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Wiedza kobiet ciężarnych na temat nadciśnienia tętniczego ciężarnych

Streszczenie
W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych wśród ciężarnych kobiet
na temat nadciśnienia tętniczego ciężarnych. Jest to choroba, która w Polsce stanowi 710% wszystkich ciąż. Nieleczone nadciśnienie często prowadzi do powikłań ciąży,
które zagrażają życiu zarówno matki, jak i dziecka. Można się jednak bronić przed
negatywnymi skutkami nadciśnienia, stosując odpowiednią profilaktykę. Jeśli jednak
nadciśnienie w ciąży pojawi się, ogromną rolę pełni wiedza ciężarnych na temat
odpowiedniego stylu życia, poprawnego mierzenia ciśnienia. Ważne są również
systematyczne wizyty u ginekologa i kontakt z pielęgniarką/położną.
Słowa kluczowe: kobieta ciężarna, wiedza, nadciśnienie tętnicze ciężarnych
Knowledge of pregnant women concerning gestational hypertension
Summary: The article represents the results of research conducted among pregnant
women concerning the gestational hypertension. It is a disease of 7-10 % of all pregnant
women in Poland. The hypertension which is not cured often leads to pregnancy
complications which can be dangerous for both mother’s and child’s lives. Women can
fight against the negative results of the hypertension by applying correct prevention
methods. Still, if the disease appears during the pregnancy, the knowledge of the
pregnant women concerning the proper style of life and the proper ways of measuring
the pressure is of crucial importance. Systematic check-ups and contact with a nurse or
midwife are also important.
Key words: pregnant woman, knowledge, gestational hypertension
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Wstęp
Nadciśnienie tętnicze jest chorobą układu krążenia,
charakteryzuje się stale podwyższonym ciśnieniem tętniczym
Nadciśnienie tętnicze w ciąży traktowane jest jako jej powikłaniem.

która
krwi.

Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najczęstszych powikłań
okołoporodowych i zgonów, zarówno dla matki, jak i dziecka. Jest to stan,
który, pomimo znacznego postępu medycyny perinatalnej, stanowi ciągle
wyzwanie dla lekarza ginekologa- położnika, którego zadaniem jest
doprowadzenie do szczęśliwego urodzenia dziecka [1].
Badania dowodzą, że w Polsce nadciśnienie stanowi około 7-10%
wszystkich ciąż. W przypadku łagodnego nadciśnienia 33% ciąż kończy się
przedwcześnie, zaś 11% noworodków rodzi się ze zbyt małą masą urodzeniową.
Odnośnie ciężkiego nadciśnienia liczba ta wzrasta dwukrotnie, aż 62- 70%, a u
noworodków 40% [2].
Rocznie na nadciśnienie tętnicze na całym świecie choruje około trzy miliony
kobiet ,z czego osiemdziesiąt tysięcy umiera.
Podczas ciąży dochodzi do szeregu zmian, które mniej lub bardziej
wpływają na przebieg nadciśnienia tętniczego przed ciążą. Natomiast w
przypadku nadciśnienia indukowanego ciążą występuje brak adaptacji
organizmu kobiety do ciąży [3].
W leczeniu i opiece nad kobietą w ciąży chorującą na nadciśnienie, w
pierwszej kolejności należy uwzględnić nie tylko wiedzę i doświadczenie
personelu medycznego ale także współpracę pacjentki i jej świadome podejście
do leczenia.
Na przestrzeni wielu lat towarzystwa ginekologiczne i kardiologiczne
opracowały różne klasyfikacje i definicje nadciśnienia tętniczego [4].
Najpopularniejsze z nich są efektem badań przeprowadzonych na przełomie
ostatnich 30 lat.
Klasyfikacja zaproponowana przez ACOG była modyfikowana przez
NHBPEPWG, a jej ostateczna wersja powstała w 1996 roku i wyróżnia:


