powinna także samodzielnie oddawać mocz. Ważnym aspektem jest udzielenie wsparcia 

emocjonalnego i pomocy w stosowaniu niefarmakologicznych technik łagodzenia bólu 

porodowego oraz stosowania pozycji wertykalnych. Jak pokazują badania, takie działania 

wpływają na zmniejszenie wydzielania katecholamin hamujących przebieg porodu, a dobry 

kontakt z rodzącą wzmacnia poczucie bezpieczeństwa [3,4,5,72,78,79,80].  

Efektywność wsparcia emocjonalnego jest wprost proporcjonalna do relacji między 

położną a pacjentką, dlatego też wielką wagę mają spotkania przedporodowe podczas których, 

położna może poznać potrzeby i oczekiwania swojej pacjentki dotyczące porodu [71,80,81].  

 Na szczególne wyróżnienie podczas prowadzenia II okresu porodu zasługują trzy aspekty 

[80]. Pierwszy aspekt mówi o postawie wyczekującej podczas oceny czynności skurczowej        w 

fazie spoczynku, jeżeli stan rodzącej przed rozpoczęciem okresu parcia pozostawał prawidłowy. 

Drugi aspekt stanowi o zastąpieniu badania wewnętrznego wizualną oceną krocza i obserwacją 

zachowania rodzącej. Trzecia uwaga dotyczy techniki parcia - stwierdzono, iż metoda Valsalvy nie 

przynosi takich korzyści jak instruowanie rodzącej do zastosowania dogodnego dla niej sposobu 

parcia, który przyniesie postęp porodu [80].  

Szczegółowe czynności do zastosowania w warunkach domowych dotyczą prowadzenia III 

okresu porodu, czyli porodu popłodu [71]. W przeciwieństwie do ustaleń Standardu opieki 

okołoporodowej o aktywnym prowadzeniu porodu łożyska zaleca się nieingerowanie w naturalny 

przebieg porodu w ten sposób by rutynowo nie podawać oksytocyny [58,71,78,79,82].   

W IV okresie porodu, który stanowi czas wczesnego połogu, położna jest zobowiązana do 

sprawdzenia sytuacji położniczej tj. oceny krocza i ewentualnych obrażeń szyjki macicy, jednak w 

modelu opieki opisana jest ocena ewentualnych uszkodzeń wynikająca z obserwacji dynamiki  i 

przebiegu całego porodu, aniżeli rutynowej kontroli szyjki macicy za pomocą narzędzi [58,71]. Do 

obowiązków położnej należy także wykonanie powinności stanu po porodzie, w tym m.in. 

poinformowanie matki o konieczności samoobserwacji swojego ciała oraz obserwacji 

nowonarodzonego dziecka, udokumentowanie przebiegu opieki porodowej nad matką  i dzieckiem 

[53,55,57,71].  

Sekcja Położnych Niezależnych z DU opracowała kompletną dokumentację medyczną 

począwszy od objęcia opieką pacjentki będącej w ciąży do wizyty kontrolnej po połogu, która 

zawiera: kartę wizyty w ciąży, kartę obserwacji porodu - partogram, kartę transferu, kartę 
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obserwacji położnicy    i noworodka (karta porodu), kartę informacyjną po porodzie, karty wizyty 

po porodzie i połogu [załączniki1-7].  

Zgodnie z aktualnymi przepisami podmiot przyjmujący poród jest zobowiązany do 

wydania zaświadczenia o urodzeniu dziecka do Urzędu Stanu Cywilnego i zakładu pracy, karty 

uodpornienia i książeczki zdrowia dziecka. W warunkach domowych za udokumentowanie 

urodzenia dziecka oraz informacji o zasadach dalszej opieki nad dzieckiem odpowiada położna 

[71].  

Schemat wizyt położnej w połogu fizjologicznym napisany przez położne z DU precyzyjnie 

określa elementy świadczonej opieki w odpowiedniej dobie połogu z uwzględnieniem niezbędnych 

działań medycznych, np. pobranie krwi matce Rh ujemnej w kierunku przeciwciał i ewentualne 

podanie gammaglobuliny anty- Rh w ciągu 72 godzin od porodu lub pobranie krwi noworodka do 

badania przesiewowego [57,71,81]. Podczas każdej wizyty u położnicy jest dokonywana ocena 

stanu ogólnego i położniczego oraz wszelkie czynności wymienione w standardzie opieki 

okołoporodowej [82]. Na szczególną uwagę zasługuje badanie za pomocą skali edynburskiej w 

kierunku wystąpienia objawów depresji poporodowej [84]. Pomimo korzystnego zapisu w 

standardzie opieki okołoporodowej „o wyborze miejsca do porodu poza szpitalem”   nie ma 

możliwości refundacji porodu z Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia, w związku z czym 

poród domowy jest regulowany umową cywilno – prawną z pacjentką, w której szczegółowo są 

opisane czynności każdej ze stron oraz płatności. Zarówno przygotowanie techniczne, jak                                   

i merytoryczne,  wymaga wysiłku od położnej oraz  od rodziców [78,79].  
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PROBLEMY EMOCJONALNE OKRESU OKOŁOPORODOWEGO 

 

Wprowadzenie 

 

Ciąża to przede wszystkim stan fizjologiczny, w którym najłatwiej zauważalne są 

zmiany w wyglądzie kobiety ze względu na rozwijające się w jej łonie dziecko. Jednak ten stan 

ma także swój wymiar psychologiczny, gdyż hormony, które zarządzają procesami 

biologicznymi, wpływają na emocje w ciąży [85].  

Thomas Holmes i wsp.[86] dokonali klasyfikacji ciąży jako stresora na skali zdarzeń 

życiowych. W skali zwanej Skalą Ponownego Przystosowania Społecznego (Social 

Readjustment Rating Scale – SRRS) stan ciąży został wyceniony na 40 punktów w 100 

punktowej skali [86]. 

Procesy emocjonalne w doświadczeniu kobiet są obecne już od momentu przeczuwania 

potwierdzenia ciąży. Badania dowodzą, że dynamika procesów jest zależna od cech 

osobniczych, sytuacji życiowej, a przede wszystkim otoczenia [85-89].  

Już na etapie stwierdzenia ciąży pojawia się szeroki wachlarz skrajnych emocji. 

Nadzieja, przypuszczenie   i obawa o ciążę przeplata się z pozytywnymi emocjami  wyrażanymi 

podekscytowaniem i radością. Poziom tych emocji jest determinowany przez osobowość 

pacjentki – wykazano, iż kobiety introwertyczne charakteryzują się wyższymi potrzebami 

emocjonalnymi i mają niższe poczucie niezależności i akceptacji siebie w ciąży [90,91].  

Ambiwalencja odczuwanych uczuć w dużej mierze zależy od sytuacji życiowej 

pacjentki. Zazwyczaj pierwsza ciąża wyzwala dużo intensywnych odczuć oraz mocno 

koncentruje uwagę ze względu na fakt, iż wszystko co się dzieje wokół przyszłej mamy oraz 

zmiany w jej ciele, wyglądzie i psychice są odczuwane jako coś nowego i dotąd nieznanego. 

Zatem nigdy nie jest to sytuacja obojętna emocjonalnie. Nawet jeśli ciąża pojawia się jako 

sytuacja nieplanowana i niespodziewana tym bardziej budzi lęk oraz często negatywne emocje. 

Wielu autorów podkreśla sytuację ciąży u młodocianych kobiet, gdyż niedojrzałość społeczna, 

emocjonalna i fizyczna potęguje trudne doświadczenia z niej wynikające [93].  

Cote – Arsenault i wsp. [94] badali lęk u pierwiastek oraz wieloródek i wykazali istotne 

różnice w przeżywaniu ciąży. Złe doświadczenia związane z poprzednimi ciążami rodzą lęk o 

losy ciąży, w wyniku takiej konfrontacji napięcie emocjonalne może narastać w kolejnych 

etapach ciąży, a sam proces adaptacji rodziny do nowej sytuacji jest utrudniony.  
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Emocje w ciąży 

 

W literaturze przedmiotu przedstawia się podział ciąży na trzymiesięczne okresy zwane 

trymestrami, w których oprócz zmian somatycznych są szczegółowo opisane procesy 

psychologiczne [85].  

Pierwszy trymestr ciąży jest opisywany jako faza adaptacji kobiety do nowej sytuacji. 

Przełomowym momentem, w którym koncentracja uwagi na własnym ciele przenosi się na 

rozwijające się dziecko, jest pierwsze badanie ultrasonograficzne (USG)  w okresie między 11. 

a 14. tygodniem ciąży [95].  

W pierwszych dwunastu tygodniach ciąży silnie zaznaczają się zmiany fizjologiczne, 

które przystosowują organizm matki do utrzymania zarodka. Objawy somatyczne, do których 

należą: senność, zmęczenie, nudności    i wymioty wpływają na nastrój kobiety. Jest to trudna 

sytuacja charakteryzująca się dużą chwiejnością i ambiwalencją uczuć, które towarzyszą 

kobiecie w ciągu całego pierwszego trymestru, szczególnie z uwagi na możliwe ryzyko 

poronienia w tym czasie [96].  

Drugi trymestr (12. – 28. tydzień ciąży) jest określony jako okres hormonalnej i 

emocjonalnej stabilizacji. Jak wskazuje fizjologia tego okresu, dolegliwości adaptacyjne 

zazwyczaj mijają, a zmieniająca sylwetka kobiety dodaje jej większą pewność o prawidłowym 

rozwoju dziecka. To także czas, w którym w związku z widocznymi zmianami w wyglądzie 

kobiety, osoby z jej otoczenia mogą wyrażać swoją aprobatę dla jej stanu i wypowiadać się o 

ciąży pewniej niż dotychczas [85,95,96]. W tym czasie przeważają pozytywne emocje 

związane  z odczuwaniem ciąży; są one tym mocniejsze, im większe jest wsparcie otoczenia. 

Poczucie wewnętrznej siły, zwiększona energia witalna i swoboda w wyrażaniu ruchów sprzyja 

dobremu nastrojowi przyszłej mamy [97,98]. Kornas – Biela [99] zachęca przyszłe mamy do 

nawiązywania na tym etapie kontaktu z dzieckiem w łonie poprzez różne formy komunikacji, 

np. wizualizację. Badania potwierdzają, iż kontakt matki z dzieckiem jeszcze przed 

narodzinami wzmacnia jej kompetencje rodzicielskie i więź emocjonalną z dzieckiem [99,100].  

Trzeci trymestr ciąży to okres od 28 tygodnia ciąży do terminu porodu. To czas 

znamiennie oddziaływujący na psychikę kobiety. Objawy morfologiczne ciąży tj. ograniczenie 

swobody ruchu wynikające z przyrostu masy ciała, uczucie duszności, zaparcia, bóle krzyża 

oraz skurcze macicy przyczyniają się do dyskomfortu zarówno psychicznego jak  i fizycznego 

[98,101].  

Instynkt macierzyński, który jest widoczny w tym czasie jako syndrom „wicia gniazda”, 

wyzwala pewien lęk związany ze zbliżającym się porodem. W konsekwencji kobieta może 
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odczuwać pewien niepokój, który manifestuje się zaburzeniami snu, spadkiem libido oraz 

osłabieniem koncentracji uwagi umysłowej i procesów zapamiętywania [101].  

Ostatni trymestr to idealny czas na przygotowanie do porodu, jako że mózg wysyła już 

konkretne sygnały hormonalne. Ważnym elementem jest psychoprofilaktyka propagowana 

przez szkoły rodzenia, które bazują na nauce prof. Włodzimierza Fijałkowskiego. Zgodnie z 

teorią, która jest potwierdzona badaniami naukowymi, merytoryczne przygotowanie do 

rodzenia poprzez ćwiczenia i zapoznanie się triadą Reada skutecznie obniża poziom lęku. 

Istotną rolę pełni wsparcie osoby towarzyszącej przy porodzie. Jak podają autorzy, kobiety 

pragną wsparcia emocjonalnego, duchowego i fizycznego od ojca dziecka, partnera lub innej 

osoby, z którą odczuwają więź emocjonalną. Obecność tych osób wpływa na skrócenie czasu 

porodu, mniejszy odsetek farmakologicznego łagodzenia bólu porodowego oraz lepszą 

współpracę kadry medycznej z pacjentką [102- 105].  

  Okres oczekiwania dziecka wiąże się z kryzysem psychicznym, który może wystąpić 

na różnym etapie. Wszyscy badacze przedmiotu zauważają, iż najtrudniejsza adaptacja do 

nowego stanu to moment przejścia z diady do triady, a więc okres oczekiwania na pierwsze 

dziecko [106]. Dodatkowym stresorem może być ciąża nieplanowana, która wymaga 

reorganizacji dotychczasowego życia i akceptacji nowego stanu. Warto zaznaczyć, że stan 

psychiczny przyszłej matki, która nie zaakceptuje nowego życia, może prowadzić do 

odrzucenia dziecka po porodzie, ale przede wszystkim wpływa na przebieg samej ciąży. 

Według piśmiennictwa rozwój dziecka w okresie pre- i postnatalnym jest ściśle powiązany    z 

emocjami i uczuciami matki. Stres, niepokój, zaburzenia psychiczne i inne negatywne emocje, 

a także brak wsparcia niekorzystnie wpływają na rozwój mózgu dziecka i mogą osłabić jego 

procesy poznawcze. Badania naukowe przeprowadzone u dzieci w pierwszych latach życia 

wskazują na dodatnią korelację między zaburzeniami zachowania i koncentracji  a 

negatywnymi emocjami i brakiem akceptacji ciąży przez matki [107,108].  

 

Zaburzenia psychiczne w ciąży 

 

Okres ciąży to czas bogaty w zmiany i odczuwanie emocji i napięć. Z tego względu 

niezależnie od predyspozycji istotnie wzrasta ryzyko zaburzeń psychicznych u kobiet [109]. 

Osoba prowadząca ciążę musi wykazać się niezwykłą ostrożnością w opiece i diagnozowaniu 

pacjentki, ponieważ stany przejściowe i adaptacyjne, które występują naturalnie, mogą szybko 

przekształcić się w objawy depresyjne. Identyfikacja zaburzeń psychicznych u kobiet 

ciężarnych bywa trudna. Ważna jest współpraca między specjalistami, którzy opiekują się 
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pacjentką, a także poznanie jej środowiska życia i osób wspierających. Niestety w Polsce nie 

ma uregulowanego trybu współpracy między położną, ginekologiem, psychiatrą                                              

i psychoterapeutą. Rekomendacje i wytyczne nie są równoznaczne z algorytmem 

postępowania, a kolejki i problematyka refundacji porad pozostaje wciąż źródłem dyskusji. Jak 

podaje literatura przedmiotu do najczęstszych zaburzeń psychicznych w ciąży należą: depresja, 

stany lękowe i psychoza [85,110].  

    W opiece nad kobietą w ciąży warto wziąć pod uwagę listę czynników predysponujących 

do wystąpienia depresji, aby właściwie prowadzić psychoprofilaktykę i przygotowanie do 

macierzyństwa, w tym: 

• młody wiek; 

• występowanie zaburzeń psychicznych, w tym depresji w przeszłości lub obecnie; 

• obciążony wywiad rodzinny pod kątem chorób psychicznych, uzależnień lub 

samobójstw; 

• negatywne wydarzenia życiowe; 

• brak stałej pracy lub problemy finansowe; 

• niestabilny związek z ojcem dziecka; 

• brak wsparcia społecznego; 

• zażywanie substancji psychoaktywnych; 

• samouszkodzenia ciała; 

• nieplanowana ciąża lub ambiwalencja dotycząca chęci posiadania potomstwa; 

• występowanie zespołu przedmiesiączkowego; 

• czynniki położnicze: powikłania okołoporodowe w obecnej lub poprzedniej ciąży;  

• podanie syntetycznej oksytocyny podczas porodu;  

• poród przedwczesny; 

• urodzenie dziecka chorego, poronienie, aborcja, śmierć dziecka;  

•  trudności z zajściem w ciążę; 

• czynniki osobowościowe: nadwrażliwość, brak elastyczności i trudności                     w 

dostosowaniu się do zmian; 

• lękliwość, obniżona samoocena, trudności w kontaktach międzyludzkich; 

• osobowość obsesyjno-kompulsywna lub zależna [85,110,111]. 

Ze względu na trudności w ocenie ryzyka osoba sprawująca opiekę nad kobietą w ciąży 

powinna doskonale znać objawy depresji, która może ujawnić się w ciąży jak i w okresie 
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poporodowym. Charakterystyczną cechą u kobiet z epizodami depresji jest wskazywanie ciąży 

i dziecka jako przyczyn życiowych powikłań i porażek [112].  

Nieleczona depresja ma swoje konsekwencje w przebiegu porodu i stanie zdrowia 

noworodka. Wiele badań wskazuje na zależność między występowaniem zaburzeń 

psychicznych a większym odsetkiem porodów przedwczesnych czy też małą masą 

urodzeniową noworodka [112].  

Zaburzenia lękowe często współwystępują z depresją. Naukowcy zgadzają się, że 

częstość występowania takich zaburzeń w ciąży jest wyższa aniżeli na innym etapie życia 

kobiety [110].   Do zaburzeń  lękowych zalicza się: 

• lęk napadowy – nawracające napady paniki, które pojawiają się bez bodźca 

zewnętrznego, często są poprzedzone objawami tj. skoki ciśnienia, tachykardia, poty, 

drżenia; 

• nerwicę  natręctw OCD (obsesive –compulsive disorder) – natrętne myśli lub\i rytuały, 

które zazwyczaj skupiają się na ciąży; 

• zespół lęku uogólnionego GAD (generalized anxiety disorder) – stałe dokuczliwe, 

czasem falujące napięcie wewnętrzne i lęk;  

• fobię społeczną – paraliżujący lęk przed kontaktami z ludźmi; 

• fobie specyficzne, np. tokofobia – lęk przed porodem [113]. 

  Wszystkie wyżej wymienione stany powinny być konsultowane z psychologiem                              

i psychiatrą, która współpracuje z położną lub położnikiem.  

             Najmniejszy odsetek wśród chorób psychicznych stanowi psychoza. Zazwyczaj 

dotyczy kobiet, które mają w wywiadzie epizody zaburzeń psychicznych. Jednak stanowi duże 

niebezpieczeństwo dla matki i dziecka i wymaga leczenia farmakologicznego prowadzonego 

przez specjalistów [114].  

Prognozy WHO dotyczące występowania depresji wśród kobiet w ciąży potwierdzają 

skalę problemu. Badania dowodzą, że co piąta kobieta w ciąży może doświadczyć depresji 

[115,116].    W literaturze przedmiotu, autorzy wielu badań wskazują na dwukrotnie większe 

ryzyko zaburzeń psychicznych  u kobiet niż u mężczyzn. Wynika to z uwarunkowań organizmu 

żeńskiego  i wpływu hormonów na ośrodkowy układ nerwowy, które predysponują do zaburzeń 

afektywnych [117,118]. 

W ostatnim czasie w trosce o zdrowie psychiczne kobiet oczekujących potomstwa 

zmieniono zapisy w standardzie opieki okołoporodowej wprowadzając profilaktykę oceny 

stanu psychicznego kobiet w ciąży poprzez dobre praktyki [119].   
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Według standardu osoby sprawujące opiekę nad ciężarną i położnicą oceniają ryzyko i 

nasilenie wystąpienia objawów depresji [58,119]. Ocena ryzyka powinna być przeprowadzona 

dwukrotnie w okresie ciąży w I trymestrze (do 14. tygodnia ciąży) oraz  w III trymestrze (33-  

37 tydzień ciąży ) przez położną lub lekarza położnika. Ostatnie badanie jest przeprowadzane 

w czasie wizyt patronażowych przez położną środowiskową. Nie ma zapisu dotyczącego 

konkretnego narzędzia badawczego. Do dyspozycji specjalisty mogą posłużyć różne techniki 

diagnostyczne zgodne z aktualną wiedzą medyczną np. wywiad, obserwacja, wywiad w 

otoczeniu lub standaryzowane skale tj. Edynburska Skala Depresji Poporodowej, skala Becka 

BDI- II lub Kwestionariusz Zdrowia Pacjenta PHQ-9. Wnioski z przeprowadzonego badania 

powinny być wprowadzone do dokumentacji medycznej, a w razie stwierdzenia zwiększonego 

ryzyka wystąpienia depresji pacjentka powinna poznać konkretne zalecenia by otrzymać 

fachową pomoc psychologiczną.  

Krzyżanowska – Zbucka [110] opracowała kwestionariusz do oszacowania ryzyka 

pojawienia się problemów emocjonalnych w ciąży. Zacieniowane pola 1-8 z odpowiedzą 

twierdzącą powinny skłonić osobę sprawującą opiekę do szybkiego kontaktu ze specjalistą 

psychiatrii i wspólne prowadzenie opieki nad pacjentką. Natomiast twierdzące odpowiedzi w 

punktach 9-14 stanowią sygnał ostrzegawczy tym samym zalecane jest by bacznie obserwować 

stan psychiczny pacjentki podczas kolejnych wizyt [120].  

 

Kwestionariusz - Czynniki ryzyka zaburzeń psychicznych w ciąży 

(aut. Joanna Krzyżanowska-Zbucka - www.rodzicpoludzku.pl) 

 

    Kwestionariusz służy do oszacowania ryzyka pojawienia się zaburzeń emocjonalnych w 

ciąży. Zaznaczono na zielono pola są istotne dla oceny ryzyka, jeżeli odpowiedzi są w nich 

umieszczone, potwierdzają obecność czynnika ryzyka zaburzeń psychicznych w ciąży.  

    Odpowiedź twierdząca w jednym z punktów od 1 do 8 skłaniać powinny lekarza 

prowadzącego ciążę do szybkiego kontaktu z psychiatrą leczącym pacjentkę, a jeżeli obecnie 

się nie leczy należy ją nakłonić do konsultacji psychiatrycznej.  

    Po stwierdzeniu obecności jednego z czynników ryzyka opisanych w punktach 9 – 14 

należy bacznie obserwować pacjentkę i przy kolejnych wizytach sprawdzać jej stan psychiczny.  

    Ostatnia grupa pytań opisuje pozamedyczne czynniki ryzyka, które w porównaniu z 

poprzednimi są mniej istotne, ale także zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się 

zaburzeń, stwierdzenie dwóch z nich może być sygnałem ostrzegawczym dla położnika. 
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L.P Czynnik tak nie 

1.  Leczyła się ostatnio psychiatrycznie         

2.  Zażywała jakieś leki uspokajające       

3.  Zażywała leki przeciwdepresyjne        

4.  Zażywała leki psychotropowe         

5.  Ma za sobą próbę samobójczą        

6.  Dokonywała w przeszłości samouszkodzeń      

7.  Była kiedykolwiek w szpitalu psychiatrycznym      

8.  Przyjmowała ostatnio narkotyki (doustne, wziewne, dożylne)    

 

9.  W rodzinie ktoś chorował psychicznie       

10.  W rodzinie były samobójstwa       

11.  Przyjmowała kiedykolwiek narkotyki (doustne, wziewne, dożylne)       

12.  W poprzednich ciążach miała problemy emocjonalne      

13.  Przy poprzednich porodach występowały jakieś problemy      

14.  Przeżywała depresję poporodową po poprzednim porodzie     

 

15.  Przeprowadzała się w ciągu ostatnich 6 miesięcy      

16.  Jest w stałym związku z ojcem dziecka        

17.  Jest w dobrych relacjach z własną matką        

18.  Ma już dziecko specjalnej troski lub chore         

19.  Ma stałą pracę            

20.  Ma problemy finansowe     

       

 

Stany emocjonalne po porodzie 

 

Jakość narodzin bezpośrednio przekłada się na percepcje porodu, a także na 

przystosowanie rodziców do rodzicielstwa. Istotna rolę w adaptacji do macierzyństwa odgrywa 

opieka i przebieg samego porodu. Holmes i Rahe [86] potwierdzili siłę stresoru, jakim jest 

poród, na psychikę kobiety. Nie mniej ważne są warunki samego porodu oraz procedury 

medyczne i wsparcie, które towarzyszyło kobiecie. Zmiany biologiczne, które zachodzą w ciele 

kobiety, a także zmiany psychiczne i wpływ otoczenia to główne aspekty, które determinują 

stan po porodzie. Do źródeł stresu można także zaliczyć konfrontacje oczekiwań z 

rzeczywistością [86,110].  
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W dzisiejszych czasach lobbuje się obraz perfekcyjnej matki i pani domu, tym samym 

nie pozostawiając miejsca na niedogodności i ewentualne problemy, które mogą pojawiać się 

w okresie poporodowym. W obliczu idealizowania macierzyńskiej rzeczywistości, kobiety są 

zdezorientowane i zupełnie nieprzygotowane do prawdziwego trudu związanego z okresem 

poporodowym. W konsekwencji przygnębienie poporodowe zwane „baby blues” może 

przerodzić się w depresję, która istotnie wpływa na jakość życia całej rodziny [121,122]. Mimo, 

iż stan smutku poporodowego nie wpływa na zdolność matki do prawidłowego 

funkcjonowania, może w znaczący sposób wpłynąć na postrzeganie rzeczywistości a nawet 

dalsze plany prokreacyjne kobiety [123].  

Wszelkie działania edukacyjne będą pomocą w przeżywaniu trudnych emocji i mogą 

stanowić swoistą psychoprofilaktykę połogową. Do takiej pomocy można zaliczyć grupy 

wsparcia innych matek, telefony zaufania i wsparcie najbliższych.  

Przedmiotem badań wielu naukowców jest ujawnienie zależności między systemem 

serotoninoergicznym a hormonami gonadotropowymi w okresie ciąży i po porodzie.  

 Z piśmiennictwa dotyczącego tej tematyki można znaleźć badania dotyczące spadku 

stężenia hormonów gonadowych u pacjentek genetycznie obciążonych zaburzeniami 

psychicznymi a zaburzeniami nastroju i występowaniem depresji poporodowej [123,124,125].  

            Według Boyce i Hannah [126] czynniki ryzyka depresji poporodowej można podzielić 

na trzy grupy. 

 

Tabela II. Czynniki ryzyka depresji poporodowej 

PSYCHIATRYCZNE ZWIĄZANE Z CIĄŻĄ PSYCHOSPOŁECZNE 

• depresja w rodzinie 

• przebyta DPP 

• inne zespoły depresyjne 

w przebiegu CHAJ 

30%, ryzyko CHAD 25-

60% 

• stan euforyczny po 

porodzie - 10% rozwija 

DPP 

• objawy BB- 70% z DPP 

przebyło BB 

• niechciana ciąża 

• ciąża zagrożona 

• traumatyczne 

doświadczenie w 

poprzednich ciążach 

• ciężki lub urazowy 

poród 

 

• trudne wydarzenia 

życiowe 

• samotne macierzyństwo 

• złe relacje z matką 

• problemy finansowe 

• złe relacje w rodzinie  

 

Dane epidemiologiczne wskazują, że problem depresji poporodowej występuje u 10-

20% matek małych dzieci i pojawia się na przełomie 6.-8. tygodnia po porodzie. Problem 

pojawia się także u kobiet, które wykazywały niskie ryzyko wystąpienia depresji.  
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 Problemy emocjonalne okresu okołoporodowego 

W Polsce nie ma ośrodków specjalizujących się w leczeniu depresji , które stacjonarnie 

przyjmują matki z dzieckiem. Jest to istotna przeszkoda, przez którą nie wszystkie matki godzą 

się na leczenie stacjonarne. Wobec tego leczenie polega na opiece ambulatoryjnej, farmakologii  

i psychoterapii.  
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ROLA WSPARCIA W  CIĄŻY  I  PODCZAS  PORODU  

 

Szkoły rodzenia i edukacja przedporodowa 

 

Do najbardziej profesjonalnej formy przygotowania do porodu należy zaliczyć szkoły 

rodzenia. Pierwsze szkoły rodzenia w Polsce powstawały w latach 1956 - 1957 w Krakowie, 

Łodzi, Wrocławiu i Szczecinie. Pionierem szkół rodzenia był prof. Włodzimierz Fijałkowski, 

który całą swoją pracą naukową jak i zawodową zaangażował się w propagowanie naturalnego 

porodu i świadomego rodzicielstwa, które są głównym celem współczesnych szkół. Jedną z 

wiodących funkcji szkoły jest informacja i edukacja w zakresie zagadnień dotyczących ciąży, 

porodu i połogu [85,102].  

Kolejną istotną funkcją jest terapeutyczno – wspierająca rola, która jest realizowana 

poprzez organizowanie zajęć grupowych lub indywidualnych słuchaczy. Spotkania w 

przyjaznej atmosferze pomiędzy parą a nauczycielem  w atmosferze wzajemnego szacunku i 

zrozumienia mają na celu zminimalizowanie obawy matki i zwiększenie jej starań oraz 

zaangażowania w czasie porodu [85,102,103].  

Zgodnie   z podstawowymi założeniami szkoły rodzenia realizują psychoprofilaktykę, 

która „stosowana w szkole rodzenia nie niweluje doznań bólowych, nie znieczula, lecz 

uwrażliwia na doznania towarzyszące czynności porodowej. Szkoła rodzenia pozwala ciężarnej 

przygotować się nie tylko fizycznie do dużego wysiłku, ale również przełamać barierę strachu. 

Przygotowuje ona psychicznie do porodu, świadomego macierzyństwa” [127].  

Do zadań szkół rodzenia należy przede wszystkim przygotowanie do porodu rodzinnego 

niezależnie od sposobu rozwiązania ciąży. Rodzice otrzymują istotną wiedzę o porodzie nie 

tylko w ujęciu fizjologicznym, ale także w wymiarze psychologicznym ze szczególnym 

uwzględnieniem roli ojca jako aktywnego wsparcia w porodzie [128-131]. 

Obecnie zajęcia w szkołach rodzenia są  w większości miejsc komercyjne. Dane 

ogólnopolskie przedstawiają, że liczba szkół rodzenia w Polsce wynosi około 250 - 300. Koszt 

kursu waha się w granicach 150 – 600 zł. [133].  

Badania prowadzone przez Fundację Rodzić po Ludzku przedstawia, że około 66% 

kobiet skorzystało z zajęć w szkołach rodzenia finansowanych przez samorządy w miastach tj. 

Białystok, Bydgoszcz, Łódź, Warszawa, Przemyśl, Wrocław. Program edukacji jest także 

realizowany jako edukacja przedporodowa prowadzona przez położne środowiskowo – 

rodzinne [133]. Taka forma opieki podlega refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia                            

i jest powszechnie dostępna dla każdej kobiety od 21. tygodnia ciąży. Zadania i tematyka jest 
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podejmowana podczas indywidulanych spotkań z kobietą w ciąży lub w formie grupowej. 

Zmiany w standardzie z 2019 roku obowiązują także w zakresie przygotowania do porodu. 

Wyznaczono ramowy plan edukacji przedporodowej dotyczący okresu prenatalnego,  jak                           

i porodu, który przedstawiono poniżej: 

1) przebieg ciąży i rozwój dziecka od początku ciąży do porodu; 

2) opiekę prenatalną – dostępne formy opieki medycznej i plan opieki przedporodowej; 

3) styl życia w okresie ciąży – zasady odżywiania, używki, nałogi oraz ich wpływ na 

rozwój ciąży i dziecka, 

4) aktywność zawodowa, aktywność fizyczna, zachowania i czynności uznawane za 

niebezpieczne dla kobiet w okresie ciąży; 

5) dolegliwości okresu ciąży i sposoby radzenia sobie z nimi; 

6)  profilaktykę chorób zakaźnych w okresie okołoporodowym, w tym szczepienia 

ochronne; 

7) problemy psychologiczne i emocjonalne kobiety i jej rodziny w okresie ciąży, porodu i 

połogu; 

8) zagadnienia prawne dotyczące przepisów, standardu, praw pacjenta, opieki medycznej 

w okresie okołoporodowym, ustawodawstwa rodzinnego, ochrony prawnej ciężarnych, 

matek [58,133]. 

Ramowy program edukacji przedporodowej dotyczący porodu obejmuje w szczególności: 

1) przygotowanie do porodu i plan porodu, w tym preferencje i oczekiwania rodzącej; 

2) czynniki zwiastujące poród, początek porodu, w tym stany nagłe wymagające szybkiej 

hospitalizacji; 

3) fizjologia porodu, poród aktywny, poród rodzinny; 

4) pozycje wykorzystywane w I i II okresie porodu (pozycje wertykalne) i sprzęt pomocny 

w trakcie porodu; 

5) łagodzenie bólu porodowego (niefarmakologiczne i farmakologiczne); 

6) kontakt matki z dzieckiem „skóra do skóry”, w tym inicjacja karmienia piersią; 

7) cięcie cesarskie – korzyści i zagrożenia dla matki i dziecka, powikłania wczesne  oraz 

późne po cięciu cesarskim; 

8) informowanie o możliwości deponowania tkanek popłodu, w tym krwi pępowinowej, 

sznura pępowinowego – w celu pozyskania komórek macierzystych [58]. 

Niestety nie wszystkie kobiety korzystają z tej bezpłatnej formy opieki z uwagi na brak 

współpracy ginekologów z położnymi środowiskowymi i słaby przepływ informacji [132]. Bez 

względu na miejsce porodu kobieta rodząca potrzebuje obecności osoby bliskiej, która zapewni 
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rodzinna atmosferę i zwiększy jej poczucie bezpieczeństwa. Dowiedziono także że poród 

rodzinny czyli z osobą towarzyszącą wpływa pośrednio na przebieg porodu  i aktywizuje 

rodzącą. Warto zwrócić uwagę na emocjonalny wymiar porodu rodzinnego, w którym 

współuczestniczenie małżonków w akcie narodzin wzmacnia ich więź emocjonalną i 

działaniową, a w konsekwencji wpływa na pogłębianie więzi z dzieckiem i kształtowanie 

właściwych postaw rodzicielskich [1,4,5,22,61,127,128,129 ].  

 

Doula 

 

Dotychczasowy model położnictwa przedstawiał poród w placówce medycznej jako 

wydarzenie, w którym rodząca jest pacjentką, a za opiekę odpowiada personel medyczny. 

Liczne badania naukowe potwierdzają korzyści wynikające z towarzyszenia kobiecie rodzącej 

przez osoby bliskie [127,128,129,134].  

Nie wszystkie kobiety czują wsparcie od swojego partnera czy męża. Nauka 

podpowiada, że to kobiety wyróżniają się wysokim współodczuwaniem czyli empatią. 

Aktywne uczestniczenie w porodzie sprowadza się do wsparcia emocjonalnego i uważnego 

odpowiadania na potrzeby rodzącej, które wynikają  z zaufania między uczestnikami porodu. 

W Polsce na mocy Rozporządzenia  Ministra  Pracy  i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 

2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu 

jej stosowania został uregulowany zawód douli jako asystentki kobiety w okresie ciąży, porodu 

i połogu [135].  

Doula z gr. „kobieta, która służy, udziela kobiecie w ciąży, w trakcie porodu i po 

porodzie oraz jej rodzinie wsparcia emocjonalnego, informacyjnego i fizycznego; zapewnia 

ciągłość opieki i stwarza rodzącej poczucie bezpieczeństwa; masuje rodzącą, spełnia polecenia 

położnej, udziela wskazówek, jak pielęgnować noworodka i odnaleźć się emocjonalnie po 

porodzie [136].  

Obecność douli przyczynia się do skrócenia czasu porodu, wzmacnia kompetencje 

kobiety jako matki, pogłębia więź między partnerami [136,137,138]. Sugeruje się, iż obecność 

wsparcia emocjonalnego, które odpowiada na potrzeby rodzącej (doula, partner) zmniejsza 

wydzielania hormonów stresu, które niekorzystnie wpływają na przebieg porodu [136,137].  

W obecnych czasach powoli zachodzi przemiana kulturowa i powrót do korzeni. 

Kobiety z roli pacjentek przechodzą w postawę bardziej aktywną- chcą brać czynny udział w 

porodzie, który jest wydarzeniem rodzinnym. Obecność bliskich osób oswaja proces narodzin 

w szpitalu i pomaga kobiecie w przeżywaniu porodu w sposób dla niej najbardziej komfortowy.  
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Rola nowoczesnej położnej 

 

W ostatnim dwudziestoleciu w Polsce model położnictwa zmienia się z zamkniętego 

szpitalnego systemu na bardziej nowoczesny sprzyjający rodzinie. Położna jest osobą 

kompetentną do samodzielnego sprawowania opieki nad pacjentką w ciąży niskiego ryzyka na 

mocy standardu [6,54]. Świadomość kobiet  i ich oczekiwania są coraz częściej wyrażone w 

pisanych planach porodu, które obligują do zachowania standardu i wyższej jakości [139].  

Jednym z kluczowych założeń zindywidualizowanej opieki nad pacjentką jest ciągłość 

opieki medycznej w czasie ciąży, porodu i po porodzie. W systemie szpitalnym wciąż trudna 

do realizacji z uwagi na system zmianowy i rotację personelu. W porodzie domowym jest 

przywilejem dla kobiet, ponieważ na mocy umowy cywilno – prawnej jedna położna świadczy 

opiekę od momentu decyzji o porodzie poprzez kwalifikację do porodu aż do wizyty 

poporodowej [140].  

Warto także zaznaczyć, że życzliwa i wspierająca postawa położnej i lekarza jest 

obowiązkiem wynikającym ze standardu, a opinie kobiet rodzących    w domu potwierdzają 

pozytywne aspekty wynikające z ciągłości opieki. [79,85].  

W praktyce położniczej w krajach zachodnich działania profilaktyczne, które realizuje 

położna poprzez edukację w szkole rodzenia, ciągłość opieki medycznej, życzliwą postawę 

oraz współpracę    z rodziną i wzmacnianie jej kompetencji jako matki przyczynia się do 

zapobiegania zaburzeniom emocjonalnym i powikłaniom depresji okołoporodowej 

[141,142,143].  
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ZAŁOŻENIA I CEL PRACY 

 

Poród to nie tylko fizjologiczny proces somatyczny, ale także proces o charakterze 

psychicznym [144,145,146]. Dla rodziców oraz dla dziecka jest momentem bardzo 

szczególnym, w związku z tym istotne jest zapewnienie komfortowych warunków w czasie 

narodzin, czyli wzajemnego zaufania, spokoju i bezpieczeństwa [144,145,146]. W raporcie 

Światowej Organizacji Zdrowia z 1985 roku napisane jest, że  „dobre psychiczne samopoczucie 

matki powinno być zapewnione [...] poprzez obecność przy porodzie wybranej przez nią˛ 

osoby” [74]. 

W związku z narodzinami dziecka większość kobiet w ciąży przeżywa wiele emocji 

pozytywnych, ale i negatywnych, wyrażających się lękiem związanym z wieloma aspektami 

porodu [147]. Lęk ten może być rozpatrywany albo jako przejaw stresu prenatalnego albo jako 

zaburzenie lękowe, czy też strach o charakterze fobii, z uruchomieniem dolegliwości 

fizycznych i psychicznych, zależnie od czynnika stanowiącego jego źródło. Badacze tematu 

wykazali, że stan emocjonalny matki podczas ciąży ma wpływ na nienarodzone dziecko[147]. 

Zgodnie z ideą dekalogu „Rodzenia po Ludzku”, to przyszła matka ma prawo wybrać 

szpital lub inne  miejsce, w tym dom, w którym chce urodzić swoje dziecko.   

Porody domowe w Polsce nadal budzą ogromne kontrowersje, mimo, że z roku na rok 

wzrasta ich liczba i ogólne zainteresowanie tym zjawiskiem. Z reguły rodzice decydujący się 

na poród domowy są bardzo świadomi swojego wyboru, odpowiednio przygotowani 

merytorycznie, a sam poród jest dla nich ważnym wydarzeniem rodzinnym. 

 

Cel główny pracy 

 

Celem głównym pracy była ocena wpływu miejsca porodu na percepcję porodu 

domowego oraz jakości narodzin.   

 

Problemy badawcze  

     

  W pracy dokonano analizy porównawczej, pomiędzy kobietami rodzącymi w domu, 

w domu narodzin, w szpitalu i w prywatnej klinice,  w kontekście percepcji postrzegania porodu 

domowego oraz  jakości narodzin w zależności od:  

• oczekiwanego wsparcia ze strony partnera, rodziny,  położnej, położnika; 
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• stylów radzenia sobie ze stresem; 

• siły ogólnego przekonania jednostki co do skuteczności radzenia sobie z trudnymi 

sytuacjami i przeszkodami; 

• satysfakcji z życia;  

• stylu podejmowania decyzji; 

• samooceny; 

• oczekiwań w trzech wymiarach umiejscowienia kontroli zdrowia; 

• preferencji odnośnie miejsca porodu w grupie kobiet, które jeszcze nie rodziły; 

 

 

Hipotezy badawcze 

 

 

1. Preferencje odnośnie miejsca kolejnego porodu są determinowane wcześniejszym 

doświadczeniem kobiety rodzącej. 

2. Wsparcie ze strony partnera/męża, rodziny, położnej, lekarza położnika podczas porodu ma 

duże znaczenie i  wpływ na percepcję porodu oraz jakość narodzin. 

3. Profil psychometryczny kobiet, decydujących się na poród w domu jest odmienny niż 

rodzących w szpitalu. 

4. Decyzja o podjęciu porodu domu wypływa z braku zaufania do placówek szpitalnych. 

 

 

Aspekt praktyczny 

 

Powszechnie nadal większość osób decyzję o porodzie w domu ocenia jako 

nieodpowiedzialne i niepotrzebne ryzykowanie zdrowiem i życiem matki oraz dziecka.  

Uzyskane wyniki wydają się przydatne do ustalenia, od czego zależą różnice                                  

w postrzeganiu jakości narodzin w domu i w szpitalu, co pozwoli na wdrożenie programów 

edukacyjnych dla kobiet i działań mających na celu poprawę jakości porodu.  
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MATERIAŁ I METODY 

 

Dane ogólne 

 

Badanie było prowadzone od czerwca 2016 do czerwca 2019 na terenie miasta 

Białegostoku i powiatu białostockiego.  

Grupa badana składała się z 423 kobiet, zaś grupa kontrolna liczyła 150 osób, którymi 

były studentki I roku kierunków medycznych na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu 

Medycznego w Białymstoku.  

Badanie przeprowadzono w grupie kobiet z uwzględnieniem podziału na:  

• kobiety, które przynajmniej raz rodziły w domu (grupa I) - 180  osób; rozdano 200 

ankiet, zwrotnie otrzymano 182;  

• kobiety, które rodziły w domu narodzin (grupa II) - 100  osób; rozdano  150 ankiet, 

zwrotnie otrzymano 100; 

• kobiety, które rodziły w szpitalu państwowym (III grupa) – 101 osób; rozdano 150 

ankiet, zwrotnie otrzymano 125;  

• kobiety, które rodziły w prywatnej klinice (IV grupa) – 41 osób; rozdano  100  ankiet, 

zwrotnie otrzymano 50;  

• kobiety, które do tej pory jeszcze nie rodziły (V grupa) -150 osób rozdano  150 ankiet, 

zwrotnie otrzymano 150; 

 

Metodologia 

 

Badania przeprowadzono po uzyskaniu zgody: 

• Komisji Bioetycznej R-I-002/169/2016 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  

• Stowarzyszenia „Dobrze Urodzeni” z siedzibą w Mikołowie  

W badaniu zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem:  

• autorskiego kwestionariusza ankietowego (identyczny dla grup I, II, III,IV oraz inny dla 

V grupy); 

• standaryzowanej skali  zasobów materialnych rodziny (FAS); 

• standaryzowanego testu samooceny wg Bielak; 

• standaryzowanego testu podejmowania decyzji; 

• standaryzowanej skali wsparcia społecznego wg Kmiecik Baran; 
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• standaryzowanego kwestionariusza oceny trzech stylów radzenia sobie ze stresem 

(CISS); 

• standaryzowanej skali oceny siły ogólnego przekonania jednostki co do skuteczności 

radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i przeszkodami (GSES); 

• standaryzowanej  skali oceny stopnia satysfakcji z życia (SWLS); 

• standaryzowanej wielowymiarowej skali umiejscowienia kontroli zdrowia (MHLC). 

