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Wiedza kobiet na temat zdrowego stylu życia w okresie ciąży
Streszczenie
Autorki zbadały stan wiedzy kobiet ciężarnych na temat zdrowego stylu życia i
jego wpływu na rozwój płodu. Większość kobiet wie, że zdrowy styl życia w ciąży
jest ważny, a nawet strategiczny dla rozwoju dziecka. Jednak niewiele potrafi
powiedzieć, na czym ten zdrowy styl życia polega. Bycie w ciąży nie wymaga
radykalnej zmiany trybu życia, tylko dostosowania pewnych zachowań do potrzeb
rozwijającej się ciąży. Większość kobiet pozostaje pod opieką lekarza ginekologa
przez cały okres ciąży, jednak nie zawsze stosuje się do jego zaleceń. Nie zawsze
też rozumie jaki wpływ ma jej tryb życia na zdrowie nienarodzonego dziecka.
Ważne jest ustalenie, co trzeba zrobić, aby kobiety miały lepszą wiedzę na ten
temat.
Słowa kluczowe: ciąża, zdrowe dziecko, styl życia
Knowledge of women concerning healthy style of life during pregnancy
Summary
The authoresses have checked the level of knowledge of pregnant women
concerning the healthy style of life and its influence on the fetus development. Most
of the women know that a healthy lifestyle during pregnancy is important, and even
strategic for the child’s development. Being pregnant does not require a total
change of the style of life, it is enough to adjust certain behaviours to the needs of
the pregnancy. Most of the women are under constant care of a gynecologist during
the whole pregnancy time, still they may have tendencies not to follow the doctor’s
recommendations. They do not always understand how their lifestyle influences the
health of the unborn child. It is important to realize what should be done to enlarge
the women’s knowledge concerning the given topic.
Key words: pregnancy, healthy child, style of life

Wstęp
Ciąża to piękny i bardzo ważny okres w życiu każdej kobiety. Jest to
czas przemian, oczekiwania, ale także niepewności i niepokoju. Kobieta
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swoją uwagę powinna skupiać w tym czasie zarówno na sobie, jak i na
rozwijającym się w niej nowym organizmie, gdyż błędy przez nią
popełnione mogą stać się przyczyną wad wrodzonych czy nieprawidłowego
rozwoju dziecka. Kobieta powinna prowadzić zrównoważony tryb życia
dostosowany do jej stanu. Ma to ogromne znaczenia dla jej zdrowia,
właściwego przebiegu ciąży i przede wszystkim dla prawidłowego rozwoju
płodu.
Ciąża jest to stan, w którym w macicy matki rozwija się nowe życie.
Rozpoczyna się zapłodnieniem, czyli połączeniem komórki jajowej i
plemnika, a kończy się przyjściem na świat dziecka. Ciąża trwa 9 miesięcy i
umownie jest podzielona na 3 trymestry.
Tuż po zapłodnieniu, wewnątrz komórki jajowej dochodzi do
połączenia materiału genetycznego obojga rodziców. Natomiast na
powierzchni komórki jajowej powstaje osłona zapobiegająca wnikaniu
kolejnych plemników. Rozpoczynają się również pierwsze podziały
komórkowe. Zarodek wędruje z jajowodu do macicy, gdzie zagnieżdża się
w błonie śluzowej macicy. Do końca trzeciego tygodnia formują się listki
zarodkowe, z których będą powstawać narządy. Około trzeciego tygodnia
pojawia się również serce, a pod koniec czwartego tygodnia zawiązki
kończyn, płuc, tchawicy, wątroby, trzustki oraz nerek. W piątym tygodniu
zaczyna formować się twarz, a w szóstym palce dłoni i stóp. Serce jest już w
pełni uformowane. Można rejestrować pracę mózgu. Pod koniec trzeciego
miesiąca kończy się okres tworzenia narządów, a zaczyna ich udoskonalanie
i wzrost. Całe ciało jest pokryte meszkiem płodowym. Ruchy dziecka nie są
jeszcze wyczuwalne dla matki. Znajduje się ono w worku owodniowym
wypełnionym wodami płodowymi [1].
Przez pępowinę i łożysko dziecko czerpie potrzebne do rozwoju
substancje odżywcze i pozbywa się zbędnych produktów przemiany materii.
Na początku czwartego miesiąca kostnieje szkielet dziecka, rozwija się jego
krążenie oraz odruch ssania. Matka może wyczuwać już jego ruchy. Mózg
dziecka ma okresy snu i czuwania. Czteromiesięczne dziecko ma działające
prawie wszystkie narządy zmysłów. W piątym miesiącu można określić już
płeć dziecka, gdyż zewnętrzne narządy płciowe są już dobrze widoczne. W
szóstym miesiącu dziecko otwiera oczy. Następuje też intensywny rozwój
układu nerwowego. Pod koniec ósmego miesiąca dziecko zaczyna mieć
coraz mniej miejsca, ustawia się w pozycji jak do porodu, tzn. głową w dół.
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Dziewiąty miesiąc to czas intensywnych przygotowań do narodzin. Zmienia
się między innymi wygląd skóry, znika meszek płodowy, jednak pozostaje
gruba warstwa mazi płodowej [1].
Ciąża wiąże się także z objawami i odczuciami samej matki. Nie
zawsze wyznacznikiem stanu błogosławionego jest tylko brak miesiączki.
Niektóre kobiety już od samego początku czują, że spodziewają się dziecka.
Jednym z takich objawów jest częste oddawanie moczu. Jest to efekt
powiększania się macicy oraz działania hormonów przyspieszających
krążenie krwi i wpływających na pracę nerek. Ważne jest w tym okresie
dbanie o higienę osobistą w celu uniknięcia zakażenia dróg moczowych. Z
dnia na dzień może się także zmienić wrażliwość na zapachy i smaki. W
ciąży bowiem ulega zmianie produkcja hormonów kontrolujących zmysł
smaku. Może się też pojawić nadmierna ilość śliny w ustach. Kobiety bardzo
wrażliwe na sygnały organizmu mogą wyczuwać zmiany w dolnej części
brzucha, do których dochodzi już na samym początku ciąży. Spowodowane
są one zagnieżdżaniem zarodka, zwiększonym przepływem krwi oraz
powiększaniem się macicy. W czasie ciąży zmieniają się także piersi
kobiety, które zaczynają przygotowywać się do laktacji. Stają się nabrzmiałe
i wrażliwe na dotyk, ciemnieją brodawki. Na zmianę trybu życia ciężarnej
maja wpływ również takie objawy jak senność i zmęczenie, spowodowane
większym wydatkiem energetycznym m.in. na wykształcenie łożyska a
przede wszystkim na rozwój dziecka. Za łatwe zasypianie natomiast jest
odpowiedzialny progesteron, produkowany już od pierwszych dni ciąży[2].
Pierwsze 3 miesiące są kluczowe dla rozwoju dziecka, dlatego już od
samego początku kobieta powinna zadbać przede wszystkim o profilaktykę.
Higiena ciąży to głównie unikanie złych nawyków, które niekorzystnie
wpływają na przebieg ciąży, i podtrzymywanie pozytywnych przyzwyczajeń
sprzyjających zdrowiu matki i rozwojowi dziecka. Zachowania
prozdrowotne charakterystyczne dla okresu ciąży to:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

