
Ocena stanu płodu w sytuacjach pozapołożniczych 189

i konieczności podjęcia interwencji położniczej bezpośrednio po przyby-
ciu do szpitala bardzo przydatna może być ocena wysokości dna macicy. 
Zwykła ocena, czy dno macicy jest powyżej czy poniżej pępka, może po-
móc w określeniu, czy ciąża jest powyżej 20 tygodnia.

Wstępna i dalsza ocena na oddziale ratunkowym

Ocena wstępna
Ocena wstępna stanu ciężarnej po urazie po przybyciu na oddział ratunko-
wy obejmuje ocenę stanu pacjentki, a nie płodu. Początkowa opieka nad ko-
bietą ciężarną nie różni się od opieki nad pacjentkami niebędącymi w ciąży, 
w związku z tym zdrowie matki będzie miało pierwszeństwo przed zdro-
wiem płodu, poza przypadkami pacjentek poddawanych resuscytacji krąże-
niowo-oddechowej wymagających przedśmiertnego cięcia cesarskiego.

Wstępna ocena stanu pacjentki z urazem obejmuje określaną skrótem 
A-B-C-D-E (od angielskich nazw) ocenę[3, 24]:

A (airway) – drożności dróg oddechowych,
B (breathing) – oddechu,
C (circulation) – krążenia,

TABELA 8-1 Stany pourazowe specyficzne dla ciąży

Oddzielenie się łożyska
Rezultat sił działających w przypadku, 

gdy macica jest zdeformowana przez 
siły zewnętrzne, powodujące oddzie-
lenie od łożyska

może spowodować zespół rozsianego wykrzepiania we-
wnątrznaczyniowego z powodu wysokiego stężenia 
tromboplastyny w łożysku

elektroniczne monitorowanie płodu jest najczulszą metodą 
wykrywania oddzielenia się łożyska

badanie ultrasonograficzne ma najwyższą specyficzność, 
ale słabą czułość

Krwawienie z pochwy jest słabym 
czynnikiem predykcyjnym oddziele-
nia się łożyska

może być późniejszym objawem; obserwować w kierunku 
zwiększającej się wysokości dna macicy, wzrastającej 
aktywności macicy, nasilającego się bólu

Pęknięcie macicy
Uraz tępy badanie ultrasonograficzne, badanie rentgenowskie; bada-

nie palpacyjne części płodu poza macicą; ocena bólu
Przeciek płodowo-matczyny
Cztery do pięciu razy częstszy u kobiet 

po urazie niż u kobiet bez urazu
anemia płodowa, śmierć lub izoimmunizacja

Zagrażająca zamartwica
Niespecyficzne powikłanie, ale naj-

częstsze
późny spadek częstotliwości pracy serca, tachykardia, spa-

dek zmienności
Skurcze macicy
Częste po urazie tępym oddzielenie się łożyska z potencjalną hipoksją płodu
Urazy płodu
Złamania czaszki, krwotok wewnątrz-

czaszkowy
częstsze w trzecim trymestrze

R_08.indd   189 05.05.2014   09:33


