Karta identyfikacji czynników ryzyka powikłań
okołoporodowych
Nazwisko:
Imię/imiona:

Numer PESEL:
Potwierdzenie wystapienia czynników ryzyka
TYGODNIE CIĄŻY

Czynniki ryzyka identyfikowane na podstawie wywiadu
przeprowadzonego podczas ciąży.
1

choroby układu krążenia

2

nadciśnienie tętnicze

3

choroby nerek

4

choroby neurologiczne

5

zaburzenia psychiczne

6

zaburzenia zachowania

7

choroby wątroby

8

cukrzyca

9

zaburzenia krzepnięcia

10

trombofilie

11

zespół antyfosfolipidowy

12

otyłość

13

zakażenie wirusem HIV lub HCV

14

stan po leczeniu niepłodności

15

stan po co najmniej dwóch następujących po sobie poronieniach samoistnych

16

stan po porodzie przedwczesnym

17

uprzednie urodzenie dziecka martwego lub w ciężkiej zamartwicy

18

przebyty poród noworodka o masie urodzeniowej ciała większej niż 4000 g

19

przebyty poród noworodka z bardzo małą lub ekstremalnie małą masą urodzeniową ciała

20

ciążę wielopłodową

21

wystąpienie krwawienia przed porodem

22

stan po powikłaniach w postaci łożyska przodującego lub przedwczesnego oddzielania się
łożyska

23

stan po operacjach macicy i dolnego odcinka układu rozrodczego, uszkodzeniach dróg
rodnych, atonii macicy albo po krwotokach poporodowych, drgawkach, stanach zatorowozakrzepowych lub przebytym wynicowaniu macicy

Potwierdzenie wystapienia czynników ryzyka
TYGODNIE CIĄŻY

Czynniki ryzyka identyfikowane na podstawie badania
1

wartość ciśnienia skurczowego wyższą niż 140 mmHg i rozkurczowego wyższą niż 90 mmHg

2

białkomocz wyższy niż 0,3 g/24 h

3

przybór masy ciała większy niż 500 g na tydzień w ostatnim trymestrze ciąży

4

odmiedniczkowe zapalenie nerek

5

niedokrwistość

6

cukrzycę

7

zakażenie wirusem różyczki

8

przebyte lub trwające krwawienie z dróg rodnych

9

konflikt serologiczny

10

nieadekwatność wielkości macicy lub wielkości dziecka do czasu trwania ciąży (problemy w
precyzyjnym ustaleniu terminu porodu, ograniczenie wewnątrzmacicznego wzrastania płodu,
makrosomia płodu, wielowodzie, małowodzie, mięśniaki macicy, ciąża wielopłodowa,
niewspółmierność matczyno-płodowa)

11

zagrażający poród przedwczesny (przedwczesne skurcze macicy, niewydolność cieśniowoszyjkowa)

12

nieprawidłową lokalizację łożyska

13

ciążę wielopłodową z patologicznie położonymi płodami

14

przekroczenie 41 tygodnia ciąży lub niepewność co do terminu porodu

15

dodatni wynik posiewu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących grupy B(GBS)

16

położenie inne niż główkowe powyżej 37. tygodnia ciąży

17

więcej niż dwa rozpoznania porodu fałszywego

Data i podpis osoby dokonującej oceny występowania czynników ryzyka:

Data:
Zostałam poinformowana o zidentyfikowanych powyżej czynnikach ryzyka powikłań okołoporodowych oraz przekazano mi w sposób
zrozumiały informację o moim stanie zdrowia, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych , leczniczych, dających się
przwidzieć następstawach ich zastosowania albo zaniechania oraz o odpowiednim do mojego stanu zdrowia oddiale położniczym
zapewniającym mi odpowiednią opiekę medyczną.

Data i podpis pacjentki:

Wyniki identyfikacji czynników ryzyka, podjęte działania i zalecenia oraz dokonane w porozumieniu z ciężarną ustalenia należy
każdorazowo odnotować w dokumentacji medycznej.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz. U. 2018 poz. 1756)
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