zbilansowana i urozmaicona dieta
umiarkowana aktywność fizyczna
rezygnacja z substancji psychoaktywnych: nikotyny, alkoholu
higiena osobista oraz higiena jamy ustnej
odpowiednia ilość snu i odpoczynku
unikanie sytuacji stresowych
systematyczne badania lekarskie
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8. leczenie schorzeń współistniejących, np. cukrzycy, nadciśnienia,
próchnicy zębów [3].
Dziecko najlepiej rozwija się w atmosferze pozytywnych
oddziaływań – czuje się bezpieczne, kiedy jego matka jest zrelaksowana,
wypoczęta i zadowolona. Dlatego też kobietom w ciąży zaleca się
prowadzenie spokojnego trybu życia, unikanie sytuacji stresowych,
poświęcanie sporo czasu na sen i odpoczynek. Ważna jest także higiena
osobista – wskazana jest kąpiel przynajmniej raz na dobę, najlepiej pod
prysznicem. Zasad higieny należy również przestrzegać w przygotowywaniu
i spożywaniu posiłków.
Narodziny dziecka są niezwykłym przeżyciem zarówno dla samej
matki jak i dla całej rodziny. Kobieta powinna świadomie przygotować się
do poczęcia, ciąży, porodu i całego macierzyństwa. Ciężarna powinna
między innymi korzystać ze spacerów, gdyż zarówno jej jak i dziecku
potrzebne jest słońce, świeże powietrze i ruch. W czasie ciąży równie ważny
jest sen. Przyszła matka potrzebuje co najmniej 8 godzin snu w nocy
i dodatkowego odpoczynku w ciągu dnia. Jeśli ciąża przebiega prawidłowo,
zaleca się uczestnictwo w zajęciach Szkoły Rodzenia bez względu na to,
która to ciąża. Ważny jest także ubiór kobiety ciężarnej, który powinien być
estetyczny, dostosowany do klimatu, ale też luźny i nie krępujący ruchów.
Obuwie powinno być wygodne i bez obcasów ze względu na utrzymanie
właściwej postawy i potrzebę utrzymania równowagi. Będąc w ciąży można
pracować zawodowo i wykonywać obowiązki domowe, gdyż tego typu
zajęcia nie wpływają ujemnie na przebieg ciąży. Tylko w niektórych
zawodach, przy współistniejących czynnikach ryzyka, zaleca się zwolnienie
z pracy lub wyeliminowanie zajęć niebezpiecznych dla ciąży, takich jak np.
sport
ekstremalny.
Podsumowując,
dokładna
samoobserwacja,
przeprowadzane kontrole lekarskie w poszczególnych miesiącach ciąży a
także wczesne wykrywanie i leczenie chorób przyczyniają się do
zakończenia ciąży prawidłowym porodem oraz urodzenia zdrowego dziecka
[4].
Sposób odżywiania się kobiety w okresie ciąży sprzyja urodzeniu
zdrowego dziecka. Wpływa również na samopoczucie matki. Dieta powinna
dostarczać wszystkich niezbędnych składników stanowiących budulec
rozwijającego się dziecka jak również źródło energii dla matki.
Niedożywienie u matki może zwiększać ryzyko chorób serca, cukrzycy i
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otyłości u dziecka. Niedobór niezbędnych składników pokarmowych może
spowodować także nadmierne wypadanie włosów, osłabienie zębów,
paznokci czy pogorszenie wzroku [5].
Nieprawidłowe żywienie w ciąży może niekorzystnie wpływać na
rozwój płodu i być przyczyną poronienia lub przedwczesnego porodu.
Niedobór specyficznych składników pokarmowych w czasie ciąży może
również wpływać na powstawanie wad rozwojowych i chorób, które
rozwijają się w dorosłym życiu.
Za prawidłowe zapotrzebowanie na energię uważa się takie, które
zapewnia utrzymanie prawidłowej masy ciała oraz wydatek energii
potrzebny na utrzymanie zdrowia i aktywność fizyczną. Na wielkość
wydatku energetycznego wpływa wiele różnych zjawisk, m.in. powstawanie
płodu, łożyska, błon płodowych, jak również zmiany zachodzące w
organizmie matki. Dodatkowy wydatek energetyczny związany jest
z aktywnością kobiety ciężarnej, której masa ciała wzrasta wraz z rozwojem
ciąży [6].
Dieta kobiety ciężarnej nie różni się od racjonalnego odżywiania
każdego człowieka. W związku z nowo poczętym życiem wzrasta tylko
zapotrzebowanie energetyczne, a także na witaminy, składniki mineralne
oraz białko. Wiele kobiet obawia się znacznego przytycia w czasie ciąży i z
tego powodu zaczyna ograniczać jedzenie. Jednak właściwa ilość tkanki
tłuszczowej jest warunkiem donoszenia ciąży.
Stan odżywienia kobiety przed poczęciem i w trakcie ciąży wpływa
na przyszłe zdrowie dziecka. Dobrze odżywiać się nie znaczy „jeść za
dwoje”, gdyż nadmierna ilość kalorii będzie skutkować nadmiernym
przyrostem masy ciała a nawet otyłością. Dieta ciężarnej powinna zawierać
2500-2700 kcal na dobę. Powinna też uwzględniać wiek, stan odżywienia,
styl życia, rodzaj wykonywanej pracy, wysiłek fizyczny itp. [7]
W okresie ciąży najważniejsze jest dostarczenie wszystkich
składników odżywczych: tłuszczów, białek, węglowodanów, witamin i
składników mineralnych zgodnie z zapotrzebowaniem.
Tłuszcze w diecie powinny pokrywać 30% zapotrzebowania
energetycznego, w tym kwasy tłuszczowe nasycone nie powinny
przekraczać 10%. Natomiast nienasycone kwasy tłuszczowe, które
odgrywają ważną role w prawidłowym rozwoju mózgowia, powinny
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pokrywać co najmniej 4,5% zapotrzebowania energetycznego. Ilość
przyjmowanego cholesterolu nie powinna przekraczać 300 mg na dobę.
Głównymi źródłami kwasów wielonienasyconych są: olej słonecznikowy,
kukurydziany, sojowy oraz ryby morskie. Kwasy tłuszczowe
jednonienasycone znajdują się w oleju rzepakowym oraz oliwie z oliwek.
Kobieta ciężarna powinna spożywać tłuszcze w ograniczonych ilościach
z dużą przewagą tłuszczów roślinnych, które zawierają nienasycone kwasy
tłuszczowe oraz witaminę E [6].
Białka stanowią materiał budulcowy. Są niezbędne dla
prawidłowego rozwoju dziecka. Odpowiadają za budowę nowych tkanek
oraz tworzenie enzymów i hormonów. W diecie kobiety ciężarnej ponad
połowę spożywanej ilości białka powinno stanowić białko zwierzęce. Zaleca
się, by ilość białka w diecie ciężarnej wynosiła ok. 70-95 g/dobę. Białka
powinny pokrywać ok. 20% dziennego zapotrzebowania energetycznego [3].
Węglowodany są podstawowym źródłem energii w organizmie.
Występują głównie w produktach zbożowych, warzywach i owocach. W
ciąży węglowodany złożone powinny stanowić 45-65% energii pożywienia.
Cukry proste jak na przykład sacharoza nie powinny przekraczać 10%
energii. Ważną rolę w diecie odgrywają warzywa jako źródło
węglowodanów, witaminy C, kwasu foliowego, karotenu, błonnika i żelaza.
Natomiast owoce oprócz łatwo przyswajalnych węglowodanów zawierają
także wiele witamin. W okresie ciąży należy unikać słodyczy, gdyż
zawierają duże ilości sacharozy, tłuszczu i energii.
Witaminy są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania
organizmu. Większość z nich musi być dostarczana do organizmu z
zewnątrz wraz z pokarmem. W ciąży ogrywają szczególną rolę w związku z
