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Pomocnym narzędziem w tworzeniu wewnętrznych wytycznych jest 
The Obstetrical Patient in the ED, wspólne stanowisko Emergency Nurses 
Association (ENA) oraz Association of Women’s Health, Obstetric and Neo-
natal Nurses (AWHONN)[14].

OPIEKA NAD KOBIETĄ CIĘŻARNĄ PO URAZIE
Urazy są wiodącą, niepołożniczą przyczyną zgonu kobiet ciężarnych 
w Stanach Zjednoczonych[6, 9, 13, 29]. Urazy w czasie ciąży stanowią duży 
problem głównie dlatego, że zespoły pogotowia ratunkowego często nie 
są przygotowane do opieki nad kobietą ciężarną i nie są zaznajomione ze 
specyficznymi dla ciąży zmianami fizjologicznymi w organizmie kobie-
ty. Podobnie zespoły położnicze nie są przygotowane do opieki nad ofia-
rami wypadków. Niektóre urazy są charakterystyczne dla kobiet w ciąży: 
urazy macicy, oddzielenie łożyska, obumarcie płodu. Istotnym czynni-
kiem jest wzięcie pod uwagę stanu zaawansowania ciąży. Konieczne jest 
podjęcie decyzji dotyczącej zasadności interwencji operacyjnej w celu 
ratowania płodu. Dodatkowo, należy wziąć pod uwagę, że wpływ urazu 
na płód nie musi być natychmiastowy. W przypadku tępych urazów brzu-
cha, a także w przypadku obecności krwawienia z pochwy należy zbadać 
krew pod kątem obecności krwi płodowej, a płód musi być monitorowa-
ny przez kilka godzin. W takiej sytuacji nie można zmniejszyć czujności 
tylko na podstawie prawidłowego zapisu tętna płodu (zapis kategorii I). 
Stany urazowe specyficzne dla ciąży obrazuje tabela 8-1.

Transport, ocena stanu i terapia u ciężarnej
Ratownicy medyczni, chcący zapewnić właściwą opiekę ciężarnej, po-
winni się zapoznać z koncepcjami zaprezentowanymi w tym rozdziale. 
U wszystkich ciężarnych ofiar wypadków niezwykle ważne jest monitoro-
wanie czynności układu krążenia oraz oddechowego, a także rozważenie 
możliwości wystąpienia ukrytego krwotoku i wstrząsu. W drodze do szpi-
tala u wszystkich ciężarnych ofiar wypadków należy rozpocząć podawanie 
tlenu i zapewnić dostęp do żyły. Wczesne zaalarmowanie szpitala o trans-
porcie ciężarnej umożliwia zespołowi ratunkowemu poinformowanie per-
sonelu oddziału położniczego o konieczności podjęcia natychmiastowej 
wspólnej interwencji bezpośrednio po przybyciu do placówki. Osoby od-
powiadające za transport z miejsca zdarzenia muszą zdawać sobie spra-
wę z konieczności transportowania ciężarnej powyżej 20 tygodnia ciąży 
na boku lub też w pozycji przechylonej o 15° w bok, żeby zapobiec wystą-
pieniu zespołu żyły głównej dolnej[24]. Należy ocenić czynność skurczową 
macicy i zapytać ciężarną o ruchy płodu. Parametry życiowe ocenia się 
z taką samą częstością jak u kobiet niebędących w ciąży, natomiast stan 
macicy i płodu ocenia się tak często, jak to możliwe. Do oceny wieku ciąży 
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