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Streszczenie
Wstêp. Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 wrzeœnia 2012r. w sprawie standardów
postêpowania medycznego przy udzielaniu œwiadczeñ zdrowotnych z zakresu opieki oko³opo-
rodowej, sprawowanej nad kobiet¹ w okresie fizjologicznej ci¹¿y, fizjologicznego porodu,
po³ogu oraz opieki nad noworodkiem, wskazuje mo¿liwoœæ prowadzenia ci¹¿y i porodu
o przebiegu fizjologicznym, oraz po³ogu i opieki nad noworodkiem przez po³o¿n¹.
Cel pracy. Ocena stanu wiedzy kobiet ciê¿arnych zamieszkuj¹cych województwo œl¹skie na
temat prowadzenia fizjologicznej ci¹¿y, porodu oraz po³ogu przez po³o¿n¹.
Materia³ i metody. Badaniem ankietowym objêto 70 kobiet ciê¿arnych, mieszkanek wojewódz-
twa œl¹skiego. Narzêdziem badawczym by³a autorska ankieta.
Wyniki. Œwiadomoœæ kobiet ciê¿arnych województwa œl¹skiego w zakresie mo¿liwoœci spra-
wowania opieki przedporodowej przez po³o¿n¹ w ci¹¿y o fizjologicznym przebiegu, fizjolo-
gicznym porodzie i po³ogu jest niewystarczaj¹ca. Obowi¹zuj¹cy od trzech lat standard opieki
oko³oporodowej jest ma³o rozpowszechniony w spo³eczeñstwie i kobiety nie posiadaj¹ wiedzy
o mo¿liwoœci prowadzenia ci¹¿y fizjologicznej przez po³o¿n¹.
Wnioski. Konieczne jest podjêcie dzia³añ propaguj¹cych Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia
w sprawie standardów postepowania przy udzielaniu œwiadczeñ zdrowotnych z zakresu opieki
oko³oporodowej, sprawowanej nad kobiet¹ w okresie fizjologicznej ci¹¿y, fizjologicznego
porodu, po³ogu oraz opieki nad noworodkiem.
S³owa kluczowe: standard opieki oko³oporodowej, ci¹¿a, poród, po³o¿na

Summary
Introduction. The Directive of the Ministry of Health dated as of September 20, 2012 on the
standards of medical proceedings while providing health benefits in the field of perinatal care
for women in the period of physiologic pregnancy, physiologic delivery, childbed and care over
the new born baby, indicates the possibility for carrying pregnancy and delivery of a physio-
logic course, and childbed and care over the new born baby by a midwife.
Aim of the work. The evaluation of the pregnant women’s knowledge living in the Silesian
voievodship on leading physiologic pregnancy, delivery and childbed by a midwife.
Materials and methods. 70 pregnant women, living in the Silesian voievodship, were inclu-
ded in the survey. The research tool was an original questionnaire.
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WSTĘP
Jakoœæ opieki oko³oporodowej jest jednym z istotnych
czynników determinuj¹cych zdrowie ludzkiej popula-
cji. Aby zapewniæ kobietom ciê¿arnym i rodz¹cym, jak
najlepsze warunki opieki, zgodne z najnowsz¹ wiedz¹
medyczn¹ opart¹ na EBM (Evidence Bsaed Medicine),
na mocy rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 20
wrzeœnia 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1100) powsta³
standard opieki oko³oporodowej. Okreœla on procedu-
ry postêpowania w opiece nad kobiet¹ ciê¿arn¹, rodz¹c¹
podczas fizjologicznego przebiegu ci¹¿y i porodu oraz
po³ogu i opieki nad noworodkiem. [1]. Opieka sprawo-
wana wed³ug standardu skupia siê na realizacji kliku
celów: zmniejszeniu nadmiernej medykalizacji porodu
fizjologicznego, respektowaniu praw pacjentek i zwiêk-
szaniu ich satysfakcji z opieki, przestrzeganiu wytycz-
nych trójstopniowej opieki perinatalnej, a tak¿e opty-
malizacji kosztów œwiadczeñ [2].

Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 wrze-
œnia 2012r. w sprawie standardów postêpowania me-
dycznego przy udzielaniu œwiadczeñ zdrowotnych
z zakresu opieki oko³oporodowej, sprawowanej nad ko-
biet¹ w okresie fizjologicznej ci¹¿y, fizjologicznego
porodu, po³ogu oraz opieki nad noworodkiem, wskazuje
mo¿liwoœæ prowadzenia ci¹¿y o przebiegu fizjologicz-
nym, fizjologicznego porodu oraz po³ogu przez po³o¿n¹
[1]. Rozporz¹dzenie to jest standardem medycznym
o charakterze normatywnym – czêœci¹ sytemu po-
wszechnie obowi¹zuj¹cego prawa. Standardy medycz-
ne ujête w formie przepisu prawnego s¹ wi¹¿¹ce dla
adresata, a odstêpstwo od nich mo¿e skutkowaæ kon-
sekwencjami prawnymi [3].

CEL PRACY
Celem pracy by³a ocena stanu wiedzy kobiet ciê¿arnych
zamieszkuj¹cych województwo œl¹skie na temat mo¿-
liwoœci prowadzenia fizjologicznej ci¹¿y, porodu oraz
po³ogu przez po³o¿n¹.

MATERIAŁ I METODY
Badaniem ankietowym objêto 70 kobiet ciê¿arnych,
mieszkanek województwa œl¹skiego. Badanie przepro-

Results. Pregnant women awareness in the Silesian voievodship as to the possibility of pro-
viding perinatal care by a midwife in case of pregnancy with physiologic course, physiologic
delivery and childbed is insufficient. The standard of perinatal care in force  for three years
is not much widespread in the society and women do not know about the possibility of the
physiologic pregnancy to be led by a midwife.
Conclusions. It is necessary to undertake actions promoting the Directive of the Ministry of
Health as to the standards of proceedings while providing health benefits in the field of perinatal
care for a woman in the period of physiologic pregnancy, physiologic delivery, childbed and
care over the new born baby.
Key words: standard natal care, pregnancy, childbirth, midwife

INTRODUCTION
The quality of perinatal care is one of the most signi-
ficant factors determining human population health. In
order to ensure pregnant women and women in labour
the best conditions of care, in conformity with the
newest medical knowledge based on EBM (Evidence
Based Medicine), by the directive of the Ministry of
Health as of September 20, 2012 (Journal of Laws as
of 2012 pos. 1100), a perinatal care standard was cre-
ated. It defines the course of proceedings in the care
over a pregnant woman, a woman in labour during
physiologic pregnancy and delivery, as well as child-
bed and care over a new born baby [1]. The care pro-
vided according to the standard is concentrated on the
realization of several aims: diminishing the exceeding
medication of physiological delivery, respecting the pa-
tients’ rights and increasing their satisfaction from care,
keeping to the guidelines on the three-level perinatal
care, as well as the optimisation of benefits costs [2].

The Directive of the Ministry of Health as of Sep-
tember 20, 2012 on the standards of medical proce-
edings while providing health benefits related to per-
inatal care, exercised over a woman during physiolo-
gic pregnancy, physiologic delivery, childbed and care
over the new born baby, indicates the possibility to lead
the pregnancy of a physiological course, physiological
delivery and childbed by a midwife [1]. The Directive
constitutes a medical standard of a normative charac-
ter – it is a part of a widely binding law. Medical stan-
dards included in the form of legal article are binding
for the addressee, and the exception to them may re-
sult in legal consequences[3].

AIM OF THE WORK
The aim of the work was the evaluation of the state of
knowledge of pregnant women living in the Silesian vo-
ievodship on the possibility of leading physiological
pregnancy, delivery and childbed by a midwife.

MATERIALS AND METHODS
The survey included 70 pregnant women, inhabitants
of the Silesian voievodship. It was carried out between
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wadzono w okresie od lutego do kwietnia 2013r. Na-
rzêdziem badawczym by³a autorska ankiety. Za kryte-
rium w³¹czenia do badañ przyjêto fizjologiczny prze-
bieg ci¹¿y.