nadciśnienie przewlekłe
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 stan przedrzucawkowy i rzucawka
 nadciśnienie przewlekłe z nałożony stanem przedrzucawkowy
 nadciśnienie tętnicze ciążowe [5].
Według WHO i Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego,
nadciśnienie tętnicze rozpoznaje się u osób, gdzie wartości ciśnienia
skurczowego są równe 140 mm Hg albo wyższe lub wartości ciśnienia
rozkurczowego równe 90 mm Hg albo wyższe [6].
Nadciśnieniem tętniczym przewlekłym określa się stan, w którym
nadciśnienie zostało rozpoznane (wystąpiło) przed zajściem kobiety w ciążę lub
ujawniło się do 20 tygodnia w trakcie ciąży i utrzymuje się po porodzie.
Mówi się o nadciśnieniu tętniczym wtedy gdy wartości przekraczają
140/90 mm Hg, natomiast ciśnienie skurczowe w stosunku do wyjściowego
ciśnienia jest równe lub wyższe o 30 mm Hg oraz ciśnienie rozkurczowe w
stosunku do wyjściowego jest równe lub wyższe o co najmniej 15 mm Hg. [5]
Wyróżniamy postać nadciśnienia tętniczego łagodną, gdzie wartości
ciśnienia skurczowego są niższe niż 160 mm Hg, a rozkurczowego niższe niż
110 mm Hg, oraz postać ciężką, gdzie wartości ciśnienia skurczowego
przekraczają 160 mm Hg a rozkurczowego przekraczają 110 mm Hg. [1]
Kobiety z przewlekłym nadciśnieniem tętniczym, które planują ciąże,
powinny zgłosić się do lekarza ginekologa w celu określenia przyczyn
nadciśnienia, czynników ryzyka (wydolność nerek, zaburzenia gospodarki
lipidowej, choroby nerek, otyłość, choroba niedokrwienna serca, cukrzyca,
palenie tytoniu), oraz oceny stanu zdrowia ogólnego [7].
Bardzo istotne jest, aby przed zajściem w ciąże dobrać odpowiednie
bezpieczne leki, które nie byłyby zagrożeniem dla prawidłowo rozwijającego
się płodu [8].
Kobiety ciężarne z przewlekłym nadciśnieniem tętniczym zaliczane są do
ciąż wysokiego ryzyka ze względu na możliwość wystąpienia powikłań, takich
jak: wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania płodu, możliwość obumarcia
płodu, przedwczesne oddzielenie się łożyska, wcześniejsze zakończenie ciąży,
wystąpienie nałożonego stanu przedrzucawkowego.
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Kobiety ciężarne z łagodnym lub umiarkowanym nadciśnieniem
przewlekłym, które nie wymagają stosowania leków hipotensyjnych, powinny
stosować się do zaleceń: ograniczenia aktywności fizycznej, regularnych
pomiarów RR, wykluczenia z diety produktów zawierających sód oraz
wykonania analizy moczu w kierunku obecności białka. Kobiety ciężarne, które
mają wartości ciśnienia rozkurczowego 110 mm Hg lub wyższe, powinny być
poddane leczeniu hipotensyjnego w celu niedopuszczenia do wystąpienia
ciężkiego nadciśnienia i jego powikłań. Należy także przeprowadzać regularną
ultrasonografię [1].