 

Szczegółowy opis narzędzi badawczych 

 

Autorski kwestionariusz ankietowy grup I, II, III,IV 

Pierwsza część kwestionariusza składała się z 6 pytań (wiek, stan cywilny, miejsce 

zamieszkania, wykształcenie, liczba urodzonych dzieci), a kolejne z 54 pytań dotyczących 

zasadniczej tematyki doktoratu. 

Na początku każdej ankiety  zamieszczona była informacja o tym, iż: 

• ma ona charakter anonimowy; 

• wszystkie uzyskane w trakcie badania dane zostaną uogólnione i wykorzystane                       w 

opracowaniu do napisania rozprawy doktorskiej 

• badanie, pozwoli na zebranie opinii na temat percepcji porodu domowego i jakości 

narodzin w zależności od miejsca porodu; 

• opinie badanych są bardzo cenne i pozwolą na przybliżenie sytuacji porodowej; 

• udział w badaniu jest dobrowolny; 

• przystąpienie do badania ankietowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wypełnienie ankiety 

• w każdej chwili, bez względu na etap badania, badany ma prawo rezygnacji z niego 

 

Autorski kwestionariusz ankietowy V grupy 

Pierwsza część kwestionariusza składała się z 6 pytań (wiek, stan cywilny, miejsce 

zamieszkania, wykształcenie, liczba planowanych dzieci), a kolejne z 68 pytań dotyczących 

zasadniczej tematyki doktoratu. 

Na początku ankiety zamieszczona była informacja o tym, iż: 

• ma ona charakter anonimowy; 

• wszystkie uzyskane w trakcie badania dane zostaną uogólnione i wykorzystane                        

w opracowaniu do napisania rozprawy doktorskiej; 
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• badanie, pozwoli na zebranie opinii na temat percepcji porodu domowego i preferencji 

odnośnie miejsca porodu; 

• opinie badanych są bardzo cenne i pozwolą na przybliżenie badanego problemu dla 

większej grupy osób; 

• udział w badaniu jest dobrowolny; 

• przystąpienie do badania ankietowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na 

wypełnienie ankiety; 

• w każdej chwili, bez względu na etap badania, osoba badana ma prawo rezygnacji z niego 

 

Test samooceny wg Bielak 

Test składa się z 32 pytań [148]. Osoba badana na każde pytanie mogła wybrać jedną 

odpowiedź, za którą otrzymywała odpowiednią liczbę punktów [148]: 

• Bardzo często - 4 pkt. 

• Czasami -2 pkt. 

• Często - 3 pkt. 

• Nigdy - 0 pkt. 

• Rzadko -1 pkt. 

 Uzyskane oceny podlegały zsumowaniu, zaś ogólny wynik oznaczał stopień 

samooceny. 

 Zakres wyników mieścił się w granicach od 0 do 128 punktów. Im wyższy wynik, tym 

niższa samoocena własnej osoby [148]:  

• 0-25 punktów – zawyżona samoocena 

• 26-45 punktów – adekwatna 

• 46-128 punktów – zaniżona  

 

Test podejmowania decyzji wg Bielak 

            Test składa się z 23 pytań. Badany na każde pytanie może wybrać jedną odpowiedzi: a 

lub b, a o rezultacie decyduje przewaga odpowiedzi a lub b[148]. 

Przewaga odpowiedzi „a” – przedstawiciele myślącego typu - są to osoby zawsze 

trzeźwo patrzące na świat lub uważające się za takich. Swoje decyzje podejmują na podstawie 

logicznej analizy obiektywnych faktów, przy czym są skłonni rozpatrywać najmniejsze detale 

i te, które są nieprzyjemne. Uczucia dla nich nie mają większego znaczenia. Skłonni są jednak 

uwzględniać cudze idee, ale wówczas nie obchodzą ich cudze emocje. Harmonijne stosunki   z 
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otoczeniem nie są dla nich zbyt ważne. Z łatwością krytykują innych, jeśli widzą, że mają ku 

temu podstawę. Mogą zranić czyjeś uczucia i nawet tego nie zauważą. Kiedy przyjęte przez 

nich działania okażą się trafne, czują się spełnieni i zadowoleni, przy czym liczą, że otoczenie 

uzna ich zasługi [148]. 

Przewaga odpowiedzi ‘b” - przedstawiciele typu emocjonalnego lub uczuciowego – są 

to osoby w większym stopniu zorientowane na osobiste i etyczne wartości każdego człowieka. 

Uważają, że logika jest niedostatecznym instrumentem przy podejmowaniu decyzji. Dlatego 

podejmując działania, starają się uwzględniać uwagi i uczucia wszystkich, którzy mają związek 

ze sprawą. Uczucia, stosunek do sprawy cenią bardziej, aniżeli wkład czy pozytywne idee. 

Dziesięć razy pomyślą, jakie uczucia, emocje to działanie wyzwala u innych. Konkluzji 

dokonują na podstawie etycznych ocen. Harmonijne stosunki z otoczeniem to ważna dla nich 

część życia. Dlatego przy współpracy z innymi są taktowni, delikatni, współczujący. 

Drobnostki sprawiają im radość. Uciekają od nieprzyjemności, a tym bardziej od krytyki. Mają 

zdolność rozumienia innych, dlatego chętnie zawierają nowe znajomości [148]. 

 

Skala zasobów materialnych rodziny(FAS – Family Affluence Scale) 

Podstawą skali zasobów materialnych rodziny FAS (ang. Family Affluence Scale), są 

cztery pytania [149,150]: 

• Czy Twoja rodzina posiada samochód osobowy lub wieloosobowy (np. typu van)? 

• Czy masz własny pokój dla Twojego wyłącznego użytku? 

• Ile razy w ostatnich 12 miesiącach wyjeżdżałaś ze swoją rodziną na wakacje lub 

święta poza miejsce zamieszkania? 

• Ile komputerów należy do Twojej rodziny? 

      Za odpowiedź nie przyznaje się 0 pkt., za odpowiedź  tak - 1 pkt., a za odpowiedź dwa 

i więcej - 2 pkt. [149,150].  

Za bardzo niski poziom FAS przyjęto wynik 0-1 punktów, za niski 2-3, za przeciętny 4-5   i 

za wysoki powyżej 6 punktów [149,150]. 

 

Skala  Wsparcia Społecznego wg  Kmiecik-Baran 

Skala Wsparcia Społecznego opiera się na założeniach teoretycznych przedstawionych 

przez Tardy'ego (1985) i służy do badania rodzaju oraz siły wsparcia, jakie jednostka otrzymuje 

od określonych grup społecznych [151,152,153]. 
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Tardy wyodrębnia cztery rodzaje wsparć, które uwzględniono konstruując narzędzie, jakie 

jednostka może otrzymać od wymienionych wyżej grup, mianowicie [153]:  

• wsparcie informacyjne, polegające na dostarczaniu jednostce ważnych  

dla jej funkcjonowania wiadomości, rad, porad, itp.; 

• wsparcie instrumentalne, polegające na udzielaniu jednostce konkretnej pomocy,  

np. pożyczenie pieniędzy, zrobienie zakupów; 

• wsparcie wartościujące, polegające na dawaniu jednostce do zrozumienia, że posiada 

takie możliwości (zdolności, umiejętności, itp.), które są ważne dla prawidłowego 

funkcjonowania grupy lub osoby; 

• wsparcie emocjonalne, polegające na dawaniu jednostce do zrozumienia, że zawsze na 

tę właśnie grupę lub osobę może liczyć i w każdej chwili udzielona mu zostanie pomoc. 

Treść pozycji składających się na poszczególne podskale przedstawia się następująco: 

Wsparcie informacyjne 

1. Cierpliwie tłumaczą, gdy czegoś nie rozumiem. 

2. Ostrzegają mnie, gdy grozi mi niebezpieczeństwo. 

3. Przy podejmowaniu ważnych decyzji ich rady okazały się cenne. 

4. Zdarza się, że celowo wprowadzają mnie w błąd - twierdzenie negatywne - skalę ocen 

odwracamy. 

Wsparcie instrumentalne 

5. Pożyczają mi pieniądze, gdy jestem w potrzebie. 

6. Poświęcają dla mnie dużo czasu. 

7. Opiekują się mną, gdy tego potrzebuję. 

8. Gdy proszę o konkretną pomoc, odmawiając nie ukrywają złości - twierdzenie 

negatywne – odwracamy skalę. 

Wsparcie wartościujące 

9. Uważają, że nic nie potrafię dobrze zrobić - twierdzenie negatywne -skalę odwracamy. 

10. Na ogół powierzają mi zadania bardzo ważne. 

11. W ich towarzystwie czuję się kimś. 

12. Często służę im rożnymi radami. 

Wsparcie emocjonalne 

13. Rozumieją mnie. 

14. Akceptują mnie takiego jakim jestem. 

15. Czuję się przez nich lekceważony - twierdzenie negatywne -skalę odwracamy 
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16. W ich towarzystwie czuję się bezpieczny. 

W rezultacie uzyskano 16 pozycji składających się na ostateczną wersję skali.  

Przyjęto następującą skalę ocen [151,152,153]: 

• 4 – tak – twierdzenie bardzo silnie nasycone danym rodzajem wsparcia; 

• 3 – raczej tak – twierdzenie silnie nasycone danym rodzajem wsparcia; 

• 2 – raczej nie – twierdzenie słabo nasycone danym rodzajem wsparcia; 

• 1 – nie, nie dotyczy – twierdzenie w ogóle nienasycone danym rodzajem wsparcia; 

W przypadku twierdzeń pozytywnych, badany za każdą odpowiedź "tak" otrzymuje    4 

punkty, za "raczej tak" 3 punkty, za "raczej nie" 2 punkty, za "nie" i "nie dotyczy" 1 punkt. W 

przypadku twierdzeń negatywnych punktacja jest odwrotna [151,152,153]. 

Skala wsparcia społecznego pozwala na uzyskanie przez badanego pięciu wyników  (w 

odniesieniu do każdej grupy wsparcia) [151,152,153]: 

1. Wynik ogólny, pozwalający określić poziom wsparcia społecznego bez różnicowania 

go na rożne rodzaje wsparcia. Maksymalnie można było uzyskać 64 punktów -  

co oznacza otrzymywanie pełnego wsparcia społecznego, całkowity brak wsparcia – 16 

punktów. Tak więc: 

• do 32 punktów – bardzo niski poziom wsparcia społecznego; 

• od 33 do 47 punktów – średni poziom wsparcia społecznego; 

• od 48 do 64 punktów – wysoki poziom wsparcia społecznego. 

2. Wynik świadczący o poziomie wsparcia informacyjnego - maksymalnie można było 

uzyskać 16 punktów, co świadczy o bardzo dużym poziomie wsparcia informacyjnego; 

minimalnie można było uzyskać 4 punkty, co świadczy o braku wsparcia 

informacyjnego. Tak więc: 

•  od 4 do 7 punktów oznaczą niski poziom wsparcia informacyjnego; 

•  od 8 do 12 punktów średni poziom wsparcia informacyjnego; 

•  od 13 do 16 punktów wysoki poziom wsparcia informacyjnego. 

3. Wynik świadczący o poziomie wsparcia instrumentalnego, zasady obliczania 

podobne jak w punkcie 2. 

4. Wynik świadczący o poziomie wsparcia wartościującego, zasady obliczania podobne 

jak w punkcie 2. 

5. Wynik świadczący o poziomie wsparcia emocjonalnego, zasady obliczania podobne 

jak w punkcie 2. 
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Podobnie w podskalach wynik mieścił się od 6 - 30 punktów, a interpretacja  

była analogiczna[151,152,153].  

Wsparcie społeczne oceniane było przez odniesienie ich do norm stenowych.  

Przy ocenie wyników stenowych korzystano z następującej kategoryzacji[151,152,153]:  

• Sten 1 – 3 – wyniki niskie; 

• Sten 4 – 7 – wyniki przeciętne; 

• Sten 8 – 10 – wyniki wysokie. 

 

Kwestionariusz oceny stylów radzenia sobie ze stresem 

CISS (Coping Inventory for Stressful Situations) 

Kwestionariusz N.S. Endlera, J.D.A. Parkera służy do badania stylów radzenia sobie ze 

stresem. W badaniach wykorzystano polską adaptację przygotowaną przez Szczepaniaka, 

Wrześniewskiego oraz Strelau [154]. 

Autorzy kwestionariusza wskazują na występowanie różnych, osobniczo zależnych 

stylów radzenia sobie ze stresem. Narzędzie to bada trzy style radzenia sobie ze stresem [154]: 

1. styl skoncentrowany na zadaniu (SSZ) 

2. styl skoncentrowany na emocjach (SSĘ) 

3. styl skoncentrowany na unikaniu (SSU) 

Styl zadaniowy radzenia sobie ze stresem polega na podejmowaniu zadań, 

zmierzających do rozwiązania problemu poprzez poznawcze przekształcenie lub próby zmiany 

sytuacji trudnych. 

Styl skoncentrowany na emocjach jest charakterystyczny dla osób, które w sytuacjach 

stresowych koncentrują uwagę na sobie i na własnych emocjach. Osoby te często wpadają w 

złość, mają poczucie winy, są przygnębione. 

Styl radzenia sobie ze stresem określany mianem unikowego polega na wystrzeganiu 

się myślenia o sytuacjach trudnych powodujących niepokój. Styl unikowy może przybierać 

dwie formy: angażowanie się w czynności zastępcze (ACZ), np.: oglądanie telewizji, objadanie 

się lub poszukiwanie kontaktów towarzyskich (PKT). Każdy aspekt stylu radzenia sobie ze 

stresem składał się z 16 itemów, badane osoby mogą uzyskać w każdym z nich od 16 do 80 

punktów. 

  Otrzymane wyniki przedstawiano także w skali stenowej zgodnie z normami dla 

odpowiednich przedziałów wiekowych.  
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 Skalę stenową (z. ang. standard ten - standardowa dziesiątka) cechują następujące 

parametry: średnia=5,5; odchylenie standardowe=2,0. Składa się ona z 10 jednostek (stenów). 

Jedna jednostka równa się 0,5 odchylenia standardowego. Każdej jednostce skali odpowiada 

pewien procent powierzchni pod krzywą normalną rozkładu wyników. Wyniki z przedziału 5-6 

stenów traktuje się jako przeciętne, wyniki z przedziału 7-10 stenów uważa się za wysokie, 

a wyniki z przedziału l -4 stenów uważa się za niskie [154]. 

 

Standaryzowana  Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności 

GSES (Generalized Self-Efficacy Scale) 

wg Schwarzera, Jerusalem, Juczyńskiego 

Skala Uogólnionej Własnej Skuteczności Schwarzera i wsp.[110] składa się z 10 

stwierdzeń i mierzy siłę ogólnego przekonania jednostki co do skuteczności radzenia sobie z 

trudnymi sytuacjami i przeszkodami. Poczucie własnej skuteczności pozwala przewidywać 

intencje i działania w różnych obszarach ludzkiej aktywności, w tym również  w zakresie 

zachowań zdrowotnych. 

Badany zaznaczał wybrane przez siebie odpowiedzi otaczając kółkiem właściwą cyfrę. 

Na każde pytanie jest do wyboru jedna z czterech odpowiedzi:   nie - 1,  raczej nie - 2,  raczej 

tak – 3 i tak -4.  

    Suma wszystkich punktów dawała ogólny wskaźnik poczucia własnej skuteczności, 

który mógł się mieścić w granicach od 10 do 40 punktów. Im wyższy wynik, tym większe 

poczucie własnej skuteczności [155].  

    Ogólny wskaźnik, po przekształceniu na jednostki standaryzowane, podlegał interpretacji 

stosownie do właściwości charakteryzujących skalę stenową (Tabela III). Wyniki w granicach:  

• 4 stena przyjęto traktować jako wyniki niskie;   

• 7-10 stena - jako wysokie,  

• 5 i 6 stena - jako przeciętne.  

 

Tabela III.  GSES: średnie wartości poczucia własnej skuteczności grup klinicznych 

Wynik surowy Sten  Wynik surowy Sten 

10-16 1 28-29 6 

17-19 2 30-32 7 

20-21 3 33-35 8 

22-24 4 36-37 9 

25-27 5 38-40 10 
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Skala Satysfakcji z Życia 

SWLS - The Satisfaction With Life Scale 

Dienera, Emmons, Larsena, Griffina, w polskiej Juczyńskiego, wersja dla innych 

profesjonalistów, nie będących psychologami 

Skala zawiera 5. stwierdzeń, w których badany oceniał w jakim stopniu każde z nich 

odnosi się do jego dotychczasowego życia, gdzie:  

• 1 - oznaczało - zupełnie nie zgadzam się,  

• 2 - nie zgadzam się,  

• 3 - raczej nie zgadzam się,  

• 4 - ani się zgadzam, ani nie zgadzam,  

• 5 - raczej zgadzam się, 

• 6 - zgadzam się  

• 7 - całkowicie zgadzam się [155]. 

              Uzyskane oceny podlegały sumowaniu, zaś ogólny wynik oznaczał stopień satysfakcji  

z własnego życia. Zakres wyników mógł mieścić się w granicach od 5 do 35 punktów,  

przy czym im wyższy wynik, tym większe poczucie satysfakcji z życia [155]:  

• 5 – 9 pkt. – osoba zdecydowanie niezadowolona ze swojego życia, 

• 10 – 14 pkt. – osoba bardzo niezadowolona ze swojego życia, 

• 15 – 19 pkt. – osoba raczej niezadowolona ze swojego życia, 

• 20 pkt. – osoba ani zadowolona, ani niezadowolona ze swojego życia, 

• 21 – 25 pkt. – osoba raczej zadowolona ze swojego życia, 

• 26 – 30 pkt. – osoba bardzo zadowolona ze swojego życia, 

• 31 – 35 pkt. – osoba zdecydowanie zadowolona ze swojego życia. 

          W interpretacji wyniku stosowano się także do właściwości charakteryzujących skalę 

stenową (Tabela IV).  

Wyniki w granicach: 

• 1 - 4 stena przyjęto traktować, jako wyniki niskie; 

• 7-10 stena jako wysokie, co odpowiada obszarowi około 33% wyników najniższych i 

tyle samo najwyższych w skali; 

• 5 i 6 stena traktuje  się jako przeciętne [155]. 

         Wskaźnik rzetelności (alfa Cronbacha) SWLS, ustalony w badaniu 371 osób dorosłych 

wynosi 0,81. Wskaźnik stałości skali, ustalony w dwukrotnym badaniu grupy 30 osób w 

odstępie sześciu tygodni, wyniósł 0,86  [155]. 
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Tabela IV. Charakterystyka skali stenowej w SLWS, źródło [155] 

Punkty  

Wynik surowy 

Sten 

5-9 1 

10-11 2 

12-14 3 

15-17 4 

18-20 5 

21-23 6 

24-26 7 

27-28 8 

29-30 9 

31-35 10 

 

Standaryzowana Wielowymiarowa Skala Umiejscowienia Kontroli Zdrowia 

(MHLC - Multidimensional Health Locus of Control) 

Skala MHLC jest narzędziem samoopisu zawierającym 18 stwierdzeń dotyczących 

zgeneralizowanych oczekiwań w trzech wymiarach umiejscowienia kontroli zdrowia:  

• przypadku (stan zdrowia uzależniony jest od przypadku lub innych czynników 

zewnętrznych); 

• wewnętrznym (przekonanie, że kontrola nad własnym zdrowiem zależy ode mnie 

samego); 

• wpływu innych (przekonanie, że stan własnego zdrowia jest skutkiem oddziaływania 

innych, głównie personelu medycznego); 

Wskaźniki rzetelności wersji A polskich są zbliżone do wyników amerykańskich,  

dla których współczynniki zgodności wewnętrznej dla wersji A wynosiły: 0,77 dla skali 

wewnętrznego umiejscowienia kontroli, 0,67 - dla wpływu innych oraz 0,75 - dla wpływu 

przypadku. Wyniki skali wewnętrznego umiejscowienia kontroli zdrowia i wpływu innych 

nie korelowały ze sobą, natomiast wewnętrzne umiejscowienie korelowało negatywnie 

z przypadkiem, to z kolei pozytywnie z wpływem innych[155]. 

Skala MHLC w wersji polskiej, podobnie jak w oryginalnej, zawiera 18 stwierdzeń  

i ujmuje przekonania dotyczące zgeneralizowanych oczekiwań w trzech wymiarach 

umiejscowienia kontroli zdrowia, tj.[155]: 

• przypadek (P) - o stanie zdrowia decyduje przypadek czy inne czynniki zewnętrzne; 
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• wewnętrzne (W) - kontrola nad własnym zdrowiem zależy ode mnie; 

• wpływ innych (I) - własne zdrowie jest wynikiem oddziaływania innych, zwłaszcza 

personelu medycznego; 

Skala znajduje zastosowanie w programach promujących zdrowie  

oraz w oddziaływaniach profilaktycznych. U podstaw leży założenie, że wewnętrzne 

umiejscowienie kontroli zdrowia sprzyja zachowaniom prozdrowotnym, a więc podejmowaniu 

aktywności fizycznej, ograniczaniu palenia tytoniu i picia alkoholu, kontrolowaniu wagi, 

zapobieganiu zakażeniu HIV, itp. Okazuje się jednak, że zależności są bardziej złożone i że 

ważne są również inne zmienne, jak poczucie własnej skuteczności czy wartościowanie 

zdrowia[155]. 

Badany musi odpowiadać zgodnie z własnymi przekonaniami i wyraża swój stosunek 

do przedstawionych stwierdzeń na sześciostopniowej skali: od zdecydowanie nie zgadzam  

się (1 punkt) do zdecydowanie zgadzam się (6 punktów).  

Wyniki oblicza się oddzielnie dla każdej z trzech skal sumując punkty.  

Klucz do oceny odpowiedzi prezentuje Tabela V [155]. 

 

Tabela V. MHLC: klucz diagnostyczny 

Wymiar-kontrola Oznaczenie Numery pozycji 

Wewnętrzna W 1, 6, 8, 12, 13, 17 

Wpływ innych I 3, 5, 7, 10, 14, 18 

Przypadek P 2, 4, 9, 11, 15, 16 

 

Wyników skali nie można przedstawiać w postaci pojedynczego wskaźnika.  

Zakres wyników dla każdej ze skal obejmuje przedział od 6 do 36 punktów.  

Im wyższy wynik, tym silniejsze przekonanie, że dany czynnik ma wpływ na stan zdrowia 

[155]. 

W badaniach grupowych autorzy proponują dokonanie klasyfikacji wyników, 

przyjmując medianę za granicę podziału wyników na wysokie i niskie w każdym z trzech 

wymiarów [155].   Otrzymuje się wtedy kombinację 8 typów możliwych powiązań (Tabela 

VI).  

          Dwie ostatnie kategorie wydają się nie odpowiadać założeniom teoretycznym 

dotyczącym konstruktu poczucia umiejscowienia kontroli zdrowia.  Przedstawiona typologia 

oparta jest na wynikach badań empirycznych zmiennej wielowymiarowej. Około 1/3 badanych 
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uzyskuje wyniki kwalifikujące ich do dwóch ostatnich typów. Podobnie, jak wpływ innych 

może współwystępować z wpływem przypadku, tak również zdarzają się wyniki wysokie lub 

niskie we wszystkich trzech wymiarach  [155]. 

 

Tabela VI. Typy możliwych powiązań wg skali MHLC 

Typ W I P 

typ silny wewnętrzny        wysokie niskie niskie 

typ silny zewnętrzny        niskie wysokie wysokie 

typ pomniejszający wpływ innych       wysokie niskie wysokie 

typ powiększający wpływ innych  niskie wysokie niskie 

typ pomniejszający wpływ przypadku wysokie wysokie niskie 

typ powiększający wpływ przypadku niskie niskie wysokie 

typ niezróżnicowany-silny wysokie wysokie wysokie 

typ niezróżnicowany-słaby  niskie niskie niskie 

 

Do wyników przeciętnych w każdym z trzech wymiarów można zaliczyć wartości 

mieszczące się w obszarze ±0,5 SD od średniej, co w rozkładzie normalnym obejmuje 

1/3 wszystkich badanych. Pozostałe wyniki należą do niskich (poniżej M - 0,5 SD) 

lub wysokich (powyżej M + 0,5 SD. 

Na ogół uważa się, że wewnętrzne umiejscowienie kontroli jest korzystniejsze,  

gdyż osoby przejawiające dominację wewnętrznej kontroli są bardziej autonomiczne 

w podejmowaniu decyzji, częściej angażują się w aktywność prozdrowotną i mają poczucie 

większej odpowiedzialności za swoje zdrowie.  

Wewnętrzne poczucie kontroli jest często związane z dążeniem do poprawy i 

utrzymania zdrowia, dlatego też wynik tej skali, koreluje z podejmowaniem profilaktycznych 

zachowań. Dotyczy to jednak bardziej ogólnej postawy niż przewidywania konkretnego 

zachowania, dla którego bardziej sprzyjające może być niejednoznaczne umiejscowienie 

kontroli. Łatwiej, dla przykładu, zrealizować zalecaną przez lekarza zmianę swojego 

zachowania (diety, rzucenie palenia), gdy jednocześnie przejawiane jest silne przekonanie 

dotyczące wpływu innych (lekarza zalecającego dietę), jak i umiejscowienie wewnętrzne, 

mobilizujące do efektywnego działania [155]. 

 

Metody statystyczne 

 

Do analizy danych wykorzystano program STATISTICA 12.  
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W części opisowej dokonano charakterystyki badanej zbiorowości w postaci tabel 

zawierających rozkład procentowy wybranych cech lub wartości wybranych statystyk 

opisowych dla cech liczbowych. 

 Weryfikacja hipotez badawczych wymagała analizy zależności pomiędzy różnymi 

cechami, przy czym dobór metody statystycznej zależał od charakteru porównywanych cech. 

   W przypadku, gdy obie cechy miały charakter nominalny (tekstowy) analiza polegała 

na zestawieniu procentowego rozkładu wariantów jednej cechy w porównywanych grupach         

i ocenie istotności różnic pomiędzy nimi za pomocą testu niezależności chi-kwadrat. W ten 

sposób dokonano na przykład oceny różnic w ocenie porodów domowych, ocenie ostatniego 

porodu czy cechach osobowości kobiet w zależności od miejsca ostatniego porodu. Test 

niezależności chi-kwadrat jest najpopularniejszym testem statystycznym służącym do badania 

zależności między dwiema cechami zmierzonymi na skali nominalnej. W teście tym stawiana 

jest hipoteza zerowa, że wystąpienie wariantu jednej cechy nie zależy od wariantu 

przyjmowanego dla drugiej cechy (cechy są niezależne).  W hipotezie alternatywnej zakładane 

jest, iż cechy są ze sobą powiązane. Niskie wartości prawdopodobieństwa testowego                                 

p pozwalają hipotezę zerową odrzucić i wnioskować o istnieniu zależności w całej populacji 

pomiędzy dwiema rozważanymi cechami. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć 

w wielu pozycjach z zakresu statystyki np. badanie związku pomiędzy cechą nominalną (np. 

płeć, miejsce zamieszkania) a cechą liczbową polegało na zestawieniu wartości statystyk 

opisowych (najczęściej wartości średniej i odchylenia standardowego) cechy liczbowej w 

porównywanych grupach.  W ten sposób analizowano przede wszystkim różnice pomiędzy 

miarami psychometrycznymi kobiet w zależności od miejsce ostatniego porodu.  

Oceny istotności różnic pomiędzy porównywanymi grupami w rozkładzie cechy 

liczbowej dokonywano za pomocą testu Kruskala-Wallisa, który służy do porównywania 

rozkładu cechy liczbowej (lub zmierzonej przynajmniej na skali porządkowej) w kilku grupach. 

Jest to tak zwany test nieparametryczny, nie wymaga więc spełnienia restrykcyjnych założeń, 

które występują w parametrycznych testach analizy wariancji. Niskie wartości 

prawdopodobieństwa testowego p pozwalają stwierdzić, iż czynnik grupujący różnicuje 

przeciętny poziom rozważanej cechy liczbowej.  

Wszystkie wyżej wymienione testy statystyczne służą do oceny, czy zależności i relacje 

zaobserwowane w próbie są efektem ogólniejszej prawidłowości panującej w całej populacji 

czy tylko przypadkowym rezultatem. Bardzo dużym ułatwieniem interpretacji wyników 

wszystkich testów statystycznych jest fakt, że ich rezultatem jest zawsze tzw. 
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prawdopodobieństwo testowe (p), którego niskie wartości świadczą o istotności statystycznej 

rozważanej zależności. Przyjmuje się przy tym następujące, powszechnie uznawane reguły: 

• gdy p  0,05 mówimy o braku podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, co oznacza, 

że testowana różnica, zależność, efekt nie jest znamienna statystycznie; 

• gdy p < 0,05 mówimy o statystycznie istotnej zależności (oznaczamy ten fakt za 

pomocą *); 

• p < 0,01 to wysoce istotna zależności (**); 

• p < 0,001 to bardzo wysoko istotna statystycznie zależność (***). 
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CHARAKTERYSTYKA  BADANEJ  GRUPY – KOBIET  KTÓRE  

RODZIŁY 

 

Analiza dotyczyła 423 kobiet, które miały za sobą co najmniej jeden poród. Wiek 

ankietowanych kobiet zawierał się w przedziale 20-48 lat, wynosząc średnio ok. 32 lat. Co 

czwarta ankietowana kobieta liczyła nie więcej niż 30. lat, co czwarta nie mniej niż 36. lat.  

Wyniki obrazuje Tabela VII. 

 

Tabela VII.  Wiek ankietowanych kobiet 

Wiek [lata] 

x  Me s c25 c75 min max 

32,4 32 4,2 30 36 20 48 

 

Rozkład wieku ankietowanych kobiet przedstawiono także w postaci histogramu, dla 

przedziałów wiekowych o rozpiętości 5 lat (Rycina 1). 

 

 

 
Rycina 1. Wiek [lata] 

 

Biorąc pod uwagę stan cywilny, badana zbiorowość była niemal jednorodna – ponad 

90% ankietowanych respondentek było  mężatkami (Tabela VIII).  

 

Tabela VIII. Stan cywilny ankietowanych kobiet 

Stan cywilny Liczność Procent 

panna 10 2,4% 

mężatka 385 91,0% 

związek nieformalny 28 6,6% 
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 Podobna sytuacja występowała odnośnie miejsca zamieszkania – ponad 90% 

ankietowanych kobiet to mieszkanki miast, (ponad 70% respondentek to białostoczanki).  

Wyniki obrazuje Tabela IX. 

 

Tabela  IX. Miejsce zamieszkania respondentek 

Miejsce zamieszkania Liczność Procent 

wieś 42 9,9% 

miasto do 5 tys. 21 5,0% 

miasto 5-25 tys. 13 3,1% 

miasto 25-40 tys. 25 5,9% 

miasto 40-100 tys. 5 1,2% 

miasto 100-200 tys. 5 1,2% 

miasto powyżej 200 tys. 312 73,8% 

 

Badana zbiorowość nie była  reprezentatywna pod względem wykształcenia – 

zdecydowana większość kobiet (ponad ¾) miała co najmniej wyższe wykształcenie (Tabela  X, 

Rycina 2).  

 

Tabela  X.  Wykształcenie 

Wykształcenie Liczność Procent 

średnie 43 10,2% 

zawodowe 4 0,9% 

licencjat/inżynier 38 9,0% 

magister 317 74,9% 

doktorat 21 5,0% 

 

 

Rycina 2. Wykształcenie   
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Informacje na temat ilości posiadanych dzieci przedstawiono w poniższej Tabeli XI i na 

Rycinie 3. Około 40% kobiet urodziło jedno dziecko, ⅓ posiadało dwoje, a nieco poniżej 30% 

troje lub więcej dzieci. 

 

Tabela XI.  Dzietność 

Ilość posiadanych dzieci Liczność Procent 

1 165 39,0% 

2 138 32,6% 

3 99 23,4% 

4 20 4,7% 

6 1 0,2% 

 

 

Rycina 3.  Dzietność 

 

Za pomocą standaryzowanego kwestionariusza FAS wyznaczono punktową miarę 

oceny sytuacji materialnej rodziny.  

Wartość FAS może obejmować zakres 0-9 pkt, przy czym wyższe wartości oznaczały 

większą zamożność (Rycina 4). 

Na podstawie przyjętych przez twórców kwestionariusza FAS progów punktowych, 

dokonano klasyfikacji rodzin ankietowanych kobiet ze względu na status materialny, 

stwierdzając, że  niemal dwie trzecie kobiet miało średni status materialny, a co czwarta niski 

(Tabela  XII, Rycina  5). 
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Rycina 4. Ocena sytuacji materialnej 

 

Tabela XII. Ocena sytuacji materialnej 

Poziom zasobów materialnych rodziny  

(FAS) 
Liczność Procent 

niski 106 25,1% 

średni 261 61,7% 

wysoki 56 13,2% 

 

 

 

Rycina 5. Poziom zasobów materialnych 
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Informacje o porodach 

 

 W przypadku większości ankietowanych kobiet pierwszym skojarzeniem z porodem 

były narodziny dziecka (81,6%), ale dla prawie 30% ankietowanych poród to także ból  i 

zmęczenie. Natomiast niewielki odsetek kobiet łączył poród ze strachem oraz bezradnością 

(Tabela XIII, Rycina 6). 

 

Tabela XIII.  Skojarzenia związane z porodem 

Skojarzenia z porodem Liczność Procent1) 

narodziny dziecka 345 81,6% 

radość 213 50,4% 

podekscytowanie 147 34,8% 

dom 128 30,3% 

ból 122 28,8% 

położna 122 28,8% 

zmęczenie 120 28,4% 

szpital 31 7,3% 

bezradność 23 5,4% 

strach 20 4,7% 

położnik 1 0,2% 

inne 1 0,2% 
1) Suma nie musi wynosić 100% gdyż można było wskazać dowolną liczbę wariantów odpowiedzi 

 

 
Rycina 6. Skojarzenia związane z porodem 
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 Prawie 40% respondentek miała za sobą jeden poród, dokładnie co trzecia – dwa 

porody, natomiast 23% pań urodziło trójkę dzieci (Tabela XIV). 

 

Tabela XIV.  Liczba porodów 

Liczba porodów Liczność Procent 

1 165 39,0% 

2 141 33,3% 

3 96 22,7% 

4 20 4,7% 

6 1 0,2% 

  

Średni czas pierwszego porodu był zdecydowanie najdłuższy (ponad 10 godzin). 

Kolejne porody trwały zdecydowanie krócej. Porody najczęściej odbywały się drogą naturalną, 

choć w przypadku porodu pierwszego częściej zachodziła konieczność medycznego 

pobudzenia akcji porodowej  (Tabela  XV). 

 

Tabela XV. Czas trwania porodu 

Czas trwania porodów 

[godz.] 
N x  Me s c25 c75 min max 

1 poród 398 10,8 12 6,3 7 14 1 35 

2 poród 242 4,6 3 4,2 2 6 1 18 

3 poród 135 2,7 3 2,3 1 3 0 17 

kolejne 21 2,4 2 1,2 2 2 2 7 

 

Rodzaj porodów 

Liczba porodów poszczególnych rodzajów 

brak 1 2 3 4 5 

N % N % N % N % N % N % 

porody naturalne 60 14,2 167 39,5 105 24,8 89 21,0 1 0,2 1 0,2 

indukowane 

medycznie 
346 81,8 70 16,5 6 1,4 1 0,2 0 0,0 0 0,0 

cięcie cesarskie 366 86,5 35 8,3 19 4,5 3 0,7 0 0,0 0 0,0 

  vacum 422 99,8 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  kleszcze 422 99,8 1 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

 

  

Co piąta kobieta przeszła poronienie, najczęściej jedno. Wyniki obrazuje  Tabela  XVI. 

Poronienie sztuczne dotyczyło zaledwie dwóch respondentek (czyli 0,5% analizowanej 

zbiorowości). Wyniki obrazuje Tabela XVII. 
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Tabela XVI.  Liczba poronień 

Wystąpienie poronień naturalnych Liczność Procent 

nie 340 80,4% 

tak (w tym:) 83 19,6% 

jedno poronienie 60 14,2% 

dwa poronienia 22 5,2% 

trzy poronienia 1 0,2% 

 

  

Tabela  XVII. Poronienia sztuczne 

Wystąpienie poronień sztucznych Liczność Procent 

nie 421 99,5% 

tak 2 0,5% 

 

  

 Miejsce odbywanych porodów  obrazuje Tabela XVIII. 

 

Tabela XVIII.  Liczba porodów według miejsca 

Miejsce porodu 

Liczba porodów według miejsca 

brak 1 2 3 4 

N % N % N % N % N % 

w domu 242 57,2 155 36,6 25 5,9 0 0,0 1 0,2 

w domu narodzin 322 76,1 84 19,9 15 3,5 2 0,5 0 0,0 

w szpitalu 141 33,3 156 36,9 97 22,9 29 6,9 0 0,0 

w prywatnej klinice 371 87,7 32 7,6 18 4,3 2 0,5 0 0,0 

 

 

Dla ponad ¾ respondentek poród naturalny to taki, który kończy się szczęśliwie. Co 

piąta osoba miała świadomość, że ten rodzaj porodu nawet u zdrowej kobiety może wymagać 

interwencji medycznej (Tabela XIX). 

 

Tabela IXIX.   Rozumienie bezpieczeństwa porodu naturalnego 

Określenie porodu naturalnego Liczność Procent 

wydarzenie bezpieczne, kończące się pomyślnie 338 79,9% 

może wymagać interwencji medycznej 85 20,1% 

 

  

           W przypadku ponad połowy ankietowanych kobiet poród naturalny to taki, w którym 

mogą świadomie uczestniczyć, a także przyjąć dowolną, jak najdogodniejszą pozycję. Nieco 
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mniej niż połowa badanych uznała, że poród naturalny powinien odbyć się bez środków 

farmakologicznych oraz z mężem bądź osobą towarzyszącą. Co piąta respondentka do tego 

typu porodów podchodziła  bez lęku (Tabela XX, Rycina 7). 

 

Tabela XX.  Stwierdzenia określające poród 

Stwierdzenia określające poród naturalny Liczność Procent1) 

świadome uczestniczenie w porodzie 307 72,6% 

w dowolnej pozycji 276 65,2% 

bez środków farmakologicznych 197 46,6% 

z mężem/osobą towarzyszącą 195 46,1% 

poród bez lęku 93 22,0% 

stosowanie udogodnień 48 11,3% 

poród po szkole rodzenia 30 7,1% 

w wodzie 25 5,9% 

ból 3 0,7% 

brak wyboru 2 0,5% 

1) Suma nie musi wynosić 100% gdyż można było wskazać dowolną liczbę wariantów odpowiedzi 

 

 

 
 

Rycina 7. Stwierdzenie określające poród naturalny 

  

Zdecydowana większość ankietowanych była zdania, że kobieta powinna świadomie 

decydować o przebiegu porodu (Tabela XXI). 
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Tabela II XXI.  Świadomy udział w porodzie 

Czy kobieta powinna świadomie  

decydować o przebiegu porodu? 
Liczność Procent 

tak 412 97,4% 

nie wiem 11 2,6% 
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OCENA ZACHOWANIA PERSONELU PODCZAS PORODU 

 

 Analizując dwie poniższe Tabele (XXII, XXIII) i Ryciny (8, 9)  można stwierdzić, że 

rodzące kobiety podczas akcji porodowej otrzymywały zdecydowanie więcej wsparcia od 

położnych, niż od lekarza 

 

Tabela XXII. Wsparcie od położnej podczas porodu 

Wsparcie od położnej w czasie porodu Liczność Procent 

tak 358 84,6% 

nie 65 15,4% 

 

Rycina 8.  Wsparcie od położnej podczas porodu 

 

Tabela XIII. Wsparcie od lekarza w trakcie porodu 

Wsparcie od lekarza w czasie porodu Liczność Procent 

tak 123 29,1% 

nie 300 70,9% 

 

 

Rycina 9.  Wsparcie od lekarza podczas porodu 
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Kobiety zdecydowanie oczekiwały wsparcia podczas porodu i to zarówno ze strony 

lekarza jak i położnej (Tabela XXIV) 

 

Tabela XXIV. Potrzeba wsparcia medycznego 

Potrzeba wsparcia ze strony  

lekarza i położnej w czasie porodu 
Liczność Procent 

tak 393 92,9% 

nie 1 0,2% 

nie wiem 29 6,9% 

 

Główną cechą z jaką ankietowane spotkały się ze strony położnych był profesjonalizm. 

Niższy odsetek (mniej niż połowa respondentek) wyróżniło takie cechy u położnej jak: 

opiekuńczość, życzliwość i zaangażowanie (Tabela XXV, Rycina 10). 

Niestety zdaniem kobiet, dominującą cechą lekarza odbierającego poród była rutyna   a 

dopiero potem profesjonalizm. Niewielki odsetek badanych wyróżnił także cechy pozytywne 

takie jak: życzliwość, podmiotowość, zaangażowanie (Tabela XXVI, Rycina11).   

 

Tabela  XXV. Cechy położnej 

Cechy położnej podczas porodu Liczność Procent1) 

profesjonalizm 337 79,7% 

opiekuńczość 198 46,8% 

życzliwość 193 45,6% 

zaangażowanie 183 43,3% 

doświadczenie zawodowe 180 42,6% 

łatwość nawiązywania kontaktu 46 10,9% 

rutyna 35 8,3% 

podmiotowość w traktowaniu pacjentek 27 6,4% 

brak zaangażowania 6 1,4% 

brak życzliwości 4 0,9% 

trudności w kontaktach 3 0,7% 

brak doświadczenia 1 0,2% 

inne 1 0,2% 

brak wskazań 10 2,4% 

1) Suma nie musi wynosić 100% gdyż można było wskazać dowolną liczbę wariantów odpowiedzi 
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Rycina 10. Cechy położnej 

 

Tabela XXVI. Cechy lekarza położnika sprawującego opiekę podczas porodu 

Cechy lekarza położnika podczas porodu Liczność Procent1) 

rutyna 113 26,7% 

profesjonalizm 92 21,7% 

brak zaangażowania 74 17,5% 

doświadczenie zawodowe 61 14,4% 

życzliwość 59 13,9% 

zaangażowanie 39 9,2% 

podmiotowość w traktowaniu pacjentek 31 7,3% 

nieobecność w czasie porodu 24 5,7% 

łatwość nawiązywania kontaktu 23 5,4% 

opiekuńczość 15 3,5% 

trudności w kontaktach 13 3,1% 

brak życzliwości 12 2,8% 

brak profesjonalizmu 2 0,5% 

podawanie oksytocyny 2 0,5% 

brak doświadczenia 1 0,2% 

1) Suma nie musi wynosić 100% gdyż można było wskazać dowolną liczbę wariantów odpowiedzi 
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Rycina 11. Cechy lekarza położnika sprawującego opiekę podczas porodu 

 

Większość kobiet przyznała, że podczas porodu otrzymywała wyczerpujące informacje, 

ale głównie od położnej. Tylko 12% doceniło w tej sytuacji wsparcie informacyjny lekarza. Co 

piąta kobieta opowiada o braku przekazywania informacji o porodzie przez lekarza (22,7%).  

Wyniki obrazują Tabele XXVII i XXVIII. 

