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Ałła Danilenko
Brzeski Uniwersytet Państwowy imienia A.S. Puszkina, Białoruś

Aktywność ruchowa kobiet w ciąży

Słowa kluczowe: demografia, skomplikowane 
ciąże i porody, jakość życia, jakość 
rozwoju płodu, aktywność ruchowa

Wstęp

Współczesny poziom rozwoju społeczeństwa wymaga szczególnej akuratno-
ści przy rozwiązywaniu problemów demograficznych, które zapewniają poziom 
bezpieczeństwa narodowego i przyszłości kraju. Cechą obecnej sytuacji w kraju 
jest spadek przyrostu liczby urodzeń oraz liczby powikłań w czasie ciąży i porodu. 
Zdrowie kobiet w ciąży zasługuje na szczególną uwagę, gdyż pełnią one bardzo 
ważną funkcję polegającą na czynnościach reprodukcyjnych [1].

W ostatnich latach obserwuje sięt wzrost liczby zachorowań kobiet w wieku 
rozrodczym [2]. Według Światowej Organizacji Zdrowia, w całej populacji odnoto-
wuje się 20% przypadków zachorowań wśród kobiet związane są z zaburzeniami 
funkcji rozrodczych.

Według statystyk Ministerstwa Ochrony Zdrowia Republiki Białorusi 73% ko-
biet w ciąży cierpi na choroby obniżające jakość rozwoju płodu i powodujące niski 
odsetek naturalnych porodów. Tendencja ta jest w dużej mierze uwarunkowana 
sposóbem życia kobiet ciężarnych [3].

Wzmacnianie zdrowia reprodukcyjnego i ochrona zdrowia kobiet w ciąży powin-
ny być jednym z priorytetów działalności agencji i instytucji opieki zdrowotnej [4].

W celach stabilizacji liczby ludności i zapewnienia zwiększenia przyrostu na-
turalnego w Republice Białoruś, przyjęty został Narodowy Program Demograficz-
nego Bezpieczeństwa Republiki Białoruś na lata 2011–2015, który przewiduje rów-
nież stabilizację i zmniejszenie śmiertelności niemowląt do 3,8 na 1000 niemowląt 
i powiększenie do 40 procent odsetka porodów bez komplikacji [5].
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W okresie ciąży organizm musi przystosować się do istotnych zmian. Popra-
wie jakości życia [6] kobiety w ciąży oraz osiągnięciu optymalnego poziomu funk-
cjonowania organizmu może sprzyjać aktywność fizyczna [7]. Ruch w postaci spe-
cjalnych ćwiczeń fizycznych jest niezbędny do zapobiegania wielu niepożądanym 
powikłaniom ciąży, a ponadto pomaga przygotować się do porodu co sprzyjają 
zdrowiu matki i dziecka.

Celem pracy jest zbadanie stosunku ciężarnych kobiet do aktywności rucho-
wej, a zwłaszcza osobliwości ich aktywności ruchowej jako składnika jakości życia.

Materiał i metody badań

Dla określenia stosunku kobiet w ciąży do aktywności ruchowej i określenia 
specyfiki tej aktywności wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego. Do 
opracowania danych zastosowano metody statystyki matematycznej zgodnie  
z przyjętymi standardami w nauce. 

Badanie stosunku kobiet w ciąży do aktywności ruchowej i określenie specyfiki 
tej aktywności odbywało się w oparciu o Instytucję Opieki Zdrowia „Brzeski Regional-
ny Dom Porodowy”. W badaniu uczestniczyło 60 kobiet w ciąży z oddzialu polożnicze-
go patologii ciąży. Badanie przeprowadzono w latach 2010–2011 w ramach praktyki 
studenckiej I. Saprykiny pod kierownictwem naukowym autorki opracowania [8].

Wyniki i dyskusja

Średnia wieku biorących udział w badaniu kobiet w ciąży wynosi 26 lat. Ana-
liza danych ze względu na miejsce zamieszkania wykazała, iż zdecydowana więk-
szość respondentek, biorących udział w badaniu mieszka w mieście (90%), a nie-
wielka część na terenach wiejskich (10%). 

Rycina 1. Poziom wykształcenia badanych kobiet [%]

Źródło: opracowanie własne. 
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Dane dotyczące poziomu wykształcenia badanych kobiet w ciąży przedsta-
wiono na rycinie 1 przyjmując trzy poziomy wykształcenia: wyższe, średnie i śred-
nie-specjalne (rycina 1). 

