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Jednym z najtrudniejszych wydarzeń w życiu człowieka jest śmierć osoby bliskiej. 

Utrata pożądanej ciąży jest równie znaczącym negatywnym wydarzeniem, związanym  

z żalem porównywalnym ze smutkiem doświadczanym po śmierci noworodka lub starszego 

dziecka. Niestety utrata dziecka nienarodzonego często jest pomniejszana lub ignorowana 

przez społeczeństwo, szczególnie w przypadku zakończenia ciąży na jej wczesnym etapie, 

bez widocznych zmian w wyglądzie zewnętrznym kobiety oraz odbycia określonych rytuałów 

żałobnych [44, 45, 138, 176, 185, 310, 319]. 

Mimo, iż strata ciąży jest częstym zjawiskiem, stanowi ona wyzwanie w opiece 

okołoporodowej. Niestety nadal w praktyce klinicznej najmniej uwagi poświęca się jej 

pozasomatycznym następstwom, brak jest także ściśle określonych algorytmów postępowania 

i szkoleń dla personelu medycznego [21, 48, 217, 225, 348]. 

Nieprawidłowe zachowania otoczenia, nietrafione wsparcie lub zupełny jego brak może 

prowadzić do utrudnień w procesie żałoby oraz zaburzeń zdrowia psychicznego [45, 176, 

319]. Także działania personelu szpitala mają bardzo ważne implikacje dla bezpośredniego 

i długoterminowego samopoczucia kobiety. Dlatego też podkreśla się istotność realizacji 

celów pozamedycznych w procesie terapii, pozwalających na sprawne funkcjonowanie 

pacjentki nie tylko fizyczne, ale również psychiczne i społeczne [21, 48, 188, 217, 225, 348].  

Proces radzenia sobie przez człowieka z chorobą oraz minimalizacja stresu związanego 

z hospitalizacją zależy od kilku czynników, wśród których należy wymienić poczucie własnej 

skuteczności (definiowane jako przekonanie jednostki o jej możliwościach osiągnięcia 

założonego celu w określonej sytuacji życiowej), a także wsparcie społeczne (pojmowane jako 

szczególny sposób i rodzaj pomocy, stanowiący mobilizację sił i zasobów jednostki 

w radzeniu sobie z problemami). Badania w naukach medycznych uwzględniające powyższe 

czynniki są wyrazem holistycznego podejścia do podmiotu opieki jakim jest pacjent, mają one 

znaczenie dla poprawy jakości opieki szpitalnej, co z kolei rzutuje na lepszą jakość życia 

pacjenta [48, 237, 283, 289, 325, 375].  

W związku z powyższym empiryczna eksploracja zagadnień takich jak ocena wsparcia 

społecznego, opieki sprawowanej nad kobietami po stracie dziecka w wyniku poronienia 

i ciąży pozamacicznej oraz ich uogólnionego poczucia własnej skuteczności radzenia sobie 

w sytuacjach trudnych, które podjęto w niniejszej pracy, wydaje się uzasadniona nie tylko 

względami natury medycznej i opieki pielęgniarskiej czy też położniczej, lecz także 

psychologicznej i społecznej. 

Celem badań była ocena zapotrzebowania na wsparcie kobiet po stracie ciąży 

o prawidłowej lokalizacji oraz w wyniku jej implantacji poza jamą macicy.  



Projekt badań uzyskał pozytywną opinię Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie 

Medycznym w Lublinie, zgodnie z Uchwałą KE-0254/221/2016.  

Badania przeprowadzono w terminie od sierpnia 2016 r. do lutego 2019 roku wśród 645 

pacjentek hospitalizowanych w podmiotach leczniczych w Lublinie: Samodzielnym 

Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1, Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4, 

Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz 

Samodzielnym Publicznym Szpitalu Specjalistyczny im. Jana Bożego.  

