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Ważne pojęcia 

 

• Przepływ nerkowy 

• Mikroalbuminuria  

• Bakteriomocz bezobjawowy 

• Dysuria 

• Posiew moczu 

• Neuropatia 

• Przeszczep nerki 

 

 

Wprowadzenie 

 

Choroby układu moczowego stanowią duży problem w opiece perinatalnej. 

Występują one u kobiet ciężarnych o wiele częściej niż u pozostałych kobiet w wieku 

rozrodczym. 

Dotyczy to zwłaszcza zakażeń układu moczowego. Są one po niedokrwistości, drugim co 

do częstości występowania powikłaniem ciąży. Wynikiem zaburzeń czynności nerek są też 

inne schorzenia wikłające ciążę (nadciśnienie, niedokrwistość, niewydolność nerek). 

 Nerki w organiźmie pełnią funkcję wydzielniczą i wydalniczą. Spełniają ważną rolę 

w utrzymaniu hemostazy ustroju i metaboliźmie. Utrzymują równowagę wodno-

elektrolitową i kwasowo-zasadową. Biorą także udział w przemianie witaminy D, 

wytwarzają reninę i erytropetynę. 

 

18.1. Zmiany fizjologiczne zachodzące w układzie moczowym w ciąży 

 

W trakcie ciąży w układzie moczowym zachodzi wiele zmian fizjologicznych 

predysponujących do powikłań : 

• zwiększenie objętości nerek (-30%), 

• zwiększenie nerkowego przepływu osocza i filtracji nerkowej (-50%), 

• zwiększenie częstości oddawania moczu, 

• zmiana składu moczu (aminokwasy, witaminy), 

• mikroalbuminuria w II połowie ciąży (wydalanie małych ilości albumin z moczem 

od 0 do 30 mg białka w moczu /24 godz.) 

• cukier w moczu (szczyt 6-9 tydzień ciąży), 
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• poszerzenie dróg wyprowadających mocz (wpływ czynników hormonalnych 

zwłaszcza progesteronu), 

• fizjologiczne (90%) wodonercze ciężarnych zwłaszcza po stronie prawej, 

• mechaniczny ucisk macicy na dolne odcinki moczowodów, 

• zmniejszenie sprawności ochronnych układu moczowego: sprawnego opróżniania 

pęcherza moczowego, mechanizmu zabezpieczającego przed wstecznymi 

odpływami moczu, czynności fagocytarnej błony śluzowej pęcherza moczowego. 

 

Drobnoustroje odpowiedzialne za wystąpienie zakażeń: 

 

• Escherichia coli (80% - 90%), 

• Klebsiella, 

• Chlamydia trachomatis, 

• Proteusz, 

• Enterobacter, 

• Pseudomonas. 

  

Prawidłowy rozwój ciąży jest możliwy w chorobach nerek o małym zaawansowaniu 

zmian, prawidłowej wydolności i braku nadciśnienia tętniczego. 

 

U ciężarnych z chorobą nerek najczęściej występują następujące powikłania: 

 

• Poronienia. 

• Zmiany patologiczne w łożysku. 

• Hipotrofia płodu. 

• Małowodzie. 

• Porody przedwczesne. 

• Niewydolność maciczno-łożyskowa. 

• Obumarcie wewnątrzmaciczne płodu (głównie w ostatnich miesiącach ciąży). 

 

18.2. Schorzenia dróg moczowych najczęściej występujące u ciężarnych 

 

Bakteriomocz bezobjawowy (Bacteriuria asymptomatica) 

To kolonizacja bakterii w drogach moczowych bez objawów klinicznych. Występuje u 2% 

– 11% ciężarnych. Rzadko ulega samowyleczeniu, nieleczony u 30% – 50% ciężarnych 

powoduje odmiedniczkowe zapalenie nerek. Bezobjawowa bakteriuria może mieć związek 

z powikłaniami położniczymi: poronienie, poród przedwczesny, dystrofia, anemia i stan 

przedrzucawkowy u matki. 

