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Fizjologia ciąży

Bręborowicz G. 2005r.

Zmiany hormonalne

Tydzień ciąży
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Objętość 

osocza krwi 

zwiększa 

się o ok. 50%

Masa 

erytrocytarna

wzrasta 

o ok. 30%

Stężenie

hemoglobiny  

spada

do ok.12g/dl 

+

Zmiany objętości krwi

Bręborowicz G. 2010r.



Zmiany masy ciała

◦ Zalecany przyrost masy ciała w czasie ciąży 

(kolejno według BMI sprzed ciąży): 

• NISKI (poniżej 19,8)-----------------------------------------12,5- 18,0 kg                

• NORMALNY (19,8-26,0)-----------------------------------11,5- 16,0 kg                

• WYSOKI (26,0-29,0)----------------------------------------- 7,0- 11,5 kg                   

• BARDZO WYSOKI (powyżej 29,0)-------------------- około 6,0 kg

Troszyński M. 2008r.



Zmiany anatomiczne

Bręborowicz G. 2005r.

Parametr Zmiana

Górne drogi oddechowe Rozszerzone

Przepona Uniesiona

Obwód klatki piersiowej Zwiększony o 5-7 cm

Macica Powiększona

Serce Uniesione, obrócone wzdłuż własnej osi; zwiększona objętość 

o ok .12% od wartości pierwotnej

Nerki Zwiększona objętość

Żołądek

Jelita

Uniesione do góry

Drogi rodne

Nerki

Skóra

Zwiększenie unaczynienia



Cel pracy

◦ Celem pracy było określenie najczęstszych problemów kosmetycznych dotykających kobiety                                     
ciężarne w dwóch wybranych miastach Małopolski

◦ Poddano analizie wiedzę na temat możliwości wykonywania zabiegów kosmetycznych w czasie ciąży                              
i nastawienie kobiet do odwiedzania gabinetów kosmetycznych i kosmetologicznych w tym okresie

◦ Określano czy na badane cechy wpływa:

◦ Wiek

◦ Ilość wcześniejszych ciąż

◦ Poziom wykształcenia

◦ Status zawodowy

◦ Dochód  

◦ Poszukiwano korelacji pomiędzy analizowanymi cechami



Materiał

Kwestionariusze ankietowe były wypełniane w: 

◦ przychodniach 

◦ prywatnych gabinetach lekarskich

◦ w krakowskich szkołach rodzenia, 

◦ na oddziale położniczym i patologii ciąży w Szpitalu im. 

Sebastiana Petrycego w Dąbrowie Tarnowskiej

◦ w Szpitalu Uniwersyteckim im. Mikołaja Kopernika w 

Krakowie



MATERIAŁ

Grupa badana

4,90

59,80

33,33

1,96

16-22 23-30 31-40 powyżej 41

Rozkład zmiennej: WIEK [%]





PORÓWNANIE 
PRZYGOTOWANIA SIĘ  DO 
CIĄŻY 56,86

16,67

2,94

23,53

nie,

prowadziłam

normalny tryb

życia

tak nie, miałam

niezbyt

zdrowy tryb

życia

nie, ale

zawsze

bardzo dbam

o swój stan

zdrowia

Czy ciąża poprzedzona była szczególnym

przygotowaniem i/lub leczeniem? Procent [%]



11,76

34,31

53,92

I II III

TRYMESTR Procent [%]

56,86

28,43

11,76

2,94

to moja

pierwsza

ciąża

w drugiej w trzeciej powyżej

trzeciej

LICZBA CIĄŻ Procent [%]

MATERIAŁ

Grupa badana



Metoda
Badanie było prowadzone od listopada 2017r. do marca 2018r. za pomocą 
autorskiego kwestionariusza ankiety, który zawierał 35 pytań

◦ Pytania zamknięte jednokrotnego wyboru

◦ Pytania zamknięte wielokrotnego wyboru 

◦ Pytania otwarte

Ankieta była dobrowolna i anonimowa

Czas wypełniania kwestionariusza nie był limitowany

Pytania zostały sformułowane w sposób możliwie jak najbardziej zrozumiały

Wyniki zostały analizowane w programie Microsoft Excel 2017 oraz Statistica 10



Wyniki

ROZSTĘPY

NADMIERNE OWŁOSIENIE

PRZEBARWIENIA

ŚWIĄD

TRĄDZIK/ WYSYPKI

ROZSZERZONE NACZYNKA

UTRATA JĘDRNOŚCI SKÓRY

50,98%

11,76%

16,66%

33,33%

31,37%

20,58%

34,31%

46,07%

6,86%

7,84%

20,58%

16,66%

8,82%

15,68%

Najczęstsze problemy kosmetyczne ciężarnych

ZMIANA SKÓRNA STANOWIĄCA NAJWIĘKSZY PROBLEM DLA KOBIETY CIĘŻARNEJ

NAJCZĘSTSZA ZMIANA SKÓRNA DOTYKAJĄCA KOBIETĘ W CIĄŻY



56,86

30,39

6,86

5,88

tak

jedynie część

zmian była mi

znana

nie byłam tego

świadoma

nie

	Czy przed ciążą wiedziała

Pani jakie zmiany w stanie

skóry i wyglądzie ciała niesie

ze sobą ten stan? Procent [%]



14,55

52,73

32,73

7,84

27,45

17,65

kilka razy w miesiącu kilka razy w roku raz na miesiąc

CZĘSTOTLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ 

KOSMETOLOGA

Jak często korzystała Pani z usług kosmetologa? Procent kobiet korzystających z zabiegów

przed ciążą [%]

Jak często korzystała Pani z usług kosmetologa? Procent wszystkich badanych kobiet [%]