 

Tabela XXVII. Wsparcie informacyjne udzielone przez położną 

Przekazywanie bieżących informacji  

o porodzie przez położną 
Liczność Procent 

wyczerpujące 311 73,5% 

ogólnikowe 75 17,7% 

niezrozumiałe 2 0,5% 

brak informacji 4 0,9% 

inne 20 4,7% 

brak odpowiedzi 11 2,6% 
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Tabela XXVIII.   Wsparcie informacyjne udzielone przez lekarza 

Przekazywanie bieżących informacji  

o porodzie przez lekarza 
Liczność Procent 

wyczerpujące 53 12,5% 

ogólnikowe 36 8,5% 

niezrozumiałe 26 6,1% 

brak informacji 96 22,7% 

inne 47 11,1% 

brak odpowiedzi 165 39,0% 

 

 Również położne są wymieniane przez kobiety jako ten personel, który uspokaja                            

i pomaga w dobrym nastawieniu psychicznym podczas porodu. Rola lekarza jest w tym 

przypadku zdecydowanie mniejsza (Tabela  XXIX, Rycina 12). 

 

Tabela XXIX. Elementy wsparcia podczas porodu 

Inne elementy opieki podczas porodu Liczność Procent1) 

Położna 

uspokajanie 377 89,1% 

dbałość o stan psychiczny 353 83,5% 

Lekarz 

uspokajanie 109 25,8% 

dbałość o stan psychiczny 69 16,3% 

1) Suma nie musi wynosić 100% gdyż można było wskazać dowolną liczbę wariantów odpowiedzi 

 

 

Rycina 12. Elementy wsparcia podczas porodu 

89%

84%

26%

16%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

uspokajanie przez położną

dbałość o stan psychiczny ze strony położnej

uspokajanie przez lekarza

dbałość o stan psychiczny ze strony lekarza

Procent osób



 

74 

 

 Ocena zachowania personelu podczas porodu 

 

Aż 60,9% ankietowanych kobiet przyznało, w skali 10 punktowej, najwyższą ocenę 

określającą opiekę podczas porodu (Tabela XXX, Rycina 13). 

 

Tabela XXX.  Ocena satysfakcji z opieki podczas porodu 

Ocena opieki podczas porodu Liczność Procent 

1 3 0,7% 

2 1 0,2% 

3 2 0,5% 

4 1 0,2% 

5 26 6,1% 

6 5 1,2% 

7 16 3,8% 

8 47 11,1% 

9 19 4,5% 

10 301 60,9% 

brak odpowiedzi 3 0,7% 

 

 

Rycina 13. Ocena satysfakcji z opieki podczas porodu 

  

W Tabeli XXXI pokazano ranking ważności czynników wpływających, w opinii 

ankietowanych kobiet, na pozytywną oceną porodu. Każdy czynnik mógł otrzymać od 0 do 10 

pkt.  

Zdecydowanie najważniejsze okazało się poczucie bezpieczeństwa (oceniane niemal 

przez wszystkie kobiety – średnio na 9,91 pkt). Kolejne czynniki to zaufanie do położnej                        
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i obecność bliskich. Dwa najmniej ważne czynniki to: brak bólu (średnia ocena – 5,68 pkt, 

zapewne kobiety uważają ból za stały element porodu) oraz czas trwania porodu (nie 

przykładają kluczowej wagi do tego, by poród był wyjątkowo krótki).  

 

Tabela  XXXI. Czynniki wpływające na odczucia podczas porodu 

Czynniki wpływające na odczucia  podczas porodu Średnia ocena 

poczucie bezpieczeństwa 9,91 

zaufanie do położnej 9,10 

obecność bliskich 9,09 

atmosfera życzliwości 8,75 

poszanowanie godności 8,61 

możliwość wyboru pozycji do porodu 8,42 

możliwość stałego kontaktu z położną 7,94 

zapewnienie intymności 7,79 

zgodność z naturą 7,62 

zaufanie do położnika 7,30 

możliwość porodu w domu 7,27 

czas trwania porodu 6,34 

brak bólu 5,68 

 

Aż ¾ respondentek podczas porodu odczuwało radość, a co trzecia kobieta spokój. 

Uczucia lęku oraz zdenerwowania również dość często towarzyszyły rodzącym kobietom, 

choć nie były to emocje dominujące (Tab. XXXII). 

 

Tabela XXXII.  Emocje i uczucia odczuwane podczas porodu 

Emocje podczas porodu Liczność Procent1) 

radość 325 76,8% 

spokój 129 30,5% 

lęk 100 23,6% 

zdenerwowanie 91 21,5% 

niepokój 84 19,9% 

przyjemność 17 4,0% 

ulga 4 0,9% 

brak wskazań 6 1,4% 

1) Suma nie musi wynosić 100% gdyż można było wskazać dowolną liczbę wariantów odpowiedzi 
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 Natomiast większość kobiet po porodzie przeżywała tylko pozytywne emocje: radość, 

spokój oraz przyjemność. Bardzo niewielki odsetek badanych  przyznał się do takich uczuć jak 

lęk,  czy zdenerwowanie (Tab. XXXIII). 

 

Tabela  XXXIII. Emocje odczuwane po porodzie 

Emocje odczuwane po porodzie Liczność Procent1) 

radość 378 89,4% 

spokój 351 83,0% 

przyjemność 187 44,2% 

niepokój 34 8,0% 

zdenerwowanie 28 6,6% 

lęk 9 2,1% 

inne 5 1,2% 

brak wskazań 3 0,7% 

1) Suma nie musi wynosić 100% gdyż można było wskazać dowolną liczbę wariantów odpowiedzi 

 

 Zestawienie rankingów emocji wskazywanych przez respondentki pokazano na 

poniższych wykresach (Rycina  14 i  15).   

 

   

Rycina 14. Emocje związane z porodem 
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Rycina 15.  Emocje odczuwane po porodzie 

 

Prawie 2/3 kobiet chciałaby, aby ich następny poród odbywał się w warunkach 

domowych (Tabela  XXXIV, Rycina  16). 

 

Tabela XXXIV.  Wybór miejsca przy kolejnym porodzie 

Preferowane miejsce kolejnego porodu Liczność Procent 

w domu 274 64,8% 

w szpitalu 75 17,7% 

w prywatnej klinice 52 12,3% 

w domu narodzin 22 5,2% 

 

 

Rycina 16.  Preferowane miejsce kolejnego porodu 
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 Większość ankietowanych  określała  poziom swojej wiedzy na temat ciąży jako dobry 

lub bardzo dobry (Tabela  XXXV, Rycina  17). 

 

Tabela XXXV.  Samoocena wiedzy na temat ciąży 

Samoocena wiedzy na temat ciąży Liczność Procent 

niewielka 1 0,2% 

wystarczająca 58 13,7% 

dobra 187 44,2% 

bardzo dobra 177 41,8% 

 

 

Rycina 17. Samoocena wiedzy na temat ciąży 

 

 

W przypadku wiedzy na temat porodu, 48%  badanych określiło poziom swojej wiedzy 

jako dobry,  a 29,8% jako bardzo dobry (Tabela XXXVI, Rycina18) 

 

Tabela XXXVI. Samoocena wiedzy na temat porodu 

Samoocena wiedzy na temat porodu Liczność Procent 

niewielka 6 1,4% 

wystarczająca 88 20,8% 

dobra 203 48,0% 

bardzo dobra 126 29,8% 
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Rycina 18.  Samoocena wiedzy na temat porodu  

 

Ponad połowa ankietowanych kobiet (65,7%) korzystała ze szkół rodzenia podczas 

ostatniej ciąży i większość uczęszczała na zajęcia wraz z osobą towarzyszącą (41,8%). Wyniki 

obrazuje Tabela  XXXVII.  

 

Tabela XXXVII.  Korzystanie z zajęć w szkole rodzenia 

Korzystanie ze szkoły rodzenia  

podczas ostatniego porodu 
Liczność Procent 

tak, samodzielnie 59 13,9% 

tak z osobą towarzyszącą 177 41,8% 

nie, tylko w poprzednich ciążach 146 34,5% 

nie, moja wiedza jest wystarczająca 28 6,6% 

nie, ze względu na stan zdrowia 8 1,9% 

nie, skorzystam w przyszłości 5 1,2% 

 

 Co trzecia respondentka (31%) korzystała z edukacji przedporodowej, pozostałe uznały, 

że nie było im to potrzebne (Tabela XXXVIII). 

Podstawowym źródłem wiedzy na temat porodu był  dla kobiet Internet (92,2%), ale 

również książki (82,5%), w  nieco mniejszym zakresie położna (48,7%), a także lekarz (40,4%). 

Wyniki obrazuje Tabela XXXIX oraz  Rycina 19. 
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Tabela IXXXVIII.  Korzystanie z edukacji przedporodowej 

Korzystanie z edukacji przedporodowej Liczność Procent 

tak 131 31,0% 

nie było potrzeby 260 61,5% 

nie było możliwości 28 6,6% 

skorzystam w przyszłości 4 0,9% 

 

     Tabela XXXIX. Źródła wiedzy na temat porodu 

Źródła wiedzy na temat porodu Liczność Procent1) 

Internet 390 92,2% 

książki 349 82,5% 

wizyty u położnej 206 48,7% 

wizyty u lekarza 171 40,4% 

rodzina 128 30,3% 

koleżanki 121 28,6% 

czasopisma 39 9,2% 

szkoła rodzenia 33 7,8% 

TV 9 2,1% 

radio 6 1,4% 

studia medyczne 6 1,4% 
1) Suma nie musi wynosić 100% gdyż można było wskazać dowolną liczbę wariantów odpowiedzi 

 

 

Rycina 19.  Źródła wiedzy na temat porodu 
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  Z poradni laktacyjnych przed porodem nie korzystało 73,5% ankietowanych kobiet 

(Tabela  XL). 

 

Tabela XL. Korzystanie z poradnictwa laktacyjnego przed porodem 

Poradnictwo laktacyjne przed porodem Liczność Procent 

tak 97 22,9% 

nie było potrzeby 311 73,5% 

skorzystam w przyszłości 15 3,5% 

 

Po porodzie takie poradnictwo było potrzebne już połowie respondentek (50,1%). 

Wyniki obrazuje Tabela XLI. 

 

Tabela XLI.  Korzystanie z poradnictwa laktacyjnego po porodzie 

Poradnictwo laktacyjne po porodzie Liczność Procent 

tak 212 50,1% 

brak doradcy w miejscu zamieszkania 121 28,6% 

skorzystam w przyszłości 27 6,4% 

nie było potrzeby 63 14,9% 

 

Wiedzę na temat laktacji panie czerpały głównie z książek (60,8%), a także Internetu 

(59,1%) i podczas zajęć w szkole rodzenia (49,2%). Wyniki obrazują Tab. XLII i Ryc.20. 

 

Tabela XLII.  Źródła wiedzy na temat laktacji 

Źródła wiedzy na temat laktacji Liczność Procent1) 

literatura 257 60,8% 

Internet 250 59,1% 

szkoła rodzenia 208 49,2% 

laktacyjna grupa wsparcia 154 36,4% 

rodzina 115 27,2% 

edukacja przedporodowa 73 17,3% 

poradnia laktacyjna 44 10,4% 

brak źródeł 29 6,9% 

1) Suma nie musi wynosić 100% gdyż można było wskazać dowolną liczbę wariantów odpowiedzi 
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Rycina 20.  Źródła wiedzy na temat laktacji 

61%

59%

49%

36%

27%

17%

10%

7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

literatura

Internet

szkoła rodzenia

laktacyjna grupa wsparcia

rodzina

edukacja przedporodowa

poradnia laktacyjna

brak źródeł

Procent osób



 

83 

 

 Opinie o ostatnim przebytym porodzie 

OPINIE O OSTATNIM PRZEBYTYM PORODZIE 

 

W tej części zestawiono informacje na temat odpowiedzi ankietowanych kobiet na 

pytania dotyczące kwestii stricte medycznych związanych z ich ostatnim porodem. 

Zdecydowana większość ankietowanych kobiet (prawie 90%) miała wpływa na wybór 

miejsca porodu (Tabela XLIII, Rycina 21). 

 

Tabela XLII.  Decyzja o wyborze miejsca porodu 

Możliwość wyboru miejsca porodu Liczność Procent 

tak 378 89,4% 

nie 45 10,6% 

 

 

 

Rycina 21.  Możliwość wyboru miejsca porodu 

  

 

 Kolejne pytanie odnosiło się do aktywności podczas I okresu porodu. Kobiety mogły 

wykonywać większość z wymienionych w pytaniu czynności (Tabela XLIV, Rycina 22).  

W pytaniu dotyczącym możliwości korzystania z wyposażenia i akcesoriów 

porodowych wyraźnie najczęściej stosowanym udogodnieniem w trakcie porodu była piłka 

gimnastyczna (65,2%) i prysznic (49,4%). Najrzadziej wybieranym udogodnieniem była 

drabinka (1,7%). Wyniki obrazuje Tabela XLV i Rycina 23. 

Większość ankietowanych kobiet (90,3%)  miała zapewniony kontakt z noworodkiem 

„skóra do skóry” (STS), najczęściej przez  co najmniej dwie godziny (Tabele XLVI, XLVII 

oraz  Rycina 24). 
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Tabela  XLIV. Aktywność w I okresie porodu 

Możliwość wykonywania czynności  

w I okresie porodu 
Liczność Procent1) 

picie 382 90,3% 

przyjmowanie dowolnej pozycji 376 88,9% 

spacerowanie 375 88,7% 

korzystanie z wanny 362 85,6% 

korzystanie z udogodnień porodowych 321 75,9% 

brak wskazanych czynności 31 7,3% 

1) Suma nie musi wynosić 100% gdyż można było wskazać dowolną liczbę wariantów odpowiedzi 

 

 

   Rycina 22.  Aktywność podczas I okresu porodu 

 

Tabela  XLV.  Korzystanie z wyposażenia porodowego w czasie porodu 

Udogodnienia w czasie porodu Liczność Procent1) 

piłka 276 65,2% 

prysznic 209 49,4% 

wanna 142 33,6% 

worek saco 53 12,5% 

basen 43 10,2% 

drabinka 7 1,7% 

brak wskazań 82 19,4% 
1) Suma nie musi wynosić 100% gdyż można było wskazać dowolną liczbę wariantów odpowiedzi 
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Rycina 23. Korzystanie z wyposażenia porodowego 

  

Tabela XLVI. Kontakt STS 

Kontakt z noworodkiem „skóra do skóry” Liczność Procent 

tak 382 90,3% 

nie 41 9,7% 

 

Tabela  XLVII.  Czas trwania STS 

Czas trwania kontaktu „skóra do skóry” Liczność Procent 

mniej niż 2 h 86 22,5% 

2 h 134 35,1% 

więcej niż 2 h 150 39,3% 

nie wiem 12 3,1% 

 

 

Rycina 24. Czas trwania STS 
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W kolejnych dwóch Tabelach (XLVIII, XLIX) znajdujemy informacje o obecności 

bliskich osób w czasie porodu. W 91,5% porodów uczestniczył ojciec dziecka, a w 28,6% inna 

bliska osoba wskazaną przez kobietę rodzącą. 

 

Tabela  XLVIII.  Obecność ojca dziecka podczas porodu 

Obecność ojca podczas porodu Liczność Procent 

tak 387 91,5% 

nie 36 8,5% 

 

Tabela XLIX. Obecność innej osoby bliskiej 

Obecność innej bliskiej osoby podczas porodu Liczność Procent 

tak 121 28,6% 

nie 302 71,4% 

 

Osoba towarzysząca przy porodzie w sposób czynny wspierała aż 63,6% rodzących 

(Tab. L). 

 

Tabela  L. Udział osoby towarzyszącej w porodzie 

Zachowanie osoby towarzyszącej przy porodzie Liczność Procent 

obserwator 87 20,6% 

czynny udział 269 63,6% 

nie dotyczy 32 7,6% 

brak odpowiedzi 35 8,3% 

 

Zdecydowana większość ankietowanych kobiet (88,7%)  była informowana na bieżąco 

o przebiegu akcji porodowej. Wśród tych kobiet, 79,5% było informowanych przez położną,  a 

mniej niż co dwudziesta przez lekarza (4,5%). Wyniki obrazuje Tabela LI. 

 

Tabela  LI. Informacja o przebiegu porodu 

Informacja o przebiegu o akcji porodowej Liczność Procent 

tak (przez kogo?) 375 88,7% 

położna 298 79,5% 

lekarz 17 4,5% 

nie podano 60 16,0% 

nie 36 8,5% 

brak odpowiedzi 12 2,8% 
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W pytaniu o możliwość wyboru pozycji do porodu około dwóch trzecich ankietowanych 

kobiet (70,9%) mogło zaproponować pozycję do porodu (Tabela LII). 

 

Tabela  LII. Możliwość wyboru pozycji do porodu 

Możliwość wyboru pozycji do porodu Liczność Procent 

tak 300 70,9% 

nie, propozycja personelu 25 5,9% 

nie, decyzja personelu 35 8,3% 

nie dotyczy 33 7,8% 

brak odpowiedzi 30 7,1% 

 

W II okresie porodu kobiety najczęściej przybierały pozycję kolankowo – łokciową 

32,9%). Inne pozycje występowały ze zbliżoną częstością, za wyjątkiem pozycji „na plecach”. 

W odpowiedzi inne – respondentki wymieniały pozycję klęczącą (Tabela  LIII). 

 

Tabela LIII.  Pozycja przyjmowana w II okresie porodu 

Pozycja w trakcie porodu Liczność Procent 

kolankowo-łokciowa 139 32,9% 

półsiedząca 60 14,2% 

siedząca 53 12,5% 

kuczna 51 12,1% 

na boku 43 10,2% 

na plecach 22 5,2% 

Inne (klęk)  6 1,4% 

nie dotyczy (cc) 46 10,9% 

brak odpowiedzi 3 0,7% 

 

W opinii ankietowanych kobiet w czasie porodu była zachowana intymność – tak 

uważało 69,7% badanych (Tabela  LIV, Rycina 25). 

Większość kobiet nie otrzymywała leków przeciwbólowych w czasie porodu i była to 

ich świadoma decyzja (64,1%). Wyniki obrazuje Tabela  LV. 

Badanie KTG nie było wykonywane podczas porodu u 53,4% badanych, cały czas 

wykonywano je u 13,5% badanych, a klika razy u 23,6%. Pozostałe dane zawiera (Tabela LVI). 
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 Opinie o ostatnim przebytym porodzie 

Tabela LIV. Warunki intymności podczas porodu 

Zachowanie intymności podczas porodu Liczność Procent 

tak 295 69,7% 

nie mam zdania 100 23,6% 

nie 28 6,6% 

 

 

Rycina 25. Warunki intymności podczas porodu 

 

Tabela LV. Farmakologiczne łagodzenie bólu porodowego 

Otrzymanie leków przeciwbólowych  

podczas porodu 
Liczność Procent 

tak, na prośbę 47 11,1% 

tak, propozycja lekarza 50 11,8% 

nie, z powodu świadomej decyzji 271 64,1% 

nie, nie było o tym mowy 38 9,0% 

brak odpowiedzi 17 4,0% 

 

Tabela LVI. Badanie kardiotokograficzne podczas porodu 

Wykonywanie badania KTG Liczność Procent 

tak, cały czas 57 13,5% 

tak, kilka razy 100 23,6% 

nie 226 53,4% 

nie wiem 40 9,5% 

 

tak
70%

nie mam zdania
24%

nie
6%
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 Opinie o ostatnim przebytym porodzie 

Poród z nacięciem krocza dotyczył 28,4% przypadków. W grupie blisko 70% 

respondentek zabieg epizjotomii nie był koniecznością (Tabela LVII). 

 

Tabela LVII. Poród z epizjotomią 

Nacięcie krocza podczas porodu Liczność Procent 

tak 115 27,2% 

tak, na żądanie 5 1,2% 

nie 287 67,8% 

nie wiem 16 3,8% 

 

Matki miały możliwość przystawienia dziecka do piersi bezpośrednio po porodzie  –                  

w 75,2% przypadków (Tabela LVIII, Rycina 26).  

 

Tabela LVIII. Inicjacja karmienia piersią 

Możliwość przystawienia dziecko do piersi Liczność Procent 

tak, bezpośrednio po porodzie 318 75,2% 

tak, godzinę od porodu 42 9,9% 

tak, na sali oddziału położniczego 39 9,2% 

tak, w innym czasie 8 1,9% 

nie, z powodu stanu zdrowia matki 3 0,7% 

nie, z powodu stanu zdrowia dziecka 4 0,9% 

brak odpowiedzi 9 2,1% 

 

 

Rycina 26.  Inicjacja karmienia piersią 
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 Stosunek badanych do własnej osoby 

STOSUNEK BADANYCH DO WŁASNEJ OSOBY 

 

 Za pomocą kwestionariusza samooceny wyznacza się miarę psychometryczną, której 

wyższe wartości punktowe oznaczają nasilenie krytycznego stosunku do własnej osoby. 

Dokonuje się także kategoryzacji tych wartości do trójstopniowej skali przymiotnikowej.  

Poniżej przedstawiono charakterystykę rozkładu miary punktowej negatywnej 

samooceny w porównywanych grupach. W Tabeli LIX podano wartości średniej i odchylenia 

standardowego analizowanej miary w poszczególnych grupach, a oceny istotności pomiędzy 

nimi dokonano za pomocą testu analizy wariancji. 

 Jak widać, miara negatywnej samooceny nie była zróżnicowana w statystycznie istotny 

sposób ze względu na miejsce porodu (p = 0,6423).  Można więc przyjąć, że miejsce porodu 

nie wpływało na pewność siebie ankietowanych kobiet i vice versa, poziom samooceny nie 

wpływał na wybór miejsca porodu (Tabela LIX). 

 

Tabela LIX. Test samooceny wg Bielak 

Test samooceny  

wg Bielak 

Miejsce porodu p 

domowy dom narodzin 
prywatna 

klinika 
szpital 

 

x  s x  s x  s x  s 

Miara samooceny 39,2 14,5 39,1 14,6 36,4 13,9 37,7 15,0 0,6423 
p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu ANOVA 

  
  

Jak się można było w tej sytuacji spodziewać, także częstość występowania 

poszczególnych kategorii samooceny była zbliżona w porównywanych grupach, a niewielkie 

różnice nie były istotne statystycznie (Tabela  LX). 

 

Tabela LX. Poziom samooceny względem miejsca porodu 

Poziom 

samooceny 

Miejsce porodu (p = 0,6472) Razem 

domowy dom narodzin prywatna klinika szpital  

zawyżona 
37 

(20,7%) 

21  

(21,0%) 

8 

 (19,5%) 

20 

 (20,4%) 
86 

adekwatna 
80 

(44,7%) 

44 ( 

44,0%) 

24  

(58,5%) 

50  

(51,0%) 
198 

zaniżona 
62 

(34,6%) 

35 

 (35,0%) 

9  

(22,0%) 

28  

(28,6%) 
134 

Razem 179 100 41 98 418 
p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat 
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 Poziom otrzymywanego wsparcia 

 

POZIOM OTRZYMYWANEGO WSPARCIA 

 

Wsparcie ze strony męża 

  

Wsparcie ze strony męża było bardzo wysokie dla wszystkich kobiet, niezależnie od 

miejsca porodu – wartości miar szczegółowych nie spadały poniżej 13 pkt, co jest wartością 

bardzo wysoką biorąc pod uwagę możliwy zakres wartości od 4 do 16 pkt.  

Tym niemniej, dla trzech miar szczegółowych i miary sumarycznej istniały znamienne 

statystycznie różnice pomiędzy porównywanymi grupami – wsparcie ze strony męża było 

silniejsze wśród kobiet rodzących w szpitalu lub klinice, niż w domu (Tabela  LXI). 

 

Tabela LXI.  Wsparcie ze strony męża a miejsce porodu 

Wsparcie  

ze strony męża 

Miejsce porodu 

p domowy 
dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

x  s x  s x  s x  s 

informacyjne 13,5 1,8 13,5 1,8 13,9 2,0 13,9 1,9 0,1373 

instrumentalne 13,2 1,5 13,1 1,4 13,8 2,5 13,8 2,3 0,0001*** 

wartościujące 13,2 1,6 13,2 1,5 13,5 2,0 13,8 1,9 0,0080** 

emocjonalne 14,2 1,5 14,1 1,5 14,2 2,3 14,4 2,3 0,0432* 

ogólne 54,1 5,3 53,9 5,2 55,4 7,5 55,9 7,3 0,0008*** 
p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu Kruskala-Wallisa 

 

  

   

 
Rycina 27.  Rodzaj wsparcia ze strony męża i jego poziom w zależności od miejsca porodu
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 Poziom otrzymywanego wsparcia 

 

Wyniki zilustrowane za pomocą wykresu typu ramka-wąsy (Rycina 27), ukazują  

wartość średnią w porównywanych grupach dla wszystkich rozważanych miar – oddzielnie  dla 

miar szczegółowych, oddzielnie dla miary ogólnej oraz 95% przedział ufności dla wartości 

przeciętnej tych miar i tzw. typowy przedział zmienności.  

Natomiast różnice w wartościach punktowych miary ogólnej były na tyle nieznaczące  

z merytorycznego punktu widzenia, że i tak zdecydowana większość kobiet miało wsparcie 

ogólne ze strony męża na poziomie wysokim. Różnice w tej klasyfikacji pomiędzy 

porównywanymi grupami były nieistotne statystycznie (Tabela  LXII, Rycina  28). 

  

Tabela LXII.  Poziom wsparcia ogólnego od męża a miejsce porodu 

Poziom wsparcia 

ogólnego (mąż) 

Miejsce porodu (p = 0,5298) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

średni 37 (20,7%) 21 (21,0%) 8 (19,5%) 14 (14,0%) 80 

wysoki 142 (79,3%) 79 (79,0%) 33 (80,5%) 86 (86,0%) 340 

Razem 179 100 41 100 420 
p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat 

 

 
Rycina 28. Poziom wsparcia od męża a miejsce porodu 

 

Wsparcie ze strony rodziny 

 

 

Podobna sytuacja występowała w przypadku wsparcia ze strony rodziny, jednakże tutaj 

różnice pomiędzy grupami były wyraźniejsze (sięgają, średnio ok. 2 pkt) i dotyczyły wszystkich 
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 Poziom otrzymywanego wsparcia 

 

miar. Ponownie większe poczucie wsparcia miały kobiety rodzące w szpitalach lub  klinikach 

(Tabela  LXIII, Rycina 29).  

 

Tabela LXIII.  Wsparcie ze strony najbliższej rodziny a miejsce porodu 

Wsparcie  

ze strony rodziny 

Miejsce porodu 

p domowy 
dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

x  s x  s x  s x  s 

informacyjne 12,4 2,2 12,4 2,2 13,8 2,0 13,8 1,9 0,0000*** 

instrumentalne 12,6 2,1 12,6 2,2 13,9 2,3 13,5 2,0 0,0000*** 

wartościujące 12,2 2,9 12,1 3,0 13,9 1,9 13,4 2,1 0,0003*** 

emocjonalne 12,0 2,5 12,0 2,5 14,1 2,3 13,6 2,3 0,0000*** 

ogólne 49,1 8,8 49,1 8,8 55,8 7,0 54,3 6,9 0,0000*** 
p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu Kruskala-Wallisa 

 

 

   
 

Rycina 29. Rodzaj i poziom wsparcia ze strony rodziny w zależności od miejsca porodu 

 

Również dla wyników klasyfikacji ogólnej miary wsparcia stwierdzić można 

występowanie statystycznie istotnych różnic pomiędzy porównywanymi grupami (wartość 

prawdopodobieństwa testowego p = 0,0039**).  

Wśród kobiet rodzących w domu pojawiają się przypadki niskiego wsparcia ze strony 

rodziny i relatywnie więcej jest też przypadków wsparcia na poziomie średnim. We wszystkich 

badanych grupach kobiety otrzymywały wysoki poziom wsparcia.   

Wyniki obrazuje Tab. LXIV i Ryc. 30. 
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 Poziom otrzymywanego wsparcia 

 

Tabela LXIV. Poziom wsparcia o rodziny a miejsce porodu 

Poziom wsparcia 

ogólnego (rodzina) 

Miejsce porodu (p = 0,0039**) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

niski 13 (7,3%) 7 (7,0%) 0 (0,0%) 1 (1,0%) 21 

średni 49 (27,4%) 28 (28,0%) 6 (14,6%) 15 (15,0%) 98 

wysoki 117 (65,4%) 65 (65,0%) 35 (85,4%) 84 (84,0%) 301 

Razem 179 100 41 100 420 
p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat 

 

 

 
Rycina 30. Poziom wsparcia od rodziny a miejsce porodu 

 

 

Wsparcie ze strony lekarza położnika 

 

 

Deklarowane wsparcie ze strony lekarza położnika było wyraźnie wyższe w grupie 

kobiet rodzących w szpitalach, co być może wynika z  faktu, iż w przypadku porodów 

domowych lekarz najczęściej nie był obecny przy porodzie.  

W tym miejscu warto podkreślić, iż poniżej opisana analiza nie odzwierciedla 

rzeczywistej sytuacji w badanych grupach, a pozostaje jedynie miarą statystyczną (Tabela 

LXV, Rycina  31). 
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 Poziom otrzymywanego wsparcia 

 

Tabela  LXV. Wsparcie ze strony lekarza położnika a miejsce porodu 

Wsparcie ze strony lekarza 

położnika 

Miejsce porodu 

p domowy 
dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

x  s x  s x  s x  s 

informacyjne 12,0 2,4 12,1 2,4 13,6 2,3 12,9 2,4 0,0003*** 

instrumentalne 9,5 2,1 9,5 1,9 10,4 1,9 9,8 2,2 0,0666 

wartościujące 8,7 1,7 8,6 1,6 10,0 2,1 9,6 2,5 0,0010*** 

emocjonalne 10,0 2,3 10,0 2,3 12,5 2,7 11,9 2,8 0,0000*** 

ogólne 40,3 5,6 40,3 5,0 46,5 7,3 44,2 8,3 0,0000*** 

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu Kruskala-Wallisa 

 

 

   
 

Rycina  31. Wsparcie ze strony lekarza położnika a miejsce porodu 

 

 

Rycina 32.  Poziom wsparcia ogólnego od lekarza a miejsce porodu 
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 Poziom otrzymywanego wsparcia 

 

Także kolejne zestawienie potwierdza różnice w ocenie wsparcia ze strony lekarza 

położnika.   

Warto zauważyć dość dużą  różnicę także pomiędzy prywatną kliniką (wsparcie na 

poziomie wysokim deklarowane przez 50% kobiet) i szpitalem (26,4%). Wyniki obrazuje  

Rycina  32 i Tabela LXVI. 

 

Tabela LXVI.  Poziom wsparcia ogólnego od lekarza a miejsce porodu 

Poziom wsparcia 

ogólnego (lekarz) 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

niski 
1  

(1,0%) 

0 

 (0,0%) 

2 

 (5,0%) 

7 

 (7,7%) 
10 

średni 
88  

(85,4%) 

51 

 (87,9%) 

18 

 (45,0%) 

60 

 (65,9%) 
217 

wysoki 
14  

(13,6%) 

7 

 (12,1%) 

20 

 (50,0%) 

24  

(26,4%) 
65 

Razem 103 58 40 91 292 
p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat 

 

Wsparcie ze strony położnej 

 

 

Wsparcie informacyjne oraz instrumentalne ze strony położnej, a co za tym idzie, także 

wsparcie ogólne, było znamiennie wyższe w grupie kobiet rodzących w domu.  Jednakże w 

każdej grupie pacjentki wskazywały na położną jako osobę, która uczestniczyła w porodzie 

jako osoba przyjmująca lub asystująca (Tabela LXVII, Rycina 33). 

 

Tabela LXVII. Wsparcie ze strony położnej a miejsce porodu 

Wsparcie ze strony 

położnej 

Miejsce porodu 

p domowy 
dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

x  s x  s x  s x  s 

informacyjne 14,9 1,4 14,8 1,4 14,0 2,8 13,9 2,3 0,0088** 

instrumentalne 11,7 1,5 11,6 1,4 11,1 1,8 10,8 1,9 0,0002*** 

wartościujące 11,0 2,1 10,9 2,0 10,6 2,1 10,5 2,4 0,2318 

emocjonalne 13,5 1,7 13,5 1,6 13,2 2,5 13,0 2,4 0,3931 

ogólne 51,1 3,7 50,9 3,3 49,0 7,7 48,2 7,5 0,0035** 

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu Kruskala-Wallisa 
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Rycina 33. Rodzaj i poziom oczekiwanego wsparcia w zależności od miejsca porodu 

 

Wysoki poziom wsparcia ze strony położnej deklarowało ok. 85% kobiet rodzących                   

w domu lub domu narodzin, wobec ok. 55-65% w dwóch pozostałych grupach (Rycina 34, 

Tabela  LXVIII). 

 

 
Rycina  34. Poziom wsparcia ogólnego a miejsce porodu 
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 Poziom otrzymywanego wsparcia 

 

Tabela LXVIII. Poziom wsparcia ogólnego a miejsce porodu 

Poziom wsparcia 

ogólnego (położna) 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

niski 
0  

(0,0%) 

0 

 (0,0%) 

1  

(2,5%) 

4 

 (4,3%) 
5 

średni 
25  

(15,1%) 

14 

 (15,1%) 

13 

 (32,5%) 

37 

 (40,2%) 
89 

wysoki 
141 

 (84,9%) 

79 

 (84,9%) 

26 

 (65,0%) 

51 

 (55,4%) 
297 

Razem 166 93 40 92 391 
p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat 
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 Preferowane przez badanych style  podejmowania decyzji  

 

PREFEROWANE PRZEZ BADANYCH STYLE  PODEJMOWANIA 

DECYZJI  

 

 

 W tej części, na podstawie odpowiedzi udzielonych na pytania cząstkowe, ze względu 

na strategię podejmowania decyzji, wyodrębniono dwa typu osobowości – racjonalny                              

i emocjonalny.  

 Kobiety rodzące w domu lub w domu narodzin około dwa razy częściej 

charakteryzowały się  racjonalnym stylem podejmowania decyzji. Można więc stwierdzić, że 

racjonalność działania jest czynnikiem skłaniającym kobiety do podjęcia decyzji o porodzie                

w domu (Tabela LXIX, Rycina 35).   

 

Tabela  LXIX. Styl podejmowania decyzji a miejsce porodu 

Styl podejmowania 

decyzji 

Miejsce porodu (p = 0,0024**) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

racjonalny 
73  

(44,0%) 

42  

(45,2%) 

9 

 (23,1%) 

25  

(25,8%) 
149 

emocjonalny 
93  

(56,0%) 

51  

(54,8%) 

30 

 (76,9%) 

72 

 (74,2%) 
246 

Razem 166 93 39 97 395 

 

 

 
Rycina 35. Styl podejmowania decyzji a miejsce porodu 
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 Preferowane przez badanych sposoby radzenia sobie ze stresem 

 

PREFEROWANE PRZEZ BADANYCH SOPSOBY RADZENIA SOBIE 

ZE STRESEM 

 

 Kwestionariusz CISS służy do badania stylów radzenia sobie ze stresem i  wyznacza 

oceny stosowania trzech stylów radzenia sobie ze stresem: styl skoncentrowany na zadaniu 

(SSZ), styl skoncentrowany na emocjach (SSE) i  styl skoncentrowany na unikaniu (SSU). 

W pierwszym zestawieniu można zauważyć, że kobiety rodzące w domu miały 

znamiennie niższy poziom stylu unikowego rozwiązywania problemów, angażowania się 

wobec problemów w działania zastępcze czy uciekania w kontakty towarzyskie (tabela LXIX). 

 

Tabela LXIX.  Styl rozwiązywania problemów a miejsce porodu 

CISS 

Miejsce porodu 

p domowy 
dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

x  s x  s x  s x  s 

Styl zadaniowy  

SSZ 
59,9 6,4 60,0 6,3 56,9 7,6 58,7 8,3 0,1957 

Styl emocjonalny 

 SSE 
40,2 9,6 40,1 9,4 40,9 7,8 42,0 9,7 0,7128 

Styl unikowy  

SSU 
41,1 5,5 41,4 5,6 45,3 7,6 43,6 7,9 0,0018** 

Działania zastępcze  

ACZ 
14,8 4,2 14,9 4,3 17,3 4,9 15,7 4,6 0,0163* 

Kontakty towarzyskie  

PKT 
16,6 2,4 16,7 2,4 17,9 2,9 17,4 4,0 0,0071** 

 

Tabela LXX.  Styl rozwiązywania problemów a miejsce porodu 

SSZ – Styl 

zadaniowy  

(poziomy) 

Miejsce porodu (p = 0,0013**) 
Raze

m domowy 
dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

niski 
15  

(8,4%) 

7  

(7,0%) 

11 

 (26,2%) 

20 

 (20,6%) 
53 

przeciętny 
100 

 (55,9%) 

58 

 (58,0%) 

22  

(52,4%) 

40 

 (41,2%) 
220 

wysoki 
64  

(35,8%) 

35  

(35,0%) 

9 

 (21,4%) 

37 

 (38,1%) 
145 

Razem 179 100 42 97 418 
p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat 
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 Preferowane przez badanych sposoby radzenia sobie ze stresem 

 

Po sklasyfikowaniu wartości punktowych do skali przymiotnikowej uwidoczniła się 

także różnica w poziomie stosowana stylu zadaniowego – kobiety rodzące w domu o połowę 

częściej wykazywały wysoki poziom stylu zadaniowego (Tabela  LXX, Ryc. 36). 

 

 
Rycina  36. Styl zadaniowy (poziomy) a miejsce porodu 

 

 Znamienne statystycznie różnice dotyczyły stylu opartego na unikaniu i jego 

szczegółowej odmiany – wybierania czynności zastępczych. Z poniższego zestawienia można 

wnioskować, że kobiety, które rodziły w szpitalach istotnie częściej prezentowały styl unikowy 

z tendencją do wysokiego poziomu angażowania się w czynności zastępcze (Tabela LXXI oraz  

LXXII, Rycina 37, Rycina 38). 

 

Tabela  LXXI. Unikowy styl radzenia sobie ze stresem a miejsce porodu 

Styl unikowy -SSU 

(poziomy) 

Miejsce porodu (p = 0,0008***) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

niski 
55 

 (30,7%) 

28 

 (28,0%) 

7  

(16,7%) 

25 

 (25,8%) 
115 

przeciętny 
99  

(55,3%) 

56 

 (56,0%) 

18  

(42,9%) 

42 

 (43,3%) 
215 

wysoki 
25  

(14,0%) 

16  

(16,0%) 

17 

 (40,5%) 

30  

(30,9%) 
88 

Razem 179 100 42 97 418 
p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

niski przeciętny wysoki

8%

56%

36%

7%

58%

35%

26%

52%

21%21%

41%

38%

P
ro

ce
n

t 
o

só
b

Miejsce porodu

domowy dom narodzin prywatna klinika szpital



 

102 

 

 Preferowane przez badanych sposoby radzenia sobie ze stresem 

 

 
Rycina  37. Unikowy styl radzenia sobie ze stresem a miejsce porodu 

 

Tabela  LXXII. Angażowanie się w czynności zastępcze jako styl radzenia sobie ze stresem a 

miejsce porodu 
 

ACZ (poziomy) 

Miejsce porodu (p = 0,0137*) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

niski 
116 

 (64,8%) 

63 

 (63,0%) 

15 

 (35,7%) 

55 

 (56,7%) 
249 

przeciętny 51 (28,5%) 
30  

(30,0%) 

19  

(45,2%) 

29 

 (29,9%) 
129 

wysoki 
12  

(6,7%) 

7 

 (7,0%) 

8  

(19,0%) 

13 

 (13,4%) 
40 

Razem 179 100 42 97 418 
p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat 

 
Rycina  38.  Angażowanie się w czynności zastępcze jako styl radzenia sobie ze stresem a 

miejsce porodu 
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 Preferowane przez badanych sposoby radzenia sobie ze stresem 

 

Kobiety rodzące w domu cechowały się znacznie mniejszą częstością podejmowania 

kontaktów towarzyskich, jako antidotum na problemy życiowe. Najczęściej taki styl radzenia 

sobie ze stresem podejmowały  kobiety, które rodziły w szpitalach (Tabela  LXXIII, Rycina 

39). 

 

Tabela LXXIII. Poszukiwanie kontaktów towarzyskich jako styl radzenia sobie ze stresem a 

miejsce porodu 

 

PKT (poziomy) 

Miejsce porodu (p = 0,0059**) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

niski 
26 

 (14,5%) 

14  

(14,0%) 

4 

 (9,5%) 

22 

 (22,7%) 
66 

przeciętny 
106  

(59,2%) 

58 

 (58,0%) 

20 

 (47,6%) 

35 

 (36,1%) 
219 

wysoki 
47 

 (26,3%) 

28  

(28,0%) 

18 

 (42,9%) 

40 

 (41,2%) 
133 

Razem 179 100 42 97 418 
p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat 

 

 

 
Rycina  39. Poszukiwanie kontaktów towarzyskich jako styl radzenia sobie ze stresem 
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 Własna  skuteczność  w  percepcji  badanych 

 

 

WŁASNA  SKUTECZNOŚĆ  W  PERCEPCJI  BADANYCH 

 

Kwestionariusz GSES służy do pomiaru „uogólnionej własnej skuteczności”. Uzyskane 

wyniki informują o przekonaniu danej osoby, co do możliwości i skuteczności radzenia sobie 

z trudnymi sytuacjami.  

Nie stwierdzono znaczących różnic w ocenie własnej skuteczności pomiędzy kobietami 

z porównywanych grup, co świadczyło, że miejsce porodu nie było powiązane z samooceną 

własnej skuteczności (Tabela LXXIV i  LXXV). 

 

Tabela LXXIV.  Ocena własnej skuteczności w poszczególnych grupach 

Ocena własnej 

skuteczności 

Miejsce porodu 

p domowy 
dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

x  s x  s x  s x  s 

GSES (pkt) 30,5 4,0 30,5 4,0 30,4 3,0 30,7 3,8 0,8106 

p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu Kruskala-Wallisa 

 

 

Tabela LXXV. Poczucie własnej skuteczności a miejsce porodu 

Poczucie własne 

skuteczności 

Miejsce porodu (p = 0,8405) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

niskie 
12 

 (6,7%) 

7 

 (7,0%) 

1 

 (2,4%) 

4 

 (4,1%) 
24 

przeciętne 
55  

(30,7%) 

30 

 (30,0%) 

16 

 (38,1%) 

30 

 (30,6%) 
131 

wysokie 
112  

(62,6%) 

63 

 (63,0%) 

25 

 (59,5%) 

64  

(65,3%) 
264 

Razem 179 100 42 98 419 
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 Satysfakcji z życia respondentów 

 

SATYSFAKCJI Z ŻYCIA RESPONDENTÓW 

 

 Poziom zadowolenia z życia badano za pomocą skali SWLS.  

Stwierdzono, że niezależnie od miejsca ostatniego porodu, poziom satysfakcji z życia 

był podobny. Nie ma statystycznie istotnych różnic w wartościach miary SWLS, ani                                    

w dokonanej na jej podstawie klasyfikacji do 7. stopniowej skali przymiotnikowej, pomiędzy 

kobietami z porównywanych grup (Tabela  LXXVI, LXXVII). 

