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Teoria oraz cel badania
Pandemia Covid-19 to nowy fenomen w czasach nowożytnych, który przejawia się wieloma objawami somatycznymi i 
psychospołecznymi. Niewątpliwie jest to duże obciążenie psychiczne dla ludzi. Z kolei ciąża to wymagający i pełen 
wyzwań okres życia, który wymaga wysiłku fizycznego, psychicznego i przystosowania do nowej roli społecznej. Przez 
trwającą sytuację pandemiczną kobiety mogą odraczać decyzję o macierzyństwie. Badań dotyczących związku 
pandemii Covid-19 z macierzyństwem jest wciąż niewiele. Jednak badania Stepowicz (2020) sugerują, że stan 
pandemii znacznie zwiększa ryzyko porodu przedwczesnego (około trzykrotnie), głównie z powodu obaw 
związanych z niewydolnością służby zdrowia. Wykazano również, że COVID-19 podczas ciąży wiąże się z wyższym 
odsetkiem cięć cesarskich. Ogólnie podejrzewa się, że stres psychiczny odgrywa ważną rolę we wzroście 
niekorzystnych wyników badań w ciąży oraz przedwczesnych porodów. Celem referowanych badań było 
sprawdzenie czy poziom lęku i depresji ma związek z podjęciem decyzji o macierzyństwie w dobie trwającej 
pandemii Covid-19. Założono, że stan pandemii, który jest postrzegany jako zagrażający dla zdrowia i/lub życia 
stanowi niekorzystne uwarunkowanie dla podjęcia decyzji o macierzyństwie. Oczekiwano, że konsekwencje takiego 
postrzegania sytuacji zdrowotnej obejmują poziom odczuwanego lęku i depresji , które oddziałują na realizację celów 
życiowych kobiety dotyczących prokreacji. 



Grupa badana, hipotezy i narzędzia 

● Grupa badana: w badaniu wzięło udział 62 osoby w wieku od 18 lat do 48 lat - 55 kobiet, 5 mężczyzn oraz dwie 
osoby nie określiły swojej płci. 

● Postawiono następujące hipotezy:
H1 –Lęk dotyczący planowania macierzyństwa w czasie trwania pandemii zależy od nasilenia lęku i/lub 
depresji
H2 –Lęk przed pandemią Covid-19 jest związany z ogólnym nasilenie lęku i/lub depresji
H3 –Lęk dotyczący planowania macierzyństwa w czasie trwania pandemii jest związany z lękiem przed 
pandemią Covid-19

● Rezultaty analizy statystycznej: 
W analizie statystycznej zgromadzonych danych wykorzystano statystyki opisowe oraz współczynnik korelacji 
r-Pearsona
Zgodność rozkładów zmiennych ilościowych z rozkładem normalnym oceniono za pomocą testu Shapiro-Wilka, 
bądź wartości kurtozy i skośności, których wartości nie przekraczały granicznych rang od -2 do 2

● Narzędzia: kwestionariusz HADS, skala lęku przed koronowirusem FCV-19S, ankieta dotycząca lęku związanym 
z planowaniem macierzyństwa w czasie pandemii Covid-19



Wyniki

Zmienna Lęk HADS Depresja HADS Lęk przed 
macierzyństwem 
w czasie pandemii 
COVID-19

Skala lęku przed 
koronowirusem

Lęk HADS r=1,000; - r=,074; p=,000* r=,207; p=,107 r=,199; p=,581

Depresja HADS r=574; p=,000* r=1,000; - r=,166; p=,198 r=,071; p=,581

Lęk przed 
macierzyństwem 
w czasie pandemii
COVID-19

r=,207; p=,107 r=,166; p=,198 r=1,000; - r=,245;p=,055 
wynik na granicy 
istotności 

Skala lęku przed 
koronowirusem

r=,199; p=,120 r=,071; p=,581 r=,245; p=,055 r=1,000; - 



Analiza
W analizie wzięto pod uwagę wszystkie osoby badane. 

