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ODDZIAŁ PATOLOGII CIĄŻY 
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Opracował: Zespół UO  

 

Scenariusz Tachykardia płodu - odwodnienie u ciężarnej 

Główny problem 
medyczny 

- zawroty głowy 
- lekki ból całej głowy 
- osłabienie, uczucie zmęczenia 
- odczuwana wyraźna suchość  w ustach, suchość śluzówek 
- zmniejszona ilość oddawanego moczu 
- pacjentka wyznaje religię chrześcijańską, wyznanie prawosławne 

Opis scenariusza 
(wprowadzenie) 

Pacjentka  Alicja Nowak: 
- pacjentka, lat 31, CI PI, 35 Hbd, od godz. 5ej rano aktywna zawodowo, 
przyjęta dziś do oddziału patologii ciąży z powodu rozpoznanej 
tachykardii w wykonanym zapisie KTG w warunkach Izby Przyjęć, 
- zgłosiła się na Izbę Przyjęć z powodu subiektywnego odczucia 
osłabionych ruchów płodu od rana dnia dzisiejszego, 
- pacjentka wyraźnie osłabiona, odwodniona, skarży się na ogólne 
osłabienie i ból głowy (zabarwienie powłok skórnych blade), 
- z wywiadu wynika, że pacjentka miała incydent zasłabnięcia w dniu 
wczorajszym w swoim domu, po godzinnym odpoczynku w łóżku                        
i spożyciu lekkiej kolacji, samopoczucie zdecydowanie się polepszyło, 
- ciężarna nie leczy się na żadne choroby przewlekłe, nie przyjmuje 
leków, 
- regularnie odbywa konsultacje lekarskie i spotkania z wybraną położną 

Efekty kształcenia D.W17. przedstawia udział położnej w profilaktyce i czynnościach 
diagnostyczno-leczniczych w przypadku powikłanego przebiegu ciąży, 
porodu oraz występowania chorób wynikających z reakcji organizmu 
kobiety na ciążę i chorób niepołożniczych; 
D.W27 omawia zasady monitorowania przebiegu porodu przez 
obserwacje i zastosowanie metod takich jak: KTG, USG, EKG 
wewnątrzmaciczne płodu i badania krwi włośniczkowej płodu; 
D.U25. realizuje zadania położnej w opiece profilaktycznej, 
diagnostycznej, terapeutycznej i rehabilitacyjnej nad kobietami w ciąży, 
po porodzie i w połogu wynikające z obowiązujących przepisów 
prawnych oraz standardów postępowania położniczego; 
D.U32. planuje i realizuje opiekę położniczą nad ciężarną, rodzącą i 
położnicą w przebiegu ciąży, porodu oraz połogu powikłanego 
współistniejącymi chorobami położniczymi i niepołożniczymi; 
D.U70. potrafi przygotowywać i podawać leki różnymi drogami, 
samodzielnie lub na zlecenie lekarza; 
D.K6. rzetelnie i dokładnie wykonuje powierzone obowiązki zawodowe; 

Wprowadzenie dla 
Studentki 
 
(informacja dla 
Studentki) 

Pacjentka, lat 31, CI PI, 35 Hbd 
Przebywa od godz. 6.55 dnia dzisiejszego na oddziale ciąży powikłanej. 
Pacjentka leży w łóżku, jest osłabiona, skarży się na lekki ból całej głowy 
oraz znaczną suchość w ustach co utrudnia jej mówienie, suchość 
śluzówek, rzadko oddaje mocz.  
- pacjentka wyznaje religię chrześcijańską, wyznanie prawosławne 
Ciężarna zgłosiła się na Izbę Przyjęć z powodu subiektywnego odczucia 
osłabionych ruchów płodu od bardzo wczesnych godzin porannych. 
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Przy przyjęciu na Izbie Przyjęć odsłuchano czynność serca płodu FHR (+), 
wykonano zapis KTG - wykazał tachykardię u płodu; brak czynności 
skurczowej macicy. W badaniu USG – nie stwierdzono żadnych 
nieprawidłowości w ocenie biometrii płodu. 
W badaniu położniczo-ginekologicznym część pochwowa zachowana, 
kanał szyjki macicy zamknięty, pęcherz owodniowy zachowany.  
- Dyżur na oddziale Patologii Ciąży pełni także Pielęgniarka. 