intensywnym metabolizmem oraz rozwojem płodu. Najważniejsze z nich to
witaminy: A, B 6, C, D, E, K i kwas foliowy.
Na prawidłowy rozwój płodu wpływają również substancje
mineralne, gdyż wpływają na prawidłowy metabolizm i biorą udział w wielu
reakcjach enzymatycznych. Najważniejsze z nich to: żelazo, wapń, magnez,
cynk i chlorek sodu [6].
Dietetycy radzą ciężarnym, by ich pokarmy były różnorodne.
Powinny uwzględniać zarówno owoce i warzywa, jak również nabiał,
produkty zbożowe, ryby, chude mięso, drób oraz rośliny strączkowe. Poza
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tym ważne jest: regularne spożywanie posiłków, najlepiej 4-5 dziennie,
spożywanie produktów zbożowych, głównie razowego pieczywa, które jest
źródłem błonnika, cynku, magnezu, białka i witaminy B 1, jedzenie ryb
(źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych), ograniczenie spożycia
tłuszczów zwierzęcych na rzecz tłuszczów roślinnych, unikanie potraw typu
fast-food, wypijanie ok. 2 l płynów w ciągu doby, ograniczenie kawy i
mocnej herbaty, umiar w spożywaniu słodyczy, całkowita rezygnacja z
alkoholu [8].
Kobieta ciężarna powinna unikać następujących produktów
spożywczych: produkty nieświeże, produkty niewiadomego pochodzenia,
surowe mięso, ryby, jaja, owoce morza, mleko niepasteryzowane, żywność
przetworzona zawierająca aromaty, barwniki i inne substancje dodatkowe,
potrawy ciężkostrawne, słodycze – zawierają cukry proste, które dostarczają
dużej ilości tzw. „pustych kalorii” i osłabiają apetyt, sól i ostre przyprawy,
kawa, czarna herbata oraz alkohol.
Gdy ciąża przebiega prawidłowo, ciężarnym poleca się przede
wszystkim gimnastykę. Systematyczne ćwiczenia powodują zwiększenie
ogólnej wydolności i sprawności organizmu oraz lepsze przygotowanie do
porodu. Opanowanie techniki właściwego oddychania, bardziej elastyczne
mięśnie oraz większa kontrola nad własnym ciałem powodują przede
wszystkim szybszy i sprawniejszy poród. Jedną z zalet aktywności fizycznej
jest poprawa zdrowia psychofizycznego matki co wiąże się m.in. ze
zmniejszeniem nadwagi, obniżeniem progu bólowego, poprawą jakości snu,
poprawą sprawności fizycznej, zmniejszeniem częstości występowania
zastojów żylnych czy powstawania obrzęków, jak również zwiększeniem
poczucia własnej wartości. Ćwiczenia ruchowe w ciąży powinny spełniać
kilka podstawowych zasad: stopniowy wysiłek, miarkowane tempo, czas
trwania do 40 minut, pełny zakres wykonywanych ćwiczeń, ćwiczenia
wykonywane we wszystkich pozycjach, z wyjątkiem leżenia przodem i z
ograniczeniem pozycji stojącej, prowadzenie ćwiczeń z pogłębionym
oddychaniem brzusznym [3].
Umiarkowany wysiłek fizyczny poprawia samopoczucie, utrzymuje
ciało w dobrej formie, ale również korzystnie wpływa na funkcjonowanie
wszelkich układów. Ćwiczenia fizyczne pomagają także przygotować się do
porodu poprzez wzmocnienie mięśni, bioder, miednicy i ud. Optymalnymi
formami ruchu dla ciężarnych są nordic walking i spacery, pływanie i aqua
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fitness oraz statyczne formy ruchu skierowane do kobiet ciężarnych,
np. prenatalna joga czy gimnastyka dla ciężarnych. Takie zajęcia dla kobiet
w ciąży zawierają wybrane elementy poszczególnych dyscyplin,
dostosowane jednak do możliwości i potrzeb ciężarnych. Są łagodniejsze i
mniej forsowne. Kobiety poznają własne ciało, uelastyczniają mięsnie dna
miednicy, uczą się kontrolować oddech. Najczęściej instruktorzy takich
zajęć wymagają zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do
ćwiczeń. Z tego powodu przed przystąpieniem do ćwiczeń należy
skonsultować się z lekarzem prowadzącym ciążę, gdyż istnieją
przeciwwskazania do ćwiczeń, jak np. zagrożona ciąża, lekkie krwawienia,
nadciśnienie [9].
Do dość często stosowanych w życiu codziennym, a szczególnie
niepolecanych kobietom w ciąży zalicza się kofeinę, nikotynę i alkohol.
Mają one negatywny wpływ na rozwój i stan zdrowia przyszłego dziecka,
dlatego w okresie ciąży zaleca się rezygnację z przyjmowania tych
substancji.
Kofeina dostarczana do organizmu głównie w postaci kawy, nie jest
aż tak szkodliwa jak alkohol czy nikotyna, niemniej jednak w okresie ciąży
należy ją ograniczyć. Matka wypijając więcej niż 3 filiżanki kawy dziennie
naraża swoje dziecko na negatywne działanie kofeiny. Kawa powoduje
wzrost ciśnienia krwi zarówno u matki jak i u płodu. Wywołuje również
efekt moczopędny i pobudzający. Kofeina powoduje zmniejszenie stężenia
magnezu i wapnia, w związku z tym dziecko może być pobudzone, może
także dochodzić do zaburzeń pracy serca. Zbyt duża ilość kofeiny w
organizmie zmniejsza wchłanianie żelaza co może spowodować
niedokrwistość. W miarę możliwości powinno się w okresie ciąży zastąpić
kawę wodą mineralną [10].
Ponad 30% kobiet ciężarnych pali papierosy. Warunki rozwoju
płodu w takiej sytuacji są znacznie gorsze niż u kobiet niepalących. Palenie
tytoniu powoduje przejściowe niedotlenienie płodu a także gorsze
odżywienie. Może to prowadzić do zahamowania rozwoju płodu i dalszego
upośledzenia dziecka. Wraz z liczbą wypalanych papierosów rośnie również
zagrożenie płodu. Wśród kobiet palących kilka papierosów dziennie ryzyko
poronienia lub przedwczesnego porodu jest 2 razy wyższe niż u kobiet
niepalących, natomiast u ciężarnych wypalających więcej niż 10 papierosów
dziennie, ryzyko to wzrasta 5-krotnie. Stężenie nikotyny we krwi płodu jest
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takie samo jak we krwi matki, dlatego też następuje bezpośrednie
oddziaływanie nikotyny na układ nerwowy płodu, którego konsekwencją
jest niedorozwój umysłowy i uszkodzenia nerwów. Nikotyna powoduje
również zaburzenia łaknienia a w efekcie niedożywienie matki, co odbija się
negatywnie na rozwoju płodu. Uszkodzenie łożyska sprawia, że staje się ono
przepuszczalne dla czynników toksycznych, m.in. bakterii, wirusów i
związków chemicznych. Powoduje to zagrożenie uszkodzenia płodu,
rozwoju wad wrodzonych czy zmian w układzie immunologicznym.
Najważniejsze skutki palenia papierosów u kobiet w ciąży to:
Niedotlenienie krwi matki i płodu:
opóźniony lub zahamowany rozwój płodu
obumarcie płodu
ryzyko poronienia u 20-30% kobiet
niska masa urodzeniowa dziecka
mniejsza długość ciała i obwód głowy
wolniejszy rozwój psychofizyczny.
Ilościowe i jakościowe niedożywienie matki i płodu
niedobór substancji energetycznych – wolniejszy rozwój
fizyczny.
 niedobór białka i witamin – zaburzenie rozwoju układu
odporności, zahamowanie rozwoju narządów, zaburzenie
dojrzewania komórek.
3. Uszkodzenie łożyska:
 zagrożenie wadami wrodzonymi, poronieniem i zamartwicą.
4. Niska masa urodzeniowa:
 zagrożenie urazem okołoporodowym.
1.