 

Ostre zapalenie pęcherza moczowego (Cystitis acuta) 

 

Objawy:  

• dysuria (utrudniona mikcja, bolesne, częste oddawanie moczu, pieczenie, ból cewki 

moczowej), 

• hematuria (obecność krwinek czerwonych w moczu ), leukocyturia (obecność 

krwinek białych w moczu), 

• bóle okolicy nadłonowej, 

• gorączka, 

• dodatnie posiewy moczu, 
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• często stan zapalny pochwy, 

 

W diagnostyce i leczeniu należy uwzględnić wykluczenie chorób przenoszonych drogą 

płciową (chlamidoza, rzeżączka), leczenie przeciwbakteryjne i badanie kontrolne. 

 

Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek (Pyelonephritis acuta) 

 

Występuje u 1%-2% ciężarnych. 

 

Objawy: 

• ból w okolicy lędźwiowej (częściej prawostronnie), nasilający się podczas 

wstrząsania i badania palpacyjnego (dodatni objaw Goldflama), 

• bolesne oddawanie moczu, parcie na cewkę moczową, ból, pieczenie, 

• wzrost temperatury do 40o C., dreszcze, 

• zmiany w moczu (m.in. ropomocz, dodatnie posiewy moczu), 

• niedokrwistość (zaburzone wydzielanie erytropoetyny). 

 

W tym schorzeniu należy zwrócić szczególną uwagę na powikłania związane z 

wystąpieniem czynności skurczowej macicy (poronienie, poród przedwczesny) związane z 

podwyższeniem temperatury oraz naskurczowym działaniem toksyn bakteryjnych pałeczki 

okrężnicy - Escherichia colli (76 – 86%) 

 

Kamica dróg moczowych (Nephrolithiasis): 

 

Występuje u 3% – 35% ciężarnych, zwłaszcza u wieloródek w II połowie ciąży. 

Częściej występuje u ciężarnych w związku z utrudnionym odpływem moczu oraz 

zaburzeniami gospodarki wodno-elektrolitowej zwłaszcza wapniowej. Kamienie w 

moczowodzie stanowią przeszkodę w odpływie moczu i mogą spowodować zastój 

prowadzący do wodonercza. 

 

Objawy: 

• napadowy ból w okolicy lędźwiowej, 

• gorączka, 

• nudności, wymioty. 

 

Leczenie: zachowawcze, ewentualnie chirurgiczne. 

 

Ostra niewydolność nerek związana z ciążą i porodem (o.n.n.) 

 

Może nałożyć się na nefropatię istniejącą przed ciążą lub wystąpić u zdrowej ciężarnej (< 

0,01%). 

Powikłania położnicze mogące spowodować o.n.n.: 

 

• Ostre odmiedniczkowe zapalenie nerek. 

• Odklejenie łożyska. 

• Stan przedrzucawkowy (20%). 

• Krwotok poporodowy. 

• Poronienie septyczne. 

• Posocznica. 
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• Hipotonia. 

• Wykrzepianie wewnątrznaczyniowe. 

 

W o.n.n. z przyczyn niepołożniczych czasem zachodzi konieczność zakazu rozrodu. 

Należy dążyć do podtrzymania czynności nerek, a następnie dializy lub przeszczepu. 

U ciężarnych z niewydolnością nerek obowiązuje monitorowanie stanu matki i płodu. 

U matki kontrolę u specjalisty, co 2 tygodnie do 32 tygodnia ciąży a następnie, co 1 

tydzień: 

Ocena stopnia zaawansowania choroby: 

• Ocena funkcji nerek. 

• Kontrola ciśnienia. 

• Wykrycie objawów stanu przedrzucawkowego. 

• Leczenie zakażeń. 

• Ścisły nadzór płodu. 

 

W ciążę zachodzą także kobiety po przeszczepie nerki. (co 50 kobieta). Wiele takich ciąż 

kończy się poronieniem naturalnym lub sztucznym. 