U 37% badanych kobiet ciąża jest pierwszą, u 46% – drugą, u 13% – trzecia,  
a u 3% – czwartą (rycina 2). 

Rycina 2. Kolejność ciąży u badanych kobiet [%].

Źródło: opracowanie własne.

Badanie wykazało również, że 90% kobiet w ciąży wie, że aktywność ruchowa 
wpływa na rozwój fizyczny i psychiczny oraz zdrowie nienarodzonego dziecka. 

Ponad połowa (56%) ankietowanych kobiet twierdzi, że prowadzą aktywny 
tryb życia i podejmują w czasie wolnym ćwiczenia fizyczne. 47% z nich wskazało, 
że ćwiczą kilka razy w tygodniu, 41% – codziennie, 12% – bardzo rzadko (rycina 3). 

Rycina 3. Częstotliwość wykonywania ćwiczeń przez badane kobiety [%]

Źródło: opracowanie własne.
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Zdecydowana większość badanych kobiet (82%), twerdzą że ćwiczą w domu, 
12% – w klubach sportowych i 6% – na pływalni (rycina 4). 

Rycina 4. Miejsce ćwiczeń badanych kobiet [%]

Źródło: opracowanie własne.

Najbardziej preferowanymi formami zajęć są spacery – 52%, gimnastyka – 
35% oraz pływanie – 13%. Czasami kobiety w ciąży wskazywały, że uczestniczą  
w kilku formach zajęć. Taką deklarację złożyło 29% respondentek.

Przez cały okres ciąży ćwiczyły 35% kobiet. Najwyższą aktywność fizyczną ob-
serwuje się w okresie od 12 do 30 tygodnia (53%). Zajęcia w późniejszym okresie  
w celu fizycznego przygotowania do porodu rozpoczęło 12% kobiet z liczby rucho-
wo aktywnych. 

Rycina 5. Podstawy bierności fizycznej kobiet ciężarnych [%]

Źródło: opracowanie własne.
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Wśród powodów bierności fizycznej i braku angażowania w kulturę fizyczną 
kobiet w ciąży są: brak czasu – 46%, lęk przed ewentualnymi powikłaniami ciąży  
i pojawienie się zagrożenia dla płodu – 30%, lenistwo – 8%, złe samopoczucie – 
8%, brak warunków (na przykład: brak miejsca dla ćwiczeń pod kontrolą specja-
listy, brak możliwości ćwiczenia z prywatnymi instruktorami, niewygodna lokali-
zacja miejsca prowadzenia zajęć; brak możliwośći dojazdu i inne – 8%) (rycina 5).

Podsumowanie i wnioski

W instytucjach opieki zdrowia w Brześciu ćwiczenia z kobietami w ciąży dla 
ogólnego wzmocnienia, podtrzymania zdrowia i przygotowania fizycznego do po-
rodu nie są przewidziane. Specjalne ćwiczenia są prowadzone tylko z kobietami  
z miednicowym położeniem płodu w celach zmiany jego położenia na główkowe.

Ciąża to nie tylko rozwój dziecka w łonie matki, ale również przygotowanie do 
nadchodzącego porodu, który jest ciężką pracą fizyczną. Do takiej pracy organizm 
kobiety powinien być przygotowany. Przyroda zaopiekowała się tym, żeby utrzy-
manie odpowiedniej kondycji fizycznej nie wymagało od kobiety ciężarnej dużych 
wysiłków. Dzięki restrukturyzacji hormonalnej w okresie ciąży w organizmie znacz-
nie zwiększa się elastyczność mięśni i ścięgien, co również zwiększa ich wytrzy-
małość. Jeśli w czasie ciąży aktywność fizyczna kobiety nie ogranicza się, te ada-
ptacyjne zmiany mogą być istotną pomocą w porodzie. Wystarczające codzienne 
ćwiczenia nie tylko pomagają rozwijać naturalną elastyczność, ale także zwiększają 
wytrzymałość mięśni, co jest niezbędne dla skutecznego porodu. Proste i łatwe 
ćwiczenia oddechowe i relaksacyjne pomogą zachować dobrą kondycję fizyczną 
nawet tym kobietom dla których obciążenie fizyczne jest czasowo przeciwwska-
zane.

Reasumując przeprowadzone badania można sformułować następujące 
wnioski:
1. Kobiety w ciąży mają świadomość korzystnego wpływ ćwiczeń na własne zdro-

wie oraz zdrowie dziecka (90%), ale aktywny styl życia deklaruje jedynie poło-
wa respondentek (56%).

