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Do niedawna  ciężarna rodziła w obecności wyłącznie personelu medycznego, a 

jej mąż/partner mógł zobaczyć dziecko dopiero kilka dni po jego narodzinach. W 

ciągu kilkudziesięciu lat zmienił się model opieki okołoporodowej. W odpowiedzi 

na nadmierną medykalizację porodu wprowadzono możliwość uczestnictwa wybra-

nej bliskiej osoby, uwzględniając przy tym potrzeby rodzinne, psychiczne i społecz-

ne kobiet [4, 5]. 

Okres trwania ciąży i czas porodu są ważnymi przeżyciami dla kobiety. Obecna 

możliwość porodów rodzinnych sprawia, że podczas narodzin dziecka może rodzą-

cej towarzyszyć najbliższa osoba. Najczęściej jest to mąż/partner rodzącej, czasem 

matka lub przyjaciółka. Dla rodzącej obecność bliskiej osoby podczas porodu jest 

szczególnie ważna ponieważ w zupełnie nowym i obcym miejscu sprawia, że czuje 

się bezpieczniej. Wraz z popularyzacją modelu porodów rodzinnych obserwuje się 

wzrost świadomości i poziomu wiedzy partnerów na temat rodzicielstwa [4, 7].  
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Według badań antropologów panował zwyczaj couvade, rozumiany jako szereg 

zachowań  przypisywanych mężczyznom podczas trwania ciąży i porodu ich partne-

rem. Obrzęd ten propagował obecność ojca podczas narodzin swojego dziecka. Miał 

na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa rodzącej, co miało rzutować na po-

myślny przebieg porodu i połogu. Słowo couvade wywodzi się od francuskiego 

couver, które oznacza – wysiadywać, wylęgać. W praktyce mężczyzna miał utożsa-

miać się ze stanem ciężarnej, przestrzegać odpowiedniej diety, a także zachowywać 

wstrzemięźliwość płciową. Zachowanie to obserwujemy również w czasach współ-

czesnych, gdzie mężczyźni na skutek silnej więzi emocjonalnej z partnerką przejmu-

ją jej styl zachowania i życia [4]. 

We Francji w 1954 roku oficjalnie zezwolono na poród z udziałem mężczyzny, 

skutkowało to szeregiem zmian we współczesnym położnictwie. Personel medyczny 

na całym świecie zauważył, że poród powinien być ważnym wydarzeniem dla ro-

dzącą i jej partnera. Zaobserwowano dokonywanie się licznych zmian na salach 

porodowych, których celem głównym było rozpowszechnianie możliwości porodów 

rodzinnych. Wszystko odbywało się w domowej atmosferze, której celem było zy-

skanie nowego wymiaru – rodzinnego [4, 9, 16]. 

W Polsce pierwszy poród z udziałem ojca odbył się 10 czerwca 1983 roku 

w Łodzi w Klinice Perinatologii Akademii Medycznej. Znaczący udział 

w rozpowszechnianiu porodów rodzinnych należał do Kliniki Położnictwa i Gineko-

logii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Tychach, w której porody rodzinne 

zaczęły odbywać się od 1987 roku. Przełomem okazała się tematyka porodów ro-

dzinnych poruszona na Międzynarodowym Kongresie „Jakość narodzin – jakość 

życia”, który odbył się w Warszawie w 1993 roku. Przedstawiono zasady i zalecenia 

dotyczące sposobu prowadzenia porodów naturalnych, rodzinnych. Ponadto wyka-

zano, że obecność ojca dziecka jest jednym z najcenniejszych aspektów w sprawo-

waniu opieki okołoporodowej nad rodzącą. Klasyczny wizerunek mężczyzny, ojca 

uległ ogromnym zmianom w ciągu ostatnich lat. Podkreśla się rolę ojca dziecka od 

momentu jego poczęcia, przez cały okres ciąży, porodu i połogu. Poród staje się 

ważnym wyzwaniem dla rodzącej jak również dla jej partnera [4, 8]. 

Według Światowej Organizacji Zdrowia i powszechnej literatury poród rodzinny 

jest to poród z udziałem bliskiej osoby, z zapewnieniem intymności i wsparcia, 

który odbywa się przy minimalnym zaangażowaniu personelu medycznego, ze 

znacznym ograniczeniu aparatury specjalistycznej. Daje możliwość stałego przeby-

wania matki i dziecka po porodzie [11]. 