 

Tabela LXXVI. Poziom satysfakcji z życia w badanych grupach 

Satysfakcja z życia 

Miejsce porodu 

p domowy 
dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

x  s x  s x  s x  s 

SWLS (pkt) 27,2 4,7 27,4 4,6 28,0 4,3 26,6 4,8 0,4739 
p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu Kruskala-Wallisa 

 

 

Tabela LXXVII. Opis skali SWLS a miejsce porodu 

Przymiotnikowa skala 

SWLS 

Miejsce porodu (p = 0,0570) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

zdecydowanie 

niezadowolona 

0  

(0,0%) 

0 

 (0,0%) 

0 

 (0,0%) 
1 (1,0%) 1 

bardzo niezadowolona 
0 

 (0,0%) 

0 

 (0,0%) 

0 

 (0,0%) 

0 

 (0,0%) 
0 

raczej niezadowolona 
13 

 (7,3%) 

7 

 (7,0%) 

1 

 (2,4%) 

7 

 (7,1%) 
28 

obojętna 
13 

 (7,3%) 

7 

 (7,0%) 

1 

 (2,4%) 

0 

 (0,0%) 
21 

raczej zadowolona 
26 

 (14,5%) 

14 

 (14,0%) 

10 

 (23,8%) 

30 

 (30,6%) 
80 

bardzo zadowolona 
89 

 (49,7%) 

49  

(49,0%) 

21 

 (50,0%) 

42 

 (42,9%) 
201 

zdecydowanie zadowolona 
38  

(21,2%) 

23  

(23,0%) 

9 

 (21,4%) 

18 

 (18,4%) 
88 

Razem 179 100 42 98 419 
p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat 
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 Umiejscowienie kontroli zdrowia 

UMIEJSCOWIENIE  KONTROLI  ZDROWIA  
 

 

Na podstawie kwestionariusza MHLC ankietowani określali swój stosunek do 

możliwości wpływania na własne zdrowie, jako akceptację dla stwierdzenia, iż w kwestii stanu 

zdrowia, największe znaczenie ma dla nich kontrola wewnętrzna; akceptację dla stwierdzenia, 

iż w kwestii stanu zdrowia, największe znaczenie ma wpływ innych lub akceptację dla 

stwierdzenia, iż w kwestii stanu zdrowia, największe znaczenie ma przypadek. 

 Poczucie wewnętrznej kontroli zdrowia było wysokie we wszystkich porównywanych 

grupach – w każdej z nich czynnikowi temu przypisywane było największe znaczenie dla 

zachowania zdrowia.  

Wśród kobiet rodzących w domu była znacząco mniejsza wiara we wpływ przypadku 

na poziom zdrowia, a jeszcze bardziej w przypadku oceny wpływu innych osób. Zdecydowanie 

kobiety rodzące w szpitalach najmocniej odczuwały wpływ innych osób na swoje zdrowie i              

miały najniższe poczucie decydowania o swoim zdrowiu (Tabela LXXVIII, Rycina 40).  

 

Tabela LXVIII. Umiejscowienie kontroli zdrowia a miejsce porodu 

MHLC 

Miejsce porodu 

p domowy 
dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

x  s x  s x  s x  s 

wewnętrzna kontrola 

zdrowia 
25,5 6,6 25,4 6,6 25,5 5,3 26,3 5,6 0,7372 

wpływ innych 14,2 4,2 14,4 4,4 20,6 5,3 19,7 6,2 0,0000*** 

przypadek 17,2 4,9 17,3 5,0 21,1 4,7 21,6 4,7 0,0000*** 
p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu Kruskala-Wallisa 

 

 
Rycina 40. Umiejscowienie kontroli zdrowia a miejsce porodu   
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 Miejsce porodu a opinie o porodzie domowym 

MIEJSCE  PORODU  A  OPINIE  O  PORODZIE  DOMOWYM 

 

W tej części dokonano porównania odpowiedzi ankietowanych kobiet na wybrane 

pytania, mając na celu znalezienie różnic w postrzeganiu porodu domowego wśród kobiet 

mających takowe doświadczenie w stosunku do pozostałych ankietowanych.  

Istotność różnic pomiędzy grupami badano za pomocą testu niezależności chi-kwadrat. 

 Wykazano bardzo wyraźne różnice w akceptacji stwierdzenia, że poród domowy to 

alternatywna dla porodu szpitalnego. Uważały tak prawie wszystkie kobiety rodzące w domu 

lub w domu narodzin, podczas gdy w pozostałych dwóch grupach udział odpowiedzi 

twierdzących nie przekraczał 50%. Występowała istotna statystycznie zależność pomiędzy 

miejscem porodu, a odpowiedziami na rozpatrywane pytanie (wartość prawdopodobieństwa 

testowego p = 0,0000***). Wyniki obrazuje Tabela  LXXIX i Rycina 41. 

 

Tabela LXXIX. Dom jako alternatywne miejsce do porodu 

Poród domowy to 

alternatywa dla porodu 

szpitalnego 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

tak 179 (99,4%) 
100 

(100,0%) 

13 

 (31,0%) 
46 (45,5%) 338 

nie 
0  

(0,0%) 
0 (0,0%) 

12  

(28,6%) 

29 

 (28,7%) 
41 

nie wiem 
1 

 (0,6%) 

0 

 (0,0%) 

17 

 (40,5%) 

26  

(25,7%) 
44 

Razem 180 100 42 101 423 

 

 
Rycina 41.  Czy poród domowy jest alternatywą dla porodu szpitalnego? 
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 Miejsce porodu a opinie o porodzie domowym 

 Również ocena legalności porodów domowych w Polsce była odmienna                                            

w porównywanych grupach.  

O tym, że porody domowe są legalne było  przekonanych ponad 90% kobiet rodzących 

ostatnio w domu lub domu narodzin,  wobec ok. 60-70% w dwóch pozostałych grupach. 

Występowała istotna statystycznie zależność pomiędzy miejscem porodu  a odpowiedziami na 

rozpatrywane pytanie (wartość prawdopodobieństwa testowego p = 0,0000***). Wyniki 

obrazuje Tabela  LXXX i Rycina 42. 

 

Tabela LXXX.  Wiedza na temat legalności porodu domowego 

Porody domowe w 

Polsce są legalne 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

tak 
167 

 (92,8%) 

93 

 (93,0%) 

25 

 (59,5%) 

73 

 (72,3%) 
358 

nie 12 (6,7%) 
7 

 (7,0%) 

0  

(0,0%) 

1  

(1,0%) 
20 

nie wiem 
1 

 (0,6%) 

0  

(0,0%) 

17 

 (40,5%) 

27  

(26,7%) 
45 

Razem 180 100 42 101 423 

  

 
Rycina 42.  Czy porody domowe w Polsce są legalne? 
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 Miejsce porodu a opinie o porodzie domowym 

 Nie było natomiast statystycznie istotnej zależności (p = 0,1958) pomiędzy miejscem 

ostatniego porodu, a wiedzą na temat odsetka takich porodów w Polsce. W każdej                                        

z porównywanych grup najczęściej wskazywano udział poniżej 5% (Tabela LXXXI). 

 

Tabela LXXXI. Wiedza o statystycznej ilości porodów domowych 

Ile takich porodów 

odbywa się rocznie? 

Miejsce porodu (p = 0,1958) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

<5% 
91  

(50,6%) 

51 

 (51,0%) 

22 

 (52,4%) 

38  

(37,6%) 
202 

5-10% 
25  

(13,9%) 
14 (14,0%) 

9 

 (21,4%) 

16  

(15,8%) 
64 

11-20% 
13 

 (7,2%) 

7  

(7,0%) 

0  

(0,0%) 

10 

 (9,9%) 
30 

>20% 
12 

 (6,7%) 

7  

(7,0%) 

0  

(0,0%) 

4  

(4,0%) 
23 

nie wiem 
39 

 (21,7%) 

21 

 (21,0%) 

11 

 (26,2%) 

33  

(32,7%) 
104 

Razem 180 100 42 101 423 

 
 

Ankietowane prezentowały różny poziom wiedzy na temat odpłatności za porody 

domowe, co było zależne od miejsca ostatniego porodu ankietowanej kobiety. Kobiety rodzące 

w domu lub domu narodzin niemal w 100% odpowiadały twierdząco na rozważane pytanie. W 

przypadku klinik i szpitali mniej niż połowa kobiet uważała że porody domowe są płatne. 

Występowała istotna statystycznie zależność pomiędzy miejscem porodu, a odpowiedziami na 

rozpatrywane pytanie (wartość prawdopodobieństwa testowego p = 0,0000***). Wyniki 

obrazuje Tabela LXXXII i Rycina 43. 

 

Tabela  LXXXII. Wiedza o odpłatności porodu domowego 

Porody domowe  

są płatne 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

tak 
178  

(98,9%) 

100 

(100,0%) 

19  

(45,2%) 

45 

 (44,6%) 
342 

nie 
0  

(0,0%) 
0 (0,0%) 

7  

(16,7%) 

10  

(9,9%) 
17 

nie wiem 
2  

(1,1%) 

0 

 (0,0%) 

16  

(38,1%) 

46 

 (45,5%) 
64 

Razem 180 100 42 101 423 
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 Miejsce porodu a opinie o porodzie domowym 

 
Rycina  43. Czy porody domowe są w Polsce płatne? 

 

 Większość ankietowanych kobiet uważała, że porody domowe powinny być opłacane 

przez NFZ. Jednak udział kobiet o takich poglądach był  zdecydowanie wyższy wśród tych 

badanych, które rodziły w domu albo w domu narodzin (Tabela  LXXXIII, Rycina 44). 

 

Tabela LXXXIII. Refundacja porodów z NFZ 

Porody domowe 

powinny być 

opłacane przez NFZ 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

tak 
178 

 (98,9%) 

100 

(100,0%) 

25 

 (59,5%) 

66 

 (65,3%) 
369 

nie 
0  

(0,0%) 

0 

 (0,0%) 

6  

(14,3%) 

10  

(9,9%) 
16 

nie wiem 
2  

(1,1%) 

0 

 (0,0%) 

11 

 (26,2%) 

25 

 (24,8%) 
38 

Razem 180 100 42 101 423 

 

 

W porównywanych grupach występowały zupełnie odmienne poglądy jeśli chodzi o 

bezpieczeństwo porodu domowego. Odsetek osób o poglądach wyrażających się o porodach 

domowych jako bezpiecznym rozwiązaniu jest bardzo mały wśród rodzących w prywatnej 

klinice (19%), połowę wyższy był w szpitalu (37,6%), wobec niemal całkowitej 
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jednomyślności wśród kobiet, które mają za sobą poród domowy (99,4%), czy w domu 

narodzin (100%). Wyniki obrazuje Tabela LXXXIV i Rycina  45.  

 

 
Rycina 44. Czy porody domowe powinny być finansowane z NFZ? 

 

Występowała istotna statystycznie zależność pomiędzy miejscem porodu                                          

a odpowiedziami na rozpatrywane pytanie (wartość prawdopodobieństwa testowego p = 

0,0000***).   Wyniki obrazuje Tabela LXXXIV i Rycina 45.  

Wśród kobiet, które same rodziły w domu lub domu narodzin, było znacznie więcej 

przypadków korzystania z tej formy porodu w rodzinie. Występowała istotna statystycznie 

zależność pomiędzy miejscem porodu a odpowiedziami na rozpatrywane pytanie (wartość 

prawdopodobieństwa testowego p = 0,0000***).   Wyniki obrazuje Tabela LXXXV i Rycina 

46. 

 

Tabela I LXXXIV.  Opinia o bezpieczeństwie porodu domowego według miejsca porodu 

Czy poród domowy 

jest bezpieczny? 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

tak 
179 

 (99,4%) 

100 

 (100,0%) 

8 

 (19,0%) 

38 

 (37,6%) 
325 

nie 
0  

(0,0%) 

0 

 (0,0%) 
16 (38,1%) 

32 

 (31,7%) 
48 

nie wiem 
1 

 (0,6%) 

0  

(0,0%) 

18 

 (42,9%) 

31 

 (30,7%) 
50 

Razem 180 100 42 101 423 
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 Miejsce porodu a opinie o porodzie domowym 

 
Rycina 45.  Czy poród domowy jest bezpieczny? 

 

Tabela LXXXV. Przypadki porodów domowych w rodzinie w zależności od miejsca porodu 

Doświadczenie porodu 

domowego w rodzinie 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

tak 
141 

 (78,3%) 

79 

 (79,0%) 

11  

(26,2%) 

29 

 (28,7%) 
260 

nie 
26  

(14,4%) 

14 

 (14,0%) 

27 

 (64,3%) 

65  

(64,4%) 
132 

nie wiem 
13  

(7,2%) 

7 

 (7,0%) 

4  

(9,5%) 

7  

(6,9%) 
31 

Razem 180 100 42 101 423 

 

 
Rycina  46. Czy występowały przypadki porodów domowych w rodzinie ? 
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 Porody domowe za wymysł, z uwagi na fakt, iż w szpitalu są możliwe porody rodzinne 

uważało 23,8% badanych rodzących w prywatnej klinice i 19,8% w szpitalu, w stosunku do 

braku takich przekonań w pozostałych dwóch grupach (Tabela  LXXXVI, Rycina 47).  

 

Tabela LXXXVI. Opinia kobiet o porodzie w domu jako wymyśle 

Poród domowy to 

wymysł 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

tak 
0 

 (0,0%) 

0 

 (0,0%) 

10  

(23,8%) 

20 

 (19,8%) 
30 

nie 
179 

 (99,4%) 

100 

(100,0%) 

24 

 (57,1%) 

68 

 (67,3%) 
371 

nie wiem 
1  

(0,6%) 

0 

 (0,0%) 

8 

 (19,0%) 

13 

 (12,9%) 
22 

Razem 180 100 42 101 423 

 

 

 
Rycina 47. Czy poród domowy to wymysł? 
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w szpitalu i 14,3% w prywatnej klinice). Występowała istotna statystycznie zależność 

pomiędzy miejscem porodu,  a odpowiedziami na rozpatrywane pytanie (wartość 

prawdopodobieństwa testowego p = 0,0000***). Wyniki obrazuje Rycina 48 i  Tabela 

LXXXXVIII. 

Kobiety rodzące w domu (56,1%), bądź domu narodzin (58%) zgadzały się ze 

stwierdzeniem, że w domu panuje większa swoboda w aktywności podczas I fazy porodu. 

Ponad połowa respondentek z grupy, która rodziła w warunkach szpitalnych (53,5%) nie 

zgadzała się z powyższym stwierdzeniem lub nie miała takiej wiedzy.  Wyniki zawiera Tabela 

LXXXIX i Rycina 49. 

 

Tabela LXXXVII. Opinia na temat porodu domowego jako innowacyjności 

Poród domowy  

to zwrot  

ku nowoczesności 

Miejsce porodu (p = 0,0955) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

tak 
65  

(36,1%) 

37 

 (37,0%) 

5 

 (11,9%) 

37  

(36,6%) 
144 

nie 
64  

(35,6%) 

35 

 (35,0%) 

20 

 (47,6%) 

32  

(31,7%) 
151 

nie wiem 
51  

(28,3%) 

28 

 (28,0%) 

17 

 (40,5%) 

32 

 (31,7%) 
128 

Razem 180 100 42 101 423 

 

 

 
Rycina  48. Czy w domu są lepsze warunki do porodu? 
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 Tabela  LXXXVIII. Opinia na temat warunków w porodzie domowym 

W domu są lepsze 

warunki do porodu 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

tak 
141 

 (78,3%) 

79  

(79,0%) 

6  

(14,3%) 

20 

 (19,8%) 
246 

nie 
12 

 (6,7%) 

7 

 (7,0%) 

20  

(47,6%) 

42 

 (41,6%) 
81 

nie wiem 
27 

 (15,0%) 

14  

(14,0%) 

16 

 (38,1%) 

39 

 (38,6%) 
96 

Razem 180 100 42 101 423 

 
 

Tabela  LXXXIX. Większy komfort w warunkach domowych podczas porodu 

W domu jest 

większa swoboda w 

ruchu w I fazie 

porodu 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

tak 
101 

 (56,1%) 

58  

(58,0%) 

6 

 (14,3%) 

28 

 (27,7%) 
193 

nie 
37 

 (20,6%) 
21 (21,0%) 

15  

(35,7%) 

54 

 (53,5%) 
127 

nie wiem 
42 

 (23,3%) 

21 

 (21,0%) 

21 

 (50,0%) 

19  

(18,8%) 
103 

Razem 180 100 42 101 423 

 

 

 
Rycina 49.  Czy w domu są większe szanse na ruch w I okresie porodu? 
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Występowały znaczące różnice w ocenie reakcji rodziny na chęć odbycia porodu 

domowego– w grupie kobiet, które ostatni poród odbyły właśnie w domu, ale także i w domu 

narodzin było odpowiednio 50,6% i 49% wskazań na reakcję pozytywną, zaś w dwóch 

pozostałych grupach oczekiwania pozytywnych reakcji występowały sporadycznie (poniżej 

10% odpowiedzi). Jest to istotna statystycznie zależność (wartość prawdopodobieństwa 

testowego p = 0,0000***).  Wyniki obrazuje Tabela XC i Rycina 50. 

 

Tabela  XC. Reakcja otoczenia na decyzję o porodzie domowym 

Reakcja rodziny  

na decyzję  

o porodzie domowym 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

pozytywna 
91 

(50,6%) 

49 

(49,0%) 
2 (4,8%) 9 (8,9%) 151 

negatywna 
63 

(35,0%) 

37 

(37,0%) 

18 

(42,9%) 

40 

(39,6%) 
158 

nie wiem 
26 

(14,4%) 

14 

(14,0%) 

22 

(52,4%) 

52 

(51,5%) 
114 

Razem 180 100 42 101 423 

 

 

 
Rycina  50. Reakcja rodziny na decyzję o porodzie domowym 
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Czynniki, które miały wpływ na podjęcie decyzji o porodzie domowym były różne                     

w opinii kobiet z porównywanych grup.  Widoczne było podobieństwo w częstości 

wskazywania poszczególnych odpowiedzi przez kobiety mające ostatni poród w domu lub    w 

domu narodzin, i mocno odmienne odpowiedzi kobiet rodzących w szpitalu (nieważne – 

klinicznym czy prywatnym).  Powody odbycia porodu, które były wskazywane ze statystycznie 

odmienną częstością w porównywanych grupach wyróżniono odcieniami koloru żółtego, aby 

ułatwić interpretacją wyników (Tabela XCI). 

 

Tabela XCI. Elementy, które mają wpływ na decyzję o porodzie domowym 

Czynniki mające wpływ 

na decyzję o porodzie 

domowym 

Miejsce porodu p 

domowy dom narodzin 
prywatna 

klinika 
szpital  

N % N % N % N %  

fizjologiczny przebieg 

ciąży 
178 98,9% 100 100,0% 24 57,1% 64 63,4% 0,0000*** 

niemożność 

decydowania o porodzie 
113 62,8% 65 65,0% 2 4,8% 24 23,8% 0,0000*** 

prawidłowy przebieg 

ciąż i porodów 
64 35,6% 37 37,0% 17 40,5% 49 48,5% 0,1804 

warunki panujące                          

w domu 
65 36,1% 35 35,0% 10 23,8% 40 39,6% 0,3489 

relacje w rodzinie 63 35,0% 37 37,0% 9 21,4% 25 24,8% 0,0895 

brak intymności w 

szpitalu 
75 41,7% 44 44,0% 3 7,1% 9 8,9% 0,0000*** 

nieznajomość położnika 75 41,7% 44 44,0% 0 0,0% 8 7,9% 0,0000*** 

poród to wydarzenie 

rodzinne 
77 42,8% 42 42,0% 1 2,4% 5 5,0% 0,0000*** 

strach przed szpitalem 50 27,8% 28 28,0% 5 11,9% 16 15,8% 0,0242* 

nieznajomość położnych 38 21,1% 23 23,0% 0 0,0% 3 3,0% 0,0000*** 

przedmiotowe 

traktowanie w szpitalu 
29 16,1% 16 16,0% 1 2,4% 3 3,0% 0,0010*** 

dobra relacja z pacjentką 13 7,2% 7 7,0% 4 9,5% 15 14,9% 0,1525 

duża odległość od 

szpitala 
13 7,2% 7 7,0% 5 11,9% 7 6,9% 0,7374 

żadne 0 0,0% 0 0,0% 9 21,4% 15 14,9% 0,0000*** 

uczestnictwo w szkole 

rodzenia 
0 0,0% 0 0,0% 8 19,0% 10 9,9% 0,0000*** 

jeśli jest to kolejny poród 0 0,0% 0 0,0% 3 7,1% 14 13,9% 0,0000*** 
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 Kobiety ze wszystkich grup widziały pewne zagrożenia wynikające z odbywania 

porodu domowego, jednak znamiennie częściej wymieniane przez osoby rodzące ostatnio w 

prywatnej klinice bądź szpitalu.  

Jednakże dla odmiany, brak wykwalifikowanej kadry był znamiennie częściej 

wskazywany, przez kobiety, które miały do czynienia z porodem w domu lub domu rodzinnym 

Wyniki obrazuje  Tabela XCII oraz  Rycina  51. 

 

Tabela  XCII. Czynniki decydujące o niepodjęciu decyzji o porodzie domowym 

Przeciwwskazania 

do porodu 

domowego 

Miejsce porodu 

p 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

N % N % N % N %  

ryzyko dla pacjentki 129 71,7% 72 72,0% 33 78,6% 86 85,1% 0,0598 

ryzyko dla 

noworodka 
116 64,4% 65 65,0% 35 83,3% 88 87,1% 0,0001*** 

brak kadry 118 65,6% 63 63,0% 20 47,6% 49 48,5% 0,0134* 

formalności 0 0,0% 0 0,0% 1 2,4% 6 5,9% 0,0010** 

inne 12 6,7% 7 7,0% 0 0,0% 2 2,0% 0,1076 
 

 

 
Rycina  51. Miejsce porodu a przeciwwskazania do porodu domowego 
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Znajomość zawodu douli była powszechna wśród kobiet rodzących poza szpitalem, co 

jest przedstawione w tabeli (Tab. XCIII) w poszczególnych grupach. Wśród rodzących                              

w szpitalu bądź prywatnej klinice znajomość tego pojęcia deklarowało odpowiednio po 68,3% 

i 69% kobiet (Tabela XCIII, Rycina 52). 

 

Tabela  XCIII. Znajomość zawodu douli 

Kim jest doula? 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

wiem 
179  

(99,4%) 

100 

 (100,0%) 

29 

 (69,0%) 

69 

 (68,3%) 
377 

nie wiem 
1  

(0,6%) 

0  

(0,0%) 

13  

(31,0%) 

32  

(31,7%) 
46 

Razem 180 100 42 101 423 

 

 

 

Rycina  52. Kim jest doula? 
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części nie z racjonalnych przesłanek, ale z braku wiedzy o tej formie porodów (Tabela XCIV,  

Rycina 53). 

 

Tabela  XCIV. Samoocena wiedzy nt. porodu domowego względem miejsca porodu 

Samoocena wiedzy o 

porodach 

domowych 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

brak 
0  

(0,0%) 

0 

 (0,0%) 

13 

 (31,0%) 

16 

 (16,0%) 
29 

niewielka 
0  

(0,0%) 

0 

 (0,0%) 

20 

 (47,6%) 

51 

 (51,0%) 
71 

wystarczająca 
13 

 (7,3%) 

7 

 (7,0%) 

7  

(16,7%) 

18  

(18,0%) 
45 

dobra 
77  

(43,0%) 

44 

 (44,0%) 

1  

(2,4%) 

11 

 (11,0%) 
133 

bardzo dobra 
89 

 (49,7%) 

49  

(49,0%) 

1  

(2,4%) 

4 

 (4,0%) 
143 

Razem 179 100 42 100 421 

 

 

 
Rycina  53. Samoocena wiedzy o porodach domowych względem miejsca porodu 
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 Miejsce porodu a opinie o porodzie domowym 

porodu. Chociaż niektóre źródła – czasopisma, telewizja były dla odmiany częściej 

wskazywane przez kobiety rodzące w szpitalu czy prywatnej klinice.  Szczegółowe wyniki 

zawiera Tabela XCV. 

 

Tabela  XCV.  Źródła wiedzy o porodzie domowym względem miejsca porodu 

Źródła wiedzy o 

porodach domowych 

Miejsce porodu 

p 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

N % N % N % N %  

Internet 129 71,7% 72 72,0% 15 35,7% 55 54,5% 0,0000*** 

wizyty u położnej 130 72,2% 72 72,0% 5 11,9% 12 11,9% 0,0000*** 

książki 105 58,3% 58 58,0% 4 9,5% 24 23,8% 0,0000*** 

koleżanki 90 50,0% 51 51,0% 8 19,0% 27 26,7% 0,0000*** 

czasopisma 12 6,7% 7 7,0% 3 7,1% 20 19,8% 0,0023** 

rodzina 24 13,3% 14 14,0% 1 2,4% 2 2,0% 0,0026** 

inne 13 7,2% 7 7,0% 3 7,1% 6 5,9% 0,9809 

TVP 0 0,0% 0 0,0% 5 11,9% 13 12,9% 0,0000*** 

radio 0 0,0% 0 0,0% 1 2,4% 2 2,0% 0,1124 

wizyty u lekarza 0 0,0% 0 0,0% 2 4,8% 0 0,0% 0,0004*** 

 

   Występowały znaczące różnice w ocenie reakcji rodziny na chęć odbycia porodu 

domowego przez ankietowaną kobietę – w grupie kobiet, które ostatni poród odbyły właśnie                

w domu, ale także i w domu narodzin było ok. 50% wskazań na reakcję pozytywną,                        

zaś  w dwóch pozostałych grupach oczekiwania pozytywnych reakcji występowały 

sporadycznie (poniżej 10% odpowiedzi). Była to istotna statystycznie zależność (wartość 

prawdopodobieństwa testowego p = 0,0000***).  Wyniki obrazuje Tabela XCVI i Rycina 54. 

 

Tabela  XCVI.  Reakcja rodziny na decyzję o porodzie domowym 

Reakcja rodziny na decyzję  

o porodzie domowym 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

pozytywna 
91 

(50,6%) 

49 

(49,0%) 
2 (4,8%) 9 (8,9%) 151 

negatywna 
63 

(35,0%) 

37 

(37,0%) 

18 

(42,9%) 

40 

(39,6%) 
158 

nie wiem 
26 

(14,4%) 

14 

(14,0%) 

22 

(52,4%) 

52 

(51,5%) 
114 

Razem 180 100 42 101 423 
p – wartość prawdopodobieństwa testowego obliczona za pomocą testu niezależności chi-kwadrat 
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 Miejsce porodu a opinie o porodzie domowym 

 
Rycina  54.  Reakcja rodziny na decyzję o porodzie domowym 
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 Miejsce ostatniego porodu, a wrażenia z tego porodu 

 

MIEJSCE OSTATNIEGO PORODU, A WRAŻENIA Z TEGO PORODU 

 

 W tej części, w celu znalezienia różnic w postrzeganiu porodu domowego wśród kobiet 

mających takowe doświadczenie w stosunku do pozostałych ankietowanych, dokonano 

porównania odpowiedzi badanych na wybrane pytania. 

 Zdecydowana większość ankietowanych kobiet deklarowała, że miała możliwość 

wyboru miejsca porodu. Najmniej w przypadku kobiet rodzących w szpitalu (77,2%), podczas 

gdy w pozostałych grupach było to  ponad 90%. Wyniki obrazuje Tabela  XCVII  i Rycina 55. 

 

Tabela XCVII. Możliwość wyboru miejsca porodu 

Możliwość wyboru 

miejsca porodu 

Miejsce porodu (p = 0,0001***) 

Razem 
domowy 

dom  

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

tak 
167 

 (92,8%) 

93 

 (93,0%) 

40  

(95,2%) 

78 

 (77,2%) 
378 

nie 
13 

 (7,2%) 

7  

(7,0%) 

2  

(4,8%) 

23 

 (22,8%) 
45 

Razem 180 100 42 101 423 

 

 

 
Rycina 55. Możliwość wyboru miejsca porodu 
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 Miejsce ostatniego porodu, a wrażenia z tego porodu 

 

 Kobiety rodzące w domu w 100% deklarowały możliwość wykonywania niemal 

wszystkich wyszczególnionych w tabeli XCVIII aktywności w I okresie porodu. Natomiast                      

w klinice prywatnej, czy szpitalu odpowiedzi twierdzących była większość, ale zwykle                          

w granicach  ok. 50-60%.  

 Występowała istotna statystycznie zależność pomiędzy miejscem porodu,                           

a odpowiedziami na rozpatrywane pytania (wartość prawdopodobieństwa testowego p = 

0,0000***).   

Wyniki obrazuje Tabela XCVIII. 

 

Tabela XCVIII.  Możliwości aktywnego I okresu porodu 

Możliwość 

wykonywania czynności 

w I okresie porodu 

Miejsce porodu p 

domowy 
dom  

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

 

N % N % N % N % 

picie 180 100,0% 100 100,0% 24 57,1% 78 77,2% 0,0000*** 

przyjmowanie dowolnej 

pozycji 
180 100,0% 100 100,0% 24 57,1% 72 71,3% 0,0000*** 

spacerowanie 180 100,0% 100 100,0% 26 61,9% 69 68,3% 0,0000*** 

korzystanie z wanny 180 100,0% 100 100,0% 19 45,2% 63 62,4% 0,0000*** 

udogodnienia porodowe 155 86,1% 86 86,0% 20 47,6% 60 59,4% 0,0000*** 

 

Udogodnienia, które stanowiły elementy niefarmakologicznego łagodzenia bólu 

porodowego zdecydowanie częściej stosowały kobiety rodzące w domu lub domu narodzin,                     

w stosunku do kobiet z prywatnej kliniki czy szpitala (Tab. XCIX). 

 

Tabela  XCIX.  Niefarmakologiczne łagodzenie bólu porodowego 

Udogodnienia  

w czasie porodu 

Miejsce porodu 

p 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

N % N % N % N %  

piłka 141 78,3% 79 79,0% 12 28,6% 44 43,6% 0,0000*** 

prysznic 102 56,7% 58 58,0% 8 19,0% 41 40,6% 0,0000*** 

wanna 86 47,8% 49 49,0% 0 0,0% 7 6,9% 0,0000*** 

worek saco 26 14,4% 14 14,0% 3 7,1% 10 9,9% 0,4666 

basen 28 15,6% 14 14,0% 1 2,4% 0 0,0% 0,0001*** 

drabinka 0 0,0% 0 0,0% 4 9,5% 3 3,0% 0,0001*** 
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 Miejsce ostatniego porodu, a wrażenia z tego porodu 

 

 
Rycina  56. Niefarmakologiczne łagodzenie bólu porodowego 

 

  Niezależnie od miejsca porodu kobiety miały w zdecydowanej większości kontakt                                            

z noworodkiem „skóra do skóry” (STS). Jednak spośród wszystkich grup najwyższy odsetek 

braku kontaktu STS odnosił się do szpitala – około 18% (Tabela C, Rycina 57). 

 

Tabela  C. STS w czasie porodu 

Kontakt z 

noworodkiem „skóra 

do skóry” 

Miejsce porodu (p = 0,0159*) 

Razem 
domowy 

dom  

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

tak 
168 

(93,3%) 

93 

 (93,0%) 

38 

 (90,5%) 

83  

(82,2%) 
382 

nie 
12 

 (6,7%) 

7 

 (7,0%) 

4  

(9,5%) 

18 

 (17,8%) 
41 

Razem 180 100 42 101 423 
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 Miejsce ostatniego porodu, a wrażenia z tego porodu 

 

 
   Rycina 57. Kontakt z noworodkiem "skóra do skóry" 

 

Czas trwania kontaktu z dzieckiem był zdecydowanie dłuższy w przypadku porodu 

domowego lub w domu narodzin. Występowała istotna statystycznie zależność pomiędzy 

miejscem porodu,  a odpowiedziami na rozpatrywane pytanie (wartość prawdopodobieństwa 

testowego p = 0,0000***). Wyniki obrazuje Tabela CI i Rycina 58. 

 

Tabela CI. Długość kontaktu "skóra do skóry" 

Czas trwania kontaktu 

„skóra do skóry” 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom  

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

mniej niż 2 h 
13  

(7,2%) 

7  

(7,0%) 

19 

 (45,2%) 

47 

 (46,5%) 
86 

2 h 
66 

 (36,7%) 

37 

 (37,0%) 

11 

 (26,2%) 

20 

 (19,8%) 
134 

więcej niż 2 h 
88  

(48,9%) 

49 

 (49,0%) 

2 

 (4,8%) 

11 

 (10,9%) 
150 

nie wiem 
13  

(7,2%) 

7  

(7,0%) 

10  

(23,8%) 

23 

 (22,8%) 
53 

Razem 180 100 42 101 423 
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 Miejsce ostatniego porodu, a wrażenia z tego porodu 

 

 
Rycina 58. Długość kontaktu "skóra do skóry" 

  

 

Cechą charakterystyczną dla porodów domowych była ich rodzinna atmosfera.                            

W 100% przypadków przy porodzie domowym był obecny ojciec dziecka. W prywatnej klinice 

było tak w dwóch trzecich porodów, a w szpitalu – w ponad trzech czwartych. Występowała 

istotna statystycznie zależność pomiędzy miejscem porodu a odpowiedziami na rozpatrywane 

pytanie (wartość prawdopodobieństwa testowego p = 0,0000***). Wyniki zawiera Tabela CII  

i Rycina 59. 

 

Tabela  CII. Obecność ojca dziecka podczas porodu 

Obecność ojca  

podczas porodu 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom  

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

tak 
180 

(100,0%) 

100 

(100,0%) 

27 

 (64,3%) 

80 

 (79,2%) 
387 

nie 
0 

 (0,0%) 

0  

(0,0%) 

15 

 (35,7%) 

21 

 (20,8%) 
36 

Razem 180 100 42 101 423 
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 Miejsce ostatniego porodu, a wrażenia z tego porodu 

 

 
Rycina 59.  Obecność ojca dziecka podczas porodu 

 

Również w przypadku porodu w domu lub w domu narodzin zdecydowanie częściej 

(dwu-, trzykrotnie) podczas porodu była obecna inna bliska osoba (Tabela CIII I Rycina 60). 

Kontynuując dalszą analizę obecności osoby bliskiej podczas porodu wyraźnie widać                   

w zestawieniu poniżej (Tabela CIV), że w 100% porodów w domu lub w domu narodzin obecny 

był mąż. Jak wiadomo z innych analiz nie przekłada się to na poczucie wsparcia ze strony męża. 

Minimalnie większe poczucie wsparcia ze strony męża, czy rodziny miały kobiety rodzące                  

w szpitalach.  

Doula była nieco częściej obecna podczas porodów domowych w stosunku do porodów 

w prywatnej klinice, a najrzadziej towarzyszyła kobiecie rodzącej w szpitalu. Dzieci były 

obecne podczas co siódmego porodu domowego, a sporadycznie podczas porodów szpitalnych 

(Tabela CIV, Rycina 61). 

 

Tabela  CIII. Obecność innej bliskiej osoby podczas porodu 

Obecność innej 

bliskiej osoby 

podczas porodu 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom  

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

tak 
67 

 (37,2%) 

37 

 (37,0%) 

7 

 (16,7%) 

10 

 (9,9%) 
121 

nie 
113 

 (62,8%) 

63  

(63,0%) 

35 

 (83,3%) 

91 

 (90,1%) 
302 

Razem 180 100 42 101 423 
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 Miejsce ostatniego porodu, a wrażenia z tego porodu 

 

 
Rycina 60.  Obecność innej osoby bliskiej podczas porodu 

 

Tabela CIV.  Osoba obecna podczas w poszczególnej grupie 

Osoba obecna 

podczas porodu 

Miejsce porodu p 

domowy 
dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital  

N % N % N % N %  

mąż 180 100,0% 100 100,0% 27 64,3% 80 79,2% 0,0000*** 

doula 40 22,2% 23 23,0% 6 14,3% 2 2,0% 0,0001*** 

dzieci 26 14,4% 14 14,0% 1 2,4% 4 4,0% 0,0086** 

 

 
Rycina 61.  Miejsce porodu a osoba obecna podczas porodu 
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 Miejsce ostatniego porodu, a wrażenia z tego porodu 

 

 W Tabelach CV i  CVI zestawiono informacje o zachowaniu osoby towarzyszącej                      

w czasie porodu i o otrzymywaniu informacji o przebiegu akcji porodowej – odpowiedzi na te 

pytanie nie zależały od miejsca porodu. 

 

Tabela CV.  Rola osoby towarzyszącej przy porodzie 

Zachowanie osoby 

towarzyszącej  

przy porodzie 

Miejsce porodu (p = 0,4562) 

Razem 
domowy 

dom  

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

obserwator 
36 

 (20,0%) 

21 

 (21,0%) 

7 

 (25,9%) 

23 

 (28,4%) 
87 

czynny udział 
131 

 (72,8%) 

72  

(72,0%) 

18 

 (66,7%) 

48 

 (59,3%) 
269 

nie dotyczy 
13 

 (7,2%) 

7 

 (7,0%) 

2 

 (7,4%) 

10 

 (12,3%) 
32 

Razem 180 100 27 81 388 

 
 

Tabela  CVI. Informacja o przebiegu akcji porodowej 

Informacja o 

przebiegu o akcji 

porodowej 

Miejsce porodu (p = 0,1801) 

Razem 
domowy 

dom  

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

tak 
167 

 (92,8%) 

93  

(93,0%) 

33 

 (82,5%) 

82 

 (90,1%) 
375 

nie 
13 

 (7,2%) 

7 

 (7,0%) 

7 

 (17,5%) 

9 

 (9,9%) 
36 

Razem 180 100 40 91 411 

 

W przypadku porodu w domu lub domu narodzin osobą udzielającą informacji była 

zawsze położna - w większości przypadków jest to spowodowane nieobecnością lekarza przy 

tego typu porodach), a w przypadku prywatnej kliniki, czy szpitala w co czwartym przypadku 

informacje pochodziły od lekarza (Tabela CVII, Rycina  62). 

 

Tabela CVII. Wskazanie osoby, która udzielała informacji o przebiegu porodu 

Osoba udzielająca 

informacji  

o przebiegu porodu 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom  

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

położna 
155 

 (100,0%) 

86 

 (100,0%) 

21 

 (77,8%) 

56 

 (77,8%) 
318 

lekarz 
0 

 (0,0%) 

0 

 (0,0%) 

6 

 (22,2%) 

16 

 (22,2%) 
22 

Razem 155 86 27 72 340 
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 Miejsce ostatniego porodu, a wrażenia z tego porodu 

 

 
Rycina 62.   Osoba udzielająca informacji o przebiegu porodu? 

 

 Pozycja w trakcie porodu zależała w znamienny statystycznie sposób od miejsca jego 

odbywania. W szpitalu najczęściej była to pozycja półsiedząca, w klinice dominowało cięcie 

cesarskie i także pozycja półsiedząca, a w domu i domu narodzin – kolankowo-łokciowa 

(Tabela CVIII).     

   

Tabela  CVIII. Pozycja w II okresie porodu 

Pozycja w trakcie 

porodu 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom  

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

siedząca 
26  

(14,4%) 

14 

 (14,0%) 

4 

 (9,8%) 

9 

 (9,1%) 
53 

półsiedząca 
12  

(6,7%) 

7  

(7,0%) 

6  

(14,6%) 

35  

(35,4%) 
60 

kuczna 
29 

 (16,1%) 

14 

 (14,0%) 

3 

 (7,3%) 

5 

 (5,1%) 
51 

kolankowo-łokciowa 
85 

 (47,2%) 

49 

 (49,0%) 

0 

 (0,0%) 

5 

 (5,1%) 
139 

na boku 
24 

 (13,3%) 

14  

(14,0%) 

2  

(4,9%) 

3  

(3,0%) 
43 

na plecach 
1  

(0,6%) 

0  

(0,0%) 

4 

 (9,8%) 

17  

(17,2%) 
22 

inne 
3 

 (1,7%) 

2 

 (2,0%) 

0 

 (0,0%) 

1 

 (1,0%) 
6 

ciecia  cesarskie 
0 

 (0,0%) 

0 

 (0,0%) 

22 

 (53,7%) 

24 

 (24,2%) 
46 

Razem 180 100 41 99 420 
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 Miejsce ostatniego porodu, a wrażenia z tego porodu 

 

W celu ułatwienia zobrazowania wyników, kolorem ciemno zielonym zaznaczono ilość 

cięć cesarskich; kolorem zielonym pozycję kolankowo – łokciową (najczęściej wskazywaną), 

zaś kolorem jasno zielonym najczęściej stosowaną pozycję w szpitalu (Tabela CVIII). 

Zachowanie intymności podczas porodu było na wyższym poziomie w przypadku, gdy 

poród odbywał się w domu lub domu narodzin (niemal 80% wskazań) niż w prywatnej klinice 

czy szpitalu (ok. połowy wskazań).  Wyniki obrazuje Tabela CIX i Rycina 64. 

 

Tabela  CIX. Warunki zachowania intymności w czasie porodu 

Zachowanie 

intymności podczas 

porodu 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom  

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

tak 
140  

(77,8%) 

79 

 (79,0%) 

22  

(52,4%) 

54 

 (53,5%) 
295 

nie mam zdania 27 (15,0%) 
14  

(14,0%) 

17  

(40,5%) 

42 

 (41,6%) 
100 

nie 
13 

 (7,2%) 

7 

 (7,0%) 

3 

 (7,1%) 

5 

 (5,0%) 
28 

Razem 180 100 42 101 423 

 

 

 
 

Rycina  64. Czy były zachowane warunki intymności podczas porodu? 
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 Miejsce ostatniego porodu, a wrażenia z tego porodu 

 

Kobiety rodzące w domu lub domu narodzin w zdecydowanej większości nie brały 

leków  przeciwbólowych podczas porodu i była to ich świadoma decyzja. W szpitalach                               

i prywatnej klinice w znacznie większej liczbie przypadków podawano leki z dyspozycji 

lekarza. Występuje istotna statystycznie zależność pomiędzy miejscem porodu                                        

a odpowiedziami na podawaniem leków (p = 0,0000***). Wyniki obrazuje Tabela CX i Rycina 

65. 

 

Tabela CX.  Stosowanie farmakologicznego łagodzenia bólu porodowego 

Otrzymanie leków 

przeciwbólowych  

podczas porodu 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom  

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

tak, na prośbę 
12  

(6,7%) 

7 

 (7,0%) 

7  

(19,4%) 

21 

 (23,3%) 
47 

tak, dyspozycja lekarza 
1 

 (0,6%) 

0 

 (0,0%) 

19  

(52,8%) 

30 

 (33,3%) 
50 

nie, z powodu świadomej 

decyzji 

155  

(86,1%) 

86  

(86,0%) 

6 

 (16,7%) 

24 

 (26,7%) 
271 

nie, nie było o tym mowy 
12  

(6,7%) 

7 

 (7,0%) 

4 

 (11,1%) 

15 

 (16,7%) 
38 

Razem 180 100 36 90 406 

 

 

 

Rycina  65. Sposoby łagodzenia bólu porodowego 
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 Miejsce ostatniego porodu, a wrażenia z tego porodu 

 

Procedury medyczne m.in. wykonywanie badania KTG (Tabela CXI, Rycina 65) oraz 

zabieg epizjotomii (Tabela CXII, Rycina 66) zdecydowanie częściej dotyczył pacjentek ze 

szpitala i prywatnej kliniki.  

