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Analiza wybranych aspektów sposobu odżywiania  
kobiet ciężarnych

Analysis of selected aspects of the diet of pregnant women
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. właściwe odżywianie kobiety ciężarnej warunkuje prawidłowy przebieg ciąży i rozwój dziecka. 
Cel pracy. ocena sposobu odżywiania się kobiet ciężarnych. 
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 100 ciężarnych pacjentek oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Pa-
tologii ciąży wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Metodą badania był autorski kwestionariusz 
ankiety. 
Wyniki. większość badanych kobiet uznała, że odżywia się prawidłowo. jednak tylko niewiele ponad połowa z nich odżywia-
ła się regularnie, a tylko 36% stosowała właściwie zbilansowaną dietę. Mniej niż połowa badanych przyjmowała kwas foliowy 
i preparaty witaminowe. część ankietowanych w czasie ciąży paliła papierosy, piła kawę i spożywała alkohol.
Wnioski. konieczne jest rozszerzenia działań edukacyjnych dotyczących przestrzegania prawidłowych zasad diety wśród ko-
biet ciężarnych. w procesie edukacyjnym kobiet ciężarnych konieczny jest udział zarówno prowadzącego ciążę ginekologa, 
pielęgniarki, położnej, a przede wszystkim lekarza rodzinnego.
Słowa kluczowe: odżywianie, dieta, kobieta ciężarna.

Background. Proper nutrition of a pregnant woman determines the proper course of pregnancy and child develop-
ment.
Objectives. The aim of this study was to analyze selected aspects of the diet of pregnant women, as well as the analysis of the 
level of knowledge on rational nutrition and supplementation during pregnancy. 
Material and methods. The survey was conducted among 50 women, patients of the gynecological ward of the Provincial 
Hospital in Biała Podlaska – obstetric and pathology of pregnancy. To carry out the study a survey was created. The survey 
consisted of thirty-two questions, four of which were open-ended questions, five semi-open and twenty-three closed questions. 
The survey was anonymous.
Results. Most of the respondents said they ate healthy food during pregnancy, but only 36% of respondents admit that they ate 
regularly and paid attention to the nutrient content. enriching the diet with extra nutrients, which are necessary during preg-
nancy is well known, but less than half of surveyed pregnant women took supplements during pregnancy. Some respondents 
during pregnancy smoked cigarettes, drank coffee and consumed alcohol.
Conclusions. Patients know that poor nutrition during pregnancy can affect the health and development of the child in utero 
and after birth, but most of them do not pay attention to the content of nutrients in their diet, and only part of them took dietary 
supplements during pregnancy. it is necessary to involve facts on eating a healthy diet in the educational programs for pregnant 
women. Health education for pregnant women should be provided by a gynecologist, a midwife, and especially a family doctor.
Key words: nutrition, diet, pregnant woman.

Streszczenie

Summary

Wstęp
właściwe odżywianie kobiety ciężarnej warunkuje 

prawidłowy przebieg ciąży i rozwój dziecka [1]. dotyczy 
to szczególnie pierwszego trymestru ciąży, kiedy rozwój 
płodu jest najbardziej dynamiczny [2]. w okresie ciąży 
wzrasta zapotrzebowanie na energię oraz składniki pokar-
mowe. niewłaściwe odżywianie podczas ciąży może mieć 
niekorzystny wpływ na jej przebieg, a także być przyczyną 
różnych powikłań, takich jak poronienie lub poród przed-
wczesny. istnieją również dowody na związek niedoboru 
konkretnych składników odżywczych z określonymi choro-
bami wieku rozwojowego [3].

Cel pracy
celem pracy była ocena sposobu odżywiania się kobiet 

ciężarnych na terenie powiatu bialskiego, a także analiza 

poziomu wiedzy na temat racjonalnego odżywiania się i su-
plementacji diety w czasie ciąży. 

Materiał i metody 
Badania przeprowadzono wśród 100 ciężarnych pa-

cjentek oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Patologii 
ciąży wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej 
Podlaskiej. Metodą badania był autorski kwestionariusz an-
kiety. Udział w badaniach był dobrowolny i anonimowy.