 

Warunki sprzyjające donoszeniu ciąży: 

• Ciąża po więcej niż 2 latach po przeszczepie. 

• Prawidłowe ciśnienie. 

• Prawidłowa czynność nerki. 

• Brak białkomoczu. 

• Prawidłowy odpływ moczu. 

• Brak infekcji. 

Ciąża w 52 % kończy się przedwcześnie w tym 50% do 35 tygodnia ciąży. 

 

18.3. Przykładowe formułowanie diagnozy pielęgniarskiej i planu opieki 

 

Diagnoza pielęgniarska: 

 

Niebezpieczeństwo chorób układu moczowego u kobiet z czynnikami ryzyka. 

 

Cel opieki: 

1) Identyfikacja czynników ryzyka w celu ich zminimalizowania lub eliminacji. 

2)  Podjęcie wczesnej ukierunkowanej opieki przedkoncepcyjnej.  

 

Plan pielęgnowania: 

 

• Znajomość czynników predysponujących do wystąpienia powikłań: 

- Niski status ekonomiczny. 

- Infekcje dróg moczowych przebyte przed ciążą. 

- Cukrzyca. 

- Wady układu moczowego. 

- Kamica moczowa. 

- Schorzenia nerek. 

- Cewnikowanie pęcherza moczowego (wzrost zakażeń z 5 % do 23% po 

cewnikowaniu). 
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• Ocena stanu układu moczowego przed ciążą z wykonaniem badania moczu na 

posiew. 

• Ustalenie przeciwwskazań do prokreacji. Zaplanowanie antykoncepcji. 

• Umotywowanie do systematycznego monitorowania stanu matki i dziecka. 

• Zaplanowanie profilaktyki zakażeń układu moczowego. 

 

 

Diagnoza pielęgniarska: 

Brak wiedzy i motywacji do przestrzegania zasad profilaktyki schorzeń dróg 

moczowych. 

 

Cel opieki: 

Profilaktyka zakażeń dróg moczowych w ciąży 

 

Plan pielęgnowania: 

• Pouczenie o zasadach przestrzegania higieny: 

- Częste oddawanie moczu (co parę godzin), unikanie wstrzymywania oddania 

moczu, dążenie do zupełnego opróżniania pęcherza 

- Podmywanie po oddaniu moczu (płyny do higieny intymnej pH 5,5, kierunek 

- z przodu do tyłu, mycie okolic cewki moczowej) 

- Zmiana bielizny osobistej z włókien naturalnych 

- Przestrzeganie zasad higieny przez partnera seksualnego 

- Oddawanie moczu przed i po stosunku płciowym 

- Przyjmowanie odpowiedniej – 2000 l ilości płynów zakwaszających mocz (nie 

gazowana woda mineralna, soki owocowe i warzywne, herbaty ziołowe) 

- Wykluczenie płynów drażniących (kawa, alkohol) 

• Umotywowanie do wczesnego rozpoznania i leczenia stanów zapalnych narządów 

płciowych. 

• Uzasadnienie konieczności diagnozowania i leczenia bakteriomoczu. 

• Unikanie zbędnych zabiegów inwazyjnych dróg moczowych (np. cewnikowanie) w 

celu profilaktyki wprowadzania zakażenia. 

• Wdrażanie do samoobserwacji i wczesnego zgłaszania objawów patologicznych ze 

strony dróg moczowych. 

 

Diagnoza pielęgniarska: 

 

Brak diagnozy schorzenia układu moczowego koniecznej do wdrożenia leczenia i 

pielęgnacji. Nieumiejętność prawidłowego pobrania materiału do badań diagnostycznych. 

 

Cel opieki: 

Przygotowanie pacjentki do pobrania materiału do badań diagnostycznych Właściwe 

zabezpieczenie materiału i przesłanie do laboratorium. Prowadzenie dokumentacji. 

Interpretacja wyników badań w celu właściwego planowania pielęgnacji. 