Moment przyjęcia na salę porodową jest dla rodzącej momentem stresującym, 

ponieważ wszystko wokół jest nowe i nieznane (wyposażenie, aparatura, łóżko po-

rodowe, często również personel medyczny). Partner w tej sytuacji staje się wspar-

ciem emocjonalnym dla partnerki. Mężczyzna w trudnych  momentach pociesza, 

chwali  i podziwia, dodaje otuchy w sytuacjach kryzysowych, co z założenia 

zmniejsza uczucie lęku. W czasie porodu często pełni on też funkcje pielęgnacyjno-

opiekuńcze. Ponadto partner wspiera fizycznie rodzącą podczas zmiany pozycji na 

łóżku, worku saco lub piłce oraz zachęca do wspólnego spaceru po sali porodowej, 

podaje wodę do picia oraz czuwa nad jej bezpieczeństwem. Jego działania mają na 
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celu mobilizację rodzącej do podejmowania aktywności fizycznej. Pomoc w prawi-

dłowym oddychaniu podczas skurczu jest niewątpliwie istotną rolą partnera w trak-

cie porodu. Przerwę między skurczami partner wykorzystuje do relaksacji parterki, 

poprzez dotykanie lub głaskanie jej, spokojną rozmowę czy zwilżanie ust wodą. 

Kluczowym elementem jest stałe zachęcanie rodzącej, motywowanie i przekonywa-

nie, że poradzi sobie w kolejnym okresie porodu [2, 10, 11, 16]. 

Bardzo ważną rolę w przebiegu porodu rodzinnego odgrywa położna i jej współ-

praca z rodzącą oraz osobą towarzyszącą. Położna jako osoba kompetentna 

i doświadczona, doskonale rozumie rodzącą, jej potrzeby i wrażliwość. Zaspokoje-

nie potrzeby bezpieczeństwa przez położną ma duży wpływ na zapamiętanie do-

brych wspomnień z porodu. Swoim doświadczeniem i wiedzą może wpłynąć rów-

nież na partnera rodzącej, edukując go, uświadamiając i aktywizując [1, 3, 15]. 

Badania potwierdzają, że mężczyzna, który uczestniczył w narodzinach dziecka 

częściej angażuje się w opiekę i poświęca więcej uwagi na czynności pielęgnacyjne. 

Większość ojców uzmysławia sobie swoje ojcostwo dopiero, gdy po raz pierwszy 

poczują swoje dziecko w ramionach, kiedy mogą je dotknąć, zobaczyć [4, 12]. 

Wspólny poród zapoczątkowuje u mężczyzny spełnienie się w roli ojca, dodaje 

wiele korzystnych  i intensywnych przeżyć. Zadowolenie to daje poczucie jedności i 

intymności z partnerką, ułatwia kontakt z noworodkiem, znacznie go wzmacnia [13, 

14]. 

Badania dowodzą, że poród rodzinny korzystnie wpływa na stan pourodzeniowy 

noworodka, a w przyszłości na prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny dziecka 

[14]. 

Osoba towarzysząca powinna posiadać wiedzę na temat porodu oraz być wstęp-

nie przygotowana do zadań, jakie będzie pełnić podczas narodzin. Profesjonalną 

formą instruktażu do wspólnego porodu i rodzicielstwa jest Szkoła Rodzenia czy 

zajęcia edukacji przedporodowej [4, 5]. 

Edukacja tam ma na celu zdobywane przez partnerów  wiedzy na temat przebie-

gu ciąży oraz porodu i połogu. Ponadto zawierają treści na temat pielęgnacji dziec-

ka. Wiele badań wskazuje, że dobre przygotowanie partnerów w Szkole Rodzenia 

czy na zajęciach  z edukacji przedporodowej przynoszą wiele korzyści (między 

innymi zmniejsza się ilość porodów przedwczesnych, operacji położniczych, cięć 

cesarskich, urazów okołoporodowych(pęknięcia szyjki, macicy, krwotoków) [7, 11]. 

Dzięki zajęciom edukacyjnym ojciec dziecka staje się aktywnym uczestnikiem  

w akcie narodzin [5]. 

Uczestnictwo partnera podczas narodzin dziecka powinno być wspólną decyzją, 

między innymi dlatego, że może wpłynąć na późniejsze relacje małżeń-

skie/partnerskie [6]. 