Wprowadzenie dla 
Instruktora : 
-istotne elementy, 
postępowanie, zadania 

Cele dla Studentki: 
- rozpoznanie stanu odwodnienia ciężarnej na podstawie zebranego 
wywiadu (pacjentka aktywna zawodowo każdego dnia od 5ej rano, 
pracuje w prywatnej firmie przez 10h dziennie; odżywia się 
nieregularnie, od wczoraj spożyła bardzo małą ilość płynów. Dzisiejszego 
dnia nie zdążyła się nawodnić z uwagi na pośpiech związany z dojazdem 
do placówki szpitalnej z powodu braku ruchów płodu) 
- wykonanie pomiaru podstawowych parametrów życiowych, 
-nawodnienie pacjentki (uzupełnienie płynów) podanie płynów/ 
podłączenie np. 500 ml NaCl 0,9% celem nawodnienia LUB podaż wody 
pitnej w porozumieniu z Pacjentką, 
- podłączenie zapisu KTG celem oceny aktualnego typu oscylacji, ocena 
dobrostanu płodu, 
- komunikacja z pacjentką, 
- komunikacja w zespole 

Informacje dla technika: 
- wymagania sprzętowe, 
przygotowanie sali 

- symulator kobiety ciężarnej, ubranej w koszulę szpitalną, 
- parawan, 
- stojak na kroplówkę, 
- dostępność sprzętu medycznego: staza, wenflony, okleina do wkłuć 
dożylnych, środki do dezynfekcji skóry, 
- dostępność pojemników przeznaczonych do utylizacji różnych 
materiałów w tym materiału skażonego (pojemnik twardościenny), 
- dostępność płynów dożylnych w tym  NaCl 0,9% (500 ml lub 250ml) 
- dostępność kubka i wody pitnej 
- dostępność aparatu kardiotokograficznego 
-dostępność aparatu do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, 
termometru, zegara ściennego z sekundnikiem 
- sprawy telefon 

Charakterystyka 
wstępna pacjenta (płeć, 
wiek, historia choroby) 

Alicja Nowak: 
-  kobieta 
-  31 lat 
-  ciężarna 35 Hbd 
- brak chorób przewlekłych w wywiadzie 
- pacjentka wyznaje religię chrześcijańską, wyznanie prawosławne 

Parametry symulatora: 
-początkowe  

− Płeć: kobieta 

− Wiek: 31 lat 

− Świadomość: zachowana 
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− Zabarwienie powłok skórnych: blade 

− Temperatura ciała: 36.6C 

− Wartość ciśnienia tętniczego krwi: 100/59 mmHg 

− Tętno: 80 u/min 

− Oddechy: 16/min 

− Dyskomfort związany ze znaczną suchością w jamie ustnej, 

− Występuje ból głowy, osłabienie, uczucie zmęczenia, 

− W zapisie KTG nadal pojawia się tachykardia u płodu 

− Pacjentka odczuwa ruchy płodu wyraźnie 

Parametry symulatora: 
-początkowe oraz 
planowany trend 

PO 20 MINUTACH od rozpoczęcia scenariusza (po podaniu a następnie 
wchłonięciu się np. 500 ml NaCl 0,9% I.V lub po spożyciu 500 ml wody 
p.o): 
- zabarwienie powłok skórnych : różowe 
- temperatura ciała: 36.5C 
- wartość ciśnienia tętniczego krwi: 120/60 mmHg 
- tętno: 72 u/min 
- oddechy: 18/min 
- suchość jamy ustnej została zniwelowana, suchość śluzówek również, 
- pacjentka wyraźnie ożywiona, minął ból głowy, 
- pacjentka oddaje mocz, 
- w zapisie KTG oscylacja fizjologiczna z wyraźnymi akceleracjami 
 

 

Dodatkowe informacje: 

- Zapis KTG z Izby Przyjęć (wyraźna tachykardia u płodu), 

- Karta Ciąży 

Wersje scenariusza: 