H1: “Lęk dotyczący planowania macierzyństwa w czasie trwania pandemii zależy od nasilenia lęki i/lub depresji”.  

● Po przeprowadzeniu analiz statystycznych okazało się, że nie występuje związek istotny statystycznie 
między lękiem związanym z macierzyństwem w czasie trwania pandemii a lękiem ogólnym ( r=,207; 
p=,107), oraz nasilenie cechy depresji (r=,166; p=,198).

H2: “Lęk przed pandemią COVID-19 jest związany, z ogólnym nasileniem lęku i depresji”.

● Po przeprowadzeniu analizy statystycznej okazało się, że nie występują związek istotny statystycznie 
między  lękiem przed koronowirusem, a lękiem ogólnym (r=,199; p=,120), oraz nasileniem depresji 
(r=,071; p=,581).

H3: ”Lęk dotyczący macierzyństwa w czasie pandemii jest związany z lękiem przed pandemią COVID-19 

● Po przeprowadzeniu analiz statystycznych okazało się, że związek pomiędzy lękiem przed 
macierzyństwem w czasie pandemii COVID-19 a lękiem  przed koronowirusem znajduje się na granicy 
istotności (r=,245; p=,055)



Analiza

● W analizie uwzględniono wyłącznie kobiety.
● Wniosek:

○ Z przedstawionych analiz statystycznych wynika, że występuje znaczący związek między poziomem lęku przed macierzyństwem w 
dobie pandemii a decyzjami kobiet o prokreacji (x=12,313>x2=11,668, df=4; na poziomie istotności .02) 

○ Z analiz wynika, że kobiety, które wykazują podwyższone nasilenie lęku dotyczącego macierzyństwa w trakcie pandemii nie 
rezygnują z chęci posiadania dziecka - w przeciwieństwie do kobiet, które nie wykazują lęku związanego z macierzyństwem w 
trakcie trwania pandemii i w większości nie decydują się na posiadanie dziecka.  

Lęk przed 
macierzyństwem w 
czasie pandemii 
COVID-19

Czy planujesz mieć 
dzieci - tak

Czy planujesz mieć 
dzieci - nie 

Czy planujesz mieć 
dzieci - jeszcze nie 
zdecydowałem/am

Wiersz Razem

Niski 13% 60% 30% 16

Przeciętny 55% 27% 60% 27

Wysoki 32% 13% 10% 13

Ogół 100% (31) 100% ( 15) 100% (10) 56



Analiza

● W analizie uwzględniono mężczyzn i kobiety biorących udział w badaniu
● Wniosek:

○ U mężczyzn i kobiet, którzy nie mają dziecka lub mają jedno dziecko odnotowano dodatnią korelację 
między wynikami dotyczącymi lęku związanego z planowaniem rodzicielstwa w dobie pandemii i 
wynikiem w skali lęku przed koronawirusem - której jest na granicy istotności (p=,051)

Zmienna Lęk przed macierzyństwem w 
czasie pandemii COVID-19

Lęk przed koronowirusem

Lęk przed macierzyństwem w 
czasie pandemii COVID-19

r=1,000; - r=,270; p=,051

Lęk przed koronowirusem r=,270; p=,051 r=1,000; -



Bibliografia:
● Papapanou, M., Papaioannou, M., Petta, A., Routsi, E., Farmaki, M., Vlahos, N., Siristatidis, Ch. (2021). Maternal 

and Neonatal Characteristics and Outcomes of COVID-19 in Pregnancy: An Overview of Systematic Reviews. 
International Journal of Environmental Research and Public Health. 18(2).

● Stepowicz, A., Wencka, B., Bieńkiewicz, J., Horzelski, W., Grzesiak, M. (2020). Stress and Anxiety Levels In 
Pregnant and Post-Partum Women during the COVID-19 Pandemic. International Journal of Environmental 
Research and Public Health. 17(24).

Wnioski:
● Wnioski z badań, zostaną przedstawione przez badaczy w trakcie 

trwania wystąpienia konferencyjnego. 