Celem  pracy była analiza opinii kobiet na temat roli ojca  podczas  porodu  ro-

dzinnego. 
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Problem badawczy dotyczył następujących zagadnień: 

1. Źródeł z jakich kobiety czerpią wiedzę na temat porodu rodzinnego, 

2. Czynników wpływających  na podjęcie decyzji przez ciężarną o wyborze po-

rodu rodzinnego, 

3. Uczestnictwa partnera podczas porodu a wpływu na pogłębienie więzi mię-

dzy partnerami,  

4. Formy pomocy partnera w czasie wspólnego porodu,  

5. Zależności między udziałem w zajęciach Szkoły Rodzenia a wpływem na 

przygotowanie mężczyzny do porodu rodzinnego. 

MATERIAŁ I METODY 

Badania przeprowadzono w Szpitalu w Knurowie Sp. z o.o. w oddziale gineko-

logiczno-położniczym oraz w Centralnym Szpitalu Klinicznym w Katowicach 

w oddziałach położniczych w terminie od 6. 11. 2014 r. do 22. 12. 2014 r. 

Grupę badaną stanowiło 100 kobiet po porodzie. Udział w badaniach był dobro-

wolny i anonimowy, a uzyskane wyniki poddano analizie opisowej i statystycznej. 

Metodą badawczą był sondaż diagnostyczny. Narzędziem badawczym był autor-

ski kwestionariusz ankiety składający się z 25 pytań z jednokrotną możliwością 

wyboru. Odpowiedzi półotwarte umożliwiały swobodę wypowiedzi. Ankieta doty-

czyła opinii kobiet na temat roli mężczyzny uczestniczącego w porodzie rodzinnym. 

Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące wieku kobiety i jej partnera, wykształce-

nia, miejsca zamieszkania, liczbę posiadanych dzieci, motywy podjęcia decyzji o 

porodzie rodzinnym, wpływu obecności osoby towarzyszącej na późniejsze relacje 

między partnerami, ocenę zadań pełnionych podczas porodu przez mężczyznę, spo-

sobu czerpania wiedzy na temat możliwości odbycia porodu rodzinnego, obaw part-

nerów związanych z uczestnictwem w porodzie oraz sposób rozwiązania ciąży. 

Zebrany materiał badawczy został poddany analizie opisowej. Analiza danych 

uzyskanych  z kwestionariusza ankiet została opracowana przy pomocy arkusza 

kalkulacyjnego Microsoft Excel. 

WYNIKI I OMÓWIENIE 

Większość respondentek (92%) uważało, że poród rodzinny może bardziej 

wzmocnić więź pomiędzy partnerami. Tylko 4% ankietowanych odpowiedziało,  że 

alternatywa porodu rodzinnego nie wpływa na relację pomiędzy partnera-

mi/małżonkami. Natomiast 4% pozostałych kobiet nie miało zdania na ten temat 

(ryc. 1). 
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Ryc.1 Wpływ porodu rodzinnego na więź między partnerami 

 

Do źródeł wiedzy na temat porodu należały: telewizja/ gazeta (24%),  położna 

(19%), znajomi (18%) oraz  internet (17%). Mniej liczną grupę stanowiły: szkoła 

rodzenia (13%) oraz lekarz ginekolog (9%) (ryc.2).  

Ryc.2 Źródło informacji na temat możliwości porodu rodzinnego 

Najwięcej kobiet badanych udzieliło odpowiedzi, że mężczyzna powinien 

uczestniczyć w narodzinach dziecka (88%). Tylko 4% ankietowanych uważało, że 

mężczyzna nie powinien być obecny podczas porodu. Natomiast 8% respondentek 

nie miało zdania na ten temat (ryc. 3). 
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Ryc.3 Opinia kobiet na temat uczestnictwa mężczyzny w narodzinach dziecka 

 

Aż 60% kobiet uważało, że obecność partnera podczas porodu wpływa na 

współżycie seksualne w przyszłości między partnerami. Grupa 19% respondentek 

była zdania, że uczestnictwo partnera w porodzie nie wpływa na tę sferę życia. Na-

tomiast 21% ankietowanych nie wyraziło zdania (ryc.4). 

 

Ryc. 4 Wpływ obecności partnera podczas porodu na późniejsze kontakty  

intymne między partnerami 

Grupa 48% ankietowanych odpowiedziała, że obecność partnera może zmniej-

szyć u rodzącej ból porodowy. Natomiast 39% kobiet uważało, że obecność partnera 

nie zmniejsza bólu porodowego u rodzącej. Tylko 13% respondentek nie miało 

zdania (ryc.5).  
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Ryc.5 Opinia kobiet na temat obecności partnera podczas porodu i jej wpływ 

na zmniejszenie bólu porodowego 

Najliczniejszą grupę stanowiły kobiety, które uważały, że do zadań partnera na-

leżało wsparcie psychiczne (77%), natomiast 10% badanych twierdziło, że głównym 

celem jest motywowanie partnerów podczas parcia. Tylko 7% ankietowanych od-

powiedziało, że główną rolą partnera jest pomoc w prawidłowym oddychaniu. Naj-

rzadziej wybieranymi odpowiedziami były: pomoc w zmianach pozycji ciała i żadne  

z powyższych (po 3%) (ryc.6).  