Wyniki
wśród badanych dominowały kobiety w wieku od 20 

do 30 lat (50%). najniższy odsetek ciężarnych (11%) stano-
wiły kobiety poniżej 20. roku życia. U 86% respondentek 
przebieg ciąży był prawidłowy, a u 14% badanych ciąża 
była zagrożona przedwczesnym porodem.
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większość badanych kobiet (97%) miała świadomość 
wpływu nieprawidłowego sposobu odżywiania się w czasie 
ciąży na rozwój płodu. 

aż 73% ankietowanych nie otrzymała od lekarza prowa-
dzącego ciążę ani od położnej żadnych wskazówek dotyczą-
cych zasad diety kobiety ciężarnej. Mimo to 88% kobiet uzna-
ło, że odżywia się prawidłowo, a potrzebną w tym zakresie 
wiedzę zdobyły w oparciu o literaturę i źródła internetowe. 
Przeprowadzone badania wykazały jednak, że tyko niewiele 
ponad połowę (59%) badanych kobiet odżywiało się regular-
nie, a tylko 36% respondentek układając dzienny jadłospis 
zwracało uwagę na prawidłowy w swojej diecie bilans białek, 
tłuszczów, węglowodanów i składników mineralnych.

w badaniach 48% respondentek na okres ciąży otrzymało 
zalecenia przyjmowania suplementów uzupełniających dietę, 
takich jak: kwas foliowy i preparaty witaminowe, a 32% ciężar-
nych przyjmowało kwas foliowy już trzy miesiące przed plano-
waną ciążą.

niepokojący jest fakt, że 12% ankietowanych kobiet 
przyznało, że będąc w ciąży nadal pali papierosy, 7% pije 
kawę i 1% respondentek spożywa alkohol.

Dyskusja
Sposób odżywiania się kobiety w okresie ciąży jest szcze-

gólnie ważny, ponieważ wpływa zarówno na zdrowie mat-
ki, jak i jej dziecka [4–6]. racjonalna dieta kobiety ciężarnej 
powinna dostarczać odpowiednią ilość energii, a także za-
wierać niezbędne składniki odżywcze (czyli białka, tłusz-
cze, węglowodany, składniki mineralne i witaminy) w pra-
widłowych ilościach i proporcjach. w czasie ciąży wzrasta 
podstawowa przemiana materii jako następstwo zwiększe-
nia: liczby tkanek aktywnych metabolicznie (tkanki płodu, 
łożysko, tkanki matki), wysiłku organizmu kobiety ciężarnej 
(głównie układu sercowo-naczyniowego i oddechowego) 
i wydatków energetycznych na syntezę tkanek [2, 7].

w badaniach własnych stwierdzono, że większość ba-
danych kobiet miała świadomość wpływu nieprawidłowego 
sposobu odżywiania się w czasie ciąży na rozwój płodu. 
jednak aż 73% ankietowanych nie otrzymała od personelu 
medycznego ani od położnej żadnych wskazówek dotyczą-
cych zasad diety kobiety ciężarnej. Mimo to 88% kobiet 
uznało, że odżywia się prawidłowo. analiza uzyskanych 
wyników badań wykazała jednak, że tylko tyko niewiele 
ponad połowę (59%) badanych kobiet odżywiało się regu-
larnie i tylko 36% respondentek prawidłowo bilansowało 
swoją dietę pod względem zawartości białek, tłuszczów, 
węglowodanów i składników mineralnych. 

Udowodniono, że suplementacja kwasem foliowym 
w okresie prokreacji i ciąży kilkakrotnie zmniejsza ryzyko 
wystąpienia wady cewy nerwowej, a suplementacja jodem 
– ryzyko wola tarczycy i kretynizmu. [5–9]. Mniej niż po-
łowa (48%) badanych kobiet w czasie ciąży uzupełniała 
swoją dietę o kwas foliowy i preparaty witaminowe, a tylko 
32% ciężarnych przyjmowało kwas foliowy przed planowa-
ną ciążą.

Szczególnie niekorzystny wpływ na organizm matki, jak 
i rozwijającego się płodu ma alkohol, nikotyna i kofeina [2, 
9, 10]. Mimo to 12% ankietowanych kobiet przyznało, że 
będąc w ciąży nadal pali papierosy, 7% pije kawę i 1% re-
spondentek spożywa alkohol.

Wnioski

1. konieczne jest rozszerzenia działań edukacyjnych do-
tyczących przestrzegania prawidłowych zasad diety 
wśród kobiet ciężarnych.

2. w procesie edukacyjnym kobiet ciężarnych konieczny 
jest udział zarówno prowadzącego ciążę ginekologa, 
pielęgniarki, położnej, a przede wszystkim lekarza ro-
dzinnego.
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