 

Plan pielęgnowania: 

• Badanie ogólne moczu: 

- Pouczenie pacjentki o właściwej technice pobrania moczu  

 Poranna porcja moczu 

 Dokładne umycie okolic cewki moczowej 
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 Założenie jałowego tamponu do dolnego odcinka pochwy ( w ciąży 

fizjologicznej w pochwie znajduje się więcej wydzieliny. Często także 

występują stany zapalne pochwy. Wydzielina może trafić do próbki dając 

fałszywy wynik). 

 Pobranie środkowego strumienia moczu 

 Właściwa ilość moczu 

 

- Dokładne oznakowanie próbki 

- Nie należy przechowywać próbki, natychmiastowe odniesienie do laboratorium 

• Pobranie moczu na posiew: 

- Pouczenie pacjentki o właściwej technice pobrania moczu: 

 Przygotowanie jałowego pojemnika 

 Poinformowanie o zapobieganiu zainfekowania sterylnego naczynia 

 Poranna porcja moczu 

 Dokładne umycie okolic cewki moczowej 

 Założenie tamponu do dolnego odcinka pochwy 

 Środkowy strumień moczu 

 Właściwa technika pobrania 

- Przechowywanie próbki we właściwych warunkach 

- Materiał powinien być posiany na podłoże w czasie krótszym od 1 godz. po 

pobraniu 

- Właściwa interpetacja wyników: 

 Liczba bakterii:   > 104 norma 

 Liczba bakterii:  104 - 105 powtórne badanie 

 Liczba bakterii:  > 105 bakteriomocz – wykonanie 

antybiogramu 

• Badanie na zawartość białka w moczu ( na 24 godz.) DZM (dobowa zbiórka 

moczu): 

- Przygotowanie i opisanie pojemnika na mocz 

- Pouczenie pacjentki o technice zbierania moczu (DZM) 

- Przygotowanie próbki i przesłanie do laboratorium 

- Interpetacja wyników badań: 

 Białkomocz mały < 0,5 g/24 godz. 

 Białkomocz mierny 0,5 – 3,5 g/24 godz. 

 Białkomocz znaczny > 3,5 g/24 godz. 

 

• Badanie USG układu moczowego. 

• Badanie biochemiczne krwi: np. białko, kreatynina, mocznik. 

• Zakaz wykonywania badań Rtg. i biopsji nerek w ciąży. 

 

Diagnoza pielęgniarska: 

Dolegliwości bólowe związane ze schorzeniami układu moczowego 

 

Cel opieki: 

Zmniejszenie dolegliwości bólowych. Poprawa samopoczucia chorej. 

 

Plan pielęgnowania: 

• Ocenianie stanu ciężarnej (obserwacja, wywiad, pomiary. 

- Rodzaj bólu. 
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- Lokalizacja bólu. 

- Natężenie bólu. 

- Zachowanie się. 

- Wyraz twarzy. 

- Tętno, ciśnienie, oddech, temperatura, potliwość. 

- Spadek apetytu, suchość śluzówek, nudności, wymioty. 

 

 

• II. Zmniejszenie bodźców bólowych: 

- Zapewnienie spokoju, odprężenia fizycznego, ciszy. 

- Ułożenie w pozycji najwygodniejszej dla pacjentki. 

- Włączenie fizjoterapii: ciepłe kąpiele, nasiadówki, stosowanie suchego ciepła. 

- Realizowanie zleceń: podawanie leków zgodnie ze zleceniem lekarza (dawka, 

regularność, obserwacja skutków leczenia). 

- Leki rozkurczowe i przeciwbólowe, bakteriobójcze, antybiotyki. 

 

Diagnoza pielęgniarska: 

Konieczność ścisłego przestrzegania nawadniania i diety w schorzeniach dróg 

moczowych 

 

Cel opieki: 

1. Ustalenie zasad nawadniania i diety w zależności od specyfiki schorzenia 

2. Umotywowanie ciężarnej do przestrzegania diety.  

3. Kontrola bilansu wodnego i obrzęków. 

 

Plan pielęgnowania: 

• Prawidłowe nawodnienie ciężarnej w stanach zapalnych, kamicy, nawodnienie  3 - 

4 l/godz. Dążenie do uzyskania diurezy dobowej > 1,5 l. 

