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Scenariusz Zagrażający poród przedwczesny u ciężarnej z cukrzycą przedciążową 

Główny problem 
medyczny 

- regularna czynność skurczowa macicy w 34 Hbd, 
- cukrzyca typu 1. od 7 r. ż.  
- Pacjentka wyznaje Islam 

Opis scenariusza 
(wprowadzenie) 

Pacjentka  Alicja Nowak: 
- pacjentka, lat 23, CII, PII, 34 Hbd,  
- o godz. 14.30 przyjmowana na Oddział Patologii Ciąży z powodu 
regularnej czynności skurczowej macicy, przywieziona transportem 
sanitarnym ze szpitala miejskiego w obecności lekarza internisty 
- z wywiadu wynika, że od 7 r.ż choruje na cukrzycę typu 1. Od 10 Hbd 
jest leczona za pomocą osobistej pompy insulinowej (dawka insuliny 
bazowej 24 U/24 h oraz bolusy doposiłkowe 1 U/WW do każdego 
głównego posiłku), 
 
- w badaniu położniczo-ginekologicznym wykonanym na Izbie Przyjęć: 
część pochwowa znacznie skrócona, ujście wewnętrzne szyjki macicy 
rozwarte na 2 cm, główka płodu przyparta do wchodu, pęcherz 
owodniowy utrzymany, śluz na wkładce podbarwiony krwiście,  
- w badaniu USG: FHR (+), biometria płodu odpowiada 31 Hbd, oscylacja 
prawidłowa.  
- wyniki badań laboratoryjnych (morfologia, glukoza) nie odbiegają od 
normy, 
- pomiar parametrów stanu ogólnego: wartości ciśnienia tętniczego 
krwi: 120/80 mmHg, temp. 36,6C, oddechy 16/min, zabarwienie powłok 
skórnych prawidłowe 

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 23, CII PII, 34 Hbd  (przebieg poprzedniej ciąży i porodu – 
prawidłowy), 
Pacjentka wyznaje Islam, 
Pacjentka przyjmowana o godz. 14.30 dnia dzisiejszego na oddział 
Patologii Ciąży, przywieziona transportem sanitarnym ze szpitala 
miejskiego w obecności lekarza internisty 
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Pacjentka leży w łóżku, zgłasza odczuwanie regularnej czynności 
skurczowej macicy. 
Przy przyjęciu na OPC przekazane zostały dokumenty z Izby Przyjęć w 
których zawarte są informacje:  
- w badaniu położniczo-ginekologicznym : część pochwowa znacznie 
skrócona, ujście wewnętrzne szyjki macicy rozwarte na 2 cm, główka 
płodu przyparta do wchodu, pęcherz owodniowy utrzymany, śluz 
podbarwiony krwiście, 
- w badaniu USG: FHR (+), biometria płodu odpowiada 31 Hbd, oscylacja 
prawidłowa, 
- wyniki badań laboratoryjnych (morfologia, glukoza) nie odbiegają od 
normy, 
- pomiar parametrów stanu ogólnego: wartości ciśnienia tętniczego 
krwi: 120/80 mmHg, temp. 36,6C, oddechy 16/min, zabarwienie powłok 
skórnych prawidłowe, 
- widoczna osobista pompa insulinowa (włączona) 

Wprowadzenie dla 
Instruktora : 
-istotne elementy, 
postępowanie, zadania 

Cele dla Studentki: 
- rozpoznaje zagrażający poród przedwczesny u ciężarnej z cukrzycą 
przedciążową, 
 
- wykonuje pomiar podstawowych parametrów życiowych, 
- kontaktuje się z lekarzem dyżurującym w celu wdrożenia leków 
hamujących czynność skurczową macicy, 
- zabezpiecza wkłucie dożylne typu wenflon, 
-monitoruje zapis KTG celem oceny aktualnej czynności serca płodu, 
- realizuje zlecenie lekarskie, podaje leki wskazaną drogą i we właściwej 
dawce ( 2 amp MgSO4 + 500 ml 0.9% NaCl i.v, Celeston 2*12 mg/24 h 
i.m.; 1 amp. Fenoterolu +250 ml 0.9%NaCl i.v.) 
- komunikacja z pacjentką, 
- komunikacja w zespole 

Informacje dla technika: 
- wymagania sprzętowe, 
przygotowanie sali 

- symulator kobiety ciężarnej, ubranej w koszulę szpitalną, 
- symulator ma zawieszoną osobistą pompę insulinową, 
- 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, gaziki, 
- 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 + 500 ml 0.9% 
NaCl i.v, Celeston 2*12 mg/24 h i.m.; 1 amp. Fenoterolu +250 ml 
0.9%NaCl i.v.) 
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Charakterystyka 
wstępna pacjenta (płeć, 
wiek, historia choroby) 

Alicja Nowak: 
-  kobieta 
-  23 lat 
-  ciężarna 34 Hbd 
- cukrzyca typu 1 w wywiadzie od 7 r.ż. 

