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Scenariusz Zakażenie układu moczowego w ciąży (ZUM) 

Główny problem 
medyczny 

- dolegliwości bólowe podczas mikcji, 
- uczucie nieustannego parcia na pęcherz moczowy, 
- C III, P I (poprzednie ciąże utracone około 20 Hbd z niewyjaśnionych 
przyczyn) 
- temperatura ciała: 38,3C 
Pacjentka wyznaje Hinduizm 

Opis scenariusza 
(wprowadzenie) 

Pacjentka  Alicja Nowak: 
- pacjentka, lat 26, CIII, PI, 21 Hbd,  
- o godz. 14.30 przyjmowana na Oddział Patologii Ciąży z powodu 
odczuwania silnych dolegliwości bólowych podczas mikcji oraz uczucie 
nieustannego parcia na pęcherz moczowy, przywieziona Pogotowiem 
Ratunkowym w towarzystwie Ratownika Medycznego 
- z wywiadu wynika, że obecnie jest w III ciąży. Poprzednie dwie ciąże 
utracone (obie około 20 Hbd) z nie do końca wyjaśnionych powodów.  
 
Badania wykonane na Izbie Przyjęć: 
- w badaniu położniczo-ginekologicznym : część pochwowa zachowana, 
kanał szyjki macicy zamknięty, pęcherz owodniowy utrzymany, obfite 
upławy pochwowe o nieprzyjemnym zapachu, 
- w badaniu USG: FHR (+). Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości 
strukturalnych, wielkość płodu odpowiednia do wieku ciążowego.  
- wyniki badań laboratoryjnych (tryb cito): CRP – 15mg/l; morfologia w 
normie, badanie ogólne moczu: białko (+), leukocyty 20-30 w polu 
widzenia i liczne bakterie.  
- pomiar parametrów stanu ogólnego wykonanych: wartości ciśnienia 
tętniczego krwi: 120/80 mmHg, temp. 38,3C, oddechy 16/min, 
zabarwienie powłok skórnych prawidłowe 

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.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 
 

Pacjentka, lat 26, CIII PI, 21 Hbd, 
O godz. 14.30 dnia dzisiejszego przyjmowana na Oddział Patologii Ciąży, 
przywieziona Pogotowiem Ratunkowym w towarzystwie Ratownika 
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(informacja dla 
Studentki) 

Medycznego, 
Pacjentka wyznaje Hinduizm, 
Pacjentka leży w łóżku, zgłasza odczuwanie silnych dolegliwości 
bólowych podczas mikcji oraz uczucie nieustannego parcia na pęcherz 
moczowy, 
Wyniki badań z Izby Przyjęć: w badaniu położniczo-ginekologicznym: 
część pochwowa zachowana, kanał szyjki macicy zamknięty, pęcherz 
owodniowy utrzymany, obfite upławy pochwowe o nieprzyjemnym 
zapachu, 
- w badaniu USG: FHR (+). Nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości 
strukturalnych, wielkość płodu odpowiednia do wieku ciążowego.  
- wyniki badań laboratoryjnych: CRP – 15mg/l; morfologia w normie, 
badanie ogólne moczu: białko (+), leukocyty 20-30 w polu widzenia i 
liczne bakterie.  
- pomiar parametrów stanu ogólnego: wartości ciśnienia tętniczego 
krwi: 120/80 mmHg, temp. 38,3C, oddechy 16/min, zabarwienie powłok 
skórnych prawidłowe 

Wprowadzenie dla 
Instruktora : 
-istotne elementy, 
postępowanie, zadania 

Cele dla Studentki: 
- rozpoznaje zapalenie pęcherza moczowego  (ZUM) w ciąży, 
- wykonuje pomiar podstawowych parametrów życiowych, 
- kontaktuje się z lekarzem dyżurującym w celu wdrożenia terapii 
farmakologicznej, 
-monitoruje zapis KTG celem oceny aktualnej czynności serca płodu, 
- realizuje zlecenie lekarskie: podaż leków wskazaną drogą i we 
właściwej dawce ( 1 amp. Gynalgin p.v.; 1 opakowanie Monural p.o; 2 
tabl. Furagin p.o, 1 tabl. Paracetamol p.o), wykonuje badanie- posiew 
moczu u pacjentki, 
- edukuje pacjentkę w zakresie zasad prawidłowej higieny okolic 
intymnych podczas ciąży, 
- 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, 
- dostępność zleconych leków: 1 amp. Gynalgin p.v.; 1 opakowanie 
Monural p.o; 2 tabl. Furagin p.o,  1 tabl. Paracetamol p.o, 
- dostępność pojemnika na mocz (mocz na posiew) 
- dostępność aparatu kardiotokograficznego,  
- sprawny telefon, 
- zlecenie lekarskie w formie pisemnej: ( 1 globulka Gynalgin p.v.;                                   
1 opakowanie Monural p.o; 2 tabl. Furagin p.o, 1 tabl. Paracetamol p.o), 
mocz na posiew 

