
 

Resume badania „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąŜy” przeprowadzonego 

w 2009 roku przez Głównego Inspektora Sanitarnego. 

 

W związku z niepokojącą sytuacją dotyczącą zachowań zdrowotnych kobiet w ciąŜy, Główny 

Inspektor Sanitarny podjął decyzję o przeprowadzeniu badania ogólnopolskiego, związanego 

z uŜywaniem przez cięŜarne: alkoholu, tytoniu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych. 

 

Badanie przeprowadzono we wszystkich szpitalach posiadających oddziały ginekologiczno - 

połoŜnicze, a partnerami w projekcie badawczym byli: Centrum Onkologii w Warszawie, 

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biurem ds. 

Przeciwdziałania Narkomanii oraz Wojewódzkie i Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne. 

 

Palenie tytoniu 

Wyniki badania przeprowadzonego przez OBOP w 2009 wskazują, Ŝe w populacji dorosłych kobiet 

(w wieku 20 i więcej lat) pali 25%. W latach 1974-82 w populacji kobiet odnotowano gwałtowny 

wzrost częstości codziennego palenia z 19% w 1974 r. do 32% w 1982 r. Był to najwyŜszy poziom 

częstości codziennego palenia jaki odnotowano u kobiet w Polsce. W latach 1985-1988 odnotowano 

spadek odsetka codziennie palących kobiet do 26%. Od tego czasu odsetek kobiet codziennie 

palących waha się na niezmienionym poziomie 23%-26%.  

Jest to bardzo niepokojąca tendencja z uwagi na to, Ŝe w porównaniu z populacją męŜczyzn, 

u których w ostatnim czasie poziom codziennego palenia systematycznie spada z 65% w 1982 r. do 

37% w 2009 r., odsetek kobiet palących pozostaje bez zmian. 

 

Z badań przeprowadzonych w 2009 r. przez Głównego Inspektora Sanitarnego wynika, Ŝe 

kiedykolwiek w Ŝyciu paliło 50% kobiet, w ciągu ostatnich 2 lat paliło 36% kobiet, zaś prawie co 

piąta z nich (18%) wypaliła w ciągu ostatnich 2 lat co najmniej 20 paczek papierosów miesięczne, 

co daje prawie 1 paczkę (20 papierosów) dziennie. Wyniki te wskazują, Ŝe zdecydowana większość 

badanych kobiet, które paliły tytoń w ciągu ostatnich 2 lat zaprzestała palenia przed ciąŜą lub na 

samym jej początku (62%). 17% kobiet zerwało z paleniem w pierwszym trymestrze ciąŜy, 

a dodatkowe 10% w drugim i trzecim trymestrze. 11% badanych, które paliły w czasie ciąŜy, 

kontynuowało palenie po porodzie. Spośród kobiet palących 70% zdecydowało się na ograniczenie 

palenia, a 30% nie ograniczyło palenia i paliło równieŜ po porodzie. Palące kobiety to w większości 

osoby z wykształceniem podstawowym 44%, średnim 34% i wyŜszym 36%.  

 



Skutki palenia:  

• Przedwcześnie rodzi się w Polsce ok. 8% noworodków, wśród kobiet palących w ciąŜy 

odsetek wcześniaków zwiększa się do 11%, u nigdy nie palących to 7%. 

• Palenie skutkuje niŜszą wagą urodzeniową. Kobiety palące rodziły dzieci z niedowagą 

dwukrotnie częściej (12%). 

• Kobiety nigdy niepalące rodziły dzieci o niskiej wadze urodzeniowej jedynie w 5%. 

• Zaprzestanie palenia w trakcie ciąŜy zwiększa o 50% szanse na urodzenie dziecka o 

normalnej masie urodzeniowej. 

  

Picie alkoholu 

Analizując częstość picia alkoholu, kobiety piją średnio od 3 do 4,5 razy mniej alkoholu niŜ 

męŜczyźni. W badaniach ESPAD w 2007 roku odnotowano (w porównaniu do 2003 r.) 

zmniejszenie się liczby konsumentów alkoholu w grupie młodzieŜy młodszej (14-15 lat) 

i stabilizację liczby pijących alkohol w grupie młodzieŜy starszej (17-18 lat). Niechlubnym 

wyjątkiem były starsze dziewczęta, w grupie których zaobserwowano wzrost odsetka uczennic 

sięgających po alkohol ( z 30% do 33%). 

Według badań z 2005 i 2008 roku mieszkanki duŜych miast oczekujące dziecka piły alkohol ponad 

dwukrotnie częściej niŜ mieszkanki wsi (20% i 8,5%).  