WYNIKI
Wiêkszoœæ ankietowanych kobiet (68,6%) posiada³a
wiedzê na temat ustawowo uregulowanej mo¿liwoœci
sprawowania opieki nad kobiet¹ w ci¹¿y i porodzie
fizjologicznym przez po³o¿n¹ (ryc.1). O mo¿liwoœci
sprawowania opieki przez po³o¿n¹ w ci¹¿y o fizjolo-
gicznym przebiegu 39,6% kobiet uzyska³o informacje
od kole¿anek lub rodziny, 27,1% z Internetu, a 12,5%
zosta³o poinformowanych przez lekarza prowadz¹cego
ci¹¿ê (ryc.2).

W badanej grupie 7,2% kobiet ciê¿arnych wybra³o
po³o¿n¹ do prowadzenia ci¹¿y (ryc.3). Podczas pierw-
szej wizyty u ginekologia 13,8% kobiet uzyska³o infor-
macjê o mo¿liwoœci prowadzenia ci¹¿y o fizjologicz-
nym przebiegu przez po³o¿n¹, zgodnie z obowi¹zuj¹-
cym standardem opieki oko³oporodowej (ryc.4).

Pomimo posiadanej wiedzy o mo¿liwoœci prowadze-
nia ci¹¿y fizjologicznej przez po³o¿n¹, co czwarta ciê-
¿arna (25,4%) zdecydowa³oby siê na opiekê œwiadczon¹
przez po³o¿n¹ (ryc.5.). Zdecydowana wiêkszoœæ ankie-
towanych kobiet ciê¿arnych (81,4%) by³a zadowolona
z jakoœci opieki w ci¹¿y (ryc.6.).

Ryc. 1. Wiedza kobiet ciężarnych o możliwości sprawowania opieki
okołoporodowej przez położną
Fig. 1. The knowledge of pregnant women on the possibilities
of providing perinatal care by a midwife

Ryc. 2. Źródła wiedzy dotyczące możliwości sprawowania opieki
nad kobietą w fizjologicznej ciąży i porodzie przez położną
Fig. 2. The sources of knowledge concerning the possibilities  of
providing care over a woman in physiological pregnancy and
delivery by a midwife

Ryc. 3. Świadczenie opieki w ciąży fizjologicznej
Fig. 3. Providing care in physiologic pregnancy

Ryc. 4. Udzielenie informacji  przez ginekologa podczas pierw-
szej wizyty w czasie ciąży o możliwości prowadzenia ciąży fizjo-
logicznej przez położną
Fig. 4. Providing information by the gynaecologist during the
first visit in the pregnancy about the possibility of leading the
physiologic pregnancy by a midwife

February and April 2013. The research tool consisted
in an original questionnaire. The physiologic course of
the pregnancy was the criterion of including to the
survey.

RESULTS
Most women included in the survey (68,6%) knew
about the statutory regulated possibility of care over
a pregnant woman and the physiologic delivery provi-
ded by a midwife (fig.1). 39,6% women got the infor-
mation about the possibility of care provided by a mi-
dwife in physiologic pregnancy from their friends or fa-
mily; 27,1% from the Internet, and 12,5% were infor-
med by the doctor leading the pregnancy (fig.2).

In the examined group, 7,2% pregnant women cho-
se a midwife to lead the pregnancy (fig.3). During the
first visit in the gynaecologist, 13,8% women obtained
the information about the possibility to lead pregnancy
of a physiological course by a midwife, in conformity
with the binding standard of perinatal care (fig.4).