Ryc. 6 Rola partnera podczas porodu rodzinnego 

Najwięcej ankietowanych (42%) było zdania, że partner podczas porodu może 

obawiać się swojej biernej postawy wobec rodzącej, a 30% widoku odczuwającej 
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ból pacjentki. Grupa 21% ankietowanych stwierdziła, że widok krwi może wzbu-

dzać lęk  u partnera podczas porodu, a 7% respondentek zwróciło uwagę na krzyki 

kobiety rodzącej (ryc.7).  

Ryc. 7 Obawy mężczyzn podczas porodu 

Kolejnym analizowanym aspektem było  podjęcie decyzji o wspólnym porodzie. 

Aż 45% badanych kobiet odpowiedziało, że wspólne przeżywanie narodzin dziecka, 

22% ankietowanych twierdziło, że potrzeba bezpieczeństwa, a 19% że miłość do 

partnera. Natomiast 2% respondentek obawiało się nieprzychylności zespołu me-

dycznego. Tylko 1 pacjentka podjęła decyzję o wspólnym porodzie na skutek wła-

snego strachu, lęku (ryc.8).  
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Ryc. 8 Przyczyny podjęcia decyzji o wspólnym porodzie 
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Ponad połowa badanych  zastanawiała się nad możliwością odbycia porodu ro-

dzinnego w momencie potwierdzenia ciąży (57%), natomiast 28% badanych rozwa-

żało taką alternatywę jeszcze przed zajściem w  ciążę. Tylko 13% respondentek 

deklarowało, że alternatywą porodu rodzinnego zaczęły rozważać podczas zajęć w 

Szkole Rodzenia (ryc.9).  

Ryc. 9 Decyzja dotycząca wyboru porodu rodzinnego 

Większość badanych kobiet sądziła, że uczestnictwo partnera w Szkole Rodzenia 

jest potrzebne w przygotowaniu do porodu rodzinnego (61%). Natomiast 21% re-

spondentek zaprzeczyło takiej konieczności, a 18% ankietowanych nie miało zdania 

(ryc.10).  

Ryc. 10 Uczestnictwo partnera w szkole rodzenia i jego wpływ  

na przygotowanie go do porodu rodzinnego 
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DYSKUSJA 

Niejednokrotnie podejmowana jest dyskusja na temat porodów rodzinnych, 

 jego wpływu na różne sfery życia, kształtowania się postaw współczesnych ojców.  

 Wśród najczęstszych przyczyn motywujących do podjęcia decyzji o wspólnym 

porodzie powtarza się chęć wspólnego przeżywania narodzin dziecka, obawa kobie-

ty przed porodem, poczucie zagrożenia i lęku, potrzeba bezpieczeństwa oraz brak 

pewności siebie. Zdarzają się sytuacje, że mężczyzna bierze udział w narodzinach 

dziecka wyłącznie w celu zaspokojenia swojej ciekawości związanej z porodem 

[14]. 

Na podstawie badań najczęstszym motywem podjęcia decyzji o wspólnym poro-

dzie była chęć przeżywania narodzin dziecka razem z partnerem (45%), 

a w następnej kolejności potrzeba bezpieczeństwa (22%), miłość do partnera (19%), 

obawa przed nieprzychylnością zespołu medycznego (2%), poczucie lęku, strachu 

(1%). Podobne motywy wyboru rodzinnego przedstawia Mazurkiewicz i wsp., który 

jako zasadniczy motyw podaje „chęć przebywania z bliską osobą” (28,71%), a jako 

kolejny „poczucie bezpieczeństwa” (25,74%) [15].  Ulman-Włodarz i inni jako 

główne powody podjęcia decyzji o wspólnym porodzie podają potrzebę wsparcia 

psychicznego (75%), pragnienie bycia z kimś bliskim (60%) oraz poczucie bezpie-

czeństwa (55%) [13]. Według badań przeprowadzonej przez  Świątkowską-Freud i 

wsp. motywem decyzji o porodzie rodzinnym przez kobiety była chęć przeżycia 

narodzin dziecka (81,6%) i lęk przed samotnością (18,4%) [12]. 