2.


Z badań wynika, że około 50% dorosłych jest narażonych na bierne
palenie w środowisku domowym, z czego niespełna połowę stanowią
kobiety. Narażenie na bierne palenie powoduje zagrożenie dla zdrowia w
stopniu niewiele mniejszym niż palenie aktywne, dlatego też kobiety
ciężarne tym bardziej powinny unikać przebywania w otoczeniu palaczy
[11].
Dziecko w łonie matki jest chronione przed szkodliwym działanie
wielu czynników, ale nie przed alkoholem, który bez problemu przenika
przez łożysko. Alkohol wywołuje zaburzenia rozwoju, których w 100%
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można uniknąć przez eliminację go z diety ciężarnej. Alkohol wypity przez
ciężarną po około godzinie osiąga w tkankach płodu poziom podobny do
poziomu u matki. Jednak niedojrzała wątroba dziecka dużo gorzej radzi
sobie z przetwarzaniem alkoholu. Z tego powodu skutki jego spożycia są
znacznie dłużej odczuwane przez płód niż przez matkę. Alkohol wpływa
destrukcyjnie na narządy, zwłaszcza na mózg, serce i nerki. Zaburza procesy
biochemiczne i neurologiczne, prowadzi także do niedotlenienia. Najwięcej
szkód wywołuje w pierwszych 3 miesiącach ciąży, ponieważ wtedy formują
się główne narządy. U ciężarnych pijących alkohol często występują
poronienia lub porody przedwczesne. Dziecko po urodzeniu ma zaniżoną
wagę urodzeniową, problemy ze ssaniem, napięciem mięśniowym, jest
płaczliwe. Mogą pojawiać się zaburzenia snu, zmniejszenie odporności czy
zaburzenia ogólnego rozwoju. Najpowszechniejszym powikłaniem picia
alkoholu w czasie ciąży jest płodowy zespół alkoholowy (FAS – Fetal
Alcohol Syndrome). Kryteria rozpoznawania FAS to:






opóźnienie wzrostu płodu i noworodka
uszkodzenie układu nerwowego, upośledzenie rozwoju
psychomotorycznego: zaburzenia zachowania, nadpobudliwość,
obniżenie sprawności intelektu, problemy z koncentracją uwagi,
wady rozwojowe czaszki
deformacja twarzy
inne cechy, takie jak: zaburzenia snu, opóźniony rozwój mowy,
zaburzenia wzroku i słuchu, problemy z uczeniem się,
zaburzenia rytmu serca i wady serca, wady postawy, zez,
nieprawidłowy zgryz, rozszczep wargi i podniebienia [12].

Kobieta w ciąży, która pije alkohol naraża swoje dziecko na
wystąpienie nieodwracalnych uszkodzeń mających konsekwencje przez całe
jego życie. Badacze nie ustalili „bezpiecznej” dla kobiet w ciąży ilości
alkoholu, której spożycie nie naraża płodu. Dlatego kobiety planujące
dziecko lub spodziewające się go nie powinny w ogóle pić alkoholu.
Działaniami promującymi zdrowie w okresie ciąży jest opieka
prenatalna. Opieka przedporodowa to przede wszystkim całokształt
działalności prozdrowotnej, profilaktycznej i leczniczej w odniesieniu do
ochrony zdrowia kobiety w ciąży i jej rodziny. Ma ona na celu zmniejszenie
śmiertelności
okołoporodowej,
poprawę
samopoczucia
ciężarnej,
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promowanie rozwoju cech rodzicielskich a także utrzymanie dobrostanu
płodu [13].
Celem opieki prenatalnej w odniesieniu do kobiety jest:






utrzymanie jej dobrego samopoczucia, emocjonalnego
zdrowia oraz przekonania o własnym i dziecka
bezpieczeństwie w czasie ciąży, porodu i połogu
zmniejszenie ryzyka zachorowania lub straty ciąży
zachęcanie do dbania o własne zdrowie oraz przekazanie
informacji dotyczących ciąży i rodzicielstwa
zmniejszenie ryzyka dla zdrowia podczas następnych ciąż i
w czasie wychowywania dzieci [13].

Ciąża to niezwykły czas, w którym kobieta i jej dziecko wymagają
szczególnej opieki. Dlatego też tak ważne stają się regularne wizyty u
lekarza ginekologa prowadzącego ciążę. Po raz pierwszy kobieta powinna
zgłosić się do lekarza zaraz po stwierdzeniu, że jest w ciąży, jednak nie
później niż do 10 tygodnia. Wtedy też lekarz przeprowadza wywiad, robi
badanie USG, określa „wiek” ciąży i zleca kolejne badania. W czasie każdej
wizyty powinno zostać przeprowadzone badanie ciśnienia krwi, masy ciała i
ewentualnych obrzęków, badanie położnicze przez pochwę i badanie USG a
także badanie ogólne moczu i morfologia. Pierwszy trymestr trwa od
pierwszej miesiączki do 12-13 tygodnia. Powstają w tym czasie
najważniejsze tkanki i narządy. Tworzy się też pępowina, która dostarcza
dziecku wszystkich składników odżywczych. Dodatkowe badania w tym
czasie to: badanie piersi, grupa krwi i czynnika Rh (w przypadku
niezgodności czynnika Rh u matki i ojca także ocena obecności przeciwciał
anty-Rh), poziom cukrów we krwi na czczo, odczyn WR w kierunku kiły,
odczyn HBS w kierunku wirusowego zapalenia wątroby typu B,
przeciwciała przeciw różyczce, przeciwciała przeciw toksoplazmozie.
Trymestr drugi trwa od 14 do 27-28 tygodnia. Dziecko jest w tym
czasie już ukształtowane. Oprócz badań wykonywanych przy każdej wizycie
u lekarza, przyszłą mamę czeka głównie badanie USG pozwalające wykryć
wady rozwojowe, ocena tętna płodu a także test doustnego obciążenia
glukozą, wykluczający ewentualną cukrzycę ciężarnej. Trzeci trymestr to
czas na wykonanie badań pozwalających przygotować się do porodu i
połogu. Dodatkowe badania zlecane w tym okresie to: ocena tętna płodu,