1. Zakończenie pozytywne:  

- rozpoznanie stanu odwodnienia u ciężarnej na podstawie profesjonalnie zebranego 

wywiadu,  

- edukacja pacjentki w kwestii stylu życia i sposobu odżywiania się, 

- podaż płynów drogą i.v. lub p.o – decyzja w porozumieniu z pacjentką, 

- pomiar podstawowych parametrów życiowych, 

- wykonanie ponownego zapisu KTG i jego prawidłowa interpretacja, 

- komunikacja w zespole i z pacjentką 

 

2. Zakończenie prawdopodobne: 

- zawiadomienie lekarza i odstąpienie od roli położnej 
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3. Zakończenie negatywne:  

- brak podjęcia działań określonych Standardem Opieki Okołoporodowej ( brak zebrania 

wywiadu, zaburzony proces komunikacji z pacjentką itp.) 

- brak wiedzy i umiejętności względem interpretacji zapisu KTG 

- brak wiedzy względem czynności koniecznych do podjęcia przez położną w przypadku 

rozpoznanego stanu odwodnienia ciężarnej – postawa bierna. 

 

!!!    Koła ratunkowe: 

1. Podpowiedź (pomoc): 

- sugestia dyżurującej położnej „ile Pani dziś wypiła płynów?” LUB „jaki mogą być 

przyczyny  tachykardii ?” 
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Lista kontrolna 

lp Rodzaj czynności do wykonania Wykonanie 
czynności 

Punkt 
krytyczny 

1 Rozpoznanie stanu odwodnienia u ciężarnej (zebranie 
wywiadu) 

   

2 Prawidłowe podjęcie czynności diagnostyczno-
leczniczych w tym:  

   

A. Prawidłowe wykonanie i  interpretacja zapisu 
KTG 

   

B. Prawidłowy pomiar podstawowych parametrów 
życiowych: RR, TT, temp. ciała, zabarwienie 
powłok skórnych, oddechy 

   

C. Podjęcie poprawnych działań celem nawodnienia 
ciężarnej: 
- założenie wkłucia dożylnego typu wenflon i podłączenie 
wlewu kroplowego z 0,9% NaCl (i.v) 
LUB 
- w porozumieniu z ciężarną podaż wody pitnej w celu 
nawodnienia (p.o) 

   

3 Prawidłowa komunikacja z zespołem    

4 Prawidłowa komunikacja z ciężarną , poszanowanie 
godności pacjentki 

   

5 Zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego    

6 Udokumentowanie wszelkich czynności w dokumentacji 
pacjentki 

   

7 Poszanowanie godności religijnej i przestrzeganie 
należytych zachowań wobec wyznania oraz 
indywidualnych  potrzeb religijnych pacjentki 

   

 

 

Wynik egzaminu dyplomowego:……………………………………………………………………………………………… 

 

Ocena egzaminu dyplomowego:……………………………………………………………………………………… 

 

Skład komisji egzaminacyjnej: 

1………………………………………………………………………………………………………. 

2………………………………………………………………………………………………………. 
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3………………………………………………………………………………………………………. 

 

Opole, data:………………………………………………………….. 

DOKUMENTACJA PACJENTKI: 

1. KARTA CIĄŻY – NIE STWIERDZA SIĘ ŻADNYCH ODHYLEŃ OD NORMY W KWESTII WSZYSKICH 

PARAMETRÓW; WIZYTY REALIZOWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM STANDARDEM 

OPIEKI  OKOŁOPORODOWEJ 

 

2. IZBA PRZYJĘĆ: WYNIK KTG,  

 

 

 

 BADANIE USG: NIE STWIERDZONO ODHYLEŃ WZGLĘDEM BIOMETRII PŁODU 
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INDYWIDUALNA KARTA ZLECEŃ LEKARSKICH: 

***(WYDANA TYLKO W SYTUACJI, GDY STUDENTKA ZWRÓCI SIĘ O PORADĘ LEKARSKĄ) 

 

1. NAWODNIENIE PACJENTKI 0,9% NaCl 

(ZLECENIE W FORMIE PISEMNEJ, ZATWIERDZONE PIECZĄTKĄ I PODPISEM LEKARZA) 

 


