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Összefoglalás 

 

Kutatásunk az édesanyák körében az észlelt stressz mértékét vizsgálta a szülés utáni időszakban 

és azt befolyásoló tényezőket próbálta megismerni elsődlegesen a várandósság alatti 

veszélyeztető faktorok, a társas támogatás és az anyák ismereteivel való összefüggésében. Az 

esetcsoport felkutatása nem véletlenszerű, célirányos, szakértői mintavétel történt. 167 olyan 

édesanya töltötte ki a standardizált és saját szerkesztésű kérdőívet 2019 márciusa és decembere 

között. Intézetben szültek, 6 hét- 12 hónap közötti gyermeket neveltek. Az adatok elemzéséhez 

a két változó összefüggéseinek megállapítására χ2-próbát és korrelációszámítást alkalmaztunk 

(p<0,05), melyet Microsoft Excel 2016 és SPSS 20.0 programmal készítettünk. Az anyák 

posztpartum időszak változásaival, valamint a gyermekgondozással kapcsolatos tudása 

megfelelő.  Eredményeink alapján a szülést követő időszak magasabb észlelt stressz szinttel 

járt, de nem függött össze a paritások (p>0,05), a sikertelen várandósságok számával (p>0,05). 

A graviditas alatt jelentkező veszélyeztető tényezők gyakoriságával ((p>0,05), a szülés utáni 

időszak élettani változásaival kapcsolatos tudás mértékével (p>0,05) és a lakókörnyezet 

közelében található zöldkörnyezet előfordulásával sem (p>0,05) mutatott kapcsolatot. Nem 

befolyásolta többek között a stressz mértékét az sem, hogy a kismamák kiktől kapták a nagyobb 

érzelmi támogatást (p>0,05). A kismamák stressz szintje magasabb az átlagnál, amely nem volt 

kapcsolatba hozható a vizsgált tényezőimmel. Eredményeink mutatják, hogy további 

tanulmányokra van szükség, ahhoz, hogy pontosabban meg tudjuk határozni az észlelt stressz 

szinttel kapcsolatba hozható kockázati tényezőket. 
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Definition of risk groups in the postpartum period amongs those effected  

by higher detected stress 

 

Summary 

 

Our research examined the extent of stress perceived by mothers in the postpartum period and 

attempted to understand the influencing factors in the context of risk factors during pregnancy, 

social support, and maternal knowledge. We used a one-time, non-random, targeted, expert 

sampling method of 167 mothers who had given birth in an institution and raised children aged 

between 6 weeks and 12-months. They have completed the standardized and self-edited 

questionnaire between March 2019 and December 2019. We used a Chi-square test and 

correlation analysis (p <0,05) to determine the correlation between the two variables and 

presented the frequency with a confidence interval using Microsoft Excel 2016. The statistical 

analysis was performed with SPSS 20.0. program. The knowledge of mothers about the 

physiological changes in the postpartum period and childcare was satisfactory. Based on my 

results, the postpartum period was associated with higher perceived stress levels without any 

connection to parities (p> 0.05), the number of failed pregnancies (p> 0.05). No correlation was 

observed to the frequency of risk factors during the pregnancy period (p> 0.05), to the level of 

knowledge about physiological changes in this period (p> 0.05), or to the proximity of green 

environments in the home area (p> 0.05). The level of stress was also not influenced by the fact 

who supported emotionally the expectant mothers (p> 0.05). The stress level of the expectant 

mothers seems to be higher than the average, but it is not related to the factors we have studied. 

Further studies are needed to accurately identify the risk factors. 
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