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

80

poziom cukru we krwi na czczo, badanie mikrobiologiczne, ocena ruchów
płodu przez ciężarną, KTG [14].
Słowo suplementacja zwykle kojarzy się z preparatami
farmaceutycznymi. Jednak powinna być również rozumiana jako
uzupełnianie odżywiania naturalnymi produktami, ściśle określonymi
jakościowo oraz ilościowo. Niektóre kobiety, często pod wpływem reklamy
sądzą, że tabletka preparatu zwierającego zestaw witamin i minerałów w
pełni zastąpi właściwą dietę. Natomiast preparaty farmaceutyczne są jedynie
uzupełnieniem prawidłowego odżywiania [6].
Zapotrzebowanie na witaminy i minerały jest uzależnione od wielu
czynników takich jak sposób odżywiania, styl życia czy chociażby wiek. Nie
jest możliwe przedawkowanie witamin dostarczanych z naturalnych źródeł,
jakimi są m.in. warzywa i owoce, produkty mięsne czy zbożowe. Istnieje
jednak ryzyko przedawkowania, jeśli będziemy je dostarczać do organizmu
w postaci tabletek. Podejmując decyzję o stosowaniu syntetycznych
preparatów witaminowych nie należy przekraczać zalecanych przez
producentów dawek. Należy pamiętać również o zachowaniu ostrożności
przy stosowaniu kilku takich preparatów, gdyż mogą one zawierać te same
substancje - witaminy czy minerały. Stosowanie ich łącznie może
doprowadzić do przekroczenia zalecanej dawki któregoś składnika.
Zażywanie jakichkolwiek leków w czasie ciąży i karmienia piersią zawsze
wymaga konsultacji lekarskiej.
W opinii specjalistów, nawet najbardziej zbilansowana dieta może
okazać się dla kobiety w ciąży niewystarczająca. Wszystkie pacjentki
rozważające suplementację, powinny mieć na uwadze wymagania swoje i
przede wszystkim dziecka. Należy dodać, że niektóre z dostępnych
preparatów mogą się okazać niebezpieczne ze względu na niewłaściwą
dawkę jednego ze składników lub interakcje z innymi lekami
przyjmowanymi w tym okresie. Warto pamiętać, że fizjologia ciąży wymaga
całkiem innej podaży witamin i soli mineralnych w różnych jej okresach.
Zapotrzebowanie to wzrasta już od pierwszego trymestru i związane jest
głównie ze wzrostem płodu, jak i z ogólną kondycją ciężarnej. Doustne
suplementy diety zaleca się przede wszystkim ciężarnym przed 16 rokiem
życia, w ciąży wielopłodowej, z niedowagą, palącym, stosującym dużą ilość
używek oraz znajdującym się w niekorzystnej sytuacji ekonomicznej [15].
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Rekomendowane dawki poszczególnych witamin i mikroelementów
często ulegają zmianie. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne zaleca
przyjmowanie w czasie ciąży kwasu foliowego i jodu, a w późniejszym
okresie także żelaza. Przy diecie ubogiej w ryby zaleca się też przyjmowanie
kwasów omega-3, a przy niskiej ekspozycji słonecznej witaminę D.
Wszystkie suplementy witaminowe dla ciężarnych zawierają kwas foliowy,
gdyż jego niedobór może powodować wady wrodzone u płodu, a foliany
zawarte w żywności nie pokrywają jego całkowitego zapotrzebowania.
Zgodnie z zaleceniami kobiety w wieku rozrodczym powinny stale
przyjmować kwas foliowy, a na pewno co najmniej 1-2 miesiące przed
zapłodnieniem i w I trymestrze ciąży. Na uwagę zasługują również jony
żelaza, które regulują czynność układu krwionośnego, nerwowego
i odpornościowego, a także uczestniczą w transporcie tlenu przez
hemoglobinę. W okresie ciąży zapotrzebowanie na ten pierwiastek wzrasta o
ok. 44% w efekcie rozwoju łożyska i płodu, dlatego tak ważna jest jego
suplementacja. Zaleca się podawanie w sposób długotrwały małych dawek
chelatów żelaza, gdyż są one lepiej przyswajalne i bardziej odporne na
interakcje z pożywieniem. Kolejnym ważnym pierwiastkiem jest jod,
którego niedobór może prowadzić do powstawania zaburzeń pracy tarczycy i
uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego dziecka, a także wzrostu
ryzyka poronień i śmiertelności noworodków. Niezwykle istotna jest także
suplementacja witaminy D, która reguluje gospodarkę wapniowofosforanową, wpływa na przewodzenie impulsów nerwowych, kurczliwość
mięśnia sercowego, reguluje czynność układu odpornościowego, a także
pomaga utrzymać dobry słuch. Niedobór tej witaminy u kobiet ciężarnych
może spowodować nieprawidłową mineralizację kości u dziecka. Jednym z
ważniejszych składników suplementów witaminowych są również
wielonienasycone kwasy tłuszczowe. Są one elementem składowym błon
fosolipidowych układu nerwowego i siatkówki oka. Najistotniejszą rolę w
ciąży odgrywa kwas dokozaheksaenowy (DHA), którego dostarczanie
obniża ryzyko przedwczesnego porodu oraz wystąpienia depresji
poporodowej u matki, a także warunkuje prawidłową masę urodzeniową
dziecka. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje przyjmowanie
DHA już od pierwszego miesiąca ciąży. Część preparatów prenatalnych
zawiera również wyciąg z imbiru, który ma udowodnioną aktywność
przeciwwymiotną, wykorzystywaną głównie w chorobie lokomocyjnej oraz
przy nudnościach ciężarnych. Jednakże istnieją przesłanki o mutagennym
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działaniu związków obecnych w kłączu, dlatego alternatywą dla
przyjmowania imbiru jest częste przyjmowanie małych posiłków i
podawanie witamin z grupy B. Nie ma naukowych dowodów, wskazujących
na konieczność podawania witamin i minerałów w okresie ciąży. Kobieta w
tym szczególnym czasie pozostaje pod opieką lekarza, który zaleci
suplementację, jeśli zajdzie taka potrzeba [16].
Z kolei leki w czasie ciąży należy stosować tylko wtedy, gdy
korzyści terapeutyczne przewyższają ryzyko uszkodzenia płodu, gdyż każda
decyzja o przyjęciu leku może negatywnie wpłynąć na nienarodzone
dziecko. Każdorazowe przyjęcie jakiegokolwiek leku w okresie ciąży, nawet
dostępnego bez recepty, należy zawsze skonsultować z lekarzem i
ograniczyć do niezbędnego minimum. Warto również wspomnieć, że
szkodliwość leków nie jest jednakowa w przebiegu całej ciąży. Największą
wrażliwość płód wykazuje w pierwszym trymestrze, kiedy to kształtują się
ważne narządy. Podobnie niekorzystny wpływ mogą mieć leki na koniec
ciąży, gdy następuje przyspieszony rozwój tych narządów. Do powikłań
polekowych należą również przedwczesna akcja porodowa lub opóźnienie
porodu. Z biofarmaceutycznego punktu widzenia przyjmowanie leków w
ciąży wiąże się głównie z przenikaniem substancji leczniczych przez
łożysko. Płód jest o wiele bardziej wrażliwy na działanie leków niż matka,
głównie ze względu na niedojrzałość układów eliminujących szkodliwe
substancje. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) dokonała klasyfikacji
leków pod kątem ich bezpieczeństwa stosowania w ciąży na 5 kategorii: A,
B, C, D, E.
Każdy lek jest zaopatrzony w ulotkę dla pacjenta zawierającą wskazania,
dawkowanie, przeciwwskazania, działania niepożądane oraz bezpieczeństwo
stosowania w ciąży i karmieniu piersią. Informacje te powinny być
przekazane w sposób zwięzły i przystępny [17].
Przyjmowanie leków w czasie ciąży zawsze wiąże się z ryzykiem
wystąpienia wad rozwojowych u płodu bądź komplikacji podczas porodu.
Wpływ farmakologiczny leków na płód związany jest przede wszystkim
z przechodzeniem substancji leczniczych przez błonę kosmówkową łożyska.
O tym, jakie stężenie leku otrzyma płód w łonie matki, decyduje między
innymi rodzaj i ilość przyjętego leku oraz zdolność jego metabolizowania
przez kobietę w ciąży i jej dziecko. Płód jest bardziej wrażliwy na leki niż
matka, gdyż wolniej eliminuje szkodliwe produkty przemiany leków ze
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względu na nie w pełni wykształcone układy enzymatyczne. Ważnym
czynnikiem jest także grubość błony kosmówkowej łożyska, wielkość
powierzchni łożyska oraz aktywność jego enzymów i skala ukrwienia.
Wrażliwość płodu na działanie leków zmienia się również w zależności od
stopnia
zaawansowania
ciąży.
W
okresie
preimplantacyjnym
i presomitowym, tj. do 18 dnia po zapłodnieniu, leki albo nie wpłyną w
żadnym stopniu na dalszy przebieg ciąży albo od razu doprowadzą do
poronienia. W okresie tzw. organogenezy, tj. od 19 do 80 dnia następuje
kształtowanie się najważniejszych narządów i każda farmakologiczna
ingerencja może negatywnie wpłynąć na prawidłowy ich rozwój. Na
większą troskę zasługuje również czas bezpośrednio przed porodem, kiedy
błona kosmówkowa łożyska staje się coraz cieńsza a leki przechodzą do
organizmu dziecka szybciej i w większej ilości. Są jednak sytuacje, kiedy
pewne leki stają się wskazane u kobiet ciężarnych, ze względu na zdrowie
matki i dziecka. Podsumowując, każde nawet jednorazowe przyjmowanie
pozornie nieszkodliwego leku w okresie ciąży, powinno być konsultowane z
lekarzem prowadzącym ginekologiem – położnikiem [18].
„Pamiętaj, przed użyciem zapoznaj się z ulotką bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża
twojemu życiu i zdrowiu.” Chyba każdy zna to zdanie na pamięć, ale czy
stosuje tą zasadę w życiu codziennym? Do każdego opakowania leku
dołączona jest informacja o jego działaniu, wskazaniach, a przede
wszystkim o dawkowaniu. Jest to swego rodzaju instrukcja, z której każdy
pacjent powinien korzystać. Gwarantuje to skuteczność oraz bezpieczeństwo
stosowania leków dostępnych bez recepty a przecież bezpieczeństwo to
najważniejsze co dają nam ulotki. Jeżeli się z nimi zapoznamy, unikniemy
błędów powodujących niebezpieczne zatrucia.
Cele pracy
Ocena wiedzy kobiet ciężarnych na temat zdrowego stylu życia i
jego wpływu na rozwój płodu.
Materiał i metoda
Badanie zrealizowano w 2012 r., w Samodzielnym Publicznym
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach. Badaniem objęto 50
kobiet, które przebywały na oddziale ginekologiczno - położniczym. Jako
narzędzie
badawcze
zastosowano
ankietę
własnej
konstrukcji.
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Kwestionariusz składał się z 26 pytań. W części socjomedycznej zapytano
badane o: wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, status zawodowy.
Natomiast część druga dotyczyła w szczególności stylu życia kobiet w ciąży
w zakresie zmiany nawyków żywieniowych, stosowania używek,
aktywności fizycznej, przyjmowania ogólnodostępnych suplementów
witaminowych i leków nie zleconych przez lekarza. Pytania nawiązywały
też do opieki medycznej oraz edukacji zdrowotne dla ciężarnych. Pacjentki
otrzymały informacje dotyczące sposobu wypełnienia ankiety i zapewnienie
o anonimowości zebranych danych. W badaniach brano pod uwagę poglądy
kobiet, które urodziły co najmniej jedno dziecko.
Wyniki
Największą grupę stanowiły kobiety w wieku 20 – 25 (30%) oraz 26
– 30 lat (32%). Jest to przedział wiekowy najkorzystniejszy dla urodzenia
zdrowego dziecka.

