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RECENZJA

rozprawy doktorskiej mgr Anny Pieniążek 

p.t. „Ocena stanu emocjonalnego kobiet w ciąży i po porodzie”.

Ciąża to czas szczególny w życiu każdej kobiety. Porodowi może towarzyszyć wiele emocji 

a połóg to czas kiedy mamy do czynienia na przemian z euforią , radością zadowoleniem i 

pasywnością położnicy a także refleksyjnością prowadzącą niekiedy do zaburzeń 
emocjonalnych.

Zmiany w okresie okołoporodowym wymagają wsparcia ze strony otoczenia . Mimo 

postępu w medycynie a może właśnie dlatego obserwuje się zwiększenie częstości 

zaburzeń emocjonalnych w okresie okołoporodowym. Należy pamiętać również że 

intensyfikacja procedur ingerujących w naturalny proces prokreacji wiąże się z wyższym 

ryzykiem zaburzeń natury psychicznej u par, których te procedury dotyczą. Zaburzenia 

emocjonalne w okresie okołoporodowym należą do najbardziej zaniedbanych chorób. 

Trafna ocena stanu emocjonalnego kobiet w ciąży i po porodzie oraz umiejętne wczesne 

interwencje w tym zakresie mogą zminimalizować bądź wyeliminować problemy 

emocjonalne a zwłaszcza ich długofalowe konsekwencje co przyczynia się do utrzymania 
opieki okołoporodowej na wysokim poziomie.

Podjęty przez doktorantkę temat dotyczący oceny stanu emocjonalnego kobiet w ciąży i po 
porodzie uważam za bardzo aktualny i szczególnie istotny zwłaszcza w aspekcie wiedzy 

na ten temat, .

Przedstawiona do recenzji praca w wersji elektronicznej liczy 135 stron wraz z tabelami, 
rycinami spełniającym od strony redakcyjnej i formalnej wymogi obowiązujące dla tego 

typu monografii. Rozprawa składa się z 5 głównych rozdziałów - wstępu, założeń i 

celów pracy, materiału i metod, wyników badań, dyskusji i wniosków, streszczenia w 

języku polskim i angielskim oraz wykazu skrótów. Piśmiennictwo zostało właściwie 

dobrane, w liczbie 201 pozycji, zarówno anglojęzyczne, jak i polskie, w większości 

opublikowane po 2000r. W pracy umieszczono 84 tabele i 42 ryciny. Dołączono w formie
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wyższy poziom nasilenia depresji przed porodem wiązał się z nagromadzeniem 

negatywnych odczuć w pierwszych dniach po porodzie.

Dyskusja została przeprowadzona poprawnie zarówno w aspekcie teoretycznym, jak 

również klinicznym dotyczącym profilaktyki zaburzeń psychicznych , w tym depresji oraz 

opieki nad pacjentką i jej rodziną w sytuacjach szczególnych. W wielu publikacjach 

doktorantka wskazuje się na fakt , że położne nie czują się dobrze przygotowane do 

realizacji zadań opiekuńczo -profilaktycznych w aspekcie zdrowia emocjonalnego.

Konsekwencją niepokoju i obawy przed porodem może być pojawienie się u niektórych 

kobiet zaburzeń psychicznych w postaci lęku , braku samokontroli i poczucia 

bezpieczeństwa , a także mogą one stać się przyczyną depresji poporodowej.

W badaniach własnych autorka wykazała że wraz z poziomem wykształcenia wzrasta 
zainteresowanie programem edukacji przedporodowej. Autorka wskazuje na fakt, że 

kobiety nie korzystające ze szkoły rodzenia częściej rodziły siłami natury a kobiety 

korzystające z tych zajęć częściej przez cięcie cesarskie. Jakkolwiek wydaje się że strach 

przed porodem powstały wskutek braku edukacji przedporodowej zwiększa odsetek cięć 

cesarskich , ponieważ kobiety bojąc się bólu porodowego, proszą o cięcie cesarskie.

Określenie czynników ryzyka zaburzeń psychicznych podczas ciąży i po porodzie , a także 

ich wpływu na nasilenie objawów depresji jest istotnym celem badań licznych autorów . 

Autorka podjęła się w swoim badaniu określenia tychże czynników ryzyka a także ich 

wpływu na nasilenie objawów depresji w ujęciu ilościowym. Mimo trudności w odniesieniu 

badań własnych do literatury ze względu na skąpą liczbę publikacji na ten temat to z 
powierzonego jej zadania wywiązała się znakomicie.

Doktorantka zwraca uwagę na fakt ,że często depresja poporodowa może być kontynuacją 

lub nawrotem depresji występującej przed porodem , co w pewnym stopniu koreluje z jej 

własnymi wynikami badań . Analizę piśmiennictwa dotyczącego edynburskiej skali 

depresji poporodowej (EPDS) przedstawiono w formie tabeli ilustrując czas pomiaru i 

liczbę przebadanych osób. Uważa się że dobra relacja z partnerem może być czynnikiem 

chroniącym przed depresją . Badacze podają , że kobiety , których mężowie byli bardziej 

empatyczni rzadziej zmagały się z depresją poporodową. Z kolei słabość relacji między 

partnerami jest jednym z czynników ryzyka. Zastanawiającym jest fakt że zaledwie 1/3
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badania. Natomiast wyniki w wersji ograniczonej do efektywności szkół rodzenia i 

oczekiwań kobiet warte są publikacji w czasopiśmie o szerokim zasięgu medycznym.

Rozprawa doktorska mgr Anny Pieniążek pt.: „ Ocena stanu emocjonalnego kobiet w ciąży i 

po porodzie ” odpowiada merytorycznym i formalnym wymogom stawianym na stopień 

doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, dyscyplinie nauki o zdrowiu oraz 

spełnia warunki określone w art. 13 Ustawy z dnia 14 marca 2003r.o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 z 
późniejszymi zmianami).

Mam zatem zaszczyt przedstawić Wysokiej Radzie Kolegium Nauk Medycznych 

Uniwersytetu Rzeszowskiego wniosek o dopuszczenie mgr Anny Pieniążek do dalszych 
etapów przewodu doktorskiego.

dr hab. n med. Ewa Dmoch-Gajzlerska profesor uczelni 
Kierownik Zakładu Dydaktyki Ginekologiczno-Położniczej
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