 

Tabela  CXI. Badanie kardiotokograficzne w czasie porodu 

Wykonywanie  

badania KTG 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom  

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

tak, cały czas 
1 

 (0,6%) 

0 

 (0,0%) 

16 

 (38,1%) 

40 

 (39,6%) 
57 

tak, kilka razy 
38 

 (21,1%) 

23 

 (23,0%) 

8 

 (19,0%) 

31 

 (30,7%) 
100 

nie 
128  

(71,1%) 

70  

(70,0%) 

9  

(21,4%) 

19 

 (18,8%) 
226 

nie wiem 
13 

 (7,2%) 

7  

(7,0%) 

9 

 (21,4%) 

11 

 (10,9%) 
40 

Razem 180 100 42 101 423 

 

 

 
Rycina 65. Badanie kardiotokograficzne w czasie porodu 
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 Miejsce ostatniego porodu, a wrażenia z tego porodu 

 

Tabela CXII. Epizjotomia podczas porodu 

Nacięcie krocza  

podczas porodu 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom  

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

tak 
37 

 (20,6%) 

21 

 (21,0%) 

12  

(28,6%) 

45 

 (44,6%) 
115 

nie 
142 

 (78,9%) 

79 

 (79,0%) 

23 

 (54,8%) 

43 

 (42,6%) 
287 

nie wiem 
1  

(0,6%) 

0  

(0,0%) 

6 

 (14,3%) 

9 

 (8,9%) 
16 

Razem 180 100 42 101 423 

 

 

 
Rycina 66. Epizjotomia podczas porodu 

 

Moment przystawienia dziecka do piersi zależał w statystycznie istotny sposób od 
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 Miejsce ostatniego porodu, a wrażenia z tego porodu 

 

Tabela  CXIII.  Czas i miejsce przystawienia noworodka do piersi po porodzie 

Możliwość 

przystawienia dziecko 

do piersi 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom  

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

bezpośrednio po porodzie 
167  

(92,8%) 

93  

(93,0%) 

15 

 (38,5%) 

43  

(45,3%) 
318 

godzinę od porodu 
12 

 (6,7%) 

7 

 (7,0%) 

10  

(25,6%) 

13  

(13,7%) 
42 

na sali oddziału 
1 

 (0,6%) 

0  

(0,0%) 

12 

 (30,8%) 

26 

 (27,4%) 
39 

w innym czasie 
0 

 (0,0%) 

0 

 (0,0%) 

2  

(5,1%) 

6  

(6,3%) 
8 

nie, z powodu zdrowia 

matki 

0 

 (0,0%) 

0  

(0,0%) 

0  

(0,0%) 

3 

 (3,2%) 
3 

nie, z powodu zdrowia 

dziecka 

0  

(0,0%) 

0  

(0,0%) 

0  

(0,0%) 

4  

(4,2%) 
4 

Razem 180 100 39 95 414 

 

 Kolejne zestawienia dotyczą oceny opieki podczas ostatniego porodu  w zależności od 

miejsca, w którym się odbył. 

 

Tabela CXIV.  Wsparcie od położnej w czasie porodu 

Wsparcie od położnej 

w czasie porodu 

Miejsce porodu (p = 0,6151) 

Razem 
domowy 

dom  

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

tak 
155  

(86,1%) 

86  

(86,0%) 

33 

 (78,6%) 

84 

 (83,2%) 
358 

nie 
25 

 (13,9%) 

14 

 (14,0%) 

9  

(21,4%) 

17 

 (16,8%) 
65 

Razem 180 100 42 101 423 

 

 

Tabela CXV. Wsparcie od lekarza położnika w czasie porodu 

Wsparcie od lekarza 

w czasie porodu 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom  

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

tak 
27 

 (15,0%) 

14 

 (14,0%) 

35  

(83,3%) 

47 

 (46,5%) 
123 

nie 
153  

(85,0%) 

86 

 (86,0%) 

7  

(16,7%) 

54 

 (53,5%) 
300 

Razem 180 100 42 101 423 
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 Miejsce ostatniego porodu, a wrażenia z tego porodu 

 

Nie wykazano związku pomiędzy miejscem porodu a otrzymywaniem wsparcia od 

położnej (Tabela CXIV). Stwierdzono, że  wsparcie od lekarza było największe w prywatnej 

klinice oraz szpitalu (Tabela CXV) , a znikome w przypadku porodów domowych, co wynika 

z faktu, że  w większości przypadków lekarz położnik nie uczestniczyło w porodzie domowym 

w Polsce.   

Potrzeba wsparcia ze strony lekarza i położnej w czasie porodu była deklarowana przez 

niemal wszystkie kobiety, niezależnie od miejsca odbywania porodu (p = 0,9458), w tym 166 

(92,2%) kobiet rodzących w domu, 93 (93%) w domach narodzin, 40 (95,2%) w klinikach 

prywatnych oraz 94 (93,1%) w szpitalach.   

Nie widziała takiej potrzeby - 1 (0,6%) kobieta  rodząca w domu, a problem z deklaracją 

miało 13 (7,2%) kobiet rodzących w domu, 7 (7%) w domach narodzin, 2 (4,8%)  w klinikach 

prywatnych oraz 7 (6,9%) w szpitalach. 

 Częstość postrzegania różnych cech położnych – przede wszystkim tych pozytywnych 

(bo negatywne były wymieniane sporadycznie), zależało od  miejsca porodu.   

 

Tabela I CXVI. Cechy określające położną, która sprawuje opiekę podczas porodu 

Cechy położnej 

Miejsce porodu 

p domowy 
dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

N % N % N % N % 

profesjonalizm 
15

3 
85,0% 86 86,0% 33 78,6% 65 64,4% 0,0002*** 

opiekuńczość 
10

1 
56,1% 56 56,0% 11 26,2% 30 29,7% 0,0000*** 

życzliwość 66 36,7% 37 37,0% 26 61,9% 64 63,4% 0,0000*** 

zaangażowanie 81 45,0% 44 44,0% 17 40,5% 41 40,6% 0,8804 

doświadczenie zawodowe 86 47,8% 49 49,0% 11 26,2% 34 33,7% 0,0090** 

łatwość nawiązywania 

kontaktu 
12 6,7% 7 7,0% 12 28,6% 15 14,9% 0,0002*** 

rutyna 12 6,7% 7 7,0% 5 11,9% 11 10,9% 0,4812 

podmiotowe traktowanie 

pacjentek 
12 6,7% 7 7,0% 0 0,0% 8 7,9% 0,3406 

brak zaangażowania 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 6 5,9% 0,0002*** 

brak życzliwości 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 4 4,0% 0,0049** 

trudności w kontaktach 1 0,6% 0 0,0% 1 2,4% 1 1,0% 0,4655 

brak doświadczenia 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,0% 0,3624 

inne 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1 1,0% 0,3624 

brak profesjonalizmu 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 1,0000 
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 Miejsce ostatniego porodu, a wrażenia z tego porodu 

 

 Cechy pozytywne były wymieniane częściej przez kobiety rodzące w domu. Kobiety 

niezależnie od miejsca porodu opisywały położną jako profesjonalistkę, osobę opiekuńczą i 

życzliwa.  W każdej grupie wymieniono doświadczenie zawodowe i łatwość nawiązywania 

kontaktu w zbliżonym procencie. Warto zwrócić uwagę także  na kwestię braku życzliwości                   

i zaangażowania, która była  istotnie zależna statystycznie względem miejsca porodu. Wskazało 

ten fakt 4-5 % rodzących kobiet  w szpitalu i w prywatnej klinice (Tabela CXVI).  

Pozytywne cechy lekarza położnika były częściej akcentowane przez kobiety rodzące 

w szpitalu lub klinice, ale wobec faktu, że przy porodzie domowym lekarz był nieobecny, 

zestawienie w/w cech lekarza położnika nie ma praktycznego zastosowania statystycznego. 

 Jakość informacji o przebiegu porodu przekazywanych przez położną była nieco lepiej 

oceniana przez kobiety rodzące w domu. Informacje uznane za wyczerpujące deklarowało 

78,8% kobiet rodzących w domu, 79% w domu narodzin oraz 73% w prywatnej klinice  i 66,7% 

w szpitalu (Tabela  CXVII, Rycina  67). Ze względu na nieobecność lekarza przy porodzie 

domowym odpowiedzi, z których wynikają zależności statystyczne nie odzwierciedlają stanu 

faktycznego, dlatego zestawienie procentowe nie ma zastosowania praktycznego (Rycina 68).  

 Ocena opieki podczas porodu została przedstawiona w podziale na cztery zakresy 

punktowe (z powodu ogólnie wysokich ocen, wszystkie oceny do 7.  pkt zostały połączone                     

w jednej grupie). Występowały znamienne statystycznie różnice w ocenie opieki podczas 

porodu – najmniej satysfakcji odczuwały pacjentki rodzące w szpitalu (30% ocen nie wyższych 

niż 7 pkt, wobec nie więcej niż 7-8% takich ocen w trzech pozostałych grupach).  Wyniki 

obrazuje  Tab. CXVIII i Ryc. 69. 

 

Tabela CXVII. Jakość przekazywanych informacji w czasie porodu przez położną 

Przekazywanie bieżących 

informacji o porodzie przez 

położną 

Miejsce porodu (p = 0,0023**) Razem 

domowy 
dom  

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital  

wyczerpujące 
141 

 (78,8%) 

79 

 (79,0%) 

27 

 (73,0%) 

64  

(66,7%) 
311 

ogólnikowe 
26  

(14,5%) 

14  

(14,0%) 

9  

(24,3%) 

26  

(27,1%) 
75 

niezrozumiałe 
0 

 (0,0%) 

0 

 (0,0%) 

0 

 (0,0%) 

2 

 (2,1%) 
2 

brak informacji 
0 

 (0,0%) 

0 

 (0,0%) 

1 

 (2,7%) 

3  

(3,1%) 
4 

inne 
12 

 (6,7%) 

7 

 (7,0%) 

0 

 (0,0%) 

1  

(1,0%) 
20 

Razem 179 100 37 96 412 
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 Miejsce ostatniego porodu, a wrażenia z tego porodu 

 

 
Rycina  67. Jakość informacji przekazywanych przez położne podczas porodu 

 

  

 

Rycina 68.  Jakość informacji przekazywanych przez lekarza podczas porodu 
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 Miejsce ostatniego porodu, a wrażenia z tego porodu 

 

Tabela CXVIII.  Satysfakcja z opieki podczas porodu 

Ocena opieki  

podczas porodu 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom  

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

≤7 pkt 
12 

 (6,7%) 

7  

(7,0%) 

5 

 (7,3%) 

30 

 (30,0%) 
16 

8 pkt 
11  

(6,1%) 

7 

 (7,0%) 

4  

(9,8%) 

25 

 (25,0%) 
47 

9 pkt 
1  

(0,6%) 

0 

 (0,0%) 

6  

(14,6%) 

12  

(12,0%) 
19 

10 pkt 
155  

(86,6%) 

86 

 (86,0%) 

26 

 (63,4%) 

33 

 (33,0%) 
300 

Razem 179 100 41 100 420 

 

 

 
Rycina 69.  Satysfakcja z opieki podczas porodu 

 

 W tabeli CXIX przedstawiono wartości średnie (wraz z odchyleniem standardowym) 

dla ocen odczuć związanych z przebiegiem porodu w zależności od miejsca narodzin dziecka.  

Różnice pomiędzy grupami były oceniane za pomocą testu Kruskala-Wallisa i były dla 
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Na przykład czas trwania porodu był ważniejszy dla kobiet rodzących w szpitalu                         
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 Miejsce ostatniego porodu, a wrażenia z tego porodu 

 

Tabela CXIX.  Czynniki wpływające na odczucia związane z przebiegiem porodu 

Czynniki 

wpływające 

na ocenę porodu  

Miejsce porodu 

p domowy 
dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

x  s x  s x  s x  s 

opieka podczas 

porodu 
9,54 1,31 9,51 1,34 9,10 1,62 8,03 2,12 0,0000*** 

czas trwania porodu 5,93 3,26 5,97 3,24 7,41 2,86 6,97 2,73 0,0052** 

poczucie 

bezpieczeństwa 
9,53 1,26 9,51 1,29 9,59 0,92 9,16 1,80 0,1350 

obecność bliskich 9,28 1,33 9,26 1,34 7,83 2,82 8,14 2,52 0,0002*** 

możliwość porodu w 

domu 
8,61 2,41 8,56 2,43 4,32 3,42 4,02 3,30 0,0000*** 

poszanowanie 

godności 
8,48 2,43 8,46 2,47 9,34 1,46 8,72 1,91 0,1033 

brak bólu 4,62 2,93 4,54 2,91 7,61 2,59 6,81 2,86 0,0000*** 

atmosfera 

życzliwości 
8,83 2,15 8,75 2,18 9,32 1,15 8,37 2,07 0,0113* 

zapewnienie 

intymności 
7,71 2,71 7,65 2,70 8,22 2,69 7,90 2,36 0,7196 

zaufanie do położnej 9,23 1,37 9,23 1,37 9,37 1,32 8,59 2,17 0,0222* 

zaufanie do położnika 6,46 4,19 6,42 4,20 9,22 1,49 8,27 2,37 0,0012** 

wybór pozycji do 

porodu 
9,14 1,43 9,16 1,41 6,93 3,22 6,94 2,64 0,0000*** 

stały kontakt z 

położną 
7,86 2,45 7,78 2,47 8,27 2,47 8,08 2,41 0,1099 

zgodność z naturą 8,37 2,00 8,40 1,97 5,10 3,02 6,61 2,88 0,0000*** 

 

 

Jak wynika z analizy pytania o emocje, które były  odczuwane przy wspomnieniu                       

o narodzinach dziecka -  w przypadku porodów w domu lub domu narodzin częściej pojawiała 

się radość, a rzadziej niepokój, ulga czy przyjemność.  

Różnice w częstości występowania tych odczuć były znamienne statystycznie,                                 

a poczucie spokoju, lęku i zdenerwowania dotyczyło zbliżonego odsetka kobiet                                          

w porównywanych grupach (Tabela CXX, Rycina 71). 

Z odpowiedzi na pytanie związane z uczuciami, które pojawiały się bezpośrednio po 

porodzie zdecydowanie kobiety rodzące w domu odczuwały częściej pozytywne emocje. 

Natomiast lęk odczuwany był tylko w warunkach szpitalnych.  

Wyniki obrazuje   Tabela  CXXI i Rycina 72. 
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 Miejsce ostatniego porodu, a wrażenia z tego porodu 

 

Tabela CXX. Emocje kobiet związane z doświadczeniem porodowym 

Odczucia kobiet na 

myśl o porodzie  

Miejsce porodu 

p 
domowy 

dom  

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

N % N % N % N %  

radość 151 83,9% 86 86,0% 28 66,7% 60 59,4% 0,0000*** 

spokój 52 28,9% 30 30,0% 16 38,1% 31 30,7% 0,7109 

lęk 39 21,7% 21 21,0% 10 23,8% 30 29,7% 0,4183 

zdenerwowanie 37 20,6% 21 21,0% 10 23,8% 23 22,8% 0,9525 

niepokój 25 13,9% 14 14,0% 9 21,4% 36 35,6% 0,0001*** 

przyjemność 2 1,1% 0 0,0% 4 9,5% 11 10,9% 0,0000*** 

ulga 0 0,0% 0 0,0% 2 4,8% 2 2,0% 0,0158* 

 

 
Rycina  71.  Emocje kobiet związane z doświadczeniem porodu 

 

84%

29%

22%

21%

14%

1%

86%

30%

21%

21%

14%

67%

38%

24%

24%

21%

10%

5%

59%

31%

30%

23%

36%

11%

2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

radość

spokój

lęk

zdenerwowanie

niepokój

przyjemność

ulga

Procent osób

Miejsce porodu a emocje podczas porodu

domowy dom narodzin prywatna klinika szpital



 

143 

 

 Miejsce ostatniego porodu, a wrażenia z tego porodu 

 

Tabela  CXXI. Emocje odczuwane bezpośrednio po porodzie 

Emocje odczuwane 

bezpośrednio  

po porodzie 

Miejsce porodu 

p 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

N % N % N % N %  

radość 165 91,7% 93 93,0% 34 81,0% 86 85,1% 0,0600 

spokój 164 91,1% 93 93,0% 30 71,4% 64 63,4% 0,0000*** 

przyjemność 91 50,6% 51 51,0% 11 26,2% 34 33,7% 0,0019** 

niepokój 12 6,7% 7 7,0% 2 4,8% 13 12,9% 0,2209 

zdenerwowanie 12 6,7% 7 7,0% 0 0,0% 9 8,9% 0,2771 

lęk 0 0,0% 0 0,0% 2 4,8% 7 6,9% 0,0003*** 

inne 1 0,6% 0 0,0% 1 2,4% 3 3,0% 0,1658 

 

 
Rycina 72.  Emocje odczuwane bezpośrednio po porodzie 
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 Zależności między doświadczeniem porodowym a preferencjami 

 

ZALEŻNOŚCI MIĘDZY DOŚWIADCZENIEM PORODOWYM                               

A PREFERENCJAMI 

 

W tej części analizowano powiązania miejsca ostatniego porodu z hipotetycznym 

wyborem miejsca kolejnego porodu, a przede wszystkim – jakie jest uzasadnienie takiego,                       

a nie innego wyboru.  

 Jak widać, ankietowane kobiety w większości były stałe we wskazywaniu miejsca 

porodu – kobiety rodzące w domu, w większości chciały nadal rodzić w domu, rodzące                             

w klinice czy w szpitalu także w większości wskazywały  takie samo miejsce, choć                                      

w przypadku szpitala „odpływ” osób do innych miejsc był  największy i wynosił 27,8%. 

Wykazana zależność była istotna statystycznie, co oznacza, że preferencje odnośnie miejsca 

kolejnego porodu były zdeterminowane przez doświadczenie kobiety rodzącej w danym 

miejscu. Wyniki obrazuje Tabela  CXXII  i Rycina 72. 

Dodatkowo zestawiono uzasadnienia wyboru miejsca kolejnego porodu względem 

wskazywanej odpowiedzi.  

Wybór uzasadnienia był odmienny dla planowanych porodów w domu – kobiety 

wybierały dom z uwagi na poczucie bezpieczeństwa w miejscu, które znają i przebywają jej 

bliscy.  

Wybór porodu w prywatnej klinice był w głównej mierze podyktowany komfortem 

psychicznym i fizycznym, który wynikał z jakości opieki. Kobiety, które chciały rodzić                            

w szpitalu czuły się  w nim bezpiecznie z uwagi na zagwarantowane zaplecze medyczne                        

w postaci sprzętu oraz fachowość kadry medycznej (Tabela  CXXIII, Rycina  73). 

 

Tabela  CXXII. Wybór miejsca kolejnego porodu a doświadczenie porodowe 

Preferowane miejsce 

kolejnego porodu 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

w domu 
168 

 (93,3%) 

93 

 (93,0%) 

3 

 (7,1%) 

10 

 (9,9%) 
274 

w domu narodzin 
12  

(6,7%) 

7 

 (7,0%) 

0 

 (0,0%) 

3 

 (3,0%) 
22 

w szpitalu 
0 

 (0,0%) 

0 

 (0,0%) 

2 

 (4,8%) 

73 

 (72,3%) 
75 

w prywatnej klinice 
0  

(0,0%) 

0 

 (0,0%) 

37 

 (88,1%) 

15  

(14,9%) 
52 

Razem 180 100 42 101 423 
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 Zależności między doświadczeniem porodowym a preferencjami 

 

 
Rycina 72.  Preferowane miejsce kolejnego porodu 

 

 

 Tabela  CXXIII. Preferowane miejsce kolejnego wyboru z uzasadnieniem 

Uzasadnienie wyboru 

Preferowane miejsce kolejnego porodu 

 (p = 0,0000***) 

Razem 

w domu 
w domu 

narodzin 
w szpitalu 

w 

prywatnej 

klinice 

poczucie 

bezpieczeństwa 

180 

(65,7%) 

22 

(100,0%) 

30  

(40,0%) 

19  

(36,5%) 
251 

sprzęt i zespół 

medyczny 

12 

 (4,4%) 

0 

 (0,0%) 

33 

 (44,0%) 

0 

 (0,0%) 
45 

bezpłatna opieka 
1  

(0,4%) 

0 

 (0,0%) 

0  

(0,0%) 

0  

(0,0%) 
1 

przyjazna miła obsługa 
0  

(0,0%) 

0 

 (0,0%) 

2 

 (2,7%) 

5 

 (9,6%) 
7 

komfort psychiczny i 

fizyczny 

61 

 (22,3%) 

0  

(0,0%) 

4 

 (5,3%) 

20 

 (38,5%) 
85 

brak uzasadnienia 
20 

 (7,3%) 

0 

 (0,0%) 

6 

 (8,0%) 

8 

 (15,4%) 
34 

Razem 274 22 75 52 423 
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 Zależności między doświadczeniem porodowym a preferencjami 

 

 
Rycina  73. Preferowane miejsce kolejnego porodu a uzasadnienie wyboru 

  

   Kobiety rodzące w domu w 100% wybierały określenia pozytywne dotyczące porodu, 

podczas gdy wśród rodzących w szpitalach (a w jeszcze większym stopniu w prywatnej klinice) 

większość traktowała poród, jako zdarzenie zdrowotne niosące za sobą pewne ryzyko 

dodatkowej interwencji medycznej. Występowała istotna statystycznie zależność pomiędzy 

miejscem porodu a odpowiedziami na rozpatrywane pytanie (wartość prawdopodobieństwa 

testowego p = 0,0000***). Wyniki obrazuje Tabela CXXIV i Rycina 74. 

 

Tabela  CXXIV. Określenie porodu naturalnego a miejsce porodu 

Określenie porodu 

naturalnego 

Miejsce porodu (p = 0,0000***) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

wydarzenie 

bezpieczne, kończące 

się pomyślnie 

180  

(100,0%) 

100 

 (100,0%) 

15  

(35,7%) 

43 

 (42,6%) 
338 

może wymagać 

interwencji 

medycznej 

0  

(0,0%) 

0 

 (0,0%) 

27 

 (64,3%) 

58 

 (57,4%) 
85 

Razem 180 100 42 101 423 
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 Zależności między doświadczeniem porodowym a preferencjami 

 

 
Rycina  74. Opinia kobiet określająca poród 

 

 Postrzeganie porodu naturalnego było  odmienne, w zależności od miejsca ostatniego 

porodu. Kobiety rodzące w domu akcentowały na przykład możliwość wyboru pozycji porodu, 

czy brak konieczności korzystania z leków przeciwbólowych. Ale rodzące w szpitalu lub                       

w klinice bardziej doceniały obecność męża, czy stosowanie pewnych udogodnień, a także 

uczęszczanie do szkoły rodzenia.  

W kolejnej analizie zestawiono dane ogólne wszystkich porodów z wywiadu 

respondentek w każdej z badanych grup względem ostatniego miejsca porodu.  

 Procenty w poniższej Tabeli CXXVI i Rycinie 75 dla poszczególnych miejsc porodów 

mogą przekraczać 100%, bowiem jedna kobieta mogła mieć kilka porodów – różnych 

rodzajów. 

 Oczywiste, że 100% kobiet rodzących w domu miało za sobą co najmniej jeden poród 

naturalny. Jako że cięcie cesarskie w wywiadzie położniczym jest czynnikiem 

dyskwalifikującym kolejną ciążę do porodu domowego, w tej grupie kobiety nie miały 

wcześniej porodów zakończonych drogą operacyjną. Tak więc, brak doświadczeń z porodami 

za pomocą cięcia cesarskiego jest warunkiem bezwzględnym do podjęcia próby porodu 

naturalnego w domu. Natomiast w domu narodzin, była możliwość próby porodu naturalnego 

po cięciu cesarskim. Warto zauważyć, że wśród pacjentek prywatnych klinik występował 

szczególnie wysoki     odsetek porodów zakończonych drogą cięcia cesarskiego – to może być  
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 Zależności między doświadczeniem porodowym a preferencjami 

 

kwestia stosowania tego typu porodu „na życzenie”. Ponadto, z przedstawionych danych 

wynika, że co trzecia pacjentka rodząca w szpitalu miała wykonane cięcie cesarskie (Tabela 

CXXVII).  

 

Tabela CXXVI. Stwierdzenia kobiet określające poród naturalny w zależności od miejsca 

porodu 

Stwierdzenia określające  

poród naturalny 

Miejsce porodu 

p 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

N % N % N % N %  

świadome uczestniczenie             

w porodzie 
131 72,8% 72 72,0% 31 73,8% 73 72,3% 0,9964 

w dowolnej pozycji 140 77,8% 79 79,0% 22 52,4% 35 34,7% 0,0000*** 

bez środków 

farmakologicznych 
116 64,4% 63 63,0% 7 16,7% 11 10,9% 0,0000*** 

z mężem/osobą 

towarzyszącą 
64 35,6% 37 37,0% 30 71,4% 64 63,4% 0,0000*** 

poród bez lęku 41 22,8% 21 21,0% 5 11,9% 26 25,7% 0,3284 

stosowanie udogodnień 11 6,1% 7 7,0% 7 16,7% 23 22,8% 0,0001*** 

poród po szkole rodzenia 0 0,0% 0 0,0% 9 21,4% 21 20,8% 0,0000*** 

w wodzie 13 7,2% 7 7,0% 1 2,4% 4 4,0% 0,4933 

ból 0 0,0% 0 0,0% 2 4,8% 1 1,0% 0,0077** 
  

 
 

Rycina  75. Ilość poszczególnych porodów w badanych grupach 
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Tabela CXXVII. Zestawienie wszystkich porodów w badanych grupach 

Wystąpienie porodów 

poszczególnych 

rodzajów 

Miejsce porodu p 

domowy 
dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital  

N % N % N % N %  

porody naturalne 180 100,0% 99 99,0% 16 38,1% 67 66,3% 0,0000*** 

indukowane medycznie 0 0% 0 0% 5 11,9% 14 13,9% 0,3090 

cięcie cesarskie 0 0% 1 1,0% 23 54,8% 33 32,7% 0,0000*** 
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 Charakterystyka grupy kontrolnej – kobiety, które jeszcze nie rodziły 

CHARAKTERYSTYKA GRUPY KONTROLNEJ – KOBIETY, KTÓRE 

JESZCZE NIE RODZIŁY  

 

 

 Analiza dotyczyła 150.  kobiet, które jeszcze nie rodziły  w swoim życiu. Najliczniejszą 

grupę stanowiły respondentki w wieku 22, lat (ponad połowa badanej społeczności). Badaną 

zbiorowość można w zasadzie uznać za jednorodną pod względem wieku, ponieważ grupa 

respondentek  to kobiety młode (Tabela  CXXVIII, Rycina 76).  

 

Tabela CXXVIII. Wiek grupy kontrolnej 

Wiek [lata] Liczność Procent 

21 29 19,3% 

22 88 58,7% 

23 9 6,0% 

24 6 4,0% 

26 3 2,0% 

27 6 4,0% 

28 3 2,0% 

30 3 2,0% 

34 3 2,0% 

 

 

 
 

Rycina 76. Wiek [lata] 
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 Charakterystyka grupy kontrolnej – kobiety, które jeszcze nie rodziły 

  

Aż 80% respondentek to osoby nie będące w żadnym związku (formalnym                                       

i nieformalnym), co jest oczywiście związane z ich młodym wiekiem (Tabela  CXXIX, Rycina 

77). 

Tabela CXXIX.  Stan cywilny 

Stan cywilny Liczność Procent 

panna 120 80,0% 

mężatka 16 10,7% 

związek nieformalny 14 9,3% 

 

 

 
Rycina  77. Stan cywilny 

 

 Zdecydowana większość ankietowanych kobiet zamieszkiwała miasta (w tym aż 36% 

duże miasto). Osoby mieszkające na wsi to 17% całej badanej grupy (Tabela  CXXX, Rycina  

78). 

Analizując poziom edukacji, można stwierdzić, że co trzecia respondentka posiadała 

wyksztalcenie średnie, ukończone studia I bądź II stopnia miała co szósta ankietowana kobieta. 

Natomiast prawie połowa pań nadal była w trakcie nauki na szczeblu wyższym.  Wyniki 

obrazuje Tabela CXXXI i Rycina  79. 

 

Tabela CXXX.  Miejsce zamieszkania 

Miejsce zamieszkania Liczność Procent 

wieś 26 17,3% 

miasto do 5 tys. 15 10,0% 

miasto 5-25 tys. 24 16,0% 

miasto 25-40 tys. 4 2,7% 

miasto 40-100 tys. 11 7,3% 

miasto 100-200 tys. 16 10,7% 

miasto powyżej 200 tys. 54 36,0% 
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Rycina  78.  Miejsce zamieszkania 

 

Tabela CXXXI.  Poziom wykształcenia 

Wykształcenie Liczność Procent 

średnie 53 35,3% 

zawodowe 4 2,7% 

licencjat 11 7,3% 

magister 12 8,0% 

w trakcie studiów 70 46,7% 

 

 

Rycina 79.  Wykształcenie 

17%

10%

16%

3%

7%

11%

36%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

wieś

miasto do 5 tys.

miasto 5-25 tys.

miasto 25-40 tys.

miasto 40-100 tys.

miasto 100-200 tys.

miasto powyżej 200 tys.

Procent osób

35%

3%

7%

8%

47%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

średnie

zawodowe

licencjat

magister

w trakcie studiów

Procent osób



 

153 

 

 Charakterystyka grupy kontrolnej – kobiety, które jeszcze nie rodziły 

Co dziesiąta ankietowana kobieta deklarowała, że nie planuje posiadania dzieci                            

w przyszłości. Większość badanych chciała mieć troje (49,3%), albo dwoje (24,7%) dzieci. 

Wyniki obrazuje Tabela CXXXII i  Rycina 80. 

 

Tabela  CXXXII.  Planowanie potomstwa 

Ilość planowanych dzieci Liczność Procent 

0 16 10,7% 

1 15 10,0% 

2 37 24,7% 

3 74 49,3% 

4 4 2,7% 

6 4 2,7% 

 

 

Rycina  80. Planowanie potomstwa 

 

Za pomocą standaryzowanego kwestionariusza FAS wyznaczono punktową miarę 

oceny sytuacji materialnej, której dokładny rozkład przedstawiono w Tabeli CXXXIII i Rycinie 

81. Jak widać większość kobiet oceniała swoją sytuację materialną na poziomie średnim                               

i dobrym. 
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Tabela  CXXXIII.  Miara oceny sytuacji materialnej (FAS) 

FAS (pkt) Liczność Procent 

2 4 2,7% 

3 15 10,0% 

4 23 15,3% 

5 18 12,0% 

6 35 23,3% 

7 26 17,3% 

8 19 12,7% 

9 10 6,7% 

 

 

Rycina 81.  Skala FAS 

 

Połowa ankietowanych kobiet posiadała średni status materialny, co piąta wysoki, 

natomiast 28% badanych zakwalifikowało się do kategorii najmniej zamożnych (Tabela  

CXXXIV, Rycina 82). 
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 Charakterystyka grupy kontrolnej – kobiety, które jeszcze nie rodziły 

Tabela  CXXXIV.  Skala FAS 

Poziom zasobów materialnych rodziny (FAS) Liczność Procent 

niski 42 28,0% 

średni 79 52,7% 

wysoki 29 19,3% 

 

 

Rycina  82. Status materialny 
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 Opinie  na temat porodu 

 

OPINIE  NA TEMAT PORODU 

 

W przypadku  większości ankietowanych kobiet, które jeszcze nie rodziły, pierwszym 

skojarzeniem z porodem były narodziny dziecka. Aż 60% badanych utożsamiało poród                          

z bólem, a 40% z emocjami pozytywnymi, czyli radością (Tabela CXXXV, Rycina 83). 

 

Tabela  CXXXV. Skojarzenia określające poród naturalny 

Skojarzenia z porodem Liczność Procent1) 

narodziny dziecka 118 78,7% 

ból 91 60,7% 

radość 59 39,3% 

położna 44 29,3% 

szpital 40 26,7% 

zmęczenie 38 25,3% 

podekscytowanie 30 20,0% 

strach 29 19,3% 

położnik 4 2,7% 

bezradność 3 2,0% 

1) Suma nie musi wynosić 100% gdyż można było wskazać dowolną liczbę wariantów odpowiedzi 

 

 

Rycina 83. Skojarzenia określające poród 
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 Opinie  na temat porodu 

 

Aż 2/3 ankietowanych kobiet było  zdania, że poród naturalnymi siłami może wymagać 

interwencji medycznej (Tabela CXXXVI). 

 

Tabela  CXXXVI. Określenie porodu 

Poród naturalny to wydarzenie Liczność Procent 

bezpieczne, kończące się pomyślnie 56 37,3% 

mogące wymagać interwencji medycznej 94 62,7% 

 

Ponad połowa respondentek (52%) kojarzyła poród naturalny z możliwością przyjęcia 

dogodnej pozycji, a ponad 1/3 osób określała poród jako wydarzenie rodzinne                                                   

z uczestniczeniem osoby towarzyszącej (partner, mąż).  Inne wskazania zawiera Tabela 

CXXXVII i Rycina  84 

Niemalże wszystkie ankietowane (98%) były zdania, że kobieta powinna mieć 

możliwość decydowania o przebiegu porodu. Wyniki obrazuje Tabela CXXXVIII. 

Większość kobiet wybrałaby poród w szpitalu (39,4%)  bądź prywatnej klinice (3/4 

ankietowanych kobiet). Na poród domowy zdecydowałoby się tylko 2% respondentek. Wyniki 

obrazuje Tabela CXXXIX i  Rycina  85. 

Kobiety raczej pozytywnie oceniały poziom swojej wiedzy na temat ciąży. Tylko 

niecałe 10% stwierdziło, że jest ona niewielka (Tabela CXL, Rycina 86). 

 

Tabela  CXXXVII. Stwierdzenia określające poród naturalny 

Stwierdzenia 

 określające poród naturalny 
Liczność Procent1) 

w dowolnej pozycji 78 52,0% 

z mężem/osobą towarzyszącą 54 36,0% 

poród bez lęku 42 28,0% 

stosowanie udogodnień 33 22,0% 

poród po szkole rodzenia 30 20,0% 

świadome uczestniczenie w porodzie 26 17,3% 

bez stosowania środków farmakologicznych 18 12,0% 

w wodzie 4 2,7% 

brak wyboru 11 7,3% 

1) Suma nie musi wynosić 100% gdyż można było wskazać dowolną liczbę wariantów odpowiedzi 
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Rycina 84. Skojarzenia określające poród naturalny 

 

Tabela  CXXXVIII.  Świadomy udział w porodzie 

Czy kobieta powinna świadomie 

decydować  o przebiegu porodu? 
Liczność Procent 

tak 147 98,0% 

nie 3 2,0% 

 

Tabela  CXIX. Preferencje względem miejsca porodu 

Preferowany rodzaj porodu Liczność Procent 

w domu 3 2,0% 

w domu narodzin 36 24,0% 

w szpitalu 59 39,3% 

w prywatnej klinice 52 34,7% 

 

Tabela  CXL. Samoocena wiedzy o ciąży 

Samoocena wiedzy na temat ciąży Liczność Procent 

niewielka 12 8,0% 

wystarczająca 61 40,7% 

dobra 36 24,0% 

bardzo dobra 41 27,3% 
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Rycina  85. Preferencje względem miejsca porodu 

 

 

Rycina 86.  Samoocena wiedzy o ciąży 

 

Nieco wyższy odsetek badanych (16%) przyznał się do niewielkiej wiedzy na temat 

porodu. Pozostałe uznały swój zasób wiadomości na ten temat za wystarczający (15,3%),                           

a nawet zaawansowany. 

Wyniki obrazuje Tabela CXLI i  Rycina  87. 
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Tabela  CXLI.  Samoocena wiedzy o porodzie 

Samoocena wiedzy na temat porodu Liczność Procent 

niewielka 24 16,0% 

wystarczająca 23 15,3% 

dobra 60 40,0% 

bardzo dobra 43 28,7% 

 

 

Rycina  87. Samoocena wiedzy o porodzie 

 

Co czwarta kobieta (26,7%) deklarowała, że w przypadku zajścia w ciążę nie 

uczestniczyłaby w zajęciach szkoły rodzenia (Tabela CXLII). 

 

Tabela  CXLII. Uczestnictwo w szkole rodzenia 

Korzystanie z zajęć w szkole rodzenia Liczność Procent 

tak, samodzielnie 42 28,0% 

tak, z osobą towarzyszącą 68 45,3% 

nie 40 26,7% 

 

Głównym źródłem wiedzy dla kobiet w przypadku zajścia w ciążę byłyby książki 

(77,3%), a także pomoc specjalistów: położnej (53,3%) i lekarza (40,7%). Wyniki obrazuje 

Tabela  CXLIII i Rycina 88. 
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Tabela  CXLIII. Źródła wiedzy o ciąży i porodzie 

Źródła wiedzy na temat przyszłej ciąży i porodu Liczność Procent1) 

książki 116 77,3% 

wizyty u położnej 80 53,3% 

wizyty u lekarza 61 40,7% 

Internet 47 31,3% 

rodzina 42 28,0% 

koleżanki 26 17,3% 

czasopisma 25 16,7% 

inne (studia) 8 5,3% 

radio 4 2,7% 

TVP 3 2,0% 

brak wyboru 4 2,7% 

1) Suma nie musi wynosić 100% gdyż można było wskazać dowolną liczbę wariantów odpowiedzi 

 

 

Rycina 89. Źródła wiedzy o ciąży i porodzie 
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 Poziom wiedzy na temat ciąży i porodu 

POZIOM WIEDZY NA TEMAT CIĄŻY I PORODU 

 

Zdecydowana większość ankietowanych, które jeszcze nie rodziły,  była zdania, że 

kobieta ma możliwość wyboru miejsca porodu (Tabela CXLIV). 

 

Tabela CXLIV. Wybór miejsca porodu 

Czy kobieta ma możliwość wyboru miejsca porodu? Liczność Procent 

tak 139 92,7% 

nie 7 4,7% 

nie wiem 4 2,7% 

 

Większość respondentek była świadoma, że kobieta w I fazie porodu może podejmować 

pewne czynności łagodzące ból i zwiększające jej komfort. Można jednak stwierdzić, że spory 

odsetek badanych w kilku przypadkach wybierał opcję „nie wiem”, co może wynikać z ich 

braku doświadczenia (Tabela CXLV). 

 

Tabela ICXLV.  Możliwości w I okresie porodu 

Czy w I okresie porodu można 

podejmować  następujące aktywności 

Wskazania ankietowanych kobiet 

tak nie nie wiem 

spacerować 123 82,0% 4 2,7% 23 15,3% 

korzystać z prysznica/wanny 119 79,3% 8 5,3% 23 15,3% 

pić 130 86,7% 8 5,3% 12 8,0% 

przyjmować dowolna pozycję 130 86,7% 8 5,3% 12 8,0% 

korzystać z udogodnień porodowych 126 84,0% 0 0,0% 24 16,0% 

 

Zdecydowana większość kobiet wiedziała, że po porodzie możliwy (i wskazany) jest 

kontakt z noworodkiem „skóra do skóry” (STS). Najczęściej wskazywany, odpowiedni czas 

kontaktu z dzieckiem ankietowane kobiety oceniały na dwie godz. Wyniki obrazuje Tabela  

CXLVI i  Rycina 89.  

Aż ¾ kobiet było  zdania, że maż/partner powinien mieć możliwość towarzyszenia 

kobiecie podczas porodu (Rycina  90 i Tabela CXLVII). 

Głównym zadaniem osoby towarzyszącej powinien być czynny udział, wsparcie, pomoc 

dla rodzącej kobiety, a nie tylko rola obserwatora (Tabela  CXLVIII). 



 

163 

 

 Poziom wiedzy na temat ciąży i porodu 

 

Tabela CXLVI. Możliwość kontaktu STS 

Możliwość kontaktu z noworodkiem  

„skóra do skóry” 
Liczność Procent 

tak 134 89,3% 

nie 8 5,3% 

nie wiem 8 5,3% 

Czas trwania kontaktu STS Liczność Procent 

mniej niż 2 h 12 8,0% 

2 h 75 50,0% 

więcej niż 2 h 29 19,3% 

nie wiem 34 22,7% 

 

 

Rycina 1. Kontakt STS 

 

 

Rycina 2. Obecność ojca dziecka podczas porodu. 
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 Poziom wiedzy na temat ciąży i porodu 

 

Tabela II CXLVII.  Obecność ojca dziecka podczas porodu 

Obecność ojca podczas porodu Liczność Procent 

tak 115 76,7% 

nie 23 15,3% 

nie wiem 12 8,0% 

 

Tabela  CXLVIII. Postawa osoby bliskiej podczas porodu 

Rola osoby towarzyszącej podczas porodu Liczność Procent 

obserwator 42 28,0% 

czynny udział w porodzie 89 59,3% 

nie wiem 19 12,7% 

 

Prawie wszystkie respondentki były  zdania, że kobieta powinna być informowana                              

o akcji porodowej (Tabela  CXLIX). 

 

Tabela CXLIX.  Potrzeba informowania kobiet o akcji porodowej 

 

 

Zdecydowana większość badanych uważała, że kobieta powinna mieć możliwość 

wyboru dogodnej pozycji do porodu (Tabela  CL, Rycina  91). 

 

Tabela CL.  Wybór pozycji do porodu 

Czy kobieta powinna móc wybrać pozycję do 

porodu? 
Liczność Procent 

tak 119 79,3% 

nie 12 8,0% 

nie wiem 19 12,7% 

Czy kobieta powinna być informowana o akcji 

porodowej? 
Liczność Procent 

tak 146 97,3% 

nie wiem 4 2,7% 
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Rycina 3. Wybór pozycji do porodu 

 

Co trzecia kobieta była  zdania, że najwygodniejszą pozycją porodową jest pozycja 

kuczna (Tabela CLI). 

 

Tabela CLI.  Preferowana pozycja do porodu 

W jakiej pozycji powinien odbywać się poród? Liczność Procent 

kuczna 53 35,3% 

półsiedząca 19 12,7% 

na plecach 12 8,0% 

siedząca 11 7,3% 

inne ( klęcząca) 8 5,3% 

wisząca 7 4,7% 

kolankowo-łokciowa 4 2,7% 

na boku 4 2,7% 

nie wiem 32 21,3% 

 

 

W hierarchii ważności niezbędnym elementem podczas porodu było dla kobiet 

zachowanie intymności oraz monitorowanie zdrowia dziecka (badanie KTG). Zdecydowanie 

najmniej kobiet zwracało uwagę na konieczność nacinania krocza (Tabela CLII). 

Prawie 2/3 badanych  było zdania, że dziecko powinno być przystawiane do piersi zaraz 

po porodzie (Tabela CLIII, Rycina 92). 
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Tabela CLII. Ważność czynności porodowych 

Wskazane elementy porodu 
Wskazania ankietowanych kobiet 

tak nie nie wiem 

intymność podczas porodu 123 82,0% 12 8,0% 15 10,0% 

otrzymanie leków przeciwbólowych 114 76,0% 6 4,0% 30 20,0% 

wykonywanie badanie KTG 131 87,3% 12 8,0% 7 4,7% 

nacinanie krocza 16 10,7% 67 44,7% 67 44,7% 

 

Tabela CLIIIIII.  Czas zainicjowania karmienia piersią 

Czy kobieta powinna przystawić dziecko do piersi? Liczność Procent 

od razu po porodzie 92 61,3% 

po godzinie od porodu 35 23,3% 

na sali oddziału położniczego 23 15,3% 

 

 

Rycina 4. Czas zainicjowania karmienia piersią 

 

Respondentki podczas porodu oczekiwałyby wsparcia przede wszystkim od położnej, 

ale również od lekarza obecnego przy porodzie (Tabela CLIV). 

 

Tabela  CLIV. Kto powinien udzielić wsparcia przy porodzie? 

Wsparcie podczas porodu Liczność Procent1) 

od położnej 150 100,0% 

od lekarza 143 95,3% 

1) Suma nie musi wynosić 100% gdyż można było wskazać dowolną liczbę wariantów odpowiedzi 

od razu po 
porodzie

62%

po godzinie od 
porodu
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15%
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Respondentki najczęściej wskazywały trzy cechy, które wyróżniają postawę położnej: 

w przeważającym procencie  to profesjonalizm, a następnie zaangażowanie i życzliwość 

(Tabela CLV, Rycina 93). 