Badanie Głównego Inspektora Sanitarnego potwierdziły wcześniejsze obserwacje, Ŝe 

zamieszkiwanie w duŜym mieście i wyŜsze wykształcenie nie sprzyjają postawom abstynenckim 

wśród kobiet (w 2009 roku abstynencję alkoholową wykazywało blisko 50% kobiet w wieku 

prokreacyjnym). Prawie co druga kobieta pijąca alkohol w ciągu ostatniego roku deklarowała 

konsumpcję piwa (49%), 51% kobiet piło wino, zaś 14% piło napoje spirytusowe. W sumie, 

zaledwie 2,3% badanych kobiet deklarujących picie alkoholu wypijało podczas typowej sytuacji 

picia, ilość alkoholu przekraczającą poziom niskiego ryzyka szkód zdrowotnych ( do 40g etanolu).  

Z badań GIS wynika, Ŝe ok. 14% wszystkich badanych i aŜ 29 % kobiet pijących alkohol w ciągu 

ostatniego roku spoŜywało napoje alkoholowe będąc w ciąŜy (najczęściej były to kobiety w wieku 

29-34 lata). 

Dlatego teŜ zaskakującym  jest fakt, Ŝe kobiety piją alkohol pomimo duŜej świadomości (ok. 80%-

90%) związanej z negatywnymi konsekwencjami dla matki i płodu.  

Skutkiem jest zwiększona częstość występowania róŜnych problemów zdrowotnych u dzieci, 

których matki piły alkohol będąc w ciąŜy, zwłaszcza w ciągu ostatnich 6 miesięcy. 

 

Skutki picia alkoholu: 

• Komplikacje w okresie ciąŜy (12%), 



• Przedwczesne porody (11%),  wśród pozostałych to 8% 

• Niska waga urodzeniowa (14%), wśród pozostałych to 6%  

• Nieprawidłowa długość ciała noworodków (20%),  

• NiŜsza punktacja w skali Apgar (10%),  

• Wady wrodzone noworodków (16%), u pozostałych kobiet stwierdzono 2% wad 

wrodzonych. 

 

UŜywanie innych substancji psychoaktywnych 

Po narkotyki spośród kobiet w wieku 16-49 lat sięgało chociaŜ raz w Ŝyciu ponad 

4% ankietowanych, z czego ok. 1% kobiet  będących w ciąŜy.  Największym rozpowszechnieniem 

cieszyły się przetwory konopi (marihuana lub haszysz) i amfetamina. UŜywanie tych substancji jest 

nie tylko nielegalne, ale i społecznie nieakceptowane. Dlatego uzyskanie szczerych odpowiedzi 

w tym zakresie jest niezwykle trudne, a wyniki badania mogą nie odzwierciedlać zjawiska. Wbrew 

przekonaniu o wielkomiejskim charakterze problemu narkotyków, ich uŜywanie wśród kobiet 

w ciąŜy  jest najbardziej rozpowszechnione w miastach o wielkości do 100 tys. mieszkańców 

(najczęściej przez kobiety z wykształceniem zasadniczym zawodowym), najmniej zaś na wsi. 

W odniesieniu do uŜywania przez cięŜarne leków uspokajających i nasennych (jedynej substancji 

psychoaktywnej, która w Polsce częściej naduŜywana jest przez kobiety, niŜ przez męŜczyzn), 

obserwuje się tendencję spadkową z 17% w 2006 r. do 7,5% w 2009 r. (leki zapisane przez lekarza) 

i z 6% do 2,7% (bez przepisu lekarza). 

 

Stan zdrowia noworodka zaleŜy głównie od kondycji zdrowotnej jego matki, dlatego stosowanie 

substancji psychoaktywnych przez kobiety w ciąŜy moŜe w znaczący sposób przyczynić się do 

powaŜnych zaburzeń, które zauwaŜalne mogą być dopiero w następnych latach Ŝycia dziecka. 

Najczęstsze zaburzenia obserwowane są w zachowaniu dziecka, a takŜe w jego rozwoju 

intelektualno-emocjonalnym. Dzieci naraŜone na działanie dymu tytoniowego w Ŝyciu prenatalnym 

oraz w okresie dorastania zapadają najczęściej na przewlekłe infekcje górnych dróg oddechowych 

i nowotwory złośliwe. 

 

PowyŜsze wyniki badań nakreślają skalę problemu, ale jednocześnie wskazują, Ŝe uŜywanie 

substancji psychoaktywnych przez kobiety w ciąŜy i konsekwencje takiego zachowania, to wciąŜ 

ogromny obszar do pogłębionych badań. Dlatego wszelkie informacje dotyczące postaw i zachowań 

kobiet w ciąŜy wobec alkoholu, a takŜe innych substancji psychoaktywnych, słuŜyć mogą nie tylko 

zaplanowaniu kolejnych strategii profilaktycznych wobec nich, ale takŜe działań podnoszących 

kompetencje lekarzy ginekologów-połoŜników i połoŜnych. Dzięki rozległej wiedzy i pogłębianiu 



róŜnych obszarów badań związanych z zachowaniami zdrowotnymi kobiet w ciąŜy Polska ma 

szansę stać się krajem wiodącym w tej kwestii. 

 

 