Za kryteria kwalifikujące do badania przyjęto: wyrażenie zgody na udział w badaniu, 

wiek powyżej 18 r.ż., postawione pewne rozpoznanie straty pojedynczej ciąży w wyniku 

poronienia, wewnątrzmacicznego obumarcia płodu oraz ciąży ekotopowej, brak zaburzeń 

psychofizycznych.  

Natomiast kryterium wykluczenia stanowiło stosowanie środków uspokajających, 

terapii psychologicznej lub leczenia psychiatrycznego, zły stan psychiczny. 

Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem techniki 

kwestionariuszowej. Za narzędzie badawcze posłużył kwestionariusz ankiety, opracowany dla 

celów niniejszej pracy, składający się z trzech komponentów – części własnej konstrukcji 

oraz dwóch kwestionariuszy standaryzowanych: Berlińskich Skal Wsparcia Społecznego 

(Berlin Social Support Scales - BSSS) oraz Skali Uogólnionej Własnej Skuteczności 

(Generalized Self-Efficacy Scale - GSES).  

Zgromadzony materiał badawczy poddano analizie statystycznej za pomocą pakietu 

statystycznego IBM SPSS Statistics (wersja 21).  

Respondentki poinformowano o anonimowości i dobrowolności udziału w sondażu 

diagnostycznym oraz wykorzystaniu uzyskanych wyników wyłącznie do celów naukowych. 

Od pacjentek otrzymano zgodę na udział badaniu, po uprzednim omówieniu jego przebiegu 

i celu. Kwestionariusz ankiety wręczano w ostatnim dniu hospitalizacji, po uzyskaniu 

pewności co do zakończenia leczenia i ustabilizowania stanu psychofizycznego pacjentki.  

Do zrealizowania celu niniejszej pracy przedłożono następujące szczegółowe problemy 

badawcze: 

1. Czy istnieje i jaka jest zależność pomiędzy wybranymi zmiennymi 

socjodemograficznymi a zakresem i jakością opieki nad kobietami po stracie ciąży?  

2. Czy czynniki socjodemograficzne determinują ocenę wsparcia społecznego przez 

kobiety po stracie ciąży? 

3. Czy zmienne socjodemograficzne wpływają na poczucie własnej skuteczności kobiet 

po stracie ciąży? 



4. Czy istnieje i jaka jest zależność pomiędzy poczuciem własnej skuteczności kobiet 

po stracie ciąży a zapotrzebowaniem na wsparcie? 

W badanej grupie większość stanowiły kobiety zamężne, w wieku pomiędzy 26 a 30 

rokiem życia, zamieszkujące miasto wojewódzkie, legitymujące się wykształceniem 

wyższym, wykonujące pracę umysłową, oceniające swoją sytuację socjoekonomiczną jako 

dobrą. 

Zebrany w toku prowadzonych badań materiał empiryczny, jego opracowanie 

statystyczne oraz interpretacja wyników pozwalają na postawienie wniosków końcowych. 

Wśród wymiarów wsparcia społecznego najwyżej ocenionym zarówno przez kobiety po 

stracie ciąży o prawidłowej lokalizacji oraz w wyniku jej implantacji poza jamą macicy było 

spostrzegane dostępne wsparcie instrumentalne, spostrzegane dostępne wsparcie 

emocjonalne, aktualnie otrzymywane wsparcie, zapotrzebowanie na wsparcie i poszukiwanie 

wsparcia, a najmniejsze nasilenie miało wsparcie buforująco-ochronne. 

Ocenę jakości opieki sprawowanej nad kobietami po stracie prenatalnej warunkują 

zmienne socjodemograficzne takie jak: wykształcenie, miejsce zamieszkania, sytuacja 

socjoekonomiczna, starania o dziecko, zaplanowanie ciąży: 

- pacjentki legitymujące się wykształceniem podstawowym lub zawodowym oraz 

osoby, których ciąża nie była zaplanowana wyżej opiniują opiekę psychologiczną 

- mieszkanki wsi lub osady oraz kobiety starające się o dziecko od pół roku wyżej 

oceniają opiekę ze strony położnej 

- większe zadowolenie ze statusu socjoekonomicznego istotnie wpływa na ocenę opieki 

sprawowanej przez lekarza i położną. 