 

Tabela CLV.  Pożądane cechy położnej 

Pożądane cechy położnej Liczność Procent1) 

profesjonalizm 127 84,7% 

zaangażowanie 98 65,3% 

życzliwość 94 62,7% 

opiekuńczość 63 42,0% 

doświadczenie zawodowe 37 24,7% 

łatwość nawiązywania kontaktu 34 22,7% 

podmiotowość w traktowaniu pacjentek 3 2,0% 

1) Suma nie musi wynosić 100% gdyż można było wskazać dowolną liczbę wariantów odpowiedzi 

 

 

Rycina 5. Pożądane cechy położnej 

 

W przypadku lekarza na pierwszym miejscu preferowany był  również profesjonalizm 

(aż 100% wskazań), blisko ⅔ ankietowanych wskazało na doświadczenie zawodowe oraz 

życzliwość (Tabela  CLVI i Rycina 94). 
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Tabela CLVI.  Pożądane cechy lekarza położnika 

Pożądane cechy lekarza położnika Liczność Procent1) 

profesjonalizm 150 100,0% 

doświadczenie zawodowe 93 62,0% 

zaangażowanie 67 44,7% 

życzliwość 67 44,7% 

łatwość nawiązywania kontaktu 27 18,0% 

opiekuńczość 15 10,0% 

podmiotowość w traktowaniu pacjentek 3 2,0% 

1) Suma nie musi wynosić 100% gdyż można było wskazać dowolną liczbę wariantów odpowiedzi 

 

 

Rycina 6. Pożądane cechy lekarza położnika 

 

Zdaniem ankietowanych zarówno położna, jak i lekarz powinni przekazywać 

informację na temat przebiegu porodu. Tylko co piata respondentka uznała, że powinny to być 

tylko te wiadomości, które personel uzna za konieczne. Oczekiwały także  podmiotowego 

traktowania przez personel medyczny zarówno podczas porodu, jak i podczas połogu  (Tabela 

CLVII i CLVIII). 

Dwie na trzy kobiety kojarzyły poród ze stanem radości, ale już dla połowy 

respondentek było  to słowo o wydźwięku budzącym negatywne emocje niepokój i lęk  (Tabela 

CLIX, Rycina 95). 
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Tabela CLVII.  Przekazywanie informacji przez położną 

Czy położna powinna przekazywać 

kobiecie  

informacje na temat porodu? 

Liczność Procent 

tak 115 76,7% 

tylko te, które uważa za stosowne 31 20,7% 

nie wiem 4 2,7% 

Zainteresowanie  

rodzącą kobietą 

Wskazania ankietowanych kobiet 

tak nie nie wiem 

uspokajanie przez położną 150 100,0% 0 0,0% 0 0,0% 

zainteresowanie położnej psychiką 

w połogu 
143 95,3% 0 0,0% 7 4,7% 

 

Tabela CLVIII.  Przekazywanie informacji przez lekarza położnika 

Czy lekarz powinien przekazywać  

informacje na temat porodu? 
Liczność Procent 

tak 117 78,0% 

tylko te, które uważa za stosowne 33 22,0% 

nie wiem 0 0,0% 

Zainteresowanie personelu  

rodzącą kobietą 

Wskazania ankietowanych kobiet 

tak nie nie wiem 

uspokajanie przez lekarza 147 98,0% 0 0,0% 3 2,0% 

zainteresowanie lekarza psychiką 

w połogu 
143 95,3% 4 2,7% 3 2,0% 

 

Tabela CLIX. Emocje skojarzone z porodem 

Emocje kojarzące się z porodem Liczność Procent1) 

radość 99 66,0% 

niepokój 79 52,7% 

lęk 65 43,3% 

zdenerwowanie 60 40,0% 

inne 18 12,0% 

przyjemność 15 10,0% 

spokój 13 8,7% 
1) Suma nie musi wynosić 100%,  gdyż można było wskazać dowolną liczbę wariantów odpowiedzi 

 

Natomiast większość badanych była  zdania, że po porodzie stan emocjonalny kobiety 

znacznie się poprawia i odczuwane są  wtedy przede wszystkim radość, spokój i przyjemność 

(Tabela CLX, Rycina 96). 
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Rycina 7. Emocje skojarzone z porodem 

 

Tabela CLX.  Emocje kojarzone z okresem po porodzie 

Emocje po urodzeniu dziecka Liczność Procent1) 

radość 127 84,7% 

spokój 67 44,7% 

przyjemność 37 24,7% 

niepokój 36 24,0% 

zdenerwowanie 32 21,3% 

lęk 24 16,0% 

inne 10 6,7% 

brak odpowiedzi 4 2,7% 

1) Suma nie musi wynosić 100% gdyż można było wskazać dowolną liczbę wariantów odpowiedzi 

 

 

Rycina 8. Emocje po porodzie 
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Badane za najbardziej istotne elementy udanego porodu uznały  poczucie 

bezpieczeństwa i podmiotowego traktowania przez personel medyczny. Takie czynniki jak brak 

bólu i skrócenie czasu porodu znalazły się na dalszych pozycjach (Tabela  CLXI, Rycina 97). 

 

Tabela  CLXI.  Cechy udanego porodu 

Najważniejsze cechy udanego porodu 
Średnia ocena   

(1-10) 

zaufanie do położnej 9,05 

poczucie bezpieczeństwa 8,91 

poszanowanie godności 8,61 

zapewnienie intymności 8,48 

zaufanie do położnika 8,33 

atmosfera życzliwości 7,99 

możliwość kontaktu z położna 7,97 

czas trwania porodu 7,64 

brak bólu 7,57 

obecność bliskich 7,35 

możliwość wyboru pozycji porodowej 7,19 

zgodność z naturą 6,35 

możliwość porodu w domu 4,96 

 

 

Rycina 9. Cechy udanego porodu 
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Kobiety z pewnym dystansem podchodziły do opcji wyboru porodów domowych. Nieco 

ponad połowa respondentek uznała go za alternatywę dla porodów szpitalnych, ale pozostałe 

były temu albo przeciwne, albo nie miały jednoznacznej opinii na ten  temat (Tabela CLXII, 

Rycina 98). 

 

Tabela CLXII. Alternatywna opcja miejsca porodu 

Czy poród domowy jest alternatywą  

dla porodu szpitalnego? 
Liczność Procent 

tak 85 56,7% 

nie 19 12,7% 

nie wiem 46 30,7% 

 

 

Rycina 10. Dom - alternatywne miejsce porodu 

 

  Odpowiedzi na pytania o legalność porodów wyraźnie ukazały, iż co piąta kobieta nie 

wiedziała, czy w Polsce porody domowe są legalne (CLXIII). 

 

Tabela  CLXIII. Legalność porodów domowych 

Czy w Polsce porody domowe są legalne? Liczność Procent 

tak 115 76,7% 

nie 3 2,0% 

nie wiem 32 21,3% 

  

W opinii kobiet liczba porodów domowych w Polsce jest niewielka - najczęstszą 

podawaną odpowiedzią był przedział 5-10% (Tab. CLXIV). 
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Tabela  CLXIV. Liczba porodów domowych w Polsce 

Ile takich porodów odbywa się rocznie? Liczność Procent 

nie ma takich porodów 4 2,7% 

<5% 42 28,0% 

5-10% 69 46,0% 

11-20% 20 13,3% 

nie wiem 15 10,0% 

 

Większość respondentek była zdania, że porody domowe w Polsce są płatne (Tabela 

CLXV). 

 

Tabela CLXV. Finansowanie porodów domowych 

Czy porody domowe są płatne? Liczność Procent 

tak 104 69,3% 

nie 11 7,3% 

nie wiem 35 23,3% 

 

Nieco więcej niż połowa kobiet była zdania, że porody domowe powinny być 

refundowane przez NFZ (Tabela CLXVI). 

 

Tabela CLXVI. Finansowanie publiczne 

Czy porody domowe powinny być opłacane przez 

NFZ? 
Liczność Procent 

tak 81 54,0% 

nie 20 13,3% 

nie wiem 49 32,7% 

 

Niemal 2/3 kobiet uznało  dom za bezpieczne miejsce do porodu (Tabela CLXVII, 

Rycina 99). 

Respondentki za  główny czynnik determinującym wybór domu jako miejsca porodu 

uznały przebieg ciąży, warunki panujące w domu, a także historię ciąż i porodów. Niecałe 3% 

ankietowanych uważało, że poród powinien odbywać się tylko w szpitalu. Wyniki obrazuje 

Tabela CLXVIII. 
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Tabela CLXVII.  Bezpieczeństwo porodu domowego 

Czy poród domowy jest bezpieczny? Liczność Procent 

tak 95 63,3% 

nie 28 18,7% 

nie wiem 27 18,0% 

 

 

Rycina 11. Czy poród domowy jest bezpieczny? 

 

Tabela  CLXVIII. Decydujące elementy o porodzie w domu 

Czynniki wpływające na decyzję rodzenia w domu  Liczność Procent1) 

fizjologiczny przebieg ciąży 118 78,7% 

warunki panujące w domu 89 59,3% 

prawidłowy przebieg poprzednich ciąż i porodów 77 51,3% 

strach przed szpitalem 49 32,7% 

duża odległość od szpitala 26 17,3% 

przedmiotowe traktowanie pacjenta w szpitalu 25 16,7% 

dobra relacja z pacjentką 22 14,7% 

uczestnictwo ciężarnej w szkole rodzenia 21 14,0% 

jeśli jest to kolejny poród 17 11,3% 

ograniczone współdecydowanie o porodzie 15 10,0% 

relacje w rodzinie 11 7,3% 

brak intymności w szpitalu 11 7,3% 

nieznajomość położnych 7 4,7% 

nieznajomość położnika 7 4,7% 

poród to wydarzenie rodzinne 4 2,7% 

poród powinien odbyć się w szpitalu 4 2,7% 
1) Suma nie musi wynosić 100% gdyż można było wskazać dowolną liczbę wariantów odpowiedzi 

 

63%

19%

18%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

tak

nie

nie wiem

Procent osób



 

175 

 

 Poziom wiedzy na temat ciąży i porodu 

 

Z porodem domowym w rodzinie zetknęło się jedynie 12% respondentek (Tabela 

CLXIX, Rycina 100). 

 

Tabela CLXIX.  Doświadczenie porodu domowego w otoczeniu badanych 

Czy ktoś z rodziny rodził w domu? Liczność Procent 

tak 18 12,0% 

nie 128 85,3% 

nie wiem 4 2,7% 

 

 

Rycina 12. Doświadczenie porodu domowego w otoczeniu badanych 

 

Największym obciążeniem dla porodów domowych jest zdaniem respondentek ryzyko 

jakie niosą dla kobiety i noworodka, jeżeli wynikną podczas akcji porodowej nieprzewidziane 

komplikacje (Tabela CLXXI, Rycina 101). 

 

Tabela CLXXI. Czynniki przeciwstawiające się dla wyboru porodu domowego 

Wady porodów domowych Liczność Procent1) 

ryzyko dla pacjentki 126 84,0% 

ryzyko dla noworodka 126 84,0% 

brak kadry do tego typu porodów 67 44,7% 

zbyt skomplikowane formalności 18 12,0% 

inne 3 2,0% 

1) Suma nie musi wynosić 100% gdyż można było wskazać dowolną liczbę wariantów odpowiedzi 
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Rycina 13. Jakie czynniki zadecydują  o rezygnacji z porodu domowego ? 

 

Poniższa tabela CLXXII przedstawia opinie respondentek na temat określonych 

aspektów porodów domowych. Warunkiem zasadniczym odbycia takiego porodu powinna być 

zdaniem badanych wysoka świadomość kobiety o ryzyku związanym z porodem domowy,  a 

także możliwość wyboru miejsca odbycia porodu. 

 

Tabela IVCLXXII.  Opinie o porodach domowych 

Opinie na temat  

porodów domowych 

Wskazania ankietowanych kobiet 

tak nie nie wiem 

kobieta musi być świadomą ryzyka 142 94,7% 0 0,0% 8 5,3% 

kobieta powinna mieć wybór gdzie 

urodzić 
142 94,7% 4 2,7% 4 2,7% 

poród domowy jest lepszy niż rodzinny w 

szpitalu 
114 76,0% 16 10,7% 20 13,3% 

poród w domu to większa życzliwość 99 66,0% 16 10,7% 35 23,3% 

kobieta rodząca w domu jest spokojniejsza 78 52,0% 20 13,3% 52 34,7% 

poród domowy to zwrot ku nowoczesności 60 40,0% 51 34,0% 39 26,0% 

w domu jest większa swoboda  w I fazie 

porodu niż w szpitalu 
52 34,7% 54 36,0% 44 29,3% 

w domu są lepsze warunki 29 19,3% 72 48,0% 49 32,7% 

rodząca w domu nie jest świadoma 

zagrożeń 
27 18,0% 101 67,3% 22 14,7% 

położne nie są przygotowane do porodów 

w domu 
22 14,7% 76 50,7% 52 34,7% 

poród tylko w szpitalu 8 5,3% 104 69,3% 38 25,3% 

poród domowy to fanaberia 4 2,7% 122 81,3% 24 16,0% 

rodzenie w domu jest nieodpowiedzialne 0 0,0% 142 94,7% 8 5,3% 
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Co trzecia kobieta była zdania, że rodzina zareagowałaby negatywnie na wieść o decyzji 

odbycia porodu w warunkach domowych (Tab. CLXXIII, Ryc. 102). 

 

Tabela  CLXXIII. Reakcja rodziny na decyzję o porodzie domowym 

Decyzja o porodzie domowym to jaka reakcja 

rodziny? 
Liczność Procent 

negatywna 49 32,7% 

nie wiem 60 40,0% 

pozytywna 41 27,3% 

 

 

Rycina 14. Jaka byłaby reakcja rodziny na decyzję o porodzie domowym? 

 

Aż 2/3 respondentek posiadało wiedzę o istnieniu asystentek wspierających rodzące 

kobiety czyli douli (Tab. CLXXIV). 

 

Tabela  CLXXIV. Wiedza o zawodzie douli 

Kto to jest doula? Liczność Procent 

wiem 103 68,7% 

nie wiem 47 31,3% 

 

Gdyby kobiety decydowały się na poród domowy, wiedzy na ten temat szukałyby 

głównie  u położnej, w drugiej kolejności z książek, zaś na trzecim miejscu wskazały lekarza 

(Tab. CLXXV, Ryc. 103).  
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Tabela CLXXV. Źródło wiedzy o porodach domowych 

Źródła wiedzy o porodach domowych Liczność Procent1) 

wizyty u położnej 106 70,7% 

książki 99 66,0% 

wizyty u lekarza 66 44,0% 

Internet 40 26,7% 

koleżanki 24 16,0% 

czasopisma 23 15,3% 

rodzina 7 4,7% 

TVP 4 2,7% 

inne 3 2,0% 

1) Suma nie musi wynosić 100% gdyż można było wskazać dowolną liczbę wariantów odpowiedzi 

 

 

Rycina 15. Gdzie szukać wiedzy o porodach domowych? 
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 Charakterystyka antropometryczna zbiorowości kobiet, które rodziły w domu 

Charakterystyka antropometryczna zbiorowości kobiet, które rodziły w domu 

 

 Dane metryczkowe przedstawiono w formie analizy porównawczej wiek, 

wykształcenie, liczbę dzieci w zależności od miejsca ostatniego porodu.  

 W poniższej analizie (Tabela CLXXVI, Rycina 104) wykazano różnicę w strukturze 

wykształcenia kobiet rodzących w różnych miejscach. Najważniejsze spostrzeżenie to fakt, iż 

wśród kobiet rodzących w domu jest relatywnie więcej osób z wykształceniem co najmniej 

magisterskim, niż wśród kobiet rodzących w szpitalach i klinikach prywatnych. Występuje 

istotna statystycznie zależność pomiędzy miejscem porodu a wykształceniem kobiet. (wartość 

prawdopodobieństwa testowego p = 0,00013**). 

 

Tabela CLXXV.  Poziom wykształcenia w poszczególnych grupach badawczych 

Wykształcenie 

Miejsce porodu (p = 0,0013**) 

Razem 
domowy dom narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

średnie 13 (7,2%) 7 (7,0%) 5 (11,9%) 18 (17,8%) 43 

zawodowe 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 4 (4,0%) 4 

licencjat 12 (6,7%) 7 (7,0%) 6 (14,3%) 13 (12,9%) 38 

magister 144 (80,0%) 79 (79,0%) 30 (71,4%) 64 (63,4%) 317 

doktorat 11 (6,1%) 7 (7,0%) 1 (2,4%) 2 (2,0%) 21 

Razem 180 100 42 101 423 

 

 
Rycina 104. Poziom wykształcenia w poszczególnej grupie badawczej  
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 Kolejne ciekawe spostrzeżenie, to fakt, że w grupie kobiet rodzących w domu około 1/3 

badanych miała przynajmniej troje dzieci (ponad 35%) wobec co najwyżej 15% w przypadku 

szpitalu, a jeszcze mniej w klinikach. Oznacza to, że porody domowe były relatywnie częściej 

wybierane przez kobiety rodzące trzy lub więcej razy (Tabela CLXXVI, Rycina 105). 

 

Tabela CLXXVI. Ilość posiadanych dzieci w danej grupie 

Ilość posiadanych 

dzieci 

Miejsce porodu (p = 0,0013**) 

Razem 
domowy 

dom 

narodzin 

prywatna 

klinika 
szpital 

1 64 (35,6%) 35 (35,0%) 23 (54,8%) 43 (42,6%) 165 

2 51 (28,3%) 28 (28,0%) 16 (38,1%) 43 (42,6%) 138 

3 51 (28,3%) 30 (30,0%) 3 (7,1%) 15 (14,9%) 99 

4 13 (7,2%) 7 (7,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 20 

6 1 (0,6%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 0 (0,0%) 1 

Razem 180 100 42 101 423 

 

 
Rycina 105. Ilość posiadanych dzieci 

 

 Analizując wiek kobiet rodzących w różnych miejscach można stwierdzić, że kobiety 

rodzące w domu były starsze, średnio rzecz biorąc o ok. 3 lata od kobiet rodzących w szpitalu. 

Różnica ta jest wysoce istotna statystycznie (p = 0,0000***). Wyniki obrazuje Tabela 

CLXXVII i Rycina 106. 
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Tabela CLXXVII. Wiek kobiet rodzących w poszczególnych grupach 

Miejsce porodu 
Wiek [lata] (p = 0,0000***) 

x  Me s min max 

domowy 33,3 34 3,2 26 38 

dom narodzin 33,3 34 3,2 26 38 

prywatna klinika 30,6 31 4,1 22 39 

szpital 30,4 30 5,6 20 48 

 

 

 
Rycina 106. Wiek kobiet rodzących w danej grupie 
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PODSUMOWANIE WYNIKÓW 

 

KOBIETY RODZĄCE 

 

Dane ogólne 

Badaniem objęto grupę  423 kobiet, które miały za sobą co najmniej jeden poród,                              

o średniej wieku ok. 32,4 lat, najczęściej mężatek (91%), mieszkanek miast (90%),                                        

z wyksztalceniem magisterskim (74,9%), mających jedno (39%) lub dwoje (32,6%) dzieci,                        

o średniej sytuacji materialnej (61,7%). 

Wykazano statystycznie istotne zależności w kwestii: 

• wykształcenia - wśród kobiet rodzących w domu było relatywnie więcej osób                                       

z wykształceniem co najmniej magisterskim, niż wśród kobiet rodzących w szpitalach                           

i klinikach prywatnych; 

• liczby posiadanych dzieci – troje lub więcej  dzieci miało 36,1% grupie kobiet rodzących 

w domu i 37% w grupie rodzących w domu narodzin, wobec 7,1% kobiet rodzących                              

w klinikach prywatnych i 14,9% w szpitalach; 

• wieku - kobiety rodzące w domu, podobnie jak  w domu narodzin  były starsze (średnia 

33,3±34) od kobiet rodzących w szpitalu (średnia 30,4±31) i w prywatnych klinikach 

(średnia 30,6±30). 

 

Informacje o porodach i ich przebiegu 

• Pierwszym skojarzeniem badanych  dotyczącym porodu było: narodziny dziecka 

(81,6%), radość (50,4%), podekscytowanie (34,8%) i dom (30,3%). 

• Większość kobiet (40%) miała za sobą jeden  poród. 

• Średni czas trwania porodu  pierwszego porodu był  zdecydowanie najdłuższy (ponad 

10 godzin), a kolejne trwały zdecydowanie krócej, ale z reguły  odbywały się drogą 

naturalną. 

• Co piąta kobieta przeszła poronienie, najczęściej jedno, a  jedynie dwie poronienie 

sztuczne. 

• Najczęstszym miejscem porodu był szpital (66,7% kobiet), ale ok. 43% badanych 

przynajmniej jeden poród odbyło też w domu. 
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• W opinii 79,9% badanych to wydarzenie bezpieczne, kończące się pomyślnie,                               

w którym mogą świadomie uczestniczyć (72,6%), a także przyjąć dowolną, jak 

najdogodniejszą pozycję (65,2%). 

• Zdaniem większości respondentek (97,4%) kobieta sama powinna świadomie 

decydować o przebiegu porodu. 

• Rodzące kobiety, podczas akcji porodowej, otrzymywały zdecydowanie więcej 

wsparcia od położnych (84,6%), niż od lekarza (29,1%), w tym wsparcia 

informacyjnego 73,5% vs. 12,3%), dbałości o stan psychiczny (83,5% vs 16.3%)                              

i zdolności uspokajania (89,1% vs 25,8%). 

• Za główną cechę położnych z którymi spotkały się badane w czasie porodu  uznały  

profesjonalizm (79,7%),  opiekuńczość (46,8%), życzliwość (45,6%) i zaangażowanie 

(43,3%), a  ze strony lekarza - rutynę (26,7%), profesjonalizm (21,7%) i brak 

zaangażowania (17,5%). 

• Aż 60,9% ankietowanych kobiet przyznało, w skali 10 punktowej, najwyższą ocenę 

określającą opiekę podczas porodu. 

• Za najważniejsze czynniki wpływające na odczucia podczas porodu badane wskazały 

poczucie bezpieczeństwa, zaufanie do położnej, obecność bliskich, atmosferę 

życzliwości, poszanowanie godności i możliwość wyboru pozycji do porodu. 

• Podczas porodu respondentki najczęściej odczuwały radość (76,8%), spokój (30,5%), 

ale także lęk (23,6%), zdenerwowanie (21,5%) i niepokój (19,9%). 

• Preferowanym miejscem porodu przez badane był dom (64,8%), a dopiero potem szpital 

(17,7%), prywatna klinika (12,3%) i dom narodzin (5,2%). 

• Respondentki swoją wiedzę na temat ciąży i porodu najczęściej oceniały jako dobrą 

(odpowiednio - 44,2% i 48%) lub bardzo dobrą (odpowiednio - 41,8% i 28,9%),                               

a  podstawowym źródłem wiedzy był  Internet (92,2%) i  książki (82,5%), w nieco 

mniejszym zakresie położna (48,7%), a także lekarz (40,4%). 

• Podczas ostatniej ciąży ponad połowa ankietowanych kobiet (65,7%) korzystała ze 

szkół rodzenia (większość uczęszczała na zajęcia wraz z osobą towarzyszącą - 41,8%),  

31% z edukacji przedporodowej. 

• Z poradni laktacyjnych przed porodem nie korzystało 73,5% ankietowanych kobiet,  po 

porodzie korzystało już 50,1% z nich, a swoją wiedzę na temat laktacji  czerpały 

głównie  badane  z książek (60,8%),  Internetu (59,1%) i podczas zajęć w szkole 

rodzenia (49,2%). 
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Opinie o ostatnim przebytym porodzie 

• Zdecydowana większość ankietowanych kobiet (prawie 90%) miała wpływa na wybór 

miejsca porodu. 

• Większość kobiet  podczas I okresu porodu mogła pić (90,35), przyjmować dowolna 

pozycje (90,3%), spacerować (88,7%), korzystać z wanny (85,6%) i z udogodnień 

porodowych (75,6%), w tym najczęściej z piłki gimnastycznej (65,2%) i prysznica 

(49,4%), a najrzadziej z drabinki (1,7%). 

• Większość ankietowanych kobiet (90,3%)  miała zapewniony kontakt z noworodkiem 

„skóra do skóry”(STS), najczęściej przez  co najmniej 2 godz. 

• W 91,5% porodów uczestniczył ojciec dziecka, a w 28,6% inna bliska osoba wskazaną 

przez kobietę rodzącą, przy czym  osoba towarzysząca przy porodzie w sposób czynny 

wspierała 63,6% rodzących. 

• Zdecydowana większość ankietowanych kobiet (88,7%)  była informowana na bieżąco                   

o przebiegu akcji porodowej, w tym  79,5% było informowanych przez położną, a 4,5% 

przez lekarza. 

• W II okresie porodu kobiety najczęściej (32,9%) przybierały pozycję kolankowo – 

łokciową. 

• W czasie porodu w opinii większości badanych (69,7%) była zachowana intymność, 

większość z nich (świadoma decyzja badanych)  nie otrzymywała leków przeciwbólowych 

w czasie porodu (64,1%). 

• Badanie KTG nie było wykonywane podczas porodu u 53,4% badanych, cały czas 

wykonywano je u 13,5% badanych, a klika razy u 23,6%. 

• Poród z nacięciem krocza dotyczył 28,4% przypadków. 

• Bezpośrednio po porodzie  badane miały możliwość przystawienia dziecka do piersi                        

w 75,2% przypadków. 

 

Ocena psychometryczna ankietowanych kobiet w zależności od miejsce porodu 

• Miejsce porodu nie wpływało na pewność siebie ankietowanych kobiet i vice versa, 

poziom samooceny nie wpływał na wybór miejsca porodu. 

• Częstość występowania poszczególnych kategorii samooceny była zbliżona                                      

w porównywanych grupach, a niewielkie różnice nie były istotne statystycznie 
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• Wsparcie ze strony męża było bardzo wysokie dla wszystkich kobiet, niezależnie od 

miejsca porodu, ale nie mniej wsparcie ze strony męża było silniejsze wśród kobiet 

rodzących w szpitalu czy klinice, niż w domu. 

• We wszystkich badanych grupach kobiety otrzymywały wysoki poziom wsparcia ze strony 

rodziny, przy czym większe poczucie wsparcia miały kobiety rodzące w szpitalach                           

i  klinikach, a  wśród kobiet rodzących w domu pojawiały się przypadki niskiego wsparcia 

ze strony rodziny i relatywnie więcej przypadków wsparcia na poziomie średnim. 

• Deklarowane wsparcie ze strony lekarza położnika było wyraźnie wyższe w grupie kobiet 

rodzących w szpitalach, jednakże  biorąc pod uwagę fakt, iż w przypadku porodów 

domowych lekarz najczęściej nie był obecny przy porodzie, to wykonana analiza nie 

odzwierciedla rzeczywistej sytuacji w badanych grupach (pozostaje miarą statystyczną).  

• Wykazano  dość dużą  różnicę w zakresie wsparcia uzyskiwanego od lekarza pomiędzy 

prywatną kliniką (wsparcie na poziomie wysokim deklarowane przez 50% kobiet)                            

i szpitalem (26,4%). 

• Wsparcie informacyjne, instrumentalne i ogólne  ze strony położnej  było znamiennie 

wyższe w grupie kobiet rodzących w domu -  jego wysoki poziom deklarowało ok. 85% 

kobiet rodzących w domu lub domu narodzin, wobec ok. 55-65% w dwóch pozostałych 

grupach. 

• Kobiety rodzące w domu lub w domu narodzin ok. dwa razy częściej charakteryzowały się  

racjonalnym stylem podejmowania decyzji,  miały znamiennie niższy poziom stylu 

unikowego rozwiązywania problemów, angażowania się wobec problemów w działania 

zastępcze oraz uciekania w kontakty towarzyskie i częściej wykazywały wysoki poziom 

stylu zadaniowego. 

• Kobiety, które rodziły w szpitalach istotnie częściej prezentowały styl unikowy z tendencją 

do wysokiego poziomu angażowania się w czynności zastępcze i częściej podejmowały  

kontakty towarzyskie, jako antidotum na problemy życiowe. 

• Nie stwierdzono znaczących różnic w ocenie własnej skuteczności pomiędzy kobietami                

z porównywanych grup, co świadczyło, że miejsce porodu nie było powiązane                                   

z samooceną własnej skuteczności. 

• Badane kobiety były generalnie bardzo zadowolone z życia, a poziom satysfakcji z życia 

był podobny niezależnie od miejsca ostatniego porodu. 

• Poczucie wewnętrznej kontroli zdrowia było wysokie we wszystkich porównywanych 

grupach, zaś wśród kobiet rodzących w domu była znacząco mniejsza wiara we wpływ 
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przypadku na poziom zdrowia, a jeszcze bardziej w przypadku oceny wpływu innych osób, 

z kolei  kobiety rodzące w szpitalach najmocniej odczuwały wpływ innych osób na swoje 

zdrowie i miały najniższe poczucie decydowania o swoim zdrowiu. 

 

Opinie ankietowanych kobiet o porodzie w zależności od miejsce porodu 

• Wykazano istotną statystycznie zależność pomiędzy miejscem porodu,  a: 

➢ akceptacją  stwierdzenia, że poród domowy to alternatywna dla porodu szpitalnego - 

przekonanych o tym było 99,4% kobiet rodzących w domu lub   w domu narodzin,                 

w stosunku 31% rodzących w klinikach prywatnych i 45,4%  w szpitalach; 

➢ przekonaniem o legalności porodów domowych – tak  uważało 92,8% kobiet 

rodzących ostatnio w domu i 93% w domu narodzin,  wobec 59,5% kobiet rodzących 

w prywatnych klinikach i 72,3% w szpitalach; 

➢ przekonaniem o odpłatności za porody domowe -  98,9% kobiet rodzących                             

w domu i 100% w domu narodzin twierdziło, że porody domowe są płatne                              

w stosunku do  45,2% rodzących w prywatnych klinikach i 44,6% w szpitalach 

➢ poglądami o bezpieczeństwo porodu domowego - odsetek osób o poglądach 

wyrażających się o porodach domowych jako bezpiecznym rozwiązaniu jest bardzo 

mały wśród rodzących w prywatnej klinice (19%), połowę wyższy był w szpitalu 

(37,6%), wobec niemal całkowitej jednomyślności wśród kobiet, które mają za sobą 

poród domowy (99,4%), czy w domu narodzin (100%); 

➢ przekonaniem o lepszych warunkach porodu - kobiety mające za sobą ostatni poród              

w domu (78,3%)  lub domu narodzin (79%)  około pięć razy częściej uważały,                         

że warunki do porodu są lepsze w domu (wobec 19,8% rodzących w szpitalu i 14,3% 

w prywatnej klinice); 

➢ oceną reakcji rodziny na chęć odbycia porodu domowego – reakcję pozytywną 

przewidywało 50,6% kobiet, które ostatni poród odbyły właśnie w domu i 49%                        

w domu oraz 4,8% rodzących w prywatnej klinice i 8,9% w szpitalu; 

➢ możliwością kontaktu z noworodkiem „skóra do skóry” (STS), statystycznie częściej 

dotyczyło to kobiet rodzących w domu (93,3%) i w domu narodzin (93%) w stosunku 

do rodzących w prywatnej klinice (90,5%) i w szpitalu (82,2%); 

➢ czasem trwania kontaktu STS - więcej niż 2 godziny trwało to w przypadku kobiet 

rodzących w domu (48,9%) i w domu narodzin (49%) w stosunku do rodzących                      

w prywatnej klinice (4,8%) i w szpitalu (10,9%); 
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➢ obecnością ojca podczas porodu - taką możliwość miało po 100% kobiet rodzących             

w domu i w domu narodzin; 64,3% rodzących w prywatnej klinice  i 79,2%  rodzących 

w szpitalu; 

➢ osobą udzielającą informacji o przebiegu porodu – w przypadku wszystkich kobiet 

najczęściej była to położna, a lekarz tylko dla  kobiet rodzących w prywatnej klinice  

i szpitalu (po 22%); 

➢ pozycją w II okresie porodu - w szpitalu (35,4%) i  w klinice (14,6%)  najczęściej była 

to pozycja półsiedząca, a w domu  (47,2%) i domu narodzin (49%) – kolankowo-

łokciowa; 

➢ wykonywaniem badania KTG – cały czas było wykonywane u 39,6% rodzących                

w szpitalu; 38,1% rodzących w prywatnych klinikach; u 0,6% rodzących w domu                        

i u żadnej  rodzącej w domu narodzin;  

➢ wykonywaniem zabiegu epizjotomii podczas porodu –  najczęściej miały to 

wykonywane kobiety rodzące w szpitalu (44,6%), a rzadziej w klinikach prywatnych 

(28,6%), domach narodzin (21%) i  rodzące w domach (20,6%);. 

➢ czasem  i miejscem przystawienia noworodka do piersi po porodzie -  bezpośrednio 

po porodzie  odbywało się to  w przypadku 92,8% porodów  w domu i 93% w  domu 

narodzin oraz w 38,5% porodów w klinikach prywatnych i 45,3% w szpitalu; 

➢ wsparciem otrzymywanym od lekarza – dotyczyło ono 83,3% rodzących                              

w prywatnych klinikach; 46,5% kobiet rodzących w szpitalu oraz 15% rodzących                       

w domach i 14% w domach narodzin; 

➢ cechami położnej takimi jak profesjonalizm, opiekuńczość, życzliwość, 

doświadczenie zawodowe, łatwość nawiązywania kontaktu; 

➢ jakością informacji o przebiegu porodu przekazywanych przez położną -  za 

wyczerpujące uznało je 78,8% kobiet rodzących w domu, 79% w domu narodzin oraz 

73% w prywatnej klinice i 66,7% w szpitalu; 

➢ odczuwaniem satysfakcji z opieki podczas porodu – najmniej satysfakcji odczuwały 

pacjentki rodzące w szpitalu - 30% ocen nie wyższych niż 7. pkt, wobec 7,3% w grupie 

rodzących w prywatnych klinikach, 7% w domach narodzin i 6,7% w domach; 

➢ emocjami  kobiet związanymi z doświadczeniem porodowym w przypadku porodów 

w domu lub domu narodzin częściej pojawiała się radość, a rzadziej niepokój, ulga czy 

przyjemność; 

•   Liczba cięć cesarskich dominowała w klinikach  prywatnych (53,7%). 
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• Nie wykazano natomiast statystycznie istotnej zależności pomiędzy miejscem ostatniego 

porodu, a:  

➢ wiedzą na temat odsetka takich porodów w Polsce; 

➢ oceną „innowacyjności porodów  domowych; 

➢ rolą osoby towarzyszącej przy porodzie jako obserwatora lub aktywnie 

uczestniczącego;  

➢ przekazywaniem informacji o przebiegu porodu; 

➢ wsparciem otrzymywanym od położnej;; 

➢ potrzebą wsparcia ze strony lekarza i położnej w czasie porodu; 

➢ cechami położnej takimi jak: zaangażowanie, rutyna, podmiotowe traktowanie 

pacjentek, trudności w kontaktach, brak doświadczenia, brak profesjonalizmu; 

➢ emocjami  kobiet związanymi  z doświadczeniem porodowym takimi jak  poczucie 

spokoju, lęku i zdenerwowania;  

➢ emocjami kobiet odczuwanymi bezpośrednio po porodzie - takimi jak niepokój                        

i  zdenerwowanie;  

• Generalnie większość ankietowanych kobiet uważało, że porody domowe powinny być 

opłacane przez NFZ, jednakże udział kobiet o takich poglądach był zdecydowanie wyższy 

wśród tych badanych, które rodziły w domu (98,9%) albo w domu narodzin (100%), niż  

w prywatnej klinice (59,5%) lub szpitalu (65,3%). 

• Stwierdzono istotnie statycznie częstsze korzystanie z formy porodu w domu wśród rodzin 

kobiet, które same rodziły w domu lub domu narodzin. 

• Z uwagi na fakt, iż w szpitalu są możliwe porody rodzinne, porody domowe za wymysł  

uważało 23,8% badanych rodzących w prywatnej klinice i 19,8% w szpitalu, w stosunku 

do braku takich przekonań w grupie rodzących w domu lub w domach narodzin. 

• Ze stwierdzeniem, że w domu panuje większa swoboda w aktywności podczas I fazy 

porodu zgadzało się 56,1% kobiet rodzących w domu, 58% w  domu narodzin i tylko 14,4% 

rodzących w prywatnych klinikach  oraz 27,7% w szpitalach. 

• Czynniki, które miały wpływ na podjęcie decyzji o porodzie domowym były różne                      

w opinii kobiet z porównywanych grup i najczęściej wymieniane były: 

➢ w grupie kobiet rodzących w domu - fizjologiczny przebieg ciąży (98,9%),  

niemożność decydowania o porodzie (62,8%), brak intymności w szpitalu                                

i nieznajomość  położnika (po 41,7%); 
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➢ w grupie kobiet rodzących w domu narodzin - fizjologiczny przebieg ciąży (100%), 

niemożność decydowania o porodzie (65%), brak intymności w szpitalu                               

i nieznajomość  położnika (po 44%); 

➢ w grupie kobiet rodzących w klinice prywatnej - fizjologiczny przebieg ciąży (57,1%), 

prawidłowy przebieg ciąż i porodów (40,5%), warunki panujące       w domu (23,8%); 

➢ w grupie kobiet rodzących w szpitalu - fizjologiczny przebieg ciąży (63,4%), 

prawidłowy przebieg ciąż i porodów (48,5%), warunki panujące w domu (39,6%); 

• We wszystkich badanych dostrzegane były zagrożenia wynikające z odbywania porodu 

domowego, najczęściej były to: 

➢ ryzyko dla pacjentki - w ocenie 71,7%  kobiet rodzących w domu,  72% rodzących w 

domu narodzin, 78,6% rodzących w klinice prywatnej i 85,1% rodzących w szpitalu; 

➢ ryzyko dla noworodka  - w ocenie 64,4% kobiet rodzących w domu, 65% 72% 

rodzących w domu narodzin, 83,3% rodzących w klinice prywatnej i 87,1% rodzących 

w szpitalu; 

➢ brak kadry - w ocenie 65,6% kobiet rodzących w domu, 63%  rodzących  w domu 

narodzin, 47,6% rodzących w klinice prywatnej i 48,5% rodzących     w szpitalu; 

• Zawód douli był 99,4% kobiet rodzących w domu, 100% rodzącym w domach narodzin,  

68,3% w szpitalu i 69% w prywatnej klinice. 

• Swoją wiedzę na temat porodu domowego jako bardzo dobrą oceniło 49,7% kobiet 

rodzących w domu, 49% rodzących w domu narodzin, 2,4% rodzących w prywatnych 

klinikach i 4% w szpitalu. 

• W grupie kobiet rodzących w domu źródłem wiedzy o porodzie domowym była najczęściej 

położna (72,2%), Internet (71,7%) i książki (58,3%), rodzących w domu narodzin – 

położna i Internet (po 72%) i książki (58%), rodzących w klinice prywatnej – Internet 

(35,7%),  koleżanki (19%), położne i TVP (po 11,9%), a rodzących  w szpitalu - Internet 

(54,5%), koleżanki (26,7%) i książki (23,8%). 

• Reakcja rodziny na decyzję o porodzie domowym byłaby pozytywna zdaniem 50,6% 

rodzących w domu, 49% - w domu narodzin, 8,9% - rodzących w szpitalach i 4,8%                        

w prywatnych klinikach. 

• Zdecydowana większość ankietowanych kobiet deklarowała, że miała możliwość wyboru 

miejsca porodu, w tym 92,8% rodzących w domu, 93% w domu narodzin oraz  95,2%                           

w prywatnych klinikach i 77,2% kobiet rodzących w szpitalu.  
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• W zależności od miejsca porodu  w I okresie porodu: 

➢ rodzące w domu – w  100%  mogły pić, przyjmować dowolną pozycję, spacerować, 

korzystać z wanny, a w 86,1% z udogodnień porodowych; 

➢ rodzące w domu narodzin – w  100%  mogły pić, przyjmować dowolną pozycję, 

spacerować, korzystać z wanny, a w 86% z udogodnień porodowych; 

➢  rodzące w prywatnej klinice – w  57,1%  mogły pić i w 57,1% przyjmować dowolną 

pozycje, w 69,1% spacerować, w 45,2% korzystać z wanny,  a w 47,6% z udogodnień 

porodowych; 

➢ rodzące w szpitalu – w 77,2%  mogły pić, 71,3% przyjmować dowolną pozycje,                       

w 68,3% spacerować, w 62,4% korzystać z wanny, a w 59,4% z udogodnień 

porodowych 

• W 100% porodów w domu lub w domu narodzin, oraz w 64,3% w klinikach prywatnych 

oraz 79,2% w szpitalach był obecny mąż.  

• Doula była obecna w 22,2%  porodów domowych i 23% w domach narodzin  w stosunku 

do 14,3% porodów w prywatnej klinice i 2% rodzących w szpitalu.  

• Dzieci były obecne w 14,4% porodów domowych i 14% w domach narodzin oraz  w 2,4% 

porodów w klinikach prywatnych i 4% szpitalnych. 

 

GRUPA KONTROLNA 

 

Dane ogólne 

• W grupie  150. kobiet, które jeszcze nie rodziły w swoim życiu najliczniejszą grupę 

stanowiły respondentki w wieku 22 lat, nie będące w żadnym związku, głównie 

zamieszkujące miasto, o średnim  statusie materialnym. 

• Co dziesiąta ankietowana kobieta nie planowała posiadania dzieci w przyszłości, ale 

większość chciała mieć troje (49,3%) albo dwoje (24,7%) dzieci. 

 

Opinie na temat porodu 

• Poród  najczęściej kojarzył się badanym z narodzinami dziecka (78,7%), bólem (60,7%)                  

i radością (39,3%). 

• Najwięcej badanych (62,7%) było  zdania, że poród naturalnymi siłami może wymagać 

interwencji medycznej. 
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• Poród naturalny 52%  respondentek kojarzyło z możliwością przyjęcia dogodnej pozycji, 

a 36% traktowała jako wydarzenie rodzinne z uczestniczeniem osoby towarzyszącej 

(partner, mąż).  

• Większość ankietowanych było zdania, że kobieta powinna mieć możliwość decydowania 

o przebiegu porodu (98%) i  wybrałaby poród w szpitalu (39,4%), bądź prywatnej klinice 

(34,7%). 

• Badane raczej pozytywnie oceniały poziom swojej wiedzy na temat ciąży (27,3% jako 

bardzo dobry, 24% jako dobry i 40,7% jako wystarczający), a tylko niecałe 8% stwierdziło, 

że jest ona niewielka. 

• Swój poziom wiedzy na temat porodu za niewielki uznało 16% respondentek, za dobry – 

40%, za wystarczający – 15,3%, a za bardzo dobry – 28,7%. 

• W  przypadku zajścia w ciążę nie uczestniczyłaby w zajęciach szkoły rodzenia 26,7% 

badanych, a z pozostałych 28% uczestniczyło by samodzielnie, a 45,3% z osobą 

towarzyszącą. 

• Głównym źródłem wiedzy dla kobiet w przypadku zajścia w ciążę byłyby książki (77,3%), 

a także pomoc specjalistów: położnej (53,3%) i lekarza (40,7%). 

 

Poziom wiedzy na temat ciąży i porodu 

• Zdecydowana większość ankietowanych była zdania, że kobieta ma możliwość wyboru 

miejsca porodu (92,7%), że w I fazie porodu może  pić wodę i przyjmować dowolna 

pozycję (po 86,7%), że po porodzie możliwy (i wskazany) jest kontakt  z noworodkiem 

„skóra do skóry” (89,3%) i uważała, że  odpowiedni czas kontaktu z dzieckiem 

ankietowane kobiety oceniały na 2 godz. (50%). 

• O tym, że maż/partner powinien mieć możliwość towarzyszenia kobiecie podczas porodu 

przekonanych było 76,7% badanych, a głównym zadaniem osoby towarzyszącej powinien 

być czynny udział w porodzie (59,3%), a nie tylko rola obserwatora (28%). 

• Większość respondentek było zdania, że kobieta powinna być informowana o akcji 

porodowej (97,3%) i powinna mieć możliwość wyboru dogodnej pozycji do porodu 

(79,3%). 

• Respondentki najczęściej (35,3%) za najwygodniejszą pozycją porodową uznały pozycję 

kuczną. 

