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Scenariusz Nadciśnienie tętnicze w ciąży 

Główny problem 
medyczny 

- bardzo silne bóle głowy 
- zaburzenia widzenia 
- ból w nadbrzuszu w okolicy wątroby 
- złe samopoczucie, gorsza koncentracja 
- Pacjentka deklaruje przynależność do Świadków Jehowy 

Opis scenariusza 
(wprowadzenie) 

Pacjentka  Alicja Nowak: 
- pacjentka, lat 25, CI, PI, 22 Hbd,  
- od godz. 14.30 przyjmowana na oddział ciąży powikłanej z powodu 
bardzo złego samopoczucia, przekazana przez Zespół Ratunkowy 
Pogotowia Wojewódzkiego (2 ratownicy medyczni) 
- z wywiadu wynika, że nie chorowała dotąd na choroby przewlekłe, nie 
zażywała leków na stałe, nie była hospitalizowana, 
 
- w badaniu położniczo-ginekologicznym wykonanym na Izbie Przyjęć: 
część pochwowa zachowana, kanał szyjki macicy zamknięty, napięcie 
mięśnia macicy prawidłowe, wielkość macicy adekwatna do tygodnia 
ciąży, FHR (+), 
- pomiar parametrów stanu ogólnego wykonanych na Izbie Przyjęć: 
wartości ciśnienia tętniczego krwi: 140/90 mmHg, temp. 36,6C, oddechy 
16/min, zabarwienie powłok skórnych prawidłowe 
 
- wyniki badań laboratoryjnych wykonane w dniu wczorajszym przez 
ciężarną przedstawiają się następująco: morfologia krwi prawidłowa, 
wynik AspAT i ALAT powyżej górnej granicy normy 

Efekty kształcenia D.W29. wyjaśnia patomechanizm, diagnostykę i sposoby terapii w 
przebiegu ciąży, porodu i połogu z nadciśnieniem, konfliktem 
serologicznym, trombocytopenią, chorobą zatorowozakrzepową, 
cukrzycą i wadami serca; 
D.W101. zna właściwości grup leków i ich działanie na układy i narządy 
chorego w różnych schorzeniach, w zależności od wieku i stanu zdrowia, 
z uwzględnieniem działań niepożądanych, interakcji z innymi lekami i 
dróg podania; 
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.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 25, CI PI, 22 Hbd 
Przyjmowana o godz. 14.30 dnia dzisiejszego na oddział ciąży powikłanej 
– obecnie w trakcie przekazania przez Zespół Ratunkowy Pogotowia 
Wojewódzkiego (2 ratownicy medyczni)  
Pacjentka leży w łóżku, jest osłabiona, skulona,  skarży się na silny ból 
całej głowy, zaburzenia widzenia, ból w nadbrzuszu w okolicy wątroby, 
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gorszą koncentrację. 
Pacjentka deklaruje przynależność do Świadków Jehowy 
Przy przyjęciu na Oddział Patologii Ciąży przekazane zostały dokumenty 
z Izby Przyjęć w których zawarte są informacje dotyczące:  
- badanie położniczo-ginekologiczne: część pochwowa zachowana, kanał 
szyjki macicy zamknięty, napięcie mięśnia macicy prawidłowe, wielkość 
macicy adekwatna do tygodnia ciąży, FHR (+), 
- pomiar ciśnienia tętniczego krwi: 140/90 mmHg, tt 72u/min, temp. 
36,6C, oddechy 16/min, zabarwienie powłok skórnych prawidłowe. 
 
- wyniki badań laboratoryjnych wykonane w dniu wczorajszym przez 
ciężarną przedstawiają się następująco: morfologia krwi prawidłowa, 
wynik AspAT i ALAT powyżej górnej granicy normy 
- pacjentka dba o siebie, realizuje wizyty lekarskie w sposób regularny 

Wprowadzenie dla 
Instruktora : 
-istotne elementy, 
postępowanie, zadania 

Cele dla Studentki: 
- rozpoznanie nadciśnienia tętniczego krwi będącego nadciśnieniem 
ciążowym (wystąpiło >20 Hbd), 
- pomiar podstawowych parametrów życiowych ze szczególnym 
uwzględnieniem regularności pomiaru RR, 
- skontaktowanie się z lekarzem dyżurującym w celu wdrożenia leków 
obniżających ciśnienie, 
- zabezpieczenie wkłucia dożylnego typu wenflon, 
- podanie płynów  np. 500 ml NaCl 0,9% celem nawodnienia,  
-podłączenie zapisu KTG celem oceny aktualnej czynności serca płodu, 
- realizacja zlecenia lekarskiego, podaż leków wskazaną drogą i we 
właściwej dawce, 
- komunikacja z pacjentką, 
- komunikacja w zespole 

Informacje dla technika: 
- wymagania sprzętowe, 
przygotowanie sali 

- symulator kobiety ciężarnej, ubranej w koszulę szpitalną, 
- parawan,  
-dostępność aparatu do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi, 
termometru, zegara ściennego z sekundnikiem, 
- 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 aparatu kardiotokograficznego,  
- sprawny telefon, 
- zlecenie lekarskie w formie pisemnej: 2 amp. MgSo4 + 500ml 0,9% 
NaCl i.v.  