Stan przedrzucawkowy (preeclampsia) występuje od 0,5-10%
wszystkich przypadków ciąż, oraz w trakcie ciąży po 20 tygodniu, w czasie
porodu i połogu. Charakterystycznym objawem jest gwałtowny wzrost ciśnienia
tętniczego powyżej 140/90 mm Hg, wykonany dwukrotnie w odstępie sześciu
godzin, oraz białkomocz gdzie utrata białka w dobowej objętości moczu jest
równa bądź wyższa 300mg/l bez objawów zakażenia układu moczowego [9].
Wyróżnia się dwie postacie stanu przedrzucawkowego: łagodną i ciężką.
Zmiany narządowe w przebiegu stanu przedrzucawkowego dotyczą:
wzroku, układu oddechowego, wątroby, nerek, układu krzepnięcia oraz układu
sercowo-naczyniowego.
Kolejnym powikłaniem nadciśnienia tętniczego u ciężarnych jest
rzucawka (eclampsia), określana jako stan przedrzucawkowy połączony z
napadem drgawek toniczno-klonicznych, a także z utratą przytomności.
Wyróżnia się trzy rodzaje rzucawek zależnych od okresu, w którym się
pojawiają: rzucawka ciążowa, porodowa, połogowa [9].
Rzucawka może wystąpić podczas ciąży (38-53%), w trakcie porodu (1836%), a także w okresie połogu (11-44%). Najczęściej występuje w ciągu
pierwszych 48 godzin od porodu , u 91% kobiet ciężarnych rzucawka rozwija
się przed 28 tygodniem ciąży, u 7,5% kobiet między 21 a 27 tygodniem, a u
1,5% przed 21 tygodniem ciąży [2].
Ocena częstości występowania rzucawki waha się w granicach od 0,052,5%. Rzucawkę często zalicza się do najważniejszych przyczyn zgonów kobiet
w ciąży, a także umieralności okołoporodowej płodów i noworodków, co
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najczęściej wiąże się z przedwczesnym porodem oraz wydolnością łożyska. Do
najważniejszych objawów rzucawki zalicza się drgawki i śpiączkę. Napady
mogą powodować niebezpieczne powikłania w postaci mikrowylewów lub
mikrowylewów do narządów wewnętrznych między innymi do mózgu, płuc,
nadnerczy, a także wątroby i osierdzia [9].
Patogeneza rzucawki nie jest jeszcze znana, zaś konsekwencje w
przypadku jej nieleczenia zagrażają bezpośrednio życiu matki i płodu.
Głównym zagrożeniem związanym z wystąpieniem drgawek tonicznoklonicznych są niedotlenienie matki i płodu, uraz, a także aspiracja treści
żołądkowej przez ciężarną. W zależności od opieki medycznej w danym kraju,
śmiertelność kobiet w przebiegu rzucawki wynosi od 1,8% do 14%. Zgon może
wystąpić w wyniku udaru krwotocznego, niewydolności nerek, DIC - zespołu
rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego, a także obrzęku płuc.
Śmiertelność noworodków i płodów zależy przede wszystkim od czasu
wystąpienia rzucawki, im wcześniej nastąpi atak w ciąży, tym rokowania dla
dziecka są gorsze [2].
Rzadkim, jednakże niezmiernie groźnym
przedrzucawkowego i rzucawki jest Zespół HELLP [9].

