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Problematyka radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz samoocena pozytywnych 

elementów zdrowia jest poruszana w literaturze polskiej, jak i zagranicznej, jednak nie są 

prowadzone badania dotyczące korelacji pomiędzy nimi. Zagadnienia te w literaturze 

przedmiotu nie są łączone z okresem okołoporodowym oraz obciążonym wywiadem 

położniczym, które z kolei zostały przedstawione w niniejszej pracy. 

Celem pracy była ocena radzenia sobie w sytuacjach rudnych oraz samooceny 

pozytywnych elementów zdrowia w okresie okołoporodowym, w grupie kobiet z obciążonym 

wywiadem położniczym.  

Badania zostały przeprowadzone w wybranych lubelskich szpitalach na oddziałach 

położniczych w terminie od stycznia 2017 do czerwca 2018 roku. 

Projekt badania uzyskał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie (KE-0254/7/2017). Położnice uczestniczące w badaniach zostały 

poinformowane o anonimowości oraz dobrowolności udziału w badaniach oraz, że uzyskane 

wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. 

Grupę badaną stanowiło 210 położnic z obciążonym wywiadem położniczym 

korzystających z opieki zdrowotnej w wybranych lubelskich szpitalach, które ukończyły 18 

lat oraz wyraziły chęć wzięcia udziału w badaniach. Grupę kontrolną stanowiło 199 położnic 

bez obciążonego wywiadu położniczego również korzystające z opieki zdrowotnej 

w wybranych lubelskich szpitalach, które ukończyły 18 lat oraz wyraziły chęć wzięcia udziału 

w badaniach. 

Badanie zostało przeprowadzone za pomocą metody sondażu diagnostycznego 

z wykorzystaniem techniki kwestionariusza ankiety. W badaniu wykorzystano narzędzia 

badawcze takie jak: IZZ- Inwentarz Zachowań Zdrowotnych oraz Mini-COPE - Inwentarz do 

Pomiaru Radzenia Sobie ze Stresem. Uzyskane dane za pomocą kwestionariuszy ankiety 

zostały zgromadzone w bazie danych programu Microsoft Excel 2016. Analizę statystyczną 

uzyskanych wyników badań przeprowadzono w oparciu o oprogramowanie komputerowe 

Statistica (StatSoft, Polska). 

W badaniu postawiono następujące problem główny oraz problemy szczegółowe. 

Problem główny: Jak radzą sobie w sytuacjach stresowych i jak oceniają podejmowane 

zachowania zdrowotne kobiety z obciążonym wywiadem położniczym? 

Problemy szczegółowe: 

1. Czy zachowania zdrowotne (nawyki żywieniowe, zachowania profilaktyczne, 

pozytywne nastawienia psychiczne, praktyki zdrowotne) są zróżnicowane u kobiet 

w okresie okołoporodowym w zależności od przebiegu ciąży, porodu i/lub połogu oraz 



wybranych zmiennych socjodemograficznych? 

2. Czy sposoby radzenia w sytuacjach stresowych u kobiet w okresie okołoporodowym 

są zależne od przebiegu ciąży, porodu i/lub połogu oraz zmiennych 

socjodemograficznych? 

3. Czy istnieje zale no  pomi dzy sposobami radzenia w sytuacjach stresowych oraz 

zachowaniami zdrowotnymi kobiet z obci onym wywiadem po o niczym? 

Respondentki zostały zakwalifikowane do grupy badanej ze względu na obciążony 

wywiad położniczy czyli nieprawidłowości w przebiegu ciąży, porodu oraz połogu, którymi 

najczęściej były: przebyty poród przedwczesny, zagrożenie porodem przedwczesnym, 

niewydolność cieśniowo-szyjkowa, ciąża ukończona cięciem cesarskim oraz poronienie. 

Kobiety z obciążonym wywiadem położniczym w większości: były pomiędzy 26 a 35 rokiem 

życia, mieszkały w mieście wojewódzkim, legitymowały się wykształceniem wyższym 

magisterskim, oceniały swoje warunki bytowe jako dobre, były zadowolone z posiadanego 

stanu zdrowia oraz cechowały się częstszą hospitalizacją w okresie ciąży. 

Kobiety z obciążonym wywiadem położniczym podczas sytuacji stresującej  najczęściej 

stosują strategie obejmujące aktywne radzenie sobie oraz poszukiwanie wsparcia 

emocjonalnego i instrumentalnego, a najwyżej oceniają pozytywne nastawienie psychiczne 

i podejmowane zachowania profilaktyczne. 

Kobiety z obciążonym wywiadem położniczym w porównaniu z badanymi 

o prawidłowym przebiegiem okresu okołoporodowego niższej oceniają pozytywne 

nastawienie psychiczne oraz praktyki zdrowotne, a porównywalnie prawidłowe nawyki 

żywieniowe, zachowania profilaktyczne oraz ogólny wskaźnik zachowań zdrowotnych. 

Kobiety z obciążonym wywiadem położniczym w porównaniu z badanymi 

o prawidłowym przebiegu ciąży, porodu i połogu podczas sytuacji stresującej rzadziej 

wybierały strategie pozytywnego przewartościowania oraz poczucia humoru a częściej zwrotu 

ku religii oraz obwiniania siebie, Zmiennymi szczególnie determinującymi wybieranie 

strategii wśród kobiet z obciążonym wywiadem położniczym były: miejsce zamieszkania, 

stan cywilny, warunki bytowe, liczba posiadanego potomstwa, hospitalizacja w okresie oraz 

ocena stanu zdrowia. 

Istnieje korelacja pomiędzy zachowaniami zdrowotnymi (ogólnym wskaźnikiem 

i poszczególnymi podkategoriami) kobiet z obciążonym wywiadem położniczym a sposobami 

radzenia w sytuacjach stresowych, obejmującymi w szczególności poszukiwanie wsparcia 

emocjonalnego i instrumentalnego, zaprzestanie działań oraz obwinianie siebie. 



Kobiety z obciążonym wywiadem położniczym, które potrzebowały wsparcia 

emocjonalnego oraz instrumentalnego otrzymywały wyższe oceny wskaźnika zachowań 

zdrowotnych oraz w zakresie prawidłowych nawyków żywieniowych, zachowań 

profilaktycznych, pozytywnego nastawienia psychicznego i praktyk zawodowych. 

Natomiast badane z obciążonym wywiadem położniczym zaprzestające działań 

i obwiniające siebie otrzymywały niższe oceny wskaźnika zachowań zdrowotnych i jego 

poszczególnych podkategorii. 

Uzyskane wyniki badań mogą przyczynić się do optymalizacji opieki nad kobietami 

w okresie ciąży, porodu i połogu. Zrozumienie różnic w reagowaniu podczas sytuacji 

stresujących w tym okresie ułatwi holistyczną opiekę. Kobiety w okresie okołoporodowym 

powinny mieć możliwość otrzymywania wsparcia nie tylko od rodziny, ale również od 

zespołu terapeutycznego. Powinny być prowadzone grupy wsparcia dla kobiet, które są 

narażone na większy stres, a personel medyczny powinien być odpowiednio edukowany aby 

jak najlepiej wspierać kobiety w tym okresie życia.  

 

 