16%

8%
<20
20-25
30%

14%

26-30

31-35
>35
32%
Rycina 1. Badane kobiety według wieku

Jak pokazują wyniki, niemal połowa badanych kobiet (48%)
legitymowała się wykształceniem średnim, a 36% posiadało wykształcenie
wyższe. Pozostałe 10 i 6% to kobiety z wykształceniem zawodowym i
średnim.
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6%
10%
Podstawowe

36%

Zawodowe
Średnie
48%

Wyższe

Rycina 2. Wykształcenie badanych kobiet

Bardzo duży wpływ na przebieg ciąży i stan zdrowia przyszłego
dziecka ma praca zawodowa przyszłej mamy. Ponad połowa badanych jest
czynna zawodowo (62%), a 24% to bezrobotne. Tylko 14% badanych
jeszcze się uczy.

14%
24%
Uczennica/Studentka
Pracująca
Bezrobotna
62%

Rycina 3. Status zawodowy badanych kobiet

Zdecydowana większość badanych jest zamężna (84%). Nieliczną
grupę stanowiły panny (12%) i kobiety rozwiedzione (4%). W badaniu nie
wzięły udziału wdowy.
Najliczniejszą grupę badanych stanowiły kobiety, które były już w
ciąży raz lub dwa razy, natomiast najmniej liczną kobiety mające więcej niż
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3 dzieci. Wszystkie w okresie ciąży pozostawały pod opieką lekarza
ginekologa.

8%
1

14%

42%

2
3

Więcej

36%

Rycina 4. Liczba przebytych ciąż

Zapytano badane, czy zajście w ciążę spowodowało zmianę ich stylu
życia. Twierdząco odpowiedziało 68%, natomiast u 32% bycie w ciąży nie
spowodowało zmian w dotychczasowym stylu życia.
Organizm kobiety w okresie ciąży zwiększa zapotrzebowanie na
energię, dlatego tak ważny staje się właściwy sposób odżywiania i
dostarczenie wszystkich niezbędnych matce i dziecku składników
odżywczych. W przeprowadzonym badaniu tylko 24% ankietowanych
kobiet twierdzi, że nic się nie zmieniło w ich jadłospisie. Pozostała część
kobiet zmieniła swoje nawyki żywieniowe, gdy dowiedziały się o ciąży.
Jak wiadomo, używki w ciąży, m.in. kofeina, są w znacznym stopniu
szkodliwe dla nienarodzonego jeszcze dziecka. Nie oznacza to jednak
rezygnacji z picia kawy, ale ograniczenie ilości jej spożycia. Dlatego kolejne
pytanie dotyczyło spożywania kawy w okresie ciąży.
Tak, 1 raz dziennie
Tak, 2-3 razy
dziennie