Charakterystyka 
wstępna pacjenta (płeć, 
wiek, historia choroby) 

Alicja Nowak: 
-  kobieta 
-  25 lat 
-  ciężarna 22 Hbd 
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- brak chorób przewlekłych w wywiadzie 
Pacjentka deklaruje przynależność do Świadków Jehowy 

Parametry symulatora: 
-początkowe  

− Płeć: kobieta 

− Wiek: 25 lat 

− Świadomość: zachowana 

− Zabarwienie powłok skórnych: blade 

− Temperatura ciała: 36.6C 

− Wartość ciśnienia tętniczego krwi: 140/90 mmHg 

− Tętno: 72 u/min 

− Oddechy: 16/min 

− Zapis KTG płodu - oscylacja fizjologiczna 

− Pacjentka odczuwa ruchy płodu  

− Pacjentka skarży się na ból głowy, ból w prawym nadbrzuszu, 
zaburzenia widzenia 

Parametry symulatora: 
-początkowe oraz 
planowany trend 

PO 5 MINUTACH od rozpoczęcia scenariusza : 
- wartość ciśnienia tętniczego krwi: 150/95 mmHg, po kolejnych 5 
minutach 160/110 mmHg, po kolejnych 5 minutach 170/115 mmHg. 
  
- nasilanie się dolegliwości bólowych, szczególnie głowy, 
- nasilają się zaburzenia widzenia, pojawiają się mroczki przed oczami, 
- zabarwienie powłok skórnych : różowe 
- temperatura ciała: 36.6C 
- tętno: 74 u/min 
- oddechy: 18/min 
- zapis KTG - oscylacja fizjologiczna  
 
- po podaży zleconego leku przez lekarza następuje obniżenie się 
wartości RR do 145/90 mmHg 
- samopoczucie się polepsza, ból głowy ustępuje, poprawia się ostrość 
widzenia 
 

 

Dodatkowe informacje: 

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

- Karta Ciąży 

- wyniki prywatnych badań laboratoryjnych Pacjentki 

 

Wersje scenariusza: 

1. Zakończenie pozytywne:  
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- rozpoznanie stanu nadciśnienia tętniczego (ciążowego, >20 Hbd) 

- podjęcie prawidłowych czynności w rozpoznanej jednostce chorobowej: pomiar RR 

regularny, częsty; konsultacja lekarska; zabezpieczenie wkłucia dożylnego; podaż zleconych 

leków; monitoring KTG 

- pomiar pozostałych podstawowych parametrów życiowych, 

- komunikacja w zespole i z pacjentką 

- zapewnienie warunków intymnych i ciszy Pacjentce 

 

2. Zakończenie prawdopodobne: 

- zawiadomienie lekarza i przekazanie roli lekarzowi 

 

3. Zakończenie negatywne:  

- brak rozpoznania jednostki chorobowej,  

- brak konsultacji z lekarzem, 

- brak poprawnie zebranego wywiadu, 

- brak wiedzy i umiejętności względem interpretacji zapisu KTG 

 

 

 

!!!    Koła ratunkowe: 

1. Podpowiedź (pomoc): 

- sugestia dyżurującej położnej „jaka była wartość podstawowych parametrów życiowych 

przy przyjęciu na Izbę Przyjęć?” 
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Lista kontrolna 

lp Rodzaj czynności do wykonania Wykonanie 
czynności 

Punkt 
krytyczny 

1 Rozpoznanie  nadciśnienia tętniczego krwi – nadciśnienia 
ciążowego (zebranie wywiadu) 

   

2 Prawidłowe podjęcie czynności diagnostyczno-
leczniczych w tym:  

   

A. Regularny, częsty pomiar wartości ciśnienia 
tętniczego krwi 

   

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

   

C. Podjęcie poprawnych działań : 
Organizacja pilnej konsultacji lekarskiej 

   

D. Podaż zleconych leków zgodnie z treścią zlecenia 
lekarskiego 

   

3 Prawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej w 
tym uzupełnienie karty zleceń 

   

4 Prawidłowa komunikacja z zespołem    

5 Prawidłowa komunikacja z ciężarną , poszanowanie 
godności pacjentki 

   

6 Zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego    

7 Udokumentowanie wszelkich czynności w dokumentacji 
pacjentki 

   

8 Zapewnienie odpowiednich warunków ciężarnej: 
zapewnienie poczucia intymności, ciszy, zasłonięcie 
okien celem uniknięcia ostrego światła 

   

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

   

 

 

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

 

Ocena egzaminu dyplomowego:……………………………………………………………………………………… 
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Skład komisji egzaminacyjnej: 

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

2………………………………………………………………………………………………………. 

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: FRH (+), NIE STWIERDZONO ODHYLEŃ WZGLĘDEM BIOMETRII PŁODU 

 

3. Wyniki badań prywatnych Pacjentki: morfologia krwi prawidłowa, wynik AspAT i ALAT 

powyżej górnej granicy normy 
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INDYWIDUALNA KARTA ZLECEŃ LEKRASKICH: 

 

1. 2 amp MgSO4 + 500 ml 0.9% NaCl i.v, 

 

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

 


