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Analysis of the Chosen Factors which Affect Women’s Health Condition 

in the Precontraceptive Period 

Analiza wybranych czynników wpływających na stan zdrowia kobiet  

w okresie przedkoncepcyjnym 

Prawidłowo prowadzona opieka nad kobietą w okresie przed zajściem w ciążę i właściwie prowa-

dzona promocja zdrowia mają niewątpliwie ogromne znaczenie dla zdrowia matki, prawidłowego 

rozwoju płodu i zdrowia noworodka (1,4,5). Stan zdrowia kobiety w czasie ciąży zależy bardzo często 

od jej zdrowia sprzed ciąży, od stylu życia, przyzwyczajeń, nałogów. Promocja zdrowia wśród przy-

szłych matek i ojców ma na celu dobre fizyczne i psychiczne zdrowie przyszłych rodziców oraz pra-

widłowy przebieg okresów prokreacji. Programy promocji zdrowia okresu przedkoncepcyjnego doty-

czą min. zdrowego stylu życia odpowiedniego współżycia, uświadomienia szkodliwości nałogów i 

stosowania używek, zapoznania z wpływem szkodliwości środowiska zewnętrznego, zachęcania do 

systematycznych wizyt u ginekologa (6). Ogromne znaczenie odgrywa znajomość i umiejętność oceny 

czynników ryzyka, które mogą wpływać na przebieg ciąży, porodu i połogu. 

Celem badań była ocena wybranych czynników wpływających na stan zdrowia kobiet w okresie 

przedkoncepcyjnym u studentek Pomorskiej Akademii Medycznej.  

MATERIAŁ I METODY 

Badania przeprowadzono w roku 2004 u 220 studentek Pomorskiej Akademii Medycznej w 

Szczecinie, w wieku 20-25 lat. Wyróżniono grupę badaną, która obejmowała 126 studentek Wydziału 

Nauk o Zdrowiu oraz grupę kontrolną, obejmującą 94 studentki Wydziałów: Lekarskiego i Stomatolo-

gii. Badania przeprowadzano metodą wywiadu, wykorzystując własny kwestionariusz ankiety. Uzy-

skane wartości liczbowe poddano analizie statystycznej. 

Wyniki: Większość respondentek, tj. 90% grupy badanej i 96% grupy kontrolnej wykazała, że w 

przyszłości pragnie mieć dzieci. Najczęściej wyrażały chęć posiadania dwójki dzieci (54% studentek 

Nauk o Zdrowiu i 43% studentek Wydziału Lekarskiego i Stomatologii) oraz trójki dzieci (14% stu-

dentek Nauk o Zdrowiu i 24% studentek Wydziału Lekarskiego i Stomatologii); (ryc.1). 
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Ryc. 1. Planowana ilość posiadanych dzieci przez respondentki 

Badane kobiety podały również najbardziej odpowiadający im okres na urodzenie dzieci, po za-

kończeniu studiów- 39% grupy badanej i 48% kontrolnej, po uzyskaniu atrakcyjnej pracy- 41% stu-

dentek Wydziału Nauk o Zdrowiu i 35% studentek Wydziału Lekarskiego i Stomatologii, natomiast 

bez znaczenia termin okazał się dla 20% grupy badanej i 17% kontrolnej.  

Wśród respondentek dokonano pomiaru BMI. Istotnie częściej (p<0,05) u kobiet grupy badanej 

niż kontrolnej wystąpiło BMI poniżej normy, natomiast większość badanych ma wskaźnik w normie – 

71% kobiet grupy badanej i 81% grupy kontrolnej. Również nadwaga występuje podobnie w obu 

grupach – 6% badana, 7%- kontrolna (ryc.2). 
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Ryc. 2. BMI badanych studentek 

Dokonano analizy dziennej ilości spożywanych posiłków przez respondentki. Najczęściej kobiety 

z obu grup spożywają 3 - 4 posiłki (ryc.3). 
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Ryc. 3. Dzienna ilość spożywanych posiłków przez studentki grupy badanej i kontrolnej 

Większość respondentek deklaruje czynny sposób spędzania wolnego czasu, 59% kobiet grupy 

badanej i 68% grupy kontrolnej, biernie czas spędza 41% studentek Nauk o Zdrowiu i 32% studentek 

Wydziału Lekarskiego i Stomatologii.  