42%
52%

Tak, powyżej 3
razy dziennie
Nie

2%

4%

Rycina 5. Spożycie kawy w okresie ciąży w opinii badanych
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Niemal połowa (42%) ciężarnych zrezygnowała z picia kawy, a 52%
wypijało 1 kawę dziennie. Tylko kilka kobiet deklarowało picie kawy 2 – 3
razy dziennie lub częściej.
Powszechnie wiadomo, że dym tytoniowy zawiera wiele substancji
toksycznych. Palenie w ciąży ma negatywny wpływ również na zdrowie i
życie dziecka. Nie tylko matka musi mieć świadomość szkód, jakie
powoduje dym papierosowy, ale także ci, którzy palą w jej otoczeniu, gdyż
palenie bierne jest równie szkodliwe, co czynne.
12%

4%

2%

0%

Tak, 1-2 dziennie

2%
Tak, 3-5 dziennie
80%

Tak, 6-10 dziennie

Rycina 6. Zaprzestanie palenia papierosów w okresie ciąży

Z analizy danych wynika, iż 80% ciężarnych nie pali papierosów.
Tylko 12% deklaruje wypalanie 1–2 papierosów dziennie, a 4% przyznaje
się do palenia 3-5 papierosów dziennie. Niewiele - 2% pali powyżej
6-10 papierosów dziennie” i „sporadycznie”.
Jeszcze kilka lat temu zarówno kobiety, jak i całe społeczeństwo nie
zdawało sobie sprawy, że picie alkoholu w ciąży może niekorzystnie
wpływać na rozwój płodu. Powszechne stały się przekonania, że jedno piwo
nie zaszkodzi dziecku, a alkohol wzmaga laktację. Dzisiaj stosunek do picia
alkoholu w ciąży radykalnie się zmienił, gdyż spożywanie nawet małych
ilości negatywnie wpływa na rozwój dziecka.
Zadawalający jest fakt, że zdecydowana większość badanych (86%)
nie piła alkoholu w okresie ciąży. Tylko 16% respondentek twierdzi, że
spożywała alkohol rzadko i w małych ilościach.
Aktywność fizyczna ma bardzo duże znaczenie dla kobiet w ciąży.
Może zapobiec wielu dolegliwościom ciążowym, jak również wpływa na
lepsze przygotowanie do porodu. Przede wszystkim ruch ma zawsze
pozytywny wpływ na samopoczucie. Szybko poprawia nastrój, rozładowuje
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napięcie. Aktywność fizyczna pozwala także utrzymać w normie masę ciała
i ułatwia powrót do zgrabnej sylwetki po porodzie.
Ćwiczenia gimnastyczne, zalecane kobietom w ciąży, wykonywało
tylko 18% badanych. Wpływ na to mogą mieć również błędne poglądy na
ten temat, nie tylko samych kobiet, ale całego społeczeństwa.
Coraz powszechniejsze w Polsce stają się tzw. szkoły rodzenia.
Oferują one przede wszystkim pomoc w przygotowaniu się do porodu, ja k
również do opieki nad dzieckiem. Mają one za zadanie pomóc rodzicom
zdobyć doświadczenie, jak radzić sobie w nowej sytuacji, jaką jest przyjście
na świat dziecka

16%
Tak
Nie
84%

.
Rycina 7. Uczestnictwo badanych w zajęciach szkoły rodzenia

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, tylko 16% badanych
przyznało, że korzysta z tych zajęć. Może to wynikać z niedostatecznego
rozpowszechnienia takich placówek, jak również z niedostatecznej wiedzy
na ich temat.
Dość często w okresie ciąży kobietę przepełnia niepewność i strach.
Jednym z najczęściej nurtujących przyszłe mamy pytań jest „Czy dziecko
będzie zdrowe?” Duża część kobiet nie zdaje sobie sprawy, że na przebieg
ciąży mają wpływ także czynniki środowiskowe. Skutków wielu z nich
można uniknąć, a sama znajomość może zapobiec ich niekorzystnemu
wpływowi na rozwój ciąży i stan zdrowia dziecka.
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20%

Tak
Nie

80%

Rycina 8. Wiedza o istniejących zagrożeniach ze strony matki i
środowiska dla prawidłowego rozwoju ciąży

Analiza zebranego materiału badawczego wykazała, że o
istniejących zagrożeniach ze strony matki i środowiska dla prawidłowego
rozwoju ciąży było poinformowanych 80% ciężarnych. Mimo to aż 78%
badanych kobiet odczuwała lęk związany ze zdrowiem nienarodzonego
dziecka.

22%
Tak
Nie
78%

Rycina 9. Odczuwanie lęku o stan zdrowia przyszłego dziecka

Kobieta w ciąży, ze względów zdrowotnych, nie zawsze jest w stanie
wykonywać swoje dotychczasowe obowiązki zawodowe. Czasem dla dobra
jej i dziecka konieczne staje się zwolnienie lekarskie. Po przeprowadzeniu
analizy stwierdzono, że aż 62% respondentek korzystało ze zwolnienia
lekarskiego w okresie ciąży.
Powszechnie wiadomo, że prawidłowy przebieg ciąży jak również
rozwój psycho-fizyczny nienarodzonego dziecka zależy m.in. od
dostarczania odpowiednich ilości witamin i składników mineralnych. Z
każdym trymestrem wzrasta na nie zapotrzebowanie. Ponieważ nie zawsze
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możliwe jest dostarczanie ich poprzez dietę, kobiety coraz częściej sięgają
po suplementy dostępne w aptekach.

12%

Tak
Nie
88%

Rycina 10. Przyjmowanie witamin/suplementów diety przeznaczonych
dla kobiet w ciąży

Na podstawie zebranych wyników stwierdzono, że 88% badanych
kobiet przyjmowało suplementy diety przeznaczone dla kobiet ciężarnych,
dostępne w aptekach bez recepty.
Z uwagi na to, że poprzez dietę nie można pokryć zapotrzebowania
na wszystkie niezbędne składniki odżywcze, wiele ciężarnych decyduje się
na ich suplementację. Jednak wiążą się z tym wątpliwości, który z
dostępnych preparatów wybrać? Czym kierować się przy ich wyborze?

