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Późne macierzyństwo: świadomy wybór, czy efekt napotkanych przeszkód?
Coraz więcej kobiet w Polsce rodzi pierwsze dziecko po ukończeniu trzydziestego roku życia.
Wśród kobiet urodzonych w 1960r. tylko 3,7% kobiet urodziło pierwsze dziecko po ukończeniu 30
roku, w kohorcie kobiet urodzonych w 1975r. odsetek ten jest już dwukrotnie większy. Jakie mogą być
powody, dla których kobiety rodzą dzieci w coraz późniejszym wieku?
Dzięki badaniu ankietowemu przeprowadzonemu w ramach projektu FAMWELL
„Rozpowszechnianie się nowych zdarzeń demograficznych: późna płodność i bezdzietność” udało się
zebrać podstawowe informacje na temat płodności kobiet urodzonych w latach 1965-1974, które
urodziły pierwsze dziecko po ukończeniu 35-tego roku życia. Dane z badania pozwolą zespołowi
określić co wpływa na decyzje Polek o opóźnieniu macierzyństwa. W pierwszej kolejności
sprawdzono, w jakim stopniu powodem, dla którego kobiety w Polsce rodzą dzieci później może być
brak partnera oraz ewentualne problemy z płodnością.
Pierwsze analizy wskazują, że kluczowym czynnikiem wpływającym na opóźnienie
macierzyństwa był brak partnera. Badane respondentki zawierały swoje pierwsze związki stosunkowo
późno – ponad połowa zrobiła to po 30stym roku życia.
Respondentki te dosyć szybko wówczas decydowały się na urodzenie dziecka – moment ten
przypadał najczęściej w okresie pięciu lat od zawarcia związku (45% respondentek).
Okres czasu pomiędzy wstąpieniem w związek z ojcem dziecka a urodzeniem pierwszego dziecka.
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W przypadku co szóstej kobiety, która została matką po 35-tym roku życia, ona lub jej partner
korzystali z pomocy lekarskiej starając się o dziecko – dla tej grupy respondentek można
podejrzewać, że problemy z płodnością mogły opóźnić moment urodzenia pierwszego dziecka. Co
ciekawe jednak, 80% tych kobiet urodziło pierwsze dziecko w okresie nie dłuższym niż 5 lat od
rozpoczęcia leczenia, co może dowodzić, że długość okresu leczenia nie była głównym powodem
opóźnienia momentu narodzin dziecka – sama decyzja o podjęciu leczenia była podejmowana
relatywnie późno w cyklu życia.
Niecałe 15% kobiet urodziło dziecko co najmniej 10 lat po zawarciu związku małżeńskiego, z
czego tylko 1/3 korzystała z pomocy lekarskiej w ramach leczenia problemów z płodnością. Oznacza
to, że w całej badanej próbie, w przypadku około 10% kobiet, na opóźnienie urodzenia dziecka mogły
wpłynąć inne czynniki niż brak partnera lub problemy z płodnością. Identyfikacja tych czynników
będzie przedmiotem dalszych analiz w ramach projektu FAMWELL.
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