Despite the acquired knowledge on the possibility
of leading the physiologic pregnancy by a midwife,
every fourth pregnant woman (25,4%) would have
decided to get care provided by a midwife (fig.5.). The
majority of surveyed women (81,4%) were satisfied
with the quality of care provided during pregnancy
(Fig.6.).
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Ryc. 5. Wiedza a wybór położnej, jako osoby sprawującej opiekę
przedporodową w ciąży fizjologicznej
Fig. 5. Knowledge and choice of the midwife, as the person
providing perinatal care in physiologic pregnancy

Ryc. 6. Satysfakcja kobiet z jakości sprawowanej opieki w ciąży
Fig. 6. Women’s satisfaction from the care provided during pre-
gnancy

Wiêkszoœæ badanych kobiet ciê¿arnych (75,7%)
stwierdza, ¿e po³o¿na jest osob¹ w³aœciw¹, posiadaj¹c¹
kwalifikacje zawodowe do prowadzenia ci¹¿y niepowi-
k³anej (ryc.7). Ponad po³owa badanych (64,3%) nie
dostrzega ró¿nic w nawi¹zywaniu relacji interpersonal-
nych pomiêdzy lekarzem i pacjentk¹, a po³o¿n¹ i pa-
cjentk¹ (ryc.8.). 35,7% kobiet wyra¿a opiniê, ¿e po³o¿na
jest bardziej skupiona na potrzebach kobiety i czêœciej
udziela wsparcia psychicznego.

Wysoki odsetek ankietowanych kobiet województwa
œl¹skiego (82,9%) stwierdza, ¿e wiedza na temat mo¿-
liwoœci prowadzenia ci¹¿y fizjologicznej przez po³o¿n¹
jest w spo³eczeñstwie polskim niewystarczaj¹co rozpo-
wszechniona (ryc.9.).

Ryc. 7. Kwalifikacje zawodowe położnych do prowadzenia ciąży
w opinii ankietowanych kobiet
Fig. 7. Professional qualifications to lead pregnancy by midwi-
fes in the opinion of surveyed women

Ryc. 8. Różnice w nawiązywaniu relacji interpersonalnych pomię-
dzy lekarzem i pacjentką, a położną i pacjentką
Fig. 8. Differences in establishing interpersonal relations betwe-
en a doctor and the patient, and the midwife and the patient

Ryc. 9. Propagowanie wiedzy w społeczeństwie polskim w zakre-
sie prowadzenia przez położną ciąży o fizjologicznym przebiegu
w opinii kobiet województwa śląskiego
Fig. 9. The promotion of knowledge in the Polish society on
leading a physiologic pregnancy by a midwife in the opinion of
women from the Silesian voievodship

Most surveyed pregnant women (75,7%) claim that the
midwife is the proper person to provide professional
qualifications for leading pregnancy without complications
(fig.7). More than a half of examined women (64,3%) do
not differentiate between interpersonal relationship built
among a doctor and the patient, and the midwife and the
patient (fig.8.). 35,7% women express the opinion that the
midwife is more focused on the needs of the woman and
more frequently provides psychological support.

A high percentage of surveyed women from the
Silesian voievodship (82,9%) claims that the knowled-
ge on the possibility of leading physiologic pregnancy
by a midwife is not sufficiently spread in the Polish
society (fig.9.).
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DYSKUSJA
Zgodnie z wytycznymi National Institute for Health and
Care Excellence (NICE) kobietom nale¿y umo¿liwiæ
œwiadome wspó³decydowanie o przebiegu opieki
w trakcie ci¹¿y oraz pe³ne uczestnictwo w planowaniu
opieki i porodu [4,5]. Wed³ug danych piœmiennictwa,
udzia³ kobiety w podejmowaniu decyzji zwiêksza po-
czucie jej kontroli nad sytuacj¹ i wp³ywa na pozytyw-
ne doœwiadczenia ci¹¿y i porodu [6-9]. W œwietle badañ
w³asnych œwiadomoœæ kobiet ciê¿arnych województwa
œl¹skiego w zakresie mo¿liwoœci sprawowania opieki
przedporodowej przez po³o¿n¹ w ci¹¿y i porodzie
o fizjologicznym przebiegu oraz po³ogu jest niewystar-
czaj¹ca. Obowi¹zuj¹cy od trzech lat standard opieki
oko³oporodowej jest ma³o rozpowszechniony w spo³e-
czeñstwie i kobiety nie posiadaj¹ wiedzy o mo¿liwoœci
prowadzenia przez po³o¿n¹ ci¹¿y fizjologicznej.

