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own construction. The research was conducted 
among women in the period from October 2018 
to January 2019. The study involved a total of 
620 women in different age groups. The tables 
and graphs were constructed on the basis 
of the results with the inclusion of statistical 
data on cesarean sections performed by local 
hospitals. The subjects tested agreed and willing 
to participate in the research and were informed 
about the anonymity of the study.
CONCLUSIONS. Most of the respondents think 
that a cesarean section can be made in Poland 
on demand. Most women think that Caesarean 
section is safer than childbirth with the forces 
of nature. Women decide about the choice of 
Caesarean section as the way to finish their 
pregnancy, most of them motivate concern for 
the child’s condition, fear of labor pain and the 
risk of damage to the tissues of the perineum 
and vagina. Many of our respondents claim that 
physiological delivery negatively affects their 
self-esteem and mental state, and can affect the 
quality of sexual intercourse.

Key words. Caesarean section, operation, pregnancy, 
delivery.

kadınlar arasında yapılmıştır. Çalışmaya farklı yaş 
gruplarından toplam 620 kadın katılmış, tablolar 
ve grafikler yerel hastaneler tarafından gerçek-
leştirilen sezaryenlerle ilgili istatistiksel verilerin 
dahil edilmesiyle elde edilen sonuçlara dayanı-
larak oluşturulmuştur. Teste katılacak kişilere 
araştırmanın anonimliği konusunda bilgi veril-
dikten sonra teste katılmaya karar verdikleri ve 
bu konuda istekli oldukları gözlemlenmiştir.
SONUÇLAR: Ankete katılan kadınların birçoğu 
sezaryenin normal doğumdan daha güvenli ol-
duğunu ve bu nedenle kendi istekleri üzerine Po-
lonya’da sezaryen yapılabileceğini düşünüyorlar. 
Hamileliklerini bitirmek için çocuğun durumuna, 
perineye, vajina dokularında meydana gelebile-
cek hasar risklerine ve doğum sancısı korkusuna 
duydukları endişe dolayısıyla sezaryen olmayı 
seçiyorlar. Ankete katılanlar katılımcıların bir-
çoğu fizyolojik doğumun özgüvenlerini, zihinsel 
durumlarını ve cinsel ilişki kalitelerini olumsuz 
yönde etkileyebileceğini iddia ediyorlar.

Anahtar Kelimeler: Sezaryen, operasyon, hamilelik, 
doğum.

ADMISSION. The history of births is fascinating 
because of its global reach. Thanks to the 
archaeologists’ discoveries of the great ancient 
civilizations - Egyptian, Chinese, Greek or 
Persian, there is evidence that the births in the 
water were practiced. Childbirth in water is an 
alternative to completing pregnancy in an aquatic 
environment, where the temperature is close to 
the warmth of the human body. Now, in many 
countries childbirth in the water is popular, but 
Polish women are skeptical about this method of 
finishing pregnancy.
AIM. The aim of our work is to assess the level of 
knowledge of Polish women and their opinions 
on the benefits of giving birth in water.
Methodology and materials. The work involved 
the use of the diagnostic survey method, 

Monika Krzemińska Dawid Pilewski Sara Blanka Trafas

POLONYALI KADINLARIN SUDA DOĞUMUN FAYDALARI 
HAKKINDAKI FARKINDALIĞI

AWARENESS OF POLISH WOMEN ABOUT THE BENEFITS OF 
CHILDBIRTH IN WATER

GİRİŞ: Doğum tarihi, küresel ulaşımı nedeniyle 
büyüleyicidir. Arkeologların büyük antik mede-
niyetleri keşifleri sayesinde - Mısır, Çin, Yunan 
veya Fars’ta, suda doğumların uygulandığına dair 
kanıtlar var. Sudaki doğum, sıcaklığın insan vücu-
dunun sıcaklığına yakın olduğu suda yaşayan bir 
ortamda hamileliği tamamlamanın bir alternati-
fidir. Şimdi, birçok ülkede suda doğum popüler, 
ancak Polonyalı kadınlar bu doğum yöntemi ko-
nusunda şüpheci.
AMAÇ: Çalışmamızın amacı, Polonyalı kadınların 
bilgi düzeyini ve suda doğum yapmanın yararları 
hakkındaki görüşlerini değerlendirmektir.
Metodoloji ve gereçler: Çalışma, tanısal anket 
yönteminin, anket tekniğinin kullanımını içeri-
yordu. Çalışma Ekim 2018 - Ocak 2019 arasındaki 
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the questionnaire technique. The study was 
conducted among 540 women in the period from 
October 2018 to January 2019. The respondents 
agreed and willing to participate in the research 
and were informed about the anonymity of the 
study.
CONCLUSIONS. All respondents didn’t spent 
childbirth in water. Many of our respondents 
have heard about benefits such as pain relief 
with water. Most responded that they would 
not have decided to delivery in water, because 
they fear complications arose in a child. It is 
worth noting that the surveyed women do 
not have information about the safety and 
conditions predisposing to delivery in the water, 
and those who have this knowledge derived it 
from unreliable sources such as the Internet 
or television. The fact, that pregnant women 
do not decide to chilbirth in water, medical 
staff in Poland do not feel the need to focus in 
this specialization. However, the use of water 
immersion as a method of alleviating pain in the 
first part of delivery is very popular in Poland.

Key words. water, delivery, water immersion, pain 
relief.

540 kadın arasında yürütülmüştür. Katılımcılar 
araştırmaya katılmaya karar verdiler ve çalışma-
ya istekliydiler ve araştırmanın gizliliği konusun-
da bilgilendirildiler.

SONUÇLAR: Tüm katılımcılar doğumu suda 
yapmamışlardı. Ankete katılanların birçoğu su-
yun ağrı kesici yararlarını duymuş. Çoğu kadın 
doğuma suda girmeye karar vermeyeceklerine 
söyledi, çünkü çocuklarda ortaya çıkan kompli-
kasyonlardan korkuyorlar. Ankete katılan kadın-
ların, suda doğumda güvenlik ve koşullar hakkın-
da bilgi sahibi olmadıklarını ve bu bilgiye sahip 
olanların, Internet veya televizyon gibi güvenilir 
olmayan kaynaklardan elde edildiğini belirtmek 
önemlidir. Hamile kadınların suda doğumlara 
karar vermemeleri, Polonya’daki sağlık perso-
nellerinde bu uzmanlığa odaklanma gereğini 
hissettirmiyor. Bununla birlikte, suya batırmanın, 
doğumun ilk bölümünde ağrıyı hafifletme yön-
temi olarak kullanılması Polonya’da çok popüler.

Anahtar kelimeler su, doğum, suya daldırma, ağrı 
kesici.
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