Z własnych badań wynika, że kobiety najczęściej dowiadują się o możliwości 

porodu rodzinnego z telewizji/gazety (24%), od położnej (19%), od znajomych 

(18%) i internetu (17%). Rzadziej do źródeł wiedzy należały: uczestnictwo w zaję-

ciach w szkole rodzenia (13%) oraz ginekolog (9%). Barbara Mazurkiewicz i wsp. 

jako główne źródło podają położną i lekarza. Mniej istotną rolę stanowiły telewizja 

i internet a najmniejszą szkoła rodzenia, czasopisma i znajomi [6]. Kluczowe źródło 

informacji o możliwości porodu wraz z osobą towarzyszącą według Ulman i wsp. 

to: prasa (60%) [13]. 

Większość kobiet zdecydowała się na wspólny poród  w momencie potwierdze-

nia ciąży (57%), natomiast 28% badanych rozważało taką alternatywę jeszcze przed 

zajściem w ciążę. Z badań przeprowadzonych w Katedrze i Oddziale Klinicznym 

Ginekologii i Położnictwa w Tychach Śląskiej Akademii Medycznej kobiety taką 

decyzję podejmowały najczęściej w pierwszym trymestrze ciąży 36,8% lub jeszcze 

przed ciążą 32,4%. W trzecim trymestrze ciąży decydowało się 19,6% ankietowa-

nych, natomiast  w szpitalu 11,2% [9]. Z publikacji Świątkowskiej i wsp. wynika, że 

63,2% kobiet taką decyzję podjęły w czasie ciąży oraz w szpitalu - 7,9% [12]. 

WNIOSKI 

1. Do źródeł wiedzy na temat porodu rodzinnego należą: telewizja/gazeta, położna, 

znajomi oraz internet. 

2. Czynniki wpływające na podjęcie decyzji o  porodzie rodzinnym to: wspólne 

przeżywanie narodzin dziecka oraz potrzeba bezpieczeństwa. 



Anna  Jenczura,  Magdalena Dulak,  Mariola Czajkowska, Beata Podsiadło,  

Celina Gogola, Iwona Gałązka,  Gatnar Marzena,  Olga Kozyra  

Alternatywa porodów rodzinnych w opiniach kobiet  

 

 135 

3. Według ankietowanych uczestnictwo partnera podczas porodu wpływa na bli-

skość emocjonalną partnerów. 

4. Najlepszą formą pomocy podczas porodu rodzinnego jest wsparcie psychiczne 

ze strony partnera. 

5. Większość badanych uważa, że udział mężczyzny w zajęciach Szkoły Rodzenia 

ma korzystny wpływ na wspólne przygotowanie się do porodu. 
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STRESZCZENIE 

Poród jest niewątpliwie ważnym momentem w życiu kobiety i jej partnera, który 

umacnia więź między partnerami. Poród rodzinny to poród z udziałem bliskiej oso-

by, która zapewnia wsparcie emocjonalne rodzącej. We Francji w 1954 roku oficjal-

nie zezwolono na poród z udziałem mężczyzny, skutkowało to szeregiem zmian we 

współczesnym położnictwie. Klasyczny wizerunek ojca uległ ogromnym zmianom 

w ciągu ostatnich lat. Jego rola rozpoczyna się już w okresie prokreacyjnym. Naro-

dziny są nie tylko ważnym wyzwaniem dla rodzącej, ale również dla mężczyzny, 

gdyż to na nim spoczywa wiele obowiązków. Uczestnictwo partnera na sali poro-

dowej nie powinno ograniczać się jedynie do funkcji opiekuńczo-pielęgnacyjnych, 

ale także do motywowania i wspierania rodzącej w dalszych etapach porodu.  

ABSTRACT 

Labour is certainly an important moment in the life of woman and her partner, 

approaching to each other and deepening partnerships. A family birth is a birth at-

tended by close person, who provides emotional support during labour. When in 

France, in 1954 officially allowed to childbirth involving a man, began a series of 

changes in modern obstetrics. The classic image of a man, the father, who is head of 

the family, has changed enormously in recent years. Its role starts from the moment 

of conception. Birth is not only an important challenge for the nascent, but also for 

the man, as it is for many duties. Participation of the partner in the delivery room 

should not be limited only to those functions care and beauty, but also to motivate 

and support nascent in the later stages of labor.  
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