Parametry symulatora: 
-początkowe  

− Płeć: kobieta 

− Wiek: 23 lat 

− Świadomość: zachowana 

− Zabarwienie powłok skórnych: blade 

− Temperatura ciała: 36.6C 

− Wartość ciśnienia tętniczego krwi: 120/80 mmHg 

− Tętno: 72 u/min 

− Oddechy: 16/min 

− Zapis KTG płodu - oscylacja fizjologiczna, wyraźna regularna 
czynność skurczowa co 4-5 minut, 

− Pacjentka odczuwa ruchy płodu  

Parametry symulatora: 
-początkowe oraz 
planowany trend 

PO 5 MINUTACH od rozpoczęcia scenariusza : 
- nasilanie się czynności skurczowej macicy widoczne w obrazie KTG, 
- zabarwienie powłok skórnych : różowe 
- temperatura ciała: 36.6C 
- tętno: 74 u/min 
- oddechy: 18/min 
- po realizacji zlecenia lekarskiego (podaż leków) następuje wyciszenie 
czynności skurczowej macicy, FHR (+) 
- samopoczucie pacjentki jest dobre 

 

Dodatkowe informacje: 

- Zapis KTG z Izby Przyjęć – wyraźna regularna czynność skurczowa macicy co 4-5 min, 

- Karta Ciąży 

Wersje scenariusza: 

1. Zakończenie pozytywne:  

- rozpoznanie zagrażającego porodu przedwczesnego u ciężarnej z cukrzycą przedciążową 

- podjęcie prawidłowych czynności położniczych: konsultacja lekarska; zabezpieczenie 

wkłucia dożylnego; podaż zleconych leków; monitoring KTG 

- pomiar pozostałych podstawowych parametrów życiowych, 

- komunikacja w zespole i z pacjentką 

 

2. Zakończenie prawdopodobne: 

- zawiadomienie lekarza i przekazanie roli lekarzowi 
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3. Zakończenie negatywne:  

- brak rozpoznania zagrażającego porodu przedwczesnego wraz z chorobą współistniejącą: 

cukrzycą typu 1.  

- brak organizacji konsultacji  lekarskiej, 

- brak poprawnie zebranego wywiadu, 

- brak wiedzy i umiejętności względem interpretacji zapisu KTG 

 

 

 

!!!    Koła ratunkowe: 

1. Podpowiedź (pomoc): 

- sugestia dyżurującej położnej „  odczuwa Pani regularną czynność skurczową…. czy jest 

Pani pewna, że  to 34 tydzień ciąży?” 
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Lista kontrolna 

lp Rodzaj czynności do wykonania Wykonanie 
czynności 

Punkt 
krytyczny 

1 Rozpoznanie  zagrażającego porodu przedwczesnego u 
ciężarnej z cukrzycą przedciążową (zebranie wywiadu) 

   

2 Prawidłowe podjęcie czynności diagnostyczno-
leczniczych w tym:  

   

A. Monitorowanie poprzez KTG czynności serca 
płodu i aktywności mięśnia macicy 

   

B. Prawidłowa technika wykonania pomiarów 
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 spokoju, eliminacja bodźców stresowych 

   

9 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………………………………………………………………………………………………………. 

3………………………………………………………………………………………………………. 

 

Opole, data:………………………………………………………….. 
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DOKUMENTACJA PACJENTKI: 

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

PARAMETRÓW; WIZYTY REALIZOWANE ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM STANDARDEM 

OPIEKI  OKOŁOPORODOWEJ 

A. Informacja dotycząca osobistej pompy insulinowej: dawka insuliny bazowej 24 U/24 h 

oraz bolusy doposiłkowe 1 U/WW do każdego głównego posiłku), 

 

 

2. IZBA PRZYJĘĆ: ZAPIS KTG 
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INDYWIDUALNA KARTA ZLECEŃ LEKRASKICH: 

 

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

2.  Celeston 2*12 mg/24 h i.m.; 

3.  1 amp. Fenoterolu +250 ml 0.9%NaCl i.v. 

 

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