56,86

36,27

5,88
0,98

	Czy chciałaby Pani wykonać zabieg,

polecany przy danym problemie

kosmetycznym? Procent [%]



tak, zawsze nie, nigdy nie

wypełniałam

tylko czasem

43,64

38,18

18,18

23,53
20,59

9,80

PROCEDURA WYPEŁNIANIA ANKIET PRZED ZABIEGIEM W GABINECIE 

KOSMETOLOGICZNYM

Czy przed zabiegami wypełniała Pani ankietę na temat przeciwwskazań do

wykonania zabiegu?  Procent kobiet korzystających z zabiegów przed ciążą [%]

Czy przed zabiegami wypełniała Pani ankietę na temat przeciwwskazań do

wykonania zabiegu?  Procent wszystkich badanych kobiet [%]



tylko czasem tak, zawsze nie, nigdy

21,82

36,36

41,82

11,76

19,61
22,55

CZY KOSMETOLOG PRZED WYKONANIEM ZABIEGU PYTA KOBIETY 

O CIĄŻĘ?

Czy kosmetolog, przed rozpoczęciem zabiegu pytała Panią o ewentualną ciążę?

Procent kobiet korzystających z zabiegów przed ciążą [%]

Czy kosmetolog, przed rozpoczęciem zabiegu pytała Panią o ewentualną ciążę?

Procent wszystkich badanych kobiet [%]



49

89,09

48,04

6
10,91

5,88

Liczba Procent kobiet korzystających z

zabiegów przed ciążą [%]

Procent wszystkich badanych

kobiet [%]

Czy wiedziała Pani, że niektóre zabiegi w ciąży nie będą mogły być wykonane?

ZNAJOMOŚĆ ZABIEGÓW DLA KTÓRYCH CIĄŻA STANOWI 

PRZECIWSKAZANIE DO WYKONANIA

tak, wiedziałam nie wiedziałam



23,64

30,91

10,91

34,55

12,75

16,67

5,88

18,63

nie, nigdy tak, czasem tak, często nie jestem pewna czy

były to takie zabiegi

ZABIEGI W GABINECIE KOSMETYCZNYM SPRZED CZASU CIĄŻY

Czy przed ciążą korzystała Pani z zabiegów przeciwwskazanych dla kobiet

ciężarnych? Procent kobiet korzystających z zabiegów przed ciążą [%]

Czy przed ciążą korzystała Pani z zabiegów przeciwwskazanych dla kobiet

ciężarnych? Procent wszystkich badanych kobiet [%]



45,45

34,55

20,00
24,51

18,63

10,78

tak, ale wiedzę czerpię z

innych źródeł

tak, zostałam dokładnie

poinformowana przez

kosmetologa

nie, nie wiem

WIEDZA KOBIET NA TEMAT ZABIEGÓW PRZECIWSKAZANYCH 

W CZASIE CIĄŻY

Czy wie Pani z jakiego powodu dany zabieg nie może być wykonywany u kobiety ciężarnej? Procent kobiet

korzystających z zabiegów przed ciążą [%]

Czy wie Pani z jakiego powodu dany zabieg nie może być wykonywany u kobiety ciężarnej? Procent

wszystkich badanych kobiet [%]



część 

kosmetyków 

wymagała 

zmiany

48%

większość 

kosmetyków 

została 

zmieniona

27%

tak

25%

Czy stosuje Pani te same kosmetyki jak w 

okresie sprzed ciąży? 



Kosmetyk 

wymagający 

zmiany                       

w czasie 

ciąży

39%

23%

7%

9%

12%

10%

BALSAM

KREM DO

TWARZY

KOSMETYKI DO

MAKIJAŻU

PERFUMY

PEELING

DEODORANT



SAMOOCENA WIEDZY ANKIETOWANYCH KOBIET

62,75

2,94

34,31

tak nie tylko

częściowo

	Czy wypełniając ankietę ma Pani

wrażenie, że jest Pani świadoma

problemów kosmetycznych

szczególnych dla kobiet w ciąży?

Procent [%]



14%

4%

12%

22%11%

37%

ŹRÓDŁA INFORMACJI DLA CIĘŻARNEJ 

O ZMIANACH JAKIE MOGĄ 

WYSTĄPIĆ W CZASIE CIĄŻY

LEKARZ POŁOŻNA

KSIĄŻKI ZNAJOME





Wnioski
❑ Połowa ankietowanych kobiet ciężarnych korzystała przed ciążą z zabiegów kosmetologicznych

❑ 36% z nich deklaruje, że kosmetolog nigdy nie pytał o ewentualną ciążę u klientki

❑ Zmiany kosmetyczne powstałe w ciąży planuje niwelować u kosmetologa 56% badanych, zwłaszcza te czynne 
zawodowo

❑W ciąży 68% badanych nie planuje wizyt u kosmetologa

❑ 75% badanych deklaruje konieczność zmiany stosowanych preparatów kosmetycznych (balsam, krem do twarzy)

❑ Podstawowym źródłem wiedzy o zabiegach kosmetycznych są znajome a 18% kobiet ocenia swoją wiedzę na 
niewystarczającą

❑ 50% ankietowanych wyraziło chęć i potrzebę otrzymania fachowej porady dotyczącej zabiegów kosmetycznych i 
pielęgnacji w ciąży



PODZIĘKOWANIA
Serdeczne podziękowania dla Dyrekcji Szpitala 

Uniwersyteckiego Oddziału Klinicznego Kliniki Ginekologii                                      
i Położnictwa w Krakowie 

oraz ordynatora, Pana Prof. UJ dr hab. n. med. Huberta 
Hurasa za poparcie naszego badania i umożliwienie 

przeprowadzenia ankiety wśród pacjentek
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