Dokonano samooceny wiedzy respondentek na temat roli i zastosowania kwasu foliowego, istotnie 

częściej kobiety grupy badanej niż kontrolnej (p<0,01) deklarują znajomość działania kwasu foliowe-

go (74% kobiet grupy badanej oraz 56% grupy kontrolnej), natomiast stosuje suplementację kwasem 

foliowym tylko 17% respondentek z grupy badanej i 19% z grupy kontrolnej, (tab.1). 

Tab. 1. Wiedza, a zastosowanie kwasu foliowego przez studentki grupy badanej i kontrolnej 

Wiedza o kwasie foliowym 
Grupa badana 

n=126 

Grupa kontrolna 

n=94 
χ2 p 

Tak 74% 56% 7,32 <0,01 

Nie 26% 44% 7,32 <0,01 

Zastosowanie kwasu foliowego 
Grupa badana 

n=126 

Grupa kontrolna 

n=94 
χ2 p 

Tak 17% 19% 0,1 >0,05 

Nie 83% 81% 0,1 >0,05 

χ2- test niezależności chi - kwadrat 

p- poziom istotności 

 

Z podanych używek(kawa, papierosy, alkohol) najczęściej studentki obu grup stosują kawę – 38% 

kobiet grupy badanej i 34% kontrolnej oraz papierosy – 20% kobiet grupy badanej i 11% kontrolnej. 

Natomiast wcale nie pali papierosów 68% studentek Wydziału Nauk o Zdrowiu i 79% studentek Wy-

działu Lekarskiego i Stomatologii, w ogóle nie pije kawy 25% kobiet grupy badanej i 17% kontrolnej, 

a alkoholu nie stosuje 33% respondentek obu grup. 

Tab. 2. Stosowanie używek przez studentki grupy badanej i kontrolnej 

Wcale Sporadycznie 
1-2 razy w 

miesiącu 

1-2 razy w 

tygodniu 
Częściej Stosowane 

używki 
n=126 n=94 n=126 n=94 n=126 n=94 n=126 n=94 n=126 n=94 

Alkohol 33% 33% 47% 47% 18% 18% 1% 1% 1% 1% 

Papierosy 68% 79% 10% 9% 0 0 2% 1% 20% 11% 

Kawa 25% 17% 22% 30% 6% 5% 9% 14% 38% 34% 

 

Uzyskano również informacje od respondentek na temat samobadania piersi; większość studentek 

wykonuje tę czynność sporadycznie – 48% grupy badanej i 56% grupy kontrolnej, regularnie bada 

piersi 17% kobiet grupy badanej i 19% kontrolnej, rzadziej niż 1 raz w miesiącu czynność te wykonuje 

13% kobiet obu grup, natomiast wcale nie bada piersi istotnie więcej kobiet (22%) z Wydziału Nauk o 

Zdrowiu niż z Wydziału Lekarskiego i Stomatologii (12%), (p<0,05).  
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Respondentki przekazały również informacje na temat częstości wykonywania badania cytolo-

gicznego, istotnie częściej do jednego roku realizują to badanie kobiety z grupy badanej (p<0,01), 

natomiast co 1-2 lata realizują to istotnie częściej kobiety z grupy kontrolnej, podobnie jak co 2-3 lata 

(p<0,05), wcale nie wykonuje badania cytologicznego 38% respondentek grupy badanej i 32% kontro-

lnej.  

Regularne wizyty u ginekologa deklaruje istotnie więcej kobiet z grupy badanej niż kontrolnej 

(p<0,01), do wizyt sporadycznych przyznaje się istotnie więcej kobiet z grupy kontrolnej (p<0,05), 

najwięcej studentek z obu grup 42% z badanej i 43% z kontrolnej uczęszcza do ginekologa według 

potrzeb, natomiast 38% respondentek grupy badanej i 32% kontrolnej nigdy nie była u ginekologa.  

Omówienie: Treść programów promocji zdrowia dotyczących okresu przedkoncepcyjnego pod-

kreśla propagowanie racjonalnego trybu życia min. uwzględniającego prawidłowe odżywianie. Mała 

masa ciała przed ciążą może oznaczać zwiększone ryzyko hipotrofii, natomiast otyłości towarzyszy 

częściej cukrzyca, nadciśnienie (2,3). Większość respondentek ma prawidłową masę ciała i deklaruje 

racjonalny sposób odżywiania, jednak istotnie częściej u studentek Wydziału Nauk o Zdrowiu wystę-
puje niedobór masy ciała.  