W badaniach w³asnych niewielki odsetek kobiet
ciê¿arnych (7,2%) wybra³ po³o¿n¹, jako osobê ustawo-
wo upowa¿nion¹ do œwiadczenia opieki w przebiegu
fizjologicznej ci¹¿y, natomiast 25% deklarowa³o goto-
woœæ podjêcia takiej decyzji. Za zadowalaj¹cy nale¿y
uznaæ fakt, i¿ kobiety wysoko oceniaj¹ kwalifikacje
zawodowe po³o¿nych. Wed³ug danych literaturowych
odsetek cieæ cesarskich wzrasta, a odsetek fizjologicz-
nych porodów maleje [10]. W dobie ciêæ cesarskich „na
¿yczenie” promocja porodu naturalnego wydaje siê byæ
celem nadrzêdnym w edukacji przedporodowej przy-
sz³ych rodziców. Konieczne jest podjêcie dzia³añ pro-
paguj¹cych Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia w spra-
wie standardów postêpowania przy udzielaniu œwiad-
czeñ zdrowotnych z zakresu opieki oko³oporodowej,
sprawowanej nad kobiet¹ w okresie fizjologicznej ci¹-
¿y, fizjologicznego porodu, po³ogu oraz opieki nad
noworodkiem.

WNIOSKI
1. Stan wiedzy kobiet ciê¿arnych województwa œl¹skie-

go w zakresie mo¿liwoœci sprawowania opieki przez
po³o¿n¹ w ci¹¿y o fizjologicznym przebiegu jest nie-
wystarczaj¹cy.

2. Konieczne jest podjêcie dzia³añ propaguj¹cych Roz-
porz¹dzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów
postêpowania przy udzielaniu œwiadczeñ zdrowot-
nych z zakresu opieki oko³oporodowej, sprawowa-
nej nad kobiet¹ w okresie fizjologicznej ci¹¿y, fizjo-
logicznego porodu, po³ogu oraz opieki nad noworod-
kiem.

DISCUSSION
According to the guidelines of the National Institute for
Health and Care Excellence (NICE), women should be
provided with conscious co-decision on the course of
care during pregnancy and full participation in planning
care and pregnancy [4,5]. According to literature data,
the share of a woman in undertaking decisions incre-
ases her control over the situation and influences the
positive experience of pregnancy and delivery [6-9].
Basing on my own research, the awareness of pregnant
women from the Silesian voievodship on the possibi-
lity of providing perinatal care by a midwife in pregnan-
cy and physiologic delivery and childbed is not suffi-
cient. The standard of perinatal care in force for three
years is not well spread among people and women do
not know about the possibility of leading the physio-
logic pregnancy by a midwife.

According to my own research, a small percent of
pregnant women (7,2%) chose a midwife as a person
statutory authorized to provide care in physiological
pregnancy, whereas 25% declared that they were pre-
pared to undertake such decision. It is satisfactory that
women highly evaluate the professional qualifications
of midwifes. According to literature data, the percen-
tage of cesaerian sections increases, whereas the per-
centage of physiologic deliveries discreases [10]. In the
times of cesaerian sections «on demand», the promo-
tion of natural cildbirth seems to be an imperative in
perinatal education of future parents. It is necessary to
undertake actions promoting the Directive of the Mi-
nistry of Health on the standards of proceedings while
providing health benefits on perinatal care over a phy-
siologically pregnant woman, woman with physiologic
delivery, childbed and care over the new born baby

CONCLUSIONS
1. The knowledge of pregnant women from the Sile-

sian voievodship on the possibility of providing care
by a midwife in physiologic pregnancy is insuffi-
cient.

2. It is necessary to undertake activities promoting the
Directive of the Ministry of Health on the standards
of procedure while providing health benefits in the
field of perinatal care, given to the woman in phy-
siologic pregnancy, physiologic delivery, childbed
and care over the new born baby.
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