Czynnikami socjodemograficznymi determinującymi ocenę wsparcia społecznego 

wśród kobiet po stracie ciąży są: wiek, stan cywilny sytuacja socjoekonomiczna, 

doświadczenie macierzyńskie, starania o dziecko, zaplanowanie ciąży, doświadczenie straty 

ciąży: 

- pacjentki w wieku pomiędzy 31-35 r., osoby, które zaplanowały ciążę i była ona ich 

pierwszą stratą wyżej oceniają zakres spostrzeganego dostępnego wsparcia 

emocjonalnego 

- kobiety pozostające w związku małżeńskim, których ciąża była planowana, starały się 

o nią rok lub dłużej i po raz pierwszy doświadczyły straty dziecka wyżej opiniowały 

spostrzegane dostępne wsparcie instrumentalne 



- bardzo dobra sytuacja socjoekonomiczna, posiadanie dwojga lub więcej dzieci, 

zaplanowanie i staranie się o ciążę odzwierciedlało się w większym zapotrzebowaniu 

na wsparcie społeczne 

- zaplanowanie potomstwa oraz czynienie starań o ciążę rok lub dłużej miało istotny 

wpływ na większe poszukiwanie wsparcia 

- osoby z dobrym statusem socjoekonomicznym, kobiety bezdzietne oraz pacjentki, 

które planowały ciążę i dotychczas nie doświadczyły w historii położniczej straty 

dziecka lepiej postrzegały poziom aktualnie otrzymywanego wsparcia. 

Nie udowodniono wpływu zmiennych socjodemograficznych oraz historii położniczej 

na ocenę wsparcia buforująco-ochronnego. 

Do czynników socjodemograficznych mających wpływ na uogólnione poczucie własnej 

skuteczności kobiet po stracie ciąży należą: miejsce zamieszkania, stan cywilny, status 

socjoekonomiczny - mieszkanki miast wojewódzkich, kobiety stanu wolnego bądź 

pozostające w związku nieformalnym oraz osoby z bardzo dobrą sytuacją socjoekonomiczną 

wykazują wyższe uogólnione poczucie własnej skuteczności. 

Uogólnione poczucie własnej skuteczności kobiet po stracie ciąży jest dodatnio 

skorelowane ze spostrzeganym dostępnym wsparciem emocjonalnym, instrumentalnym, 

buforująco-ochronnym oraz aktualnie otrzymywanym wsparciem społecznym, natomiast 

wyższe poczucie skuteczności ujemnie koreluje z zapotrzebowaniem i poszukiwaniem 

wsparcia społecznego.  

Jednym z obecnych wyzwań systemu opieki zdrowotnej jest sposób reagowania na 

oczekiwania pacjentek. Jakość realizowanych świadczeń zdrowotnych powinna podlegać 

stałej ocenie, która może przyczynić się do optymalizacji opieki. Oczekiwania kobiet po 

stracie ciąży, ich doświadczenia i opinie na temat opieki położniczej powinno być ważnym 

komunikatem zarówno dla pracowników, jak i administratorów ochrony zdrowia oraz 

decydentów politycznych, a zapewnienie komfortu psychospołecznego pacjentce, tuż obok 

efektywnego leczenia i pielęgnacji, stanowić powinno jeden z priorytetów w codziennej pracy 

personelu medycznego.  

W planowaniu działań z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej należy 

uwzględnić interwencje psychologiczne polegające na wzmacnianiu poczucia własnej 

skuteczności, oddziaływaniu w sposób korzystny na przystosowanie się do choroby, sytuacji 

trudnej, którą jest strata perinatalna. Profesjonalne wsparcie oraz właściwe postępowanie 

terapeutyczne personelu medycznego może przyczynić się do optymalizacji opieki 

położniczej oraz zapewnienia jej dobrostanu biopsychospołecznego. 