Racjonalny tryb życia dotyczy również szczególnej ochrony układu rozrodczego. Ponad 30% ko-

biet obu grup nigdy nie była u ginekologa, również tyle samo nigdy nie wykonało badania cytologicz-

nego, natomiast samobadania piersi nie prowadziło nigdy 22% studentek Wydziału Nauk o Zdrowiu i 

12% studentek Wydziału Lekarskiego i Stomatologii. Bardzo istotnym elementem działań w okresie 

przedkoncepcyjnym jest suplementacja kwasem foliowym (7). Badane kobiety, mimo, że w większo-

ści deklarowały znajomość działania i zastosowania folacyny, to jednak nie stosowały suplementacji 

kwasem foliowym w swoim codziennym życiu. Stosowanie używek ma bardzo negatywny wpływ na 

zdrowie potencjalnej matki, na rozwój przed i pourodzeniowy. Może dojść do wielu zagrożeń, min. 

poronienia, małej masy urodzeniowej noworodka, zespołu nagłej śmierci łóżeczkowej (2,8). Mimo 

niewątpliwie posiadanej wiedzy na temat szkodliwości używek 20% kobiet grupy badanej i 11% 

kontrolnej pali nałogowo papierosy. 

WNIOSKI 

1. Respondentki wiążą swoją przyszłość z pełnieniem roli matki, uzależniają, to jednak od czasu 

zakończenia studiów oraz znalezienia atrakcyjnej pracy. 

2. Studentki przestrzegają prawidłowej diety, pod względem jakościowym i ilościowym, jednak 

występuje u nich w niewielkim stopniu niedobór masy ciała. 

3. Wiedza studentek w wieku rozrodczym dotycząca profilaktycznego działania kwasu foliowego 

na płód jest niewystarczająca. 

4. Respondentki nie prowadzą racjonalnej kontroli dotyczącej funkcjonowania układu rozrodczego.  

5. Najczęściej stosowane przez studentki używki to kawa i papierosy. 
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STRESZCZENIE 

Prawidłowo prowadzona opieka nad kobietą w okresie przed zajściem w ciążę i właściwie prowa-

dzona promocja zdrowia mają niewątpliwie ogromne znaczenie dla zdrowia matki, prawidłowego 

rozwoju płodu i zdrowia noworodka. Celem badań była ocena wybranych czynników wpływających 

na stan zdrowia kobiet w okresie przedkoncepcyjnym u studentek Pomorskiej Akademii Medycznej. 

Badania przeprowadzono w roku 2004 u 220 studentek Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczeci-

nie, w wieku 20-25 lat. Wyróżniono grupę badaną, która obejmowała 126 studentek Wydziału Nauk o 

Zdrowiu oraz grupę kontrolną, obejmującą 94 studentki Wydziałów: Lekarskiego i Stomatologii. 

Badania przeprowadzano metodą wywiadu, wykorzystując własny kwestionariusz ankiety. Wnioski z 

badań wskazują, że respondentki wiążą swoją przyszłość z pełnieniem roli matki, uzależniają, to jed-

nak od czasu zakończenia studiów oraz znalezienia atrakcyjnej pracy. Studentki przestrzegają prawi-

dłowej diety, pod względem jakościowym i ilościowym, jednak występuje u nich w niewielkim stop-

niu niedobór masy ciała, natomiast wiedza studentek w wieku rozrodczym dotycząca profilaktycznego 

działania kwasu foliowego na płód jest niewystarczająca. Respondentki nie prowadzą racjonalnej 

kontroli dotyczącej funkcjonowania układu rozrodczego. Najczęściej stosowane przez studentki 

używki to kawa i papierosy. 

SUMMARY 

Proper medical care provided to a woman before she gets pregnant as well as appropriate health 

promotion are beyond any doubt extremely important for mother’s wellbeing, fetus development, and 

newborn’s health. This study aimed at the assessment of the chosen factors which have an effect on 

women’s health condition in the precontraceptive period. The research were carried out in the year 

2004; we tested 220 students of Pomeranian Medical University (Pomorskiej Akademii Medycznej – 

PAM) in Szczecin, aged 20-25. There were separated two groups: a study group - consisting of 126 

Faculty of Nursing students, and control group - comprised of 94 students of Faculties of Medicine 

and Dentistry. In the research we applied patient medical history and the survey questionnaire of our 

own design. The research results show that the respondents want and plan to be mothers in the future. 

Yet, they make their decision conditional on finishing their studies and finding an attractive job. Stu-

dents watch their diet, concerning both quality and quantity of food, but their weight is slightly too 

low. As for the preventive effects of folic acid on fetus, the students of child-bearing age have no 

sufficient knowledge. The respondents do not control functioning of their reproductive systems sys-

tematically. The most commonly used substances are coffee and cigarettes.  

 