- Podanie płynów niedrażniących. Zakaz przyjmowania: kawy, kakao, alkoholu, 

płynów konserwowanych. 

- Prowadzenie karty bilansu wodnego, pomiar, notowanie płynów podanych i 

wydalonych. 

- Obserwacja obrzęków (twarz, ręce). Pomiar ciężaru ciała. 

• Ograniczenie soli w diecie (konserwy, wędliny, sery, kiszonki) 

- Wykluczenie z diety czynników drażniących: musztarda, chrzan, pieprz, papryka, 

majonez, kawa, kakao. 

- Ograniczenie lub wyłączenie z pożywienia pokarmów, których końcowe produkty 

przemiany materii zatrzymywane są przez nerki (białko w o.n.n.). Dieta 

bezbiałkowa. 

- Uwzględnienie w diecie pokarmów właściwych w przypadku stwierdzenia anemii. 

• Przekazanie informacji ciężarnej i umotywowanie do przestrzegania diety 

- Wykorzystanie opracowań dietetycznych 

- Instruktaż i wręczenie broszur 

- Sporządzenie jadłospisu 

- Stosowanie planowej diety 
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Diagnoza pielęgniarska: 

Choroby nerek zagrożeniem dla płodu 

 

Cel opieki: 

Monitorowanie stanu dziecka matki ze schorzeniem dróg moczowych 

 

Plan pielęgnowania: 

• Stosowanie leków o najmniejszej toksyczności dla płodu ściśle wg zleceń 

lekarskich: bakteriobójcze: np. Urenil, Urosept, Furagin, Nevigramon, Palin, 

antybiotyki – np.Ampicyllina, Cefazolina). 

• Prowadzenie ścisłego nadzoru płodu: ocena ASP, kontrola ruchów płodu, akcji 

skurczowej. 

• Badania diagnostyczne: KTG, USG (profil biofizyczny, amnioskopia). 

• Wyjaśnienie celu diagnostyki i badań specjalistycznych. Przygotowanie ciężarnej 

do badań. 

 

Diagnoza pielęgniarska: 

Nieumiejętność samoopieki w okresie poporodowym: 

 

Cel opieki: 

Przygotowanie do samoopieki w okresie poporodowym 

 

Plan pielęgnowania: 

• Wdrożenie do przestrzegania zasad profilaktyki. 

• Uwrażliwienie na wczesne wykrywanie i leczenie schorzeń układu moczowego 

szczególnie u kobiet z grup ryzyka. 

• U wszystkich kobiet, które były leczone z powodu zakażeń układu moczowego w 

okresie ciąży w 12 tyg. po porodzie należy wykonać badanie kontrolne: badanie 

ogólne moczu, posiew moczu, ocenę funkcji nerek. 

 

Piśmiennictwo 

 

[1] Baudet J., Bonnaud F., Pichereau D., Zago J.: Choroby niepołożnicze u ciężarnych. 

Warszawa PZWL 1990 [2] Cekański A.: Wybrane zagadnienia z położnictwa i ginekologii 

dla położnych. ŚAM [3] Czekanowski R.: Wybrane zagadnienia z perinatologii. Warszawa 

PZWL 1988 [4] Chazan B.(red.) Położnictwo w praktyce lekarza rodzinnego. PZWL 1997 

[5] Kalita J. (red.) Wybrane zagadnienia Intensywnego Nadzoru Położniczego. Kraków 

1997 [6] Klimek R. (red.) Położnictwo. PZWL 1988 [7] Słomko Z.(red.) Medycyna 

Perinatalna. PZWL 1985, Tom I [8] Szymański W. (red.) Położnictwo. Dream Publ. 

Comp.Inc. Kraków 1999 
 