• Za najbardziej niezbędny element podczas porodu respondentki uznały zachowanie 

intymności (82%)  oraz monitorowanie zdrowia dziecka poprzez badanie KTG (87,3%),               
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a zdecydowanie najmniejszą wagę przywiązywały do konieczności nacinania krocza 

(10,7%). 

• W opinii 61,3% badanych  dziecko powinno być przystawiane do piersi zaraz po porodzie. 

• Wszystkie respondentki podczas porodu oczekiwałyby wsparcia przede wszystkim od 

położnej, i 98,3% od  lekarza obecnego przy porodzie  

• Ankietowane najczęściej za  cechy wyróżniające  postawę położnej uznały profesjonalizm 

(84,7%), zaangażowanie  (65,3%) i życzliwość (62,7%), a lekarza - profesjonalizm 

(100%),  doświadczenie zawodowe (62%)  oraz życzliwość i zaangażowanie (po 44,7%). 

• Zdaniem ankietowanych zarówno położna (76,7%), jak i lekarz (78%) powinni 

przekazywać informację na temat przebiegu porodu, jednakże 20,7% respondentek 

odnośnie położnej i 22% odnośnie lekarza,  uznało, że powinny to być tylko te wiadomości, 

które personel uzna za konieczne. 

• Prawie wszystkie respondentki oczekiwały podmiotowego traktowania przez lekarza                         

i położną w kwestii uspokajania i zainteresowania psychiką. 

• Poród w grupie kontrolnej najczęściej kojarzył się najczęściej z radością (66%), ale też                      

z niepokojem (52,7%), lekiem  (43,3%)  i zdenerwowaniem (40%). 

• Większość badanych była  zdania, że po porodzie stan emocjonalny kobiety znacznie się 

poprawia i odczuwane są  wtedy przede wszystkim radość (84,7%), spokój (44,7%)                           

i przyjemność (24,7%),  ale niestety także niepokój (24%), zdenerwowanie (21,3%) i lęk 

(16%). 

• Badane za najbardziej istotne elementy udanego porodu uznały  zaufanie do położnej 

poczucie bezpieczeństwa i podmiotowego traktowania przez personel medyczny. 

• Kobiety z pewnym dystansem podchodziły do opcji wyboru porodów domowych, 

ponieważ  tylko 56,7% z nich uznała go za alternatywę dla porodów szpitalnych,                                 

a pozostałe były temu albo przeciwne (12,7%), albo nie miały jednoznacznej opinii na ten  

temat (30,7%). 

• Tego, czy porody domowe w Polsce są legalnie nie wiedziało 76,7% badanych z grupy 

kontrolnej. 

• W opinii badanych liczba porodów domowych w Polsce jest niewielka, że są one płatne 

twierdziło 69,3% osób,  a 54,0% że powinny być refundowane przez NFZ. 

• Dom za bezpieczne miejsce porodu uznało  63,3% ankietowanych, a 76% uznało poród 

domowy jest lepszy niż rodzinny w szpitalu, 66% - że poród w domu to większa 
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 Podsumowanie wyników 

 

życzliwość, 52% - kobieta rodząca w domu jest spokojniejsza, a 40% - że poród domowy 

to zwrot ku nowoczesności. 

• Respondentki za główny czynnik determinującym wybór domu jako miejsca porodu 

uznały przebieg ciąży, warunki panujące w domu, a także historię ciąż i porodów. Niecałe 

3% ankietowanych uważało, że poród powinien odbywać się tylko w szpitalu. 

• Za najważniejsze czynniki wpływające na decyzję rodzenia w domu badane uznały 

fizjologiczny przebieg ciąży (78,7%), warunki panujące w domu (59,3%), prawidłowy 

przebieg poprzednich ciąż i porodów (51,3%) i strach przed szpitalem (32,7%). 

• Z porodem domowym w rodzinie zetknęło się jedynie 12% respondentek, ale 32,7% było 

zdania, że rodzina zareagowałaby negatywnie na wieść o decyzji odbycia porodu                          

w warunkach domowych. 

• Największym obciążeniem dla porodów domowych jest zdaniem respondentek ryzyko 

jakie niesie poród  dla kobiety (84%) i noworodka (84%). 

• Zdaniem badanych warunkiem odbycia porodu domowego powinna być świadomość 

kobiet odnośnie ryzyka jakie za sobą niesie (94,7%), możliwość przez kobietę podjęcia 

decyzji o wyborze miejsca porodu (94,7%). 

• Wiedzę o istnieniu asystentek wspierających rodzące kobiety (douli) posiadało 68,7% 

badanych. 

• Gdyby respondentki decydowały się na poród domowy, wiedzy na ten temat szukałyby 

głównie  u położnej (70,7%), w książkach (66%) i u lekarza (44%). 
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DYSKUSJA 

 

„Narodziny reprezentują kreację 

nowego, pojawienie się nowej nadziei, możliwość przemiany 

wszystkiego, co stare i brzydkie, w świat czysty 

i piękny (…) narodziny i śmierć są wydarzeniami, z którymi 

każdy nieuchronnie staje twarzą w twarz.  

To część przypływów i odpływów samego życia” [1] 

 

 

Bezpieczeństwo porodów domowych 

 

W ciągu kilkudziesięciu lat można zaobserwować, iż poród z wydarzenia intymnego                  

i rodzinnego, stał się zdarzeniem medycznym, które podlega kontroli i procedurom 

medycznym. W ostatniej dekadzie obserwuje się większe zainteresowanie porodami 

domowymi. Na mocy Standardu Opieki Okołoporodowej z 2012 roku kobiety mają prawo 

wybrać miejsce narodzin dla swojego dziecka poza szpitalem. Motywy wyboru miejsca porodu 

nie są jednoznaczne. Z reguły rodzice decydujący się na poród domowy są jednak bardzo 

świadomi swojego wyboru i odpowiednio przygotowani merytorycznie, a sam poród stanowi 

dla nich ważne wydarzenie rodzinne. Warto podkreślić, że przez wieki dzieci rodziły się                         

w domu. Jak podają źródła historyczne poród naturalny opierał się na instynkcie kobiety                           

i zaufaniu do siły swojego ciała. Mechanizm porodu naturalnego był taki sam w czasach 

starożytności jak w ówczesnym świecie pełnym technologii i innowacji [22].  

Dostępne doniesienia naukowe i przegląd piśmiennictwa dostarcza informacji                           

o preferencjach   i oczekiwaniach kobiet związanymi z opieką okołoporodową. Niezależnie od 

miejsca porodu, jakość narodzin odnosi się do poczucia bezpieczeństwa oraz stworzenia 

warunków zapewniających wsparcie i zaufanie. Jednakże, wizja porodu oraz jego plan opiera 

się nie tylko na preferencjach rodziny i planie porodu, ale także na wzorcach i stereotypach              

w społeczeństwie oraz jakości opieki okołoporodowej. W opinii Dzierżak-Postek i wsp.[157] 

duży wpływ na podjęcie decyzji o porodzie domowym ma holistyczna opieka położnej nad 

matką i dzieckiem. Kobiety odczuwają bardzo silną potrzebę pozostawania w znanym dla siebie 

środowisku, gdzie czują się bezpiecznie, mogą mieć wpływ na przebieg porodu i mają szansę 

uniknąć niepotrzebnej medykalizacji oraz usztywnionych procedur medycznych [157]. 

Celem przeprowadzonych badań była weryfikacja czynników, które mają wpływ na 

percepcję porodu domowego oraz jakości narodzin w czterech grupach pacjentek, które odbyły 
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poród w różnych miejscach: dom, dom narodzin, prywatna klinika oraz szpital. Analiza 

porównawcza między grupami miała wykazać czy istnieją zależności w percepcji porodu 

domowego  związane z miejscem porodu oraz otrzymywanym wsparciem, a także dokonano 

próby scharakteryzowania grupy kobiet, które wybierają dom jako miejsce narodzin dziecka.  

W uzasadnieniu wyboru miejsca porodu na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo 

[157,158]. Poziom bezpieczeństwa odnosi się zarówno do miejsca porodu w zakresie 

zapewnienia warunków niezbędnych do prowadzenia bezpiecznego porodu, jak również 

przygotowanie kadry medycznej. W badaniach własnych przeprowadzono sondaż punktujący 

czynniki mające wpływ na odczucie związane z porodem w skali  1-10, przy czym                                    

1 – odpowiadał najmniejszej istotności, a 10 opisywał najwyższą ważność danego aspektu. 

Wszystkie respondentki motywowały wybór  miejsca poczuciem bezpieczeństwa (uśredniając 

wynik na poziomie 9,91),  aczkolwiek w poszczególnych grupach występowały zupełnie 

odmienne poglądy w kwestii bezpieczeństwa. Odsetek osób myślących o porodach domowych 

jako bezpiecznym rozwiązaniu był bardzo mały wśród rodzących w prywatnej klinice (mniej 

niż 20%), połowę wyższy jest w szpitalu (ok. 40%), wobec niemal całkowitej jednomyślności 

wśród kobiet, które miały za sobą poród domowy, czy w domu narodzin. Występowała istotna 

statystycznie zależność pomiędzy miejscem porodu, a odpowiedziami respondentek. Wobec 

tego faktu, można zaobserwować pozytywne nastawienie do porodów w warunkach 

pozaszpitalnych grupy kobiet, które rodziły w domu i w domu narodzin do niemal 

przeciwstawnej opinii z doświadczeniami szpitalnymi. Jak pokazują badania własne, kobiety, 

które rodziły w warunkach pozaszpitalnych definiowały poród jako wydarzenie bezpieczne 

(ponad 99%), które zazwyczaj kończy się pomyślnie, natomiast ponad połowa  kobiet, które 

odbywała poród w szpitalu uważała, że poród jest zjawiskiem, które w każdej chwili może 

wymagać interwencji.  

Bezpieczeństwo porodów domowych potwierdzają statystyki sporządzone przez 

Stowarzyszenie „Dobrze urodzeni” [159]. Przedstawiają one ilość dyskwalifikacji pacjentek, 

co potwierdza tezę, iż ciąża niskiego ryzyka może być bezpiecznie zakończona poza szpitalem. 

Z roku na rok wskaźnik porodów domowych rośnie -  w ciągu ostatniej dekady w Polsce prawie 

dwukrotnie. Odsetek dyskwalifikacji jest stosunkowo wysoki  i  wynika z bardzo szczegółowej 

analizy przeciwwskazań do porodów domowych. W związku z powyższym  liczba transferów 

z domu do szpitala jest także na bardzo niskim poziomie, co świadczy o zapewnieniu 

najwyższej jakości opieki i ograniczeniu ryzyka umieralności okołoporodowej do minimalnego 

poziomu porównywalnego ze statystykami  szpitalnymi. 
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 Z danych GUS [160] wynika, że porody domowe stanowią ok.3% wszystkich porodów 

w Polsce, świadczy to obecnej medykalizację porodu, która wpłynęła na ten wskaźnik już od 

lat 50.XX wieku. Warto skonfrontować wyniki ze wskaźnikami urodzeń w domu z krajów 

Europy i Ameryki. W Anglii i Walii wskaźnik ten wskazuje na 2,3% ogólnej liczby porodów, 

w Szwecji w latach 1999-2001 ok.0.1%; w Stanach Zjednoczonych Ameryki w 2012 roku – 

0,89%; w Japonii w roku 2010 – 1,1%; w Finlandii w 2012 roku – 0,6%, w Holandii w 2013 – 

20%, w Kanadzie w 2008 roku – 1,2%, w Australii w 2011 roku – 0,4%, w Nowej Zelandii                 

w 2011 roku – 3,3%, w Norwegii w latach 1990-2007 – 0,8% [161]. 

 Należałoby przeanalizować powody transferów z domu do szpitala, by otrzymać 

odpowiedź o bezpieczeństwie. Raport statystyczny stowarzyszenia „Dobrze urodzeni” powody 

transferów do szpitala dzieli na matczyne i noworodkowe. Najczęstszym powodem rezygnacji 

z porodu w domu był brak postępu porodu w I okresie związany z nieprawidłowym 

wstawianiem główki noworodka w kanale rodnym lub braku czynności skurczowej macicy. 

Spośród czynników noworodkowych, nieliczne transfery po porodzie do szpitala miały miejsce 

w sytuacji niskiej punktacji w skali Apgar - odsetek transferów wynosił 16% wszystkich 

porodów na przestrzeni 9. lat obserwacji [158].  

Z uwagi na brak statystyk urzędowych w zakresie porodów domowych i domów 

narodzin badania polskie odnoszą się jedynie do warszawskiego domu narodzin przy Szpitalu 

św. Zofii. Łukasiewicz i wsp. [162] przedstawiły analizę transferów z Domu Narodzin przy 

szpitalu św. Zofii w Warszawie w roku 2017, z której wynika że spośród 1.200 porodów tylko 

88, czyli 7% wymagało ukończenia w oddziale porodowym z powodu braku postępu porodu 

na etapie 4. cm rozwarcia.  

Junge [163] przedstawia statystyki z domów narodzin w Niemczech, w których to 

transfery stanowiły 12,9% wszystkich przypadków głównie z powodu zatrzymania akcji 

porodowej w I okresie porodu – blisko 5%  porodów.  

Natomiast w amerykańskim badaniu Johnsona i wsp. [164] dokonano analizy 185 

przypadków transferów (3,4%) wszystkich porodów, w tym z przyczyn noworodkowych 

stanowiły 0,5% oraz przyczyn matczyne (m.in.: brak postępu w I i II okresie porodu                                     

i niekompletne odklejenie łożyska w III okresie porodu) - 2,9%. We wnioskach podkreślono 

bezpieczeństwo  porodów domowych w przypadku ciąży niskiego ryzyka oraz podobnej 

śmiertelności noworodków jak w przypadku porodów  o tym samym ryzyku w szpitalu.  

Blix i wsp. [165] analizowali liczbę transferów z podziałem na kobiety, które rodziły po 

raz pierwszy oraz kolejny (pierworódki vs wieloródki). Jak pokazuje analiza z grupy 3.068 

kobiet zakwalifikowanych do porodu domowego, 1/3 z 572 pierworódek oraz 8% wieloródek 
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czyli 195/2.446 kobiet wymagało transferu do szpitala najczęściej z powodu powolnego 

progresu porodu. Potencjalnie pilne transfery klasyfikujące przypadki krwotoku 

poporodowego, problemów oddechowych u noworodka stanowiły 3,8%.  

Badanie szwedzkie prowadzone przez Lindgren i wsp. [166] zawierały analizę grupy 

kobiet rodzących w domu w latach 1992- 2005, z których wynika, że transfery dotyczyły 12,5% 

spośród 1.025 porodów, w większości u pierworódek i głównie z powodu braku postępu porodu 

(85% przypadków).  

Wiele badań z różnych krajów dotyczących motywu wyboru domu na miejsce porodu 

potwierdzało te same stwierdzenia. Bezpieczeństwo, możliwość uniknięcia niepotrzebnych 

interwencji medycznych typowych dla porodu w szpitalu, wcześniejsze negatywne 

doświadczenia związane z porodem w szpitalu, zwiększone poczucie kontroli w przyjaznym, 

domowy środowisku oraz zaufanie kobiety do naturalnego procesu porodu to główne motywy 

wyboru porodu w domu, które wskazywały respondentki w badaniu amerykańskim 

przeprowadzonym przez Boucher i wsp.[167]. Murray- Davis Beth i wsp. [168] przeprowadziły 

badanie w dwóch geograficznie odrębnych częściach Kanady i wykazały, że kobiety                               

w podobny sposób podchodzą do podejmowania decyzji dotyczących urodzenia w domu- 

kluczowe czynniki to wewnętrzne motywacje związane z silnym poczuciem kontroli co stanowi 

ramy dla podejmowania decyzji o wyborze narodzin w domu. Dla fińskich kobiet w badaniu 

prowadzonym przez Jouhke [169] poród domowy był bardzo pozytywnym doświadczeniem,  

w którym autonomia była ważnym czynnikiem. Zgodnie z tym badaniem usługi opieki nad 

matkami nie odpowiadają indywidualnym życzeniom kobiet, a usługi powinny oferować więcej 

alternatyw i powinny bardziej wzmacniać ich pozycję. 

Pomimo tak optymistycznych statystyk potwierdzających bezpieczeństwo porodu                           

w domu, jak wynika z badań własnych, najczęstszym miejscem porodu wskazywanym przez 

poporodowe pacjentki był szpital (przynajmniej jeden poród odbył się w nim - 66,7% kobiet). 

Spory odsetek kobiet przynajmniej jeden poród odbyło też w domu (ok. 43% respondentek). 

Występowały bardzo wyraźne różnice w akceptacji stwierdzenia, że poród domowy to 

alternatywna dla porodu szpitalnego. Z badania własnego wynika, że dom był alternatywnym 

miejscem do porodu zdaniem prawie wszystkich kobiet rodzących w domu lub w domu 

narodzin, podczas gdy w pozostałych dwóch grupach udział odpowiedzi twierdzących nie 

przekraczał 50%. Szukając odpowiedzi na tę zależność, wyraźnie zaznacza się doświadczenie 

porodowe, które wpływało na percepcję porodu domowego. Ankietowane kobiety                                    

w większości były stałe we wskazywaniu miejsca porodu – kobiety rodzące w domu,                                    

w większości chciały nadal rodzić w domu (100% odpowiedzi), rodzące w klinice, czy                              
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w szpitalu także w większości wskazywały takie samo miejsce (88% deklarowało wybór                            

w prywatnej klinice przy kolejnym porodzie z tej grupy, a 77% kobiet, które preferowało 

korzystanie z opieki publicznej w szpitalu, jednakże  w tym przypadku „odpływ” osób do 

innych miejsc jest największy i wynosi ok. 28%). Z badań własnych wynika także, że wybór 

miejsca ściśle korelował z doświadczeniem porodowym kobiet, mianowicie kobiety, które 

przynajmniej raz urodziły w domu wybierały ponownie dom z uwagi na poczucie 

bezpieczeństwa w tym miejscu. Poczucie bezpieczeństwa w prywatnej klinice było w głównej 

mierze podyktowane komfortem psychicznym i fizycznym, wynikającym z jakości opieki. 

Kobiety, które chciały rodzić w szpitalu czuły się w nim bezpiecznie z uwagi na 

zagwarantowane zaplecze medyczne w postaci sprzętu oraz fachowości kadry medycznej. 

Kobiety rodzące w domu w 100% wybierały określenie pozytywne, dotyczące porodu, podczas 

gdy wśród rodzących w szpitalach, a w jeszcze większym stopniu w prywatnej klinice, 

traktowano poród, jako zdarzenie zdrowotne niosące za sobą pewne ryzyko dodatkowej 

interwencji medycznej.  

Polskie badania innych autorów potwierdzają, że w opinii kobiet rodzących, wybór 

szpitala jest najbezpieczniejszym miejscem porodu. Iwanowicz – Palus i Król [170] w swoim 

badaniu wykazały zależności potwierdzające wybór szpitala ze względów bezpieczeństwa. 

Ciekawym wnioskiem było postrzeganie domu narodzin jako miejsca alternatywnego  i równie 

bezpiecznego jak szpital, co potwierdziło prawie 70% badanych  kobiet.  

W analizowanych badaniach światowych znajdujemy podobne wyniki, Borquez [171] 

dokonał porównania porodowych doświadczeń kobiet z domu i domu narodzin w Holandii 

uzyskawszy wyniki potwierdzające wybór domu narodzin jako miejsca zapewniającego 

bezpieczeństwo z uwagi na bliskość zaplecza medycznego jak i bardziej holistyczne podejście 

do porodu natraulnego. Co więcej, uzasadnienie wyboru domu lub domu narodzin jest podobne 

do wyników w badaniu własnym, Borquez [171] podaje, że kobiety rodzące w domu narodzin 

cenią sobie gwarancję sprzętu medycznego i transfer w razie komplikacji, natomiast kobiety 

rodzące w domu za najważniejszy aspekt bezpieczeństwa przyjmują poczucie swobody                          

w otoczeniu, które znają i jest im bliskie oraz kładą nacisk na godne warunki z obecnością osób, 

którym ufają.    

 

Realizacja standardu opieki okołoporodowej a miejsce porodu 

  

Od ponad 7 lat pacjentki mają zagwarantowaną jakość opieki okołoporodowej poprzez 

ustalenia dotyczące prowadzenia porodu oraz jego przygotowanie i zobowiązania położnej                     



199 

 

w opiece nad pacjentką, która wynika z Rozporządzenia Ministra z dn. 1 stycznia 2019  

zwanego Standardem Opieki Okołoporodowej [55]. To ważny dokument, który uregulował 

kwestie zabiegów i czynności w poszczególnych okresach porodu gwarantujące naturalny 

przebieg porodu m.in.: w zakresie stosowania niefarmakologicznych metod łagodzenia bólu 

porodowego, stosowania udogodnień w trakcie porodu, aktywnego prowadzenia porodu w I                 

i II okresie, umożliwienie stosowania pozycji wertykalnych czy też zapewnienie 

nieprzerwanego dwugodzinnego kontaktu noworodka z matką tuż po porodzie „skóra do skóry” 

[6,119]. Jednak badania własne ukazują istotne różnice w realizacji założeń standardu, które 

wpływają zarówno na ocenę opieki okołoporodowej w opinii kobiet, a co ważniejsze mają 

swoje konsekwencje w stanie emocjonalnym kobiet oraz ich planów prokreacyjnych.  

 W badaniu własnym przeprowadzono analizę porodów w zakresie przebiegu porodu, 

która zawierała ocenę wyżej wymienionych aspektów wynikających ze standardu opieki 

okołoporodowej w zależności od jego miejsca- dom, dom narodzin, szpital oraz prywatna 

klinika. Kobiety rodzące w domu miały większą możliwość aktywności w I okresie porodu.                  

W warunkach pozaszpitalnych kobiety mogły swobodnie się poruszać, spożywać  napoje                            

i posiłki oraz korzystać z udogodnień porodowych, w tym immersji wodnej czy akcesoriów 

porodowych dwa razy częściej niż grupa rodząca w szpitalu (blisko 100% korzystało ze 

wszystkich wskazanych możliwości, przy czym pacjentki szpitali korzystały zaledwie w 40–

70%. Najwyższe wskaźniki były obserwowane w stosowaniu immersji wodnej -  ponad 90% 

pacjentek domowych korzystało z łagodzenia bólu w wannie, pod prysznicem czy w basenie. 

Natomiast w warunkach szpitalnych, z basenu  lub wanny korzystało zaledwie 2,4%,  a wyższy 

wynik (20-40%) dotyczył kobiet korzystających z prysznica. Lepsze wyniki odnośnie  

warunków pozaszpitalnych wynikają z braku farmakologicznych metod łagodzenia bólu, a jak 

wiadomo woda przynosi najbardziej efektywne korzyści. Natomiast pacjentki rodzące                           

w zakładach opieki zdrowotnej, być może w pierwszej kolejności, korzystały  z popularnego   

w tym miejscu znieczulenia środkami przeciwbólowymi. Warto też wziąć pod uwagę stan 

wiedzy pacjentek, z którego może wynikać planowanie porodu oraz korzystanie z udogodnień. 

Odpowiedź na to pytanie wymagałaby głębszej analizy i dopracowania narzędzia badawczego. 

 W  długoletniej randomizowanej analizie w latach 1988-2009 oceniającej wpływ 

immersji wodnej w trakcie I okresu porodu, w której przebadano 2.555 kobiet wykazano,  że 

znamiennie mniej kobiet (RR 0,24) u których zastosowano immersję wodną zgłaszało potrzebę 

stosowania znieczulenia przewodowego, a także wykazywało wyższy  poziom satysfakcji                

w związku z odbytym porodem, w porównaniu z grupą kontrolną [172]. W innym 

randomizowanym badaniu oceniającym wpływ różnych technik łagodzenia bólu porodowego, 
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w którym do badania z lat 1990-2015 dotyczącym 3.663 kobiet wykazano wpływ immersji 

wodnej na zmniejszenie obrażeń krocza oraz mniejsze zastosowanie analgezji regionalnej 

[173].  W tureckim badaniu przeprowadzonym w latach 2007-2008 na grupie 208 kobiet 

przeprowadzono analizę porównawczą kobiet korzystających z immersji wodnej w stosunku 

do grupy korzystającej ze znieczulenia przewodowego. Wyniki były analogiczne do 

ogólnodostępnych, które potwierdzają bezpieczeństwo i efektywność porodu do wody.                               

W badanej grupie immersja wodna wpłynęła na zredukowanie czasu trwania I, II i III okresu 

porodu, zminimalizowanie odczuwania bólu porodowego oraz zmniejszenie ilości interwencji 

medycznych w tym indukcji porodu i epizjotomii [174]. Badania przeprowadzone z Domu 

Narodzin w Kalifornii (USA) potwierdziły bezpieczeństwo zarówno immersji w łagodzeniu 

bólu, jak porodu do wody, którego działanie nie wpływało  negatywnie na pourodzeniowy stan 

zdrowia noworodka [175].  

 Warto też wziąć pod uwagę wiedzę kobiet w aspekcie stosowania udogodnień 

porodowych.  To ostatecznie od rodzącej  i jej zgody zależy zastosowanie różnych technik                             

i zabiegów wspomagających przebieg porodu, zatem jej wiedza jest w tym kontekście znacząca. 

Z badań własnych wynika, że pacjentki ze wszystkich badanych grup posiadały wiedzę                            

w zakresie aktywności w I okresie porodu i ponad 75%  badanych mogło korzystać  z różnych  

udogodnień. Co ciekawe, co piąta z nich, definiowała poród naturalny jako właśnie możliwość 

stosowania udogodnień. Stan wiedzy potwierdziły także  wyniki w grupie kontrolnej 

respondentek (które jeszcze nie rodziły). W tej zbiorowości co piąta (22%) ankietowana 

podkreślała znaczenie powyższego określenia. Król i wsp.[176] przeprowadzili badanie 110. 

kobiet ciężarnych w województwie lubelskim oceniając poziom ich wiedzy jako dość dobry. 

W zastosowanym sondażu co trzecia kobieta była świadoma poszczególnych metod łagodzenia 

bólu porodowego. Lewicka i Stawarz [177] zbadały z kolei wykorzystanie udogodnień wśród 

180 kobiet po porodzie, w którym dominującym wskazaniem było wielofunkcyjne łóżko 

porodowe (ponad 90% kobiet), natomiast z piłki korzystało 59,4% osób. 

 Przebieg porodu finalnie jest uwarunkowany przebiegiem II okresu, w tym istotnym 

czynnikiem jest pozycja przyjmowana w okresie parcia. Z dostępnych badań i przeglądu 

piśmiennictwa pozycje wertykalne przeważają korzyściami zdrowotnymi i ułatwiają przyjście 

na świat noworodkowi w porównaniu z pozycjami horyzontalnymi.  Badania własne ukazały 

preferencje i wiedzę kobiet, które nie rodziły w zakresie najdogodniejszej pozycji ze 

wskazaniem na pozycję kuczną (35%). W pozostałych wskazaniach pojawiały się inne pozycje 

wertykalne tj. pozycja stojąca, kolanko – łokciowa, czy też półsiedząca. Tylko 8% badanych 

preferowałoby wybór pozycji na plecach. Jednakże  zastosowanie pozycji wertykalnych było 
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różnorodne w zależności od miejsca porodu. Kobiety rodzące w domu zdecydowanie częściej 

korzystały z pozycji wertykalnych, najczęściej rodziły w pozycji kolankowo – łokciowej 

(47,2%) oraz kucznej (16%) i tylko 0,6% w pozycji na plecach.  W warunkach szpitalnych 

proporcja była odwrócona, pozycje wertykalne oscylowały   w zakresie do 5%, a przeważająca 

część porodów odbywała się w pozycji półsiedzącej (35,4%) i  w pozycji na plecach (20%).  

 Badania innych autorów potwierdziły wyniki własne. Według raportu stowarzyszenia 

„Dobrze Urodzeni”, które jako jedyne prowadzi rejestr danych statystycznych z porodów 

domowych w Polsce, w domu kobiety najczęściej preferują pozycję klęczącą  lub korzystają ze 

stołka porodowego [159]. 

W polsko- niemieckim badaniu, w którym m.in. oceniono wybór pozycji preferowany 

przez 230. kobiety z polskiego szpitala na Podkarpaciu oraz 259. kobiet z niemieckiego ośrodka 

medycznego z Gross-Gerau, wyniki były analogiczne[178]. Większość polskich pacjentek 

(73%) odbyła poród w pozycji horyzontalnej na łóżku porodowym, a tylko 5% kobiet miała 

możliwość podczas porodu przebywać w pozycji na boku.  Lepiej przedstawiały się wyniki 

niemieckich pacjentek, bowiem (42%) odbyła poród w pozycji na wznak - leżącej, a wśród 

innych wariantów ułożenia ciała poniżej 10% stanowiły pozycje kuczna, wisząca oraz na stołku 

porodowym.  Prace autorów z innych krajów przedstawiają korzyści, jakie wynikają z porodów 

wertykalnych i ich wpływ na czas trwania porodu, zmniejszenie urazów tkanek czy 

zmniejszona utrata krwi po porodzie bez procentowego rozkładu zastosowania pozycji 

wertykalnych [179,180]. Zarówno przygotowanie porodu teoretyczne, jak i praktyczne ze 

strony pacjentek jest uwarunkowane stanem ich wiedzy i możliwościami osobowościowymi.  

Z przeprowadzonego w badaniu własnym sondażu odnośnie źródeł wiedzy o ciąży i porodzie 

wynika że w obu grupach: kontrolnej i badanej (70%) kobiet wskazywało na prywatne wizyty 

u położnej jako źródło wiedzy,  natomiast w 50% przypadków wiedza o porodzie domowym 

pochodziła z Internetu. Zaskakujące okazały się wyniki, które przedstawiają korzystanie                       

z profesjonalnej edukacji u specjalistów, tylko 30% kobiet korzystała z edukacji 

przedporodowej u położnej, natomiast opcję zajęć w szkole rodzenia wybierała co druga 

respondentka. Należałoby pogłębić analizę w obszarze przygotowania kobiet do rodzicielstwa 

by ustalić, z jakiego powodu pacjentki nie wykorzystują w pełni bezpłatnej edukacji 

przedporodowej u położnej.  Zakres obecnej pracy obejmował także aspekt poznawczy grupy 

kobiet rodzących w domu. Kraśnianin i wsp. [178] podaje, że niemieckie pacjentki, które 

uczęszczały na zajęcia do szkół rodzenia częściej korzystały z opieki lekarza ginekologa 

równolegle z wizytami u położnej. Chudobina i wsp. [181] przeanalizowała związek 

uczestnictwa w zajęciach w szkole rodzenia, a poziomem lęku podczas porodu wykazując 
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dodatnią korelację. Jednak istotną zależnością opisaną w wyżej wymienionym badaniu był 

wpływ wykształcenia na wykorzystanie wiedzy teoretycznej w porodzie, która była silniejsza 

od korelacji związanej z uczestnictwem w zajęciach  w szkole rodzenia. 

 

Ocena psychometryczna kobiet z uwzględnieniem miejsca porodu 

 

W analizowanym materiale w aspekcie czynników wpływających na pozytywną ocenę 

porodu najistotniejsze z nich dotyczyły zaufania do położnej oraz obecności bliskich. Ich ranga 

znacznie przewyższała pozostałe elementy, z których można wnioskować, że brak bólu 

oceniony w skali 1-10 na 5,68 pkt/. kobiety uważały za stały element porodu, a który przy 

zapewnieniu odpowiedniej opieki, w tym wsparcia, jest akceptowalny. Zawód położnej był 

przede wszystkim kojarzony z przyjmowaniem porodów. Warto podkreślić w tym miejscu, że  

kobiety, które mają świadomość kompetencji położnej, która jest strażniczką fizjologii, będą 

starały się nawiązać z nią kontakt jeszcze przed rozwiązaniem ciąży. Przegląd literatury 

naukowej dostarcza informacji o potrzebie uczestniczenia osoby towarzyszącej podczas porodu 

oraz  o korzyściach związanych z budowaniem więzi w relacji partnerskiej oraz 

psychoemocjonalnym aspekcie porodu [127-132]. Badania własne urzeczywistniają potrzeby 

pacjentek, które oczekują atmosfery rodzinnej podczas porodu, poprzez obecność ojca dziecka, 

ale także innych osób bliskich w każdej grupie. Z opinii kobiet, w tym z porodów domowych 

wynika, że bardziej potrzebują wsparcia kobiecego, widząc w tej roli głównie doulę, matkę oraz 

przyjaciółkę, czy teściową (ponad 30% odpowiedzi). Natomiast  w warunkach szpitalnych 

odnotowuje się wysoki odsetek wsparcia męża/partnera/ojca dziecka. Różnice w doborze osób 

wspierających były  istotnie zależne miejsca. Może to wynikać z różnego postrzegania porodu 

rodzinnego. Kobiety rodzące w domu, które są otoczone grupą kobiet (położnych douli i matek) 

czują w sobie większą siłę i pewność, natomiast w szpitalu mężczyzna daje kobiecie poczucie 

bezpieczeństwa, gdyż jest ona w obcym otoczeniu, gdzie poziom lęku może być wyższy. Stan 

cywilny także może być czynnikiem wpływającym na wybór osób wspierających, jak również 

wiek kobiety czy tradycje i obyczaje. Te hipotezy wymagają jednak kontynuowania badań                     

i dopracowania narzędzi badawczych w tym zakresie.  

W dostępnym polskim piśmiennictwie oczekiwania pacjentek rodzących odnoszą się do 

emocjonalnego oraz fizycznego kontaktu osoby bliskiej z rodzącą, która zmniejszy poczucia 

osamotnienia i lęku w obliczu stresującej sytuacji, a także pomoże w łagodzeniu bólu 

porodowego np. poprzez masaż. Badania Guzikowskiego [182], w którym analizowano 

postawy trzystu ojców podczas porodu dowiodły o chęci zapewnienia wsparcia psychicznego 
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żonom. Rykowska [183] i Pięta [184] potwierdzają korzyści wynikające ze wsparcia kobiety 

rodzącej oraz wskazują na lepszą, w takich sytuacjach,  kondycję zdrowotną dziecka po 

urodzeniu. W badaniu Berkau [185] ponad 70% kobiet odbyło poród rodzinny i wyraziło chęć 

ponownego zaproszenia osoby towarzyszącej przy kolejnym porodzie.  

W obu analizowanych grupach w badaniu własnym dotyczącym emocji związanych                    

z porodem ważną rolę odgrywał lęk. Odczuwało go co trzecia kobieta oprócz radości związanej 

z narodzinami dziecka. Z jednej strony jest on naturalnym zjawiskiem wynikającym z procesu 

narodzin zwłaszcza u pierworódek, aczkolwiek, odczuwany na różnych poziomach może 

znacząco wpłynąć na przebieg porodu. Według Laudańskiego i wsp. [186] w ostatnich dwóch 

dekadach model porodu medycznego ulega przekształceniu w wydarzenie rodzinne 

zauważając, że w ponad 80% przypadków uczestniczył w nim ojciec dziecka.  W literaturze 

[187] podkreśla się, iż obniżenie poziomu lęku w okresie   ciąży/porodu  może mieć ma wpływ 

na zmniejszenie liczby powikłań w okresie około-porodowym, skrócenie czasu trwania I i II 

okresu porodu, poprawę  stanu pourodzeniowego noworodków oraz zmniejszenie ryzyka 

wystąpienia obniżonego nastroju i depresji poporodowej. W związku z powyższym celowe jest 

rozpoznanie u kobiet ciężarnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach stresowych. Byłoby to 

pomocne we wdrożeniu jak  najwcześniej odpowiednich działań poprawiających emocjonalne 

funkcjonowanie ciężarnej  w okresie porodu i połogu, a w konsekwencji zmniejszenie odsetka 

występowania depresji dotykającej 10-20%  kobiet w okresie poporodowym [187,188]. 

Badania Żuralskiej i wsp. [189] w grupie 30. kobiet w ciąży, które były uczestniczkami szkół 

rodzenia działających na terenie miasta Gdańska i wykazały, że takie strategie, jak 

„planowanie”, „aktywne radzenie sobie”, „poszukiwanie wsparcia emocjonalnego                                      

i instrumentalnego” oraz „poczucie humoru”, dodatnio korelowały z bezpiecznym stylem 

przywiązaniowym, a styl unikający -  pozytywnie ze strategią „obwiniania siebie”. Poza tym 

kobiety w ciąży i będące w związkach małżeńskich/partnerskich ewidentnie częściej stosowały 

przystosowawcze strategie radzenia sobie w sytuacjach stresu i częściej ujawniały preferencje 

doświadczania bezpiecznego przywiązania [189].  W obecnych badaniach kobiety rodzące                          

w domu lub w domu narodzin charakteryzowały się racjonalnym stylem podejmowania decyzji, 

miały znamiennie niższy poziom stylu unikowego rozwiązywania problemów, angażowania się 

wobec problemów w działania zastępcze oraz uciekania w kontakty towarzyskie i częściej 

wykazywały wysoki poziom stylu zadaniowego. Z kolei respondentki rodzące w szpitalach 

istotnie częściej prezentowały styl unikowy z tendencją do wysokiego poziomu angażowania 

się w czynności zastępcze i częściej podejmowały kontakty towarzyskie, jako antidotum na 

problemy życiowe. Nie stwierdzono jednak znaczących różnic w ocenie własnej skuteczności 
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pomiędzy kobietami z porównywanych, a  poziom satysfakcji z życia był podobny niezależnie 

od miejsca ostatniego porodu. 

Poczucie wewnętrznej kontroli zdrowia było wysokie we wszystkich porównywanych 

grupach, jednakże wśród kobiet rodzących w domu była znacząco mniejsza wiara we wpływ 

przypadku i innych osób na poziom zdrowia, a z kolei  kobiety rodzące w szpitalach najmocniej 

odczuwały wpływ innych osób na swoje zdrowie i miały najniższe poczucie decydowania                     

o swoim zdrowiu 

Na ogólną satysfakcję z porodu wpływało wiele czynników. Przede wszystkim istotnym 

punktem jest możliwość miejsca porodu oraz wybór położnej. Do priorytetów porodowych 

można dołączyć wsparcie osoby bliskiej oraz stopień zaspokojenia potrzeb wynikających                      

z planowanej wizji porodu [65-67].  

W raporcie Opinie i potrzeby kobiet rodzących w szpitalach ginekologiczno – 

położniczych, największe emocje (pozytywne i negatywne) związane z porodem, budziły 

kwestie związane z zachowaniem personelu szpitalnego: położnych, lekarzy, pielęgniarek 

neonatologicznych dziecku [190]. Respondentki uczestniczące w powyższym badaniu za 

kluczowe potrzeba  w czasie porodu uznały indywidualne podejście do każdej, możliwość 

rodzenia razem z mężem/partnerem, nie robienie niczego z przemocą, na siłę, otwarcie na 

dialog z rodzącą, na wymianę oczekiwań i wiedzy, udzielanie pomocy podczas porodu i  po 

porodzie, patrzenie na rodzącą z szacunkiem, zapewnienie bezpieczeństwa dziecku, 

zabezpieczenie kobiecie rodzącej bezpieczeństwa, intymności, swobody ruchów, wyboru 

pozycji (nie krępowanie nóg pasami, strzemionami, klamrami) [190]. 

W badaniach własnych dokonano oceny satysfakcji z opieki podczas porodu                                     

w czterech grupach pacjentek z uwzględnieniem miejsca porodu stosując skalowanie                                     

w zakresie 1-10, przy czym 1. oznaczał minimalny poziom satysfakcji, a 10. bardzo wysoki. 

Ogólna ocena opieki mieściła się w zakresie 7-10 pkt, ale  szczególnie ciekawe były wyniki        

w rozkładzie na poszczególny grupy. Najwyższa jakość opieki została oceniona w porodzie 

domowym (86,6%), zmniejszała się w domu narodzin (86%), przez prywatną klinikę (63%) do 

szpitala, w którym tylko 1/3 pacjentek (33%) oceniło opiekę do poziomu maksymalnego. 

Pogłębiając analizę o cechy udanego porodu respondentki zgodnie wskazały na zaufanie do 

położnej (9,05) jako najważniejszy aspekt, następnie obecność bliskich (9,09) oraz poczucie 

bezpieczeństwa (8,91) i poszanowanie godności (8,61). Kontynuując analizę, pacjentki 

wskazywały cechy położnej, które ją charakteryzowały podczas sprawowania opieki 

okołoporodowej. Kobiety rodzące w domu oczekiwały od położnej profesjonalizmu (85%), 

opiekuńczości (56,1%) oraz doświadczenia zawodowego (57,8%), w przypadku porodu                            



205 

 

w szpitalu te same cechy były sklasyfikowane w mniejszym odsetku: profesjonalizm (64,4%),  

doświadczenie zawodowe (33,7%) i opiekuńczość (29,7%), a także pojawiły się negatywne 

odczucia związane z brakiem zaangażowania (5,9%) oraz brakiem życzliwości (4%). Wyniki 

własne wpisują się w badania Stadnickiej [191], w którym respondentki wymieniły cechy jakie 

są oczekiwane w stosunku do położnej, a były to profesjonalizm (27,6%), doświadczenie 

(27,1%), łatwość nawiązywania relacji interpersonalnej z pacjentką (21,9%) oraz 

zaangażowanie w podjęte działania (21,1%).  

Powyższe ma także odzwierciedlenie we wspomnianym Raporcie Opinie i potrzeby 

kobiet rodzących w szpitalach ginekologiczno – położniczych [190] badane nazywały idealną 

położną  „aniołem, dobrym duchem, zaklinaczką dzieci”. Według badanych idealna położna to 

osoba  bezinteresowna, empatyczna, cierpliwa, dodająca otuchy, interesująca się tym, co się 

dzieje z rodzącą, fachowa, ludzka, sympatyczna, miła, nienarzucająca się, opanowana, 

aktywizująca, z jednej strony zdecydowana, stanowcza, ale także otwarta na rodzącą oraz  

obdarzona poczuciem humoru  oraz lubiąca dzieci i matki [190]. 

W omawianiu porodów pozaszpitalnych nie sposób jest nie wspomnieć o opiniach 

położnych na ten temat. Za przykład mogą posłużyć  badania Fryc i wsp. [192] którymi objęła 

233 położne z całej Polski. Okazało się, że prowadzenia porodu domowego  podjęłoby się tylko 

22,1%  badanych położnych, a głównymi negatywnymi czynnikami decydującymi   o tym były: 

brak doświadczenia (41,2%), poczucie braku bezpieczeństwa (38,2%) i zbyt duża zawodowa 

odpowiedzialność (33,5%), a pozytywnymi –  fizjologia  przebiegu ciąży (71,7%), stan zdrowia  

ciężarnej (44,6%) oraz odległość miejsca porodu od szpitala (34,3%) [192]. 

 

Podsumowanie 

„Poród jest jak wędrówka w góry.  

Na szczycie czeka na Ciebie nagroda – cud życia – twoje dziecko” [193] 

 

Z pewnością ocena satysfakcji z opieki podczas porodu w opinii pacjentek jest 

adekwatna do szczegółowych analiz przeprowadzonych w niniejszej pracy, które wpływają na 

percepcję porodu domowego i jakości narodzin. Przedstawione wyniki, wydają się wpisywać 

w postawione hipotezy, które można uznać za trafne. Wobec powyższego, należałoby stworzyć 

odpowiednie narzędzia, które posłużą do wprowadzenia jakości opieki sprawowanej przez 

położną do przestrzeni szpitalnej oraz wprowadzenie zmian w programach edukacyjnych, które 

będą miały na celu podniesienie wiedzy kobiet w obszarze bezpieczeństwa porodu domowego. 

Takie rozwiązanie wymaga też działań systemowych,  tj. refundacja porodów domowych, czy 
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też zmiany w programach nauczania akademickiego położnych, które powinny być bardziej 

samodzielne i kompetentne w prowadzeniu samodzielnej opieki nad pacjentką w ciąży                      

i porodzie o niskim ryzyku.  