2. Preferowanymi formami zajęć są spacery (52%), gimnastyka (35%) i pływanie 
(13%).

3. Większość kobiet ćwiczą kilka razy w tygodniu (47%), najczęściej w domu (82%). 
Zdecydowanie rzadziej kobiety ciężarne odwiedzają siłownie, kluby sportowe  
i pływalnie.

4. Główną przyczyną utrudniającą kobietom w ciąży aktywność fizyczną – brak 
czasu (46%) i lęk (30%). 

5. Najbardziej aktywnie kobiety zaangażowane są w ćwiczenia w okresie 12 do 
30 tygodni ciąży. 87% respondentów chciałoby angażować się w specjalnie or-
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ganizowane ćwiczeńia dla kobiet w szpitalu lub klinice położniczej, jeżeli takie 
zajęcia były by oferowane.

W świetle powyższego możemy stwierdzić, że zakłady opieki zdrowotnej po-
winny być zainteresowane w tworzeniu warunków dla zdrowia kobiet i przyszłych 
dzieci oraz profilaktyki zaburzeń rozwojowych. Główny nacisk należy położyć na 
promowanie wartości aktywności fizycznej dla pomyślnego przebiegu ciąży i po-
rodu, zdrowia kobiety ciężarnej i jej dziecka.
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Physical activity of PRegNaNt womeN

Summary

Keywords: demography, pregnancy complications, quality of life, quality of prenatal development, physical activity.

In article analyzes the attitude of pregnant women to physical activity as a component 
of quality of life. Pregnant women are aware of the benefits of physical activity for health, 
but only half the women surveyed were physically active. The main reasons for inactivity 
are lack of time and fear (anxiety). Women prefer walking, gymnastics, and swimming.

Modern level of development of the society needs to pay special attention to the solu-
tion of demographic problems, which provide the level of national security and the future 
of the country. Feature of the present situation in the country is the reduction of the level 
of birth rate and increase in the number of complicated pregnancies and childbirth. The 
health of pregnant women deserves special attention, because they perform a vital func-
tion of procreation.

The aim of the work is to study the attitude of pregnant women to physical activity and 
peculiarities of their physical activity as a component of quality of life.

To identify the relationship of pregnant women to physical activity and features of 
physical activity we used the method of questioning. To the processing of data used meth-
ods of mathematical statistics and the content-analysis. The study of pregnant women to 
physical activity and features of physical activity was held at the health-care Institution 
«Brest regional maternity house». In the survey participated 60 pregnant women who were 
under the supervision of the obstetric Department of the pathology of pregnancy.

The average age of participating in the survey of pregnant women is 26 years. The 
distribution of the data on the place of residence shows, the overwhelming majority of 
pregnant women participating in the study (90%), live in the city, and a small part (10%) in 
rural areas. Data on the level of education of subjects of pregnant women were distributed 
as follows: higher education have 37%, average is 33% and average special – 30% of the 
subjects. 37% of women have the first pregnancy, at 46% – the second, in 13% – the third, 
and at 3% – the fourth. The study also showed that 90% of pregnant women know that 
physical activity impact on the physical and mental development and health of the future 
child. More than half (56%) of the women interviewed claim that the conduct an active way 
of life, go in for physical exercises. 47% of them indicated that they are engaged in several 
times a week, 41% – daily, 12% – very rare. The overwhelming majority of the trainees, 82% 
reported that they are engaged in home, 12% – in sports clubs and 6% – in the basin. The 
most preferred forms of physical culture are walking – 52%, gymnastics – 35%, swimming 
– 13%. Sometimes pregnant women noted several forms of occupation – 29%. Throughout 
the period of pregnancy were 35% of women. The highest physical activity is observed on 
the timing of 12–30 weeks (53%). Classes at the later date with a view to physical training 
for the families began to 12% of respondents from among the students. Among the rea-
sons, for which pregnant women are physically passive, are not engaged in physical cul-
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ture, shall specify: the lack of time – 46%, fear for the possible complications of pregnancy 
and the emergence of a threat to the development of the fetus – 30%, lazy – 8%, the bad 
state of health is 8%, the absence of conditions (for example, no place to study under the 
supervision of a specialist, there is no opportunity to engage with private instructors, it is 
inconvenient to reach a place of carrying out of classes, etc.) – 8% 
1. In the health facilities of the city of Brest lessons of physical culture for pregnant women 

for health and physical preparation for childbirth are not conducted.
2. Special exercises are appointed and held only with women with pelvic presentation, 

with the purpose of transition of the fetus in the head precedes.
3. However, pregnant women would like to be engaged in physical culture under the su-

pervision of a specialist.