60%
80%
60%
40%
20%
0%

16%

20%
0%

4%

Rycina 11. Motywy wyboru witamin/suplementów diety dla ciężarnych

Analiza zebranego materiału badawczego wykazała, że dokonując
wyboru preparatów witaminowych, 60% kobiet ciężarnych sugerowało się
poradą lekarza lub pielęgniarki i położnej. Z porady farmaceuty korzystało
16%, a pozostałe 20% za najbardziej adekwatne przyjęło kryterium ceny.
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Odpowiedź „inne” wybrały dwie osoby wskazując jako motyw skład danego
preparatu witaminowego oraz opinie innych mam. Stanowiły one 4%
badanej grupy. Nikt nie wskazał reklamy jako ważnego czynnika
wpływającego na zakupy w aptece.
Zmiany hormonalne, jak również podjadanie w ciąży sprzyjają
rozwojowi próchnicy. Dlatego też bardzo ważnym działaniem
profilaktycznym staje się regularna kontrola jamy ustnej. Ocena zebranego
materiału badawczego wykazała, że 52% badanych nie kontrolowało stanu
jamy ustnej u lekarza stomatologa w okresie ciąży. Pozostałe 48%
ankietowanych prezentowało większą świadomość zdrowotną i korzystało z
porad lekarza stomatologa.
Niemal w każdym artykule czy podręczniku dotyczącym ciąży
można znaleźć zalecenie unikania jakichkolwiek lekarstw. Jednak czasem
ich zażycie staje się konieczne, choćby w przebiegu zwykłego przeziębienia.
Wówczas najlepiej skonsultować się z lekarzem prowadzącym, gdyż
pochopne przyjmowanie leków w okresie ciąży może mieć tragiczne skutki.
Aż 44% badanej populacji kobiet twierdzi, że w okresie ciąży przyjmowało
leki dostępne w aptekach bez recepty np. środki przeciwbólowe,
przeciwgorączkowe. Przyjmowane przez ciężarną leki zawsze w jakiś
sposób wpływają zarówno na jej organizm, jak i na płód. Dlatego tak wa żne
jest, by w tym szczególnym okresie konsultować się z lekarzem lub
farmaceutą, albo chociaż dokładnie czytać ulotki.
Tylko 3 kobiety, które przyznały się do przyjmowania wyżej
wymienionych leków nie zasięgało opinii lekarza lub farmaceuty na temat
bezpieczeństwa stosowania ich w okresie ciąży. Stanowiły one tylko 14% tej
grupy.
Na pytanie czy przyjmując w ciąży jakiekolwiek leki dostępne bez
recepty, kobiety stosowały się do zaleceń lekarza, farmaceuty bądź chociaż
ulotki dołączonej do opakowania, wszystkie odpowiedziały twierdząco.
Tylko 1 osoba z 22, które zażywały wyżej wspomniane leki przyznała, że
informacje z ulotki nie były jasne ani zrozumiałe. Stanowiła ona jedynie 5%
populacji kobiet przyznających się do przyjmowania jakichkolwiek lekarstw
w okresie ciąży.
Wiadomość o ciąży często wywołuje mieszane uczucia u przyszłych
rodziców. Pojawia się wtedy najwięcej wątpliwości. Skąd czerpać wiedzę,

92

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

jeśli lekarz nie odpowie na wszystkie nurtujące ciężarną pytania? Każda
zainteresowana kobieta powinna poszukiwać innych źródeł informacji.

62%
80%
60%
40%
20%
0%

56%
42%
10%

20%

2%

Rycina 12. Źródła wiedzy na temat stylu życia kobiet w ciąży
(odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż można było wybrać więcej niż
jedną odpowiedź)

Ocena zebranego materiału badawczego dotyczącego źródeł wiedzy
na temat stylu życia kobiet ciężarnych wykazała, że najwięcej osób czerpie
swoją wiedzę od lekarza lub pielęgniarki położnej (62%), jak również z
Internetu (56%). Aż 21 osób (42%) jako swoje źródło informacji wskazało
różnego rodzaju gazety, broszury lub książki, a 20% kobiet także
doświadczenie rodziny i znajomych. Niewiele, bo jedynie 10% wymieniło
radio i telewizję. Tylko jedna osoba wskazała odpowiedź „Inne”, podając
również szkołę rodzenia jako miejsce, gdzie można wiele się nauczyć
i dowiedzieć na temat ciąży, porodu i połogu. Stanowiła to 2% badanej
grupy.
Wnioski
1. Wiadomość o ciąży ma znaczący wpływ na zmianę stylu życia, w
tym także nawyków żywieniowych kobiet ciężarnych.
2. Większość kobiet ogranicza lub nawet zaprzestaje spożycia alkoholu
i palenia papierosów w okresie ciąży.
3. Wszystkie badane kobiety pozostawały pod opieką lekarza
ginekologa przez okres ciąży. Jednak tylko połowa z nich w tym
czasie kontrolowała stan jamy ustnej u stomatologa.
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4. Większość kobiet przyjmuje dodatkowe witaminy przeznaczone dla
kobiet ciężarnych. Duży wpływ na tę sytuację ma porada lekarza
prowadzącego ciążę lub pielęgniarki położnej.
5. Nie ma jednoznacznego źródła informacji na tematy związane z
ciążą, porodem i połogiem. Najczęściej kobiety czerpią swoją
wiedzę od lekarza lub pielęgniarki, jak również czytują artykuły
zamieszczane na stronach internetowych, w różnego rodzaju
gazetach czy broszurach poświęconych tej tematyce.
Podsumowanie
W 1986 r. na Międzynarodowej Konferencji Promocji Zdrowia w
Ottawie określono, że promocja zdrowia to przede wszystkim proces
umożliwiający każdemu człowiekowi zwiększenie oddziaływania na własne
zdrowie. Działaniami promującymi zdrowie w odniesieniu do kobiet
ciężarnych jest opieka przedporodowa. Podstawową formą promocji zdrowia
staje się podejmowanie działań edukacyjnych kobiet w ciąży, które powinny
mieć miejsce już podczas pierwszej wizyty u lekarza ginekologa.
Zasadniczą rolę w podnoszeniu jakości opieki nad matką i dzieckiem
ma informowanie społeczeństwa w okresie prokreacyjnym o czynnikach
niekorzystnie wpływających m.in. na przebieg ciąży. Do tych czynników
zalicza się używki, nieracjonalne odżywianie, zakażenia narządu rodnego, w
tym choroby przenoszone drogą płciową, czynniki środowiskowe itp. Do
zadań lekarza oraz położnej należy także edukacja kobiety w zakresie
zachowań korzystnych dla jej zdrowia i rozwoju płodu [13].
Jednym z celów operacyjnych Narodowego Programu Zdrowia na
lata 2007-2015 jest między innymi poprawa opieki zdrowotnej nad matką,
noworodkiem i małym dzieckiem. Wynika to z tego, że najczęstszą
przyczyną zgonów niemowląt w Polsce są nadal stany chorobowe
powstające w okresie okołoporodowym, czyli w trakcie trwania ciąży oraz w
ciągu pierwszych 6 dni życia noworodka. Nadrzędnym celem opieki
zdrowotnej nad kobietą ciężarną jest zapewnienie przede wszystkim
prawidłowego przebiegu ciąży, a także jak najwcześniejsza identyfikacja
czynników ryzyka. Działania te mają umożliwić objęcie kobiet ciężarnych
opieką profilaktyczną, odpowiednią do występujących potrzeb zdrowotnych,
szczególnie w pierwszym trymestrze ciąży, gdyż jest ona jeszcze na wielu
terenach niezadowalająca. Niedostateczna jest także wczesna zgłaszalność

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

94

kobiet do lekarza oraz dostępność do badań specjalistycznych. Poprawie
powinien ulec również styl życia kobiet ciężarnych [19].
Ciąża jest szczególnym okresem w życiu kobiety, gdyż to przede
wszystkim od jej zachowań i stylu życia zależy zdrowie i życie
nienarodzonego jeszcze dziecka. Dlatego też tak ważnym elementem w
opiece zdrowotnej nad kobieta ciężarną jest jej edukacja. Szeroko pojęta
promocja korzystnych zachowań zdrowotnych powinna rozpocząć się od
udzielenia przez lekarza ginekologa podstawowych informacji dotyczących
zasad zdrowego stylu życia kobiet ciężarnych. Oprócz ogólnych wiadomości
na temat przebiegu ciąży i porodu, kobieta powinna także usłyszeć równie
ważne informacje o sposobach odżywiania się, ćwiczeniach fizycznych czy
rezygnacji z nałogów. Lekarz powinien uświadomić swojej pacjentce, jaki
wpływ ma jej styl życia na zdrowie i życie jej przyszłego dziecka.
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