Jest to zgodne z wynikami badań Fryc i wsp. [192]  sugerującymi, że aby zwiększyć 

liczbę położnych przyjmujących porody w warunkach domowych, należy stworzyć  podstawy 

prawne współpracy pomiędzy nimi, a szpitalem oraz personelem szpitalnym. Pomimo, iż wielu 

autorów, Drużdżel i wsp. [194], Kołtunowicz i Bączek [195]  uważa, iż  położne dobrze znają 

obszar swojej odpowiedzialności i samodzielności, to jednak zdaniem Fryc i wsp. [192]  istnieje 

potrzeba wdrożenia edukacji podyplomowej nie tylko położnych, ale także innych 

pracowników medycznych oraz upowszechnianie informacji na temat kompetencji, jakie 

posiadają położne i ich możliwości prowadzenia porodów w warunkach pozaszpitalnych [192] 
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WNIOSKI 

Wszystkie postawione hipotezy znalazły potwierdzenie w poniższych wnioskach.  

 

Opinie  kobiet na temat ciąży i porodu w zależności od miejsce porodu 

 

• Kobiety rodzące w domu istotnie statystycznie częściej akceptowały stwierdzenia, że 

poród domowy to alternatywa dla porodu szpitalnego, były przekonane o legalności 

porodów domowych, o odpłatności za nie i że powinien być opłacany przez NFZ,  o jego  

bezpieczeństwie, o lepszych warunkach porodu, pozytywnej reakcji  rodziny, większej 

możliwości kontaktu z noworodkiem „skóra do skóry” i dłuższym czasem jego trwania, 

większą możliwością obecności ojca podczas porodu, bardziej wyczerpującymi 

informacjami o przebiegu porodu i większą  satysfakcją odczuwaną z opieki  podczas 

porodu 

• W grupie kobiet rodzących w domu wykazano, że istotnie statystycznie częściej osobą 

udzielającą informacji o przebiegu porodu była położna, pozycją w II okresie porodu była 

kolankowo-łokciowa, leki przeciwbólowe stosowano na prośbę kobiet,  noworodka do 

piersi przystawiano  bezpośrednio po porodzie, zaś matki częściej odczuwały radość,                        

a rzadziej niepokój 

• Kobiety rodzące w szpitalu miały istotnie statystycznie częściej wykonywane badanie 

KTG i zabieg epizjotomii podczas porodu, a kobiety z klinik prywatnych – cięcie 

cesarskie. 

• Czynnikami mającymi wpływ na podjęcie decyzji o porodzie domowym w grupach  

kobiet już rodzących były fizjologiczny przebieg ciąży, niemożność decydowania                            

o porodzie, brak intymności w szpitalu i nieznajomość  położnika i  warunki panujące  

• Preferencje odnośnie miejsca kolejnego porodu były zdeterminowane przez 

doświadczenie kobiety rodzącej w danym miejscu, przy czym poród w domu lub w domu 

narodzin wybierano przede wszystkim z uwagi na poczucie bezpieczeństwa,  prywatną 

klinikę z powodu komfortu psychicznego i fizycznego, a szpital z uwagi na 

zagwarantowane zaplecze medyczne w postaci sprzętu oraz fachowość kadry medycznej. 

• We wszystkich grupach  kobiet już rodzących dostrzegane były zagrożenia wynikające                 

z odbywania porodu domowego, najczęściej takie jak ryzyko dla pacjentki, noworodka     

i brak kadry. Niezależnie od miejsca porodu wsparcie ze strony męża było bardzo 
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wysokie we  wszystkich grupach  kobiet,  ale jednak silniejsze wśród kobiet rodzących  

w szpitalu czy klinice, niż w domu. 

• We wszystkich badanych grupach kobiety otrzymywały wysoki poziom wsparcia ze 

strony rodziny, przy czym większe poczucie wsparcia miały kobiety rodzące  w szpitalach 

i  klinikach, a wśród kobiet rodzących w domu pojawiały się przypadki niskiego wsparcia 

ze strony rodziny i relatywnie więcej przypadków wsparcia na poziomie średnim. 

• Wsparcie ze strony lekarza położnika było wyraźnie wyższe w grupie kobiet rodzących 

w szpitalach, jednakże  biorąc pod uwagę fakt, iż w przypadku porodów domowych 

lekarz najczęściej nie był obecny przy porodzie, to wykonana analiza nie odzwierciedla 

rzeczywistej sytuacji w badanych grupach (pozostaje miarą statystyczną).  

• Wsparcie informacyjne, instrumentalne i ogólne ze strony położnej było znamiennie 

wyższe w grupie kobiet rodzących w domu. 

 

Ocena psychometryczna ankietowanych kobiet w zależności od miejsce porodu 

 

• Kobiety rodzące w domu lub w domu narodzin charakteryzowały się  racjonalnym 

stylem podejmowania decyzji,  miały znamiennie niższy poziom stylu unikowego 

rozwiązywania problemów, angażowania się wobec problemów w działania zastępcze 

oraz uciekania w kontakty towarzyskie i częściej wykazywały wysoki poziom stylu 

zadaniowego. 

• Kobiety, które rodziły w szpitalach istotnie częściej prezentowały styl unikowy                             

z tendencją do wysokiego poziomu angażowania się w czynności zastępcze i częściej 

podejmowały  kontakty towarzyskie, jako antidotum na problemy życiowe. 

• Nie stwierdzono znaczących różnic w ocenie własnej skuteczności pomiędzy kobietami 

z porównywanych, a  poziom satysfakcji z życia był podobny niezależnie od miejsca 

ostatniego porodu. 

• Poczucie wewnętrznej kontroli zdrowia było wysokie we wszystkich porównywanych 

grupach, jednakże wśród kobiet rodzących w domu była znacząco mniejsza wiara we 

wpływ przypadku i innych osób na poziom zdrowia, a z kolei  kobiety rodzące                                

w szpitalach najmocniej odczuwały wpływ innych osób na swoje zdrowie i miały 

najniższe poczucie decydowania o swoim zdrowiu. 
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Opinie ankietowanych nierodzących 

 

• W grupie kobiet nie rodzących co dziesiąta ankietowana nie planowała posiadania 

dzieci w przyszłości,  większość  nie uczestniczyłaby w zajęciach szkoły rodzenia i  była 

zdania, że kobieta ma możliwość wyboru miejsca porodu, że  maż/partner powinien 

mieć możliwość towarzyszenia kobiecie podczas porodu, że  najwygodniejszą pozycją 

porodową jest  pozycja kuczna, a najbardziej niezbędny element podczas porodu 

respondentki to zachowanie intymności  oraz monitorowanie zdrowia dziecka poprzez 

badanie KTG.  

• W opinii większości nie rodzących dziecko powinno być przystawiane do piersi zaraz 

po porodzie, rodzące powinny mieć wsparcie przede wszystkim od położnej i   lekarza 

obecnego przy porodzie, a położna i lekarz powinni przekazywać informację na temat 

przebiegu porodu. 

• Ankietowane nie rodzące najczęściej za  cechy wyróżniające  postawę położnej uznały 

profesjonalizm, zaangażowanie i życzliwość, a lekarza – profesjonalizm,   

doświadczenie zawodowe, życzliwość i zaangażowanie . 

• Poród w grupie kobiet nierodzących najczęściej kojarzył się z radością, ale też                                  

z niepokojem, lękiem i zdenerwowaniem. 

• Kobiety nierodzące z pewnym dystansem podchodziły do opcji wyboru porodów 

domowych, większość nie wiedziała czy są one legalne,  płatne , ale także uznała dom 

za bezpieczne miejsce. 

• Kobiety nierodzące za najważniejsze czynniki wpływające na decyzję rodzenia  w domu 

uznały fizjologiczny przebieg ciąży, warunki panujące w domu, prawidłowy przebieg 

poprzednich ciąż i porodów i strach przed szpitalem, jednakże większość była zdania, 

że rodzina zareagowałaby negatywnie na wieść o decyzji odbycia porodu w warunkach 

domowych 

• Największym obciążeniem dla porodów domowych jest zdaniem respondentek ryzyko 

jakie niesie poród dla kobiety i noworodka. 

 

Zależności między doświadczeniem porodowym a preferencjami 

 

• Preferencje odnośnie miejsca kolejnego porodu były zdeterminowane przez 

doświadczenie kobiety rodzącej w danym miejscu, ponieważ  kobiety rodzące  w domu, 
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w większości chciały nadal tam rodzić, rodzące w klinice czy w szpitalu także                                

w większości wskazywały takie samo miejsce, jednakże w przypadku szpitala liczba  

osób preferująca dla przyszłego porodu inne miejsca  była największa (27,8%). 

• Występowała istotna statystycznie zależność pomiędzy uzasadnieniem wyboru miejsca 

dla planowanych porodów - dom lub dom narodzin wybierano przede wszystkim                       

z uwagi na poczucie bezpieczeństwa,  prywatną klinikę z powodu komfortu 

psychicznego i fizycznego,  a szpital z uwagi zagwarantowane zaplecze medyczne w 

postaci sprzętu oraz fachowość kadry medycznej. 

• Występowała istotna statystycznie zależność pomiędzy miejscem porodu a określeniem 

porodu naturalnego - kobiety rodzące w domu w 100% wybierały określenie 

pozytywne, a wśród rodzących w szpitalach i w jeszcze większym stopniu w prywatnej 

klinice, większość traktowała poród, jako zdarzenie zdrowotne niosące za sobą pewne 

ryzyko dodatkowej interwencji medycznej.  

• Wykazano istotne statystycznie różnice w stwierdzeniach określających poród 

naturalny w zależności od miejsca porodu w zakresie doboru pozycji porodu, używania 

środków farmaceutycznych, obecności męża/osoby towarzyszącej, stosowania. 
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• Rycina 76. Wiek [lata]  

• Rycina 77. Stan cywilny 

• Rycina 78. Miejsce zamieszkania 



 

233 
 

 Karta wizyty w ciąży 

pieczątka praktyki położnej                                                                                                                                                              

KARTA WIZYTY W CIĄŻY 

 

IMIĘ I NAZWISKO……………………………………………………………………………    

 

WIZYTA……………………                                                       DATA………………………   

TYDZIEŃ CIĄŻY............tyg. + ............dni                                             

MASA CIAŁA..............kg    

RR.................................................................................................................................................   

HR.................................................................................................................................................   

OBRZĘKI.....................................................................................................................................    

ŻYLAKI........................................................................................................................................   

STAN EMOCJONALNY.............................................................................................................. 

RUCHY DZIECKA…………………………………………………………………………….. 

DOLEGLIWOŚCI……………………………………………………………………………....      

PRZYJMOWANE LEKI I INNE PREPARATY……………………………………………….. 

FHR:..............................................................................................................................................  

DNO MACICY:............................................................................................................................    

BADANIE ZEWNĘTRZNE:       

   

BADANIE WEWNĘTRZNE:       

    

BADANIE PIERSI:       

                                                                                    

 

 

 

pieczątka praktyki położnej                                                                                                                                                             

imię i nazwisko   
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 Karta porodu w domu 

KARTA    PORODU  W   DOMU 

 

IMIĘ.................................................................NAZWISKO………………………………….   

PESEL……………………………………..     DOW. OS…………………………………….   

ADRES RODZĄCEJ………………………………………………………………………….  

TELEFON…………………………………………………………………………………….    

PARTNER / OSOBA TOWARZYSZĄCA…………………………………………………..   

TELEFON…………………………………….........................................................................      

GRUPA KRWI RODZĄCEJ....................................................................................................     

OM.........................................             TP.............................................      

ROZPOZNANIE:                                                                               DNIA:            

 

POSTĘPOWANIE:      

 

 

pieczątka praktyki położnej                                                                                                                                                             

imię i nazwisko   

 

ROZPOCZĘCIE PORODU 

 

1/ PIERWSZA  KONSULTACJA TELEFONICZNA      

Data...................................  godzina.........................      

Sytuacja położnicza z relacji pacjentki....................................................................................  

......................................................................................................................................................    

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................     

2/ WEZWANIE DO PORODU      

Data..................................... godzina........................      

Sytuacja położnicza z relacji pacjentki..................................................................................... 

.......................................................................................................................................................   



 

235 

 

 Karta porodu w domu 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...    

3/ PRZYJAZD DO RODZĄCEJ    

Data .................................... godzina.......................   

FHR+_ ........................................   

Sytuacja położnicza:           

 A/ badanie zewnętrzne........................................................................................................  

......................................................................................................................................................            

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................            

B/ badanie wewnętrzne...................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................   

      Stan ogólny: RR..................... HR............................ TEMP.....................................    

4/ DECYZJE O DALSZYM POSTĘPOWANIU 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................   

 

POŁOŻNA PRZYJMUJĄCA ZGŁOSZENIE 

 

pieczątka praktyki położnej                                                                                                                                                             

imię i nazwisko 

 

PODSUMOWANIE   PORODU    

 

Data................................... godzina.......................................... Poród o czasie siłami natury.  

  Położenie podłużne główkowe  
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  Ułożenie potylicowe 

Ustawienie.....................................................................  

Popłód.................................................. urodzony samoistnie  mechanizmem............................. 

...................................................................................................................................................... 

Odpępnienie dziecka.................................................................................................................... 

Czas trwania 

I okres porodu................................                            

II okres porodu.............................. pozycja……………………………………                            

III okres porodu............................  pozycja…………………………………  

Czas odpływania płynu owodniowego...................... zabarwienie…………………………… 

Krocze ............................ Pęknięcie...........................................................................................  

Szyjka macicy............................................................................................................................. 

Sklepienia pochwy...................................................................................................................... 

Utrata krwi..................................................................................................................................    

                            

NOWORODEK - STAN PO URODZENIU 

                      

liczba  punktów (od 0 do 1)                   

CECHY   w 1 i 5 minucie życia  

Czynność serca  

       0                      1                           2 

  brak     poniżej 100/min     powyżej 100/min      

Oddech  

              0                      1                           2 

  brak słaby      nieregularny       głośny  płacz      

Napięcie mięśniowe  

       0                 1                           2 

  brak       słabe       kończyny zgięte      

Odruchy na drażnienie  

      0                 1                2 

  brak        grymas    krzyk     
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Skóra   

       0                          1                                    2 

   blada       sina, sinica obwodowa     różowa      

 

SUMA  PUNKTÓW ………………………………………………………………… 

       

Płeć dziecka...................................       IMIĘ……………….................  

Masa ciała....................................g        

Długość......................................cm  

SI................................................cm        

Obwód głowy.............................cm  

Obwód klatki..............................cm   

 

Położna prowadząca poród                                                                           

położna asystująca 

pieczątka praktyki położnej                                                                                                                                                             

imię i nazwisko   

 

BADANIE  NOWORODKA PO URODZENIU 

 

dnia.......................................godz....................................    

napięcie mięśniowe......................................................................................................................  

ułożenie ciała………………………………………………………………………….………...   

skóra……………………………………………………………………………………………. 

śluzówki………………………………………………………………………………………… 

Ocena odruchów neurologicznych 

chwytny…………………………………………………………………………….…………… 

Moro……………………………………………………………………………….……………  

toniczny szyjny asymetryczny………………………………………………………..…………  

odruch szukania…………………………………………………………….……………………  

odruch ssania……………………………………………………………………………….……  

odruch brzuszny…………………………………………………………………………………  

odruch Babińskiego………………………………………………………..…………………… 
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podparcie i chód automatyczny……………………………………………………….……….  

odruch Galanta…………………………………………………………………………………  

pełzanie…………………………………………………………………………………………  

reakcja na światło………………………………………………………………………………  

reakcja na dźwięk………………………………………………………….……………………    

Kończyny 

ruchy…………………………………………………………………………………………… 

budowa………………………………………………………………………………….………  

Stawy biodrowe 

………………………………………………………………………….………………………   

Klatka piersiowa 

HR……………………………………………………………………………………………… 

HR na tętnicach udowych…………………………………………………………………...…. 

Oddechy………………............................................................................................................... 

SpO2……………………………………………………………………………………………. 

obojczyki……………………………………………………………………………..…………

Pierścień pępkowy 

………………………………………………………………………………………..………… 

Pępowina 

……………………………………………………………..…………...……………………… 

Ocena naczyniowa………………………………………….…………………………………. 

Narządy płciowe…………………………………………………………………….…………  

Smółka………………………………………………………………………………………....  

Mocz……………………………………………………………..……………………………..  

Odbyt…………………………………………………………………………………………...   

Głowa 

Ułożenie………………………………………………………………………..………………  

Kości czaszki………………………………………………………………..………………… 

Ciemię duże……………………………………………………………..…………….……… 

Ciemię małe………………………………………………………..………………….………  

Szwy czaszkowe……………………………………………………………………………… 

Oczy……………………………………………………………………………….………….  

Jama ustna…………………………………………………………………………………….  
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Podniebienie twarde……………………………………………………………………….……. 

Podniebienie miękkie…………………………………………………………………………… 

Cechy charakterystyczne……...………….................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………...   

Obrażenia……………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………   

 

  Zaopatrzyłam kikut pępowiny.  

  Pomogłam w prawidłowym przystawieniu noworodka do piersi. 

  Laktacja podjęta, noworodek ssie pierś prawidłowo.  

  Poinformowałam matkę / rodziców o: 

• zasadach prawidłowej pielęgnacji noworodka i kikuta pępowiny  

• zasadach prawidłowego przystawiania noworodka do piersi i prawidłowej laktacji  

• koniecznej konsultacji lekarza neonatologa w I dobie życia noworodka  

• obowiązkowych szczepieniach ochronnych 

• niepokojących objawach i konieczności natychmiastowej konsultacji z położną lub 

lekarzem  

• konieczności zgłoszenia dziecka pod opiekę położnej środowiskowo-rodzinnej 

•  konieczności rejestracji dziecka w USC odpowiednim do miejsca urodzenia dziecka   

   Wydałam Książeczkę Zdrowia Dziecka, Kartę Uodpornienia i Pisemne zgłoszenie  urodze- 

     nia dziecka do USC.   

 

 

pieczątka praktyki położnej                                                                                                                                                             

imię i nazwisko   
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 Karta obserwacji w trakcie porodu – partogram 

KARTA      OBSERWACJI       PORODU 

IMIĘ I NAZWISKO 

  

ROZPOZNANIE 

  

Data, godzina   

Godz. rozpocz. por                         

Odpłynięcie pł. owod                          

Krwawienie                         

RR                         

HR                         

TEMP                         

GRUPA KRWI   180                                                                                                 

  170                                                                                                 

  160                                                                                                 

10 150                                                                                                 

9 140                                                                                                 

8 130                                                                                                 

7 120                                                                                                 

6 110                                                                                                 

5 100                                                                                                 

4 90                                                                                                 

3 80                                                                                                 

2 70                                                                                                 

1 60                                                                                                 

Skurcze 
ilość na 15s                                                                                                 

czas trwania                         
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 Karta obserwacji w trakcie porodu – partogram 

ROZWARCIE                         

Napięcie macicy 

wzmożone                         

normalne                         

obniżone                         

Przebieg szwów i ciemion 

                        

Leki 

                        

Położna prowadząca poród 
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 Karta informacyjna porodu w domu 

pieczątka praktyki położnej    

 

KARTA INFORMACYJNA PORODU W DOMU 

 

 

Pani ……………………………………………………...………………..ur. ………………………... r.  

PESEL: …………………………………….…  DOWÓD OSOBISTY NR……………………….…….  

ADRES ZAMELDOWANIA: ………………………………………………………………… 

ADRES ODBYCIA PORODU:…………………………………………………………… jw.    

ROZPOZNANIE…………………………………………………………………………………………                                                                      

Grupa krwi: ………………………………..….Ciąża ……………………..tygodni …………………… 

POSTĘPOWANIE  

 

ZALECENIA  

 

 

EPIKRYZA  

     

pieczątka praktyki położnej    

Prowadzenie i przyjęcie porodu                                                                                                                                     

Asysta 
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 Karta wizyty po porodzie 

pieczątka praktyki położnej                                                                                                                                                             

imię i nazwisko    

 

KARTA WIZYTY PO PORODZIE 

 

DATA………………………………….. DOBA PO PRODZIE……………………………......   

MIEJSCE PORODU…………………………RODZAJ PORODU……………………………   

POŁOŻNICA IMIĘ I NAZWISKO…………….....................................................................  

st. og.-……………………….HR-…………………RR-…………….. temp………….……… 

macica-…………………………………………………………………………………………. 

odchody-……………………………………………………………………………………….. 

krocze- …………………………………………………………………………………………. 

piersi- …………………………………………………………………………………………… 

ZALECENIA                                                                                                                                       

laktacja-…………………………………………………………………………………………. 

problemy laktacyjne-……………………………………………………………………………. 

samopoczucie-…………………………………………………………………………………... 

stan emocjonalny-………………………………………………………………………………..        

WYKONANE ZABIEGI 

…………………………………………………………………………………………………...    

…………………………………………………………………………………………………...    

 

pieczątka praktyki położnej    

 

 

NOWORODEK IMIĘ I NAZWISKO…………….………......................................................  

HR-………………………..tętno na tętn. ud.-………………………………………………..                   

SpO2-……………………………….Oddechy-………………………………………………...                                     

MASA CIAŁA-…………………………………………………………………………………     

st. og……………………………………………………………………..……………………… 

ciemię-…………………………………………………………………………………………... 

pępek-…………………………………………………………………………………………… 

aktywność-……………………………………………………………………………………… 
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skóra-……………………………………………………………………………………………. 

brzuszek-………………………………………………………………………………………...  

napięcie mięśniowe-…………………………………………………………………………… 

odruchy-…………………………………………………………………………………………

   

obojczyki-……………………………………………………………………………………… 

żółtaczka-……………………………………………………………………………………… 

ssanie-………………………………………………………………………………………….. 

mocz-…………………………………………………………………………………………… 

stolce-…………………………………………………………………………………………… 

ZALECENIA     

…………………………………………………………………………………………………...    

…………………………………………………………………………………………………...    

WYKONANE ZABIEGI 

…………………………………………………………………………………………………...    

…………………………………………………………………………………………………...    

 

 

pieczątka praktyki położnej 

imię i nazwisko położnej    

 

 



245 

 

pieczątka praktyki położnej                                                                                             

 

KARTA WIZYTY PO POŁOGU 

 

Imię i Nazwisko…………………………………………………………….…………………… 

Pesel …………………………………………………………………………………………….  

WIZYTA KONTROLNA…………tyg. po porodzie       DATA WIZYTY………..………..…   

DATA PORODU…………..…..….............. MIEJSCE PORODU…………………..……..… 

ROZPOZNANIE………………………………...........................................................................

....................................................................................................................................................... 

DZIECKO…………………………………….  pkt Agar……………………………..…….…..                                            

SAMOPOCZUCIE........................................................................................................................    

MASA CIAŁA POD KONIEC CIĄŻY........................................................................................       

MASA CIAŁA OBECNIE........................................................................................................... 

RR..............................    HR.....................................  

DOLEGLIWOŚCI………………………………........................................................................

.......................................................................................................................................................     

PRZYJMOWANE LEKI I INNE PREPARATY………………………...................................... 

.......................................................................................................................................................   

BADANIE PRZEDMIOTOWE………………….……………………...................................... 

.......................................................................................................................................................   

BADANIE GINEKOLOGICZNE Z OCENĄ TKANEK KROCZA…………………................ 

.......................................................................................................................................................   

BADANIE PIERSI………………………………..……………………...................................... 

.......................................................................................................................................................   

KARMIENIE DZIECKA………………………………………………...................................... 

.......................................................................................................................................................   

PROBLEMY LAKTACYJNE……………………….................................................................. 

.......................................................................................................................................................   

STAN EMOCJONALNY………………………………………………...................................... 

.......................................................................................................................................................   

SUBIEKTYWNA OCENA PACJANTKI DOTYCZĄCA  

RELACJI Z OJCEM DZIECKA………………………………………………………………... 
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.......................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................   

RELACJI Z NOWONARODZONYM DZIECKIEM.................................................................. 

.......................................................................................................................................................   

RELACJI ZE STARSZYM DZIECKIEM (DZIEĆMI)...............................................................   

.......................................................................................................................................................   

POWRÓT DO RELACJI SPOŁECZNYCH     

WYSTĘPOWANIE STANÓW DEPRESYJNYCH, OBNIŻONEGO NASTROJU…………… 

......................................................................................................................................................   

Jakość snu…………………………………………………………………………….…...….....     

Apetyt …………………………………………………………………………………………...  

Dolegliwości bólowe…………….………………………………………………………………   

CZY PODJĘŁA WSPÓŁŻYCIE PO PORODZIE?/ ocena…………………………………….. 

.......................................................................................................................................................   

WYNIKI PRZYNIESIONYCH BADAŃ………………………………………………………. 

.......................................................................................................................................................   

ZLECONE BADANIA…………………………………………………………………………. 

.......................................................................................................................................................   

ZALECENIA 

• badanie kontrolne wydolności mięśni dna miednicy  

• ewentualna rehabilitacja 

• racjonalny tryb życia 

• dieta  

Omówiono metody antykoncepcyjne    

 
 

 

pieczątka praktyki położnej  

imię i nazwisko  
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 Transfer w trakcie porodu/decyzja o transferze w porodzie 

TRANSFER W TRAKCIE PORODU/ 

DECYZJA O TRANSFERZE W PORODZIE  

 

Data.................................................................................Godzina…………................................. 

Sytuacja położnicza...................................................................................................................... 

………………………………………...........................................................................................  

FHR+…………………………………………………………………………............................. 

Stan  ogólny  pacjentki 

RR................................................................................................................................................. 

HR................................................................................................................................................. 

Temperatura……………….……………………………………………….................................  

 

MIEJSCE TRANSFERU............................................................................................................. 

..................................................................................................................................................... 

SPOSÓB TRANSPORTU........................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

OBSERWACJA W TRAKCIE TRANSPORTU........................................................................ 

..................................................................................................................................................... 

.....................................................................................................................................................  

 

PRZYJĘCIE DO SZPITALA 

Data.........................................................................godzina.......................................................  

Stan ogólny 

RR................................................................................................................................................. 

HR................................................................................................................................................. 

Temperatura………………………………….…………………………….................................  

FHR+…………………………………………………………………………............................. 

Sytuacja położnicza...................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................... 

 

osoba przekazująca podpis i pieczątka 

 

osoba przyjmująca podpis i pieczątka 
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 Edynburska skala depresji poporodowej 

 

EDYNBURSKA SKALA DEPRESJI POPORODOWEJ (ESDP) 

wersja dla lekarza, pielęgniarki i położnej 

 

            Przed wręczeniem egzemplarza kwestionariusza należy udzielić badanej kilku ważnych 

wskazówek:  

1. Matkę należy prosić o podkreślenie odpowiedzi najlepiej pasującej do jej samopoczucia 

w ciągu ostatnich 7 dni.  

2. Należy uzyskać odpowiedzi na wszystkie 10 punktów. 

3. Matka musi udzielać odpowiedzi samodzielnie. Nie wolno dopuścić do omawiania 

odpowiedzi z kimś trzecim. 

4. Matka powinna wypełnić ankietę osobiście, chyba że nie zna języka, w jakim napisany 

jest kwestionariusz lub ma kłopoty z czytaniem. 

 

Pytania dotyczą pani samopoczucia w ciągu ostatniego tygodnia. 

Proszę zaznaczyć właściwą odpowiedź.   

 

1. Potrafiłam się śmiać z różnych spraw i dostrzegać radosne strony życia 

 tak często jak zazwyczaj 

 trochę rzadziej niż zwykle 

 zdecydowanie rzadziej niż zwykle 

 zupełnie nie byłam zdolna do radości 

2. Patrzyłam w przyszłość z nadzieją 

 tak jak zawsze 

 rzadziej niż zawsze 

 zdecydowanie rzadziej niż zwykle 

 nie potrafiłam patrzeć w przyszłość z nadzieją 

3. Obwiniałam się niepotrzebnie, gdy coś mi się nie udawało 

 tak, w większości przypadków 

 tak, czasami 

 rzadko 

 wcale 

4. Bałam się i martwiłam bez istotnej przyczyny: 

 zupełnie nie 
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 raczej nie 

 tak, czasami 

 tak, bardzo często 

5. Czułam się przestraszona i wpadałam w panikę bez większych powodów: 

 tak, często 

 tak, czasami 

 nie, raczej nie 

 nie, wcale 

6. Wydarzenia przerastały i przytłaczały mnie: 

 tak, prawie wcale nie dawałam sobie rady 

 czasami nie radziłam sobie tak dobrze jak zwykle 

 przez większość czasu radziłam sobie zupełnie neźle 

 radziłam sobie tak dobrze jak zawsze 

7. Czułam się tak nieszczęśliwa, że nie mogłam spać w nocy 

 tak, przez większość czasu 

 tak czasami 

 rzadko 

 nie, wcale nie 

8. Czułam się smutna i nieszczęśliwa 

 tak, przez większość czasu 

 tak, dość często 

 niezbyt często 

 nie, wcale nie 

9. Czułam się tak nieszczęśliwa, że płakałam 

 tak, przez większość czasu 

 tak, dość często 

 tylko sporadycznie 

 nie, wcale nie 

10. Zdarzało się, że myślałam o zrobieniu sobie krzywdy 

 tak, dość często 

 czasami 

 rzadko 

 nigdy 
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  Maksymalna ilość punktów wynosi 30, uzyskanie już 13 i więcej punktów oznacza 

prawdopodobieństwo występowania depresji poporodowej.  

 

     EPDS to kwestionariusz przeznaczony do samodzielnego wypełniania. Składa się z 10 

pytań, z których każde ma 4 gotowe odpowiedzi.  

Kobieta jest proszona o przeczytanie każdego stwierdzenia i wybrania tego, które 

najlepiej odzwierciedla jej samopoczucie w ciągu ostatnich siedmiu dni.  

  Skalę można stosować 6 - 8 tygodni po urodzeniu dziecka, aby zbadać samopoczucie 

pacjentki.  Można w takim przypadku skorzystać z okazji, jaką stwarza wizyta matki z 

niemowlęciem u lekarza czy też wezwanie lekarza z wizytą domową 

    Wynik pomoże zorientować się specjaliście odnośnie stanu zaburzenia, którego (być 

może) doświadcza.  

 

 

Polskie tłumaczenie skali EPDS ukazało się w książce Meir Steiner i Kimberly Yonkers 

„Depresja u kobiet” (tłum. Maria Bnińska, wyd. Via Medica, Gdańsk 1999).  

Użytkownicy "10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale" mogą ją powielać bez 

uzyskania dodatkowej zgody, pod warunkiem podania informacji o prawach autorskich, 

należących do miesięcznika The British Journal of Psychiatry: Cox J.L., Holden J.M., Sagovsky 

R. : Detection of postnatal depression: development of the 10-item Edinburgh Postnatal 

Depression Scale. British Journal of Psychiatry, 1987; 150: 782 -786.  
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 Skala Becka 

 

SKALA DEPRESJI BECKA 

 

Ocena dotyczy ostatniej doby. 

W każdym punkcie należy zakreślić tylko jedną odpowiedź.  

 

A.  

0. Nie jestem smutny ani przygnębiony. 

1. Odczuwam często smutek, przygnębienie. 

2. Przeżywam stale smutek, przygnębienie i nie mogę uwolnić się od tych przeżyć. 

3. Jestem stale tak smutny i nieszczęśliwy, że jest to nie do wytrzymania. 

 

B. 

0. Nie przejmuję się zbytnio przyszłością.  

1. Często martwię się o przyszłość. 

2. Obawiam się, że w przyszłości nic dobrego mnie nie czeka.  

3. Czuję. że przyszłość jest beznadziejna i nic tego nie zmieni. 

 

C.  

0. Sądzę, że nie popełniam większych zaniedbań.  

1. Sądzę. że czynię więcej zaniedbań niż inni. 

2. Kiedy spoglądam na to co robiłem, widzę mnóstwo błędów i zaniedbań. 

3. Jestem zupełnie niewydolny i wszystko robię źle. 

 

D.  

0. To co robię sprawia mi przyjemność. 

1. Nie cieszy mnie to co robię. 

2. Nic mi teraz nie daje prawdziwego zadowolenia. 

3. Nie potrafię przeżywać zadowolenia i przyjemności i wszystko mnie nuży. 

 

E.  

0. Nie czuję się winnym ani wobec siebie, ani wobec innych. 

1. Dość często miewam wyrzuty sumienia. 

2. Często czuję, że zawiniłem. 

3 . Stale czuj ę się winnym. 
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F.  

0. Sądzę, że nie zasługuję na karę. 

1. Sądzę, że zasługuję na karę. 

2. Spodziewam się ukarania. 

3. Wiem, że jestem karany (lub ukarany). 

 

G.  

0. Jestem z siebie zadowolony. 

1. Nie jestem z siebie zadowolony. 

2. Czuję do siebie niechęć. 

3. Nienawidzę siebie. 

 

H.  

0. Nie czuję się gorszy od innych ludzi. 

1. Zarzucam sobie, że jestem nieudolny i popełniam błędy. 

2. Stale potępiam siebie za popełnione błędy. 

3. Winię siebie za wszystko zło, które istnieje. 

 

I.  

0. Nie myślę o odebraniu sobie życia. 

1. Myślę o samobójstwie - ale nie mógłbym tego dokonać. 

2. Pragnę odebrać sobie życie. 

3. Popełnię samobójstwo, jak będzie odpowiednia sposobność. 

 

J.  

0. Nie płaczę częściej niż zwykle. 

1. Płaczę częściej niż dawniej . 

2. Ciągle chce mi się płakać. 

3. Chciałbym płakać, lecz nie jestem w stanie. 

 

K.  

0. Nie jestem bardziej podenerwowany niż dawniej. 

1. Jestem bardziej nerwowy i przykry niż dawniej. 

2. Jestem stale zdenerwowany lub rozdrażniony. 

3. Wszystko co dawniej mnie drażniło, stało się obojętne. 
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L.  

0. Ludzie interesują mnie jak dawniej . 

1. Interesuję się ludźmi mniej niż dawniej. 

2. Utraciłem większość zainteresowań innymi ludźmi. 

3. Utraciłem wszelkie zainteresowania innymi ludźmi. 

 

M.  

0. Decyzję podejmuję łatwo, tak jak dawniej . 

1. Częściej niż kiedyś odwlekam podjęcie decyzji. 

2. Mam dużo trudności z podjęciem decyzji. 

3. Nie jestem w stanie podjąć żadnej decyzji. 

 

N.  

0. Sądzę, że wyglądam nie gorzej niż dawniej. 

1. Martwię się tym, że wyglądam staro i nieatrakcyjnie. 

2. Czuję, że wyglądam coraz gorzej. 

3. Jestem przekonany, że wyglądam okropnie i odpychająco. 

 

O.  

0. Mogę pracować jak dawniej. 

1. Z trudem rozpoczynam każdą czynność. 

2. Z wielkim wysiłkiem zmuszam się do zrobienia czegokolwiek. 

3. Nie jestem w stanie nic robić. 

 

P.  

0. Sypiam dobrze, jak zwykle. 

1. Sypiam gorzej niż dawniej. 

2. Rano budzę się 1-2 godzin za wcześnie i trudno jest mi ponownie usnąć. 

3. Budzę się kilka godzin za wcześnie i nie mogę usnąć. 

 

Q.  

0. Nie męczę się bardziej niż dawniej. 

1. Męczę się znacznie łatwiej niż poprzednio. 

2. Męczę się wszystkim co robię. 

3. Jestem zbyt zmęczony, aby cokolwiek robić. 
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R.  

0. Mam apetyt nie gorszy niż dawniej. 

1. Mam trochę gorszy apetyt. 

2. Apetyt mam wyraźnie gorszy. 

3. Nie mam w ogóle apetytu. 

 

S.  

0. Nie tracę na wadze ciała (w okresie ostatniego miesiąca). 

1. Straciłem na wadze więcej niż 2 kg. 

2. Straciłem na wadze więcej niż 4 kg. 

3. Straciłem na wadze więcej niż 6 kg. 

Jadam specjalnie mniej, aby stracić na wadze: 1. tak, 2. nie. 

 

T.  

0. Nie martwię się o swoje zdrowie bardziej niż zawsze. 

1. Martwię się swoimi dolegliwościami, mam rozstrój żołądka, zaparcie, bóle. 

2. Stan mego zdrowia bardzo mnie martwi, często o tym myślę. 

3. Tak bardzo martwię się o swoje zdrowie, że nie mogę o niczym innym myśleć. 

 

U.  

0. Moje zainteresowania seksualne nie uległy zmianom. 

1. Jestem mniej zainteresowany sprawami płci (seksu). 

2. Problemy płciowe wyraźnie mniej mnie interesują. 

3. Utraciłem wszelkie 

 

Test został przygotowany w 1961 roku.  Służy do samodzielnej oceny obecności                         

i nasilenia objawów depresji.   Ze względu na swoją prostotę i skuteczność jest jednym                                

z najczęściej stosowanych badań psychologicznych.  

Aby test miał wartość diagnostyczną należy wybrać odpowiedź najbliższą "średniej" 

wartości w trakcie minionych 30 dni. 

 

Skala składa się z 21 punktów ocenianych, wg intensywności objawów, od 0 do 3.                         

Z każdego punktu badany powinien wybrać jedną odpowiedź, która jego zdaniem, w najlepszy 

sposób opisuje jego stan we wskazanym okresie. 



 

256 
 

 Skala Becka 

 

Zanim  poprosi się badanego o wypełnienie skali powinno się sprecyzować, jakiego 

okresu mają dotyczyć odpowiedzi - miesiąca, tygodnia czy ostatniej doby).  

 

Poziom depresji wyliczany jest wg różnych norm (np. norma niemiecka, norma 

amerykańska), w przybliżeniu można jednak przyjąć następujące wyniki: 

• 0–11 punktów – brak depresji 

Prawdopodobnie pogorszenie nastroju, spowodowane może być bieżącymi 

wydarzeniami w życiu badanego.  Jeśli przykre objawy będą utrzymywać się nadal, 

trzeba wykonać test po 7 dniach i porównać wyniki, sprawdzając czy następuje 

pogorszenie czy poprawa.  

• 12–26 punktów – epizod depresyjny o łagodnym nasileniu 

Wynik w tym przedziale wskazuje na potrzebę udania się do psychologa lub 

psychoterapeuty w celu dalszej diagnostyki. Łagodne objawy depresyjne leczone są 

psychoterapią, bez konieczności włączania farmakoterapii. Psycholog/psychoterapeuta 

w razie konieczności skieruje badanego do lekarza psychiatry 

• 27–49 punktów – epizod depresyjny o umiarkowanym nasileniu 

Punktacja w tym przedziale sugeruje podjęcie szybkich działań i kontakt z 

psychologiem/psychoterapeutą lub psychiatrą. Istnieje prawdopodobieństwo włączenia 

leczenia farmakologicznego, przeciwdepresyjnego przez psychiatrę. Ważne aby oprócz 

działań farmakologicznych rozpocząć psychoterapię. To warunkuje skuteczne leczenie.   

• 50–63 punktów – epizod depresyjny o głębokim nasileniu 

Konieczne jest udanie się do lekarza psychiatry. To niebezpieczny stan dla zdrowia i 

życia, głównie gdy pojawiają się myśli samobójcze. Psychoterapia jest bardziej 

intensywna. W niektórych przypadkach koniczne jest leczenie szpitalne aby nie 

dopuścić do zagrożenia życia 

 



 
 Kwestionariusz zdrowia pacjenta PHQ-9 

KWESTIONARIUSZ ZDROWIA PACJENTA-9  (PHQ-9) 

 

Jak często w ciągu ostatnich dwóch tygodni dokuczały Panu/Pani następujące problemy? 

(Proszę zaznaczyć odpowiedź znakiem “ X ” w odpowiedniej kratce)  

1. Wcale nie dokuczały  - 0 pkt. 

2. Kilka  dni   - 1 pkt. 

3. Więcej niż połowę dni  - 2 pkt.  

4. Niemal codziennie – 3 pkt.  

 

1. Niewielkie zainteresowanie lub odczuwanie przyjemności z wykonywania czynności 

 Wcale nie dokuczały   

 Kilka  dni    

 Więcej niż połowę dni   

 Niemal codziennie   

2.  Uczucie smutku, przygnębienia lub beznadziejności  

 Wcale nie dokuczały   

 Kilka  dni    

 Więcej niż połowę dni   

 Niemal codziennie   

3. Kłopoty z zaśnięciem lub przerywany sen, albo zbyt długi sen  

 Wcale nie dokuczały   

 Kilka  dni    

 Więcej niż połowę dni   

 Niemal codziennie   

4. Uczucie zmęczenia lub brak energii  

 Wcale nie dokuczały   

 Kilka  dni    

 Więcej niż połowę dni   

 Niemal codziennie   

5. Brak apetytu lub przejadanie się  

 Wcale nie dokuczały   

 Kilka  dni    

 Więcej niż połowę dni   
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 Niemal codziennie   

6. Poczucie niezadowolenia z siebie — lub uczucie, że jest  się do niczego, albo że 

zawiódł/zawiodła Pan/Pani siebie lub rodzinę  

 Wcale nie dokuczały   

 Kilka  dni    

 Więcej niż połowę dni   

 Niemal codziennie   

7. Problemy ze skupieniem się na przykład przy czytaniu gazety lub oglądaniu telewizji  

 Wcale nie dokuczały   

 Kilka  dni    

 Więcej niż połowę dni   

 Niemal codziennie   

8. Poruszanie się lub mówienie tak wolno, że inni mogliby to zauważyć? Albo wręcz 

przeciwnie — niemożność usiedzenia w miejscu lub podenerwowanie powodujące 

ruchliwość znacznie większą niż zwykle  

 Wcale nie dokuczały   

 Kilka  dni    

 Więcej niż połowę dni   

 Niemal codziennie   

9. Myśli, że lepiej byłoby umrzeć, albo chęć zrobienia sobie jakiejś krzywdy  

 Wcale nie dokuczały   

 Kilka  dni    

 Więcej niż połowę dni   

 Niemal codziennie   

 

Liczba punktów …………………………. 

 

Jeżeli zaznaczyliście Państwo którekolwiek z problemów, jak bardzo utrudniły one 

Panu/Pani wykonywanie pracy, zajmowanie się domem lub relacje z innymi ludźmi? 

 W ogóle nie utrudniły 

 Trochę utrudniły 

 Bardzo utrudniły 

 Niezmiernie utrudniły 
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Poziom depresji wyliczany jest wg różnych norm: 

• 0-5 pkt – norma 

• 5-9 pkt.  -  lekka depresja 

Należy powtórzyć PHQ-9 

• 10-14 pkt. - depresja o średnim nasileniu 

Należy zrobić plan leczenia, rozważyć poradnictwo, follow-up i/lub leki na receptę  

• 15 - 19 pkt.  - średnio ciężka depresja 

Należy przypisać leki na receptę i wdrożyć poradnictwo 

• 20 - 27 pkt.  - ciężka depresja 

Należy przypisać leki na receptę. Jeśli jest słaba reakcja na leczenie, należy natychmiast 

skierować pacjenta do specjalisty zdrowia psychicznego.  

 

       Kwestionariusz jest przeznaczony do przesiewowego wykrywania depresji. Został 

opracowany na podstawie kryteriów diagnostycznych depresji zawartych w Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders,   przez  Dr Robert L. Spitzer, Dr Janet B.W. Williams, 

Dr Kurt Kroenke oraz współpracowników z wykorzystaniem grantu oświatowego od firmy 

Pfizer Inc.  

Zgoda na powielanie, tłumaczenie, przedstawianie lub rozprowadzanie niniejszego 

dokumentu nie jest wymagana. 

 

 

Spitzer R.L., Kroenke K., Williams J.B. Validation and utility of a self-report version of 

PRIME-MD: The PHQ Primary Care Study. JAMA 1999; 282: 1737–1744 
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