Charakterystyka 
wstępna pacjenta (płeć, 
wiek, historia choroby) 

Alicja Nowak: 
-  kobieta 
-  26 lat 
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-  ciężarna 21 Hbd 
-  brak chorób przewlekłych w wywiadzie 
- Pacjentka wyznaje Hinduizm 

Parametry symulatora: 
-początkowe  

− Płeć: kobieta 

− Wiek: 26 lat 

− Świadomość: zachowana 

− Zabarwienie powłok skórnych: blade 

− Temperatura ciała: 38.3C 

− Wartość ciśnienia tętniczego krwi: 120/80 mmHg 

− Tętno: 72 u/min 

− Oddechy: 16/min 

− FHR (+), 

− Ból w okolicy pęcherza moczowego, cewki moczowej, uczucie 
silnego parcia na mocz 

Parametry symulatora: 
-początkowe oraz 
planowany trend 

PO 5 MINUTACH od rozpoczęcia scenariusza : 
- nasilenie się dolegliwości bólowych w okolicy pęcherza moczowego, 
- trudności z oddaniem moczu, 
- zabarwienie powłok skórnych : różowe 
- temperatura ciała: 37.0C 
- tętno: 74 u/min 
- oddechy: 18/min 
- po realizacji zlecenia lekarskiego (podaż leków) następuje stopniowe 
wyciszanie się zgłaszanych dolegliwości bólowych, 
- samopoczucie pacjentki polepsza się 

 

Dodatkowe informacje: 

- Zapis KTG z Izby Przyjęć  

- Karta Ciąży 

Wersje scenariusza: 

1. Zakończenie pozytywne:  

- rozpoznanie zakażenia układu moczowego u ciężarnej, 

- podjęcie prawidłowych czynności położniczych: konsultacja lekarska celem wdrożenia 

farmakoterapii; podaż zleconych leków; monitoring KTG lub FHR (echosonda), 

- pomiar podstawowych parametrów życiowych, 

- edukacja pacjentki w zakresie higieny narządów płciowych i prawidłowej techniki oddania 

moczu na posiew, 

- komunikacja w zespole i z pacjentką 

 

2. Zakończenie prawdopodobne: 
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- zawiadomienie lekarza i przekazanie roli lekarzowi 

 

3. Zakończenie negatywne:  

- brak rozpoznania symptomów zakażenia układu moczowego u ciężarnej,  

- brak organizacji konsultacji  lekarskiej, 

- brak poprawnie zebranego wywiadu, 

- brak edukacji pacjentki, 

- brak podaży leków zgodnych z treścią zlecenia, 

- brak wiedzy i umiejętności względem interpretacji zapisu KTG 

 

 

 

!!!    Koła ratunkowe: 

1. Podpowiedź (pomoc): 

- sugestia dyżurującej położnej „ czy dolegliwości bólowe szczególnie wzmagają się 

podczas oddawania moczu lub zaraz po zakończeniu mikcji?” 
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Lista kontrolna 

lp Rodzaj czynności do wykonania Wykonanie 
czynności 

Punkt 
krytyczny 

1 Rozpoznanie  zakażenia układu moczowego u ciężarnej 
(zebranie wywiadu) 

   

2 Prawidłowe podjęcie czynności diagnostyczno-
leczniczych w tym:  

   

A. Prawidłowa technika wykonania pomiarów 
podstawowych parametrów życiowych: TT, 
temp. ciała, zabarwienie powłok skórnych, 
oddechy 

   

B. Podjęcie poprawnych działań : 
Organizacja konsultacji lekarskiej 

   

C. Podaż zleconych leków zgodnie z treścią zlecenia 
lekarskiego 

   

D. Prawidłowe wykonanie oraz interpretacja 
badania KTG lub FHR (echosonda) 

   

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………………………………………………………………………………………………………. 
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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: Wyniki badań laboratoryjnych (tryb cito): CRP – 15mg/l; morfologia w normie, 

badanie ogólne moczu: białko (+), leukocyty 20-30 w polu widzenia i liczne bakterie. 

 

3. IZBA PRZYJĘĆ: FHR (+), BRAK ODCHYLEŃ OD NORMY W BIOMETRII PŁODU 
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INDYWIDUALNA KARTA ZLECEŃ LEKARSKICH: 

1. 1 amp. Gynalgin p.v.;  

2. 1 opakowanie Monural p.o; 

3.  2 tabl. Furagin p.o,  

4. 1 tabl. Paracetamol p.o), 

5. mocz na posiew 

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