powikłaniem

stanu

„Jest to szczególna postać patologii ciąży, charakteryzująca się
jednoczesnym występowaniem hemolizy, podwyższonej aktywności enzymów
wątrobowych i małopłytkowości, najczęściej związana z nadciśnieniem
indukowanym ciążą. Zespół HELLP występuje u 0,2-0,6% ciężarnych, ale aż u
4-12% kobiet ze stanem przedrzucawkowy. Do rozwoju choroby dochodzi
najczęściej w III trymestrze ciąży i we wczesnym połogu” [10].
Powikłania zespołu HELLP dla płodu wiążą się najczęściej z jego
niedojrzałością w czasie porodu, co może prowadzić do niewydolności
oddechowej noworodków, dysplazji oddechowo-płucnej, martwiczego
zapalenia jelit, a także do krwotoku wewnątrzmózgowego [2].
Mianem nadciśnienia tętniczego określamy ciśnienie tętnicze
występujące po 20. tygodniu trwania ciąży bez towarzyszącego białkomoczu.
Rozpoznanie to dotyczy zarówno kobiet ze stanem przedrzucawkowy, u których
nie wystąpił jeszcze białkomocz oraz kobiet w ciąży bez objawów stanu
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przedrzucawkowego. Wyróżniamy dwie postacie nadciśnienia tętniczego:
przemijające i przewlekłe.
Leczenie nadciśnienia tętniczego u kobiet ciężarnych powinno być
rozpoczęte od metod niefarmakologicznych, a jeżeli nie przynoszą one
oczekiwanych rezultatów, powinno zostać wdrożone postępowanie
farmakologiczne. Celem leczenia farmakologicznego jest obniżenie ciśnienia
tętniczego do wartości prawidłowych lub przynajmniej granicznych przez
niedopuszczenie do spadku perfuzji matczyno-łożyskowej [11].
W leczeniu niefarmakologicznym brane są pod uwagę takie czynniki,
jak: odpowiedni styl życia, odpoczynek, dieta.
Kobiety ciężarne z nadciśnieniem tętniczym, które prowadziły aktywny styl
życia, muszą koniecznie ograniczyć swoją aktywność, a przez to rozumiane jest
ograniczenie czynności życia codziennego, takich jak: ograniczenie aktywności
zawodowej oraz domowej, zmiana organizacji opieki nad dziećmi (jeżeli je
posiada), unikanie sytuacji stresujących i konfliktowych [12].
Ważne jest również wsparcie rodziny, szczególnie męża, ponieważ kobieta
z nadciśnieniem świadoma komplikacji ma duże obawy o życie dziecka i
własne zdrowie. Dlatego nawiązanie współpracy personelu z członkami rodziny
i przekazanie im niezbędnych informacji ma wpływ na stan zdrowia ciężarnej
[13].
Kobiety ciężarne powinny stosować się do zaleceń odnośnie dużej
ilości odpoczynku. Zaletą tego jest lepszy przepływ maciczno-łożyskowy i
lepsza perfuzja nerek. Natomiast u kobiet, które prowadzą aktywny styl życia,
następuje spadek przesączania kłębuszkowego oraz ilość wydalanego moczu,
czego efektem jest usuwanie z organizmu chlorku sodowego oraz wzrost
zwrotnego wchłaniania wody [14].
Wiele kobiet ma problemy z ograniczeniem codziennej aktywności
fizycznej z powodu dużej ilości obowiązków, a tym samym znalezieniem czasu
w ciągu dnia na odpoczynek, dlatego należy przekonać kobietę ciężarną, iż
odpoczynek jest formą terapii, która pozwoli na obniżenie ciśnienia tętniczego
[15].
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Jedną z form terapii jest dieta. Jej przestrzeganie jest postępowaniem
profilaktycznym i leczniczym. Wskazana jest dieta bogata w wysokogatunkowe
białko, szczególnie powinna być zwiększona u kobiet, u których występuje
białkomocz ze względu na utratę białka z moczem. Poglądy odnośnie spożycia
soli są różne. Natomiast przeciwwskazanymi produktami są: napoje zawierające
kofeinę (kawa, mocna herbata, coca-cola), palenie papierosów, picie alkoholu
[16].
Ciężarna nie powinna ograniczać podaży płynów, ponieważ może się to
przyczynić do pogorszenia jej stanu oraz ukrwienia macicy. Rezultatem małej
podaży płynów jest zmniejszenie ilości płynów krążących w naczyniach
krwionośnych. Wskazana też jest odpowiednia suplementacja zawierająca
betakaroten, wit. C i E czyli wymiataczy wolnych rodników, które uważane są
za jeden główny czynnik uszkadzający śródbłonki. Zaleca się także
uzupełnienie diety niewielkimi ilościami cynku, magnezu oraz wapnia. W
profilaktyce nadciśnienia tętniczego bardzo polecany jest olej z ryb, ponieważ
zawiera duże ilości długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych [8].
Leczenie farmakologiczne należy rozpocząć przy wartościach ciśnienia
rozkurczowego 110 mm Hg, ponieważ wynika to z ryzyka wystąpienia
powikłań, takich jak:
przedwczesne odklejenie się łożyska czy hipotrofia płodu, oraz wystąpienie
ciśnienia powyżej 150/90 mm Hg. Ciśnienie skurczowe powyżej 160 mm Hg
zwiększa ryzyko udaru krwotocznego mózgu [17].
Głównym celem leczenia przewlekłego nadciśnienia tętniczego jest
zmniejszenie ryzyka powikłań matki oraz uniknięcie skutków leczniczych,
które mogłyby zagrozić stanu płodu i noworodka [4].
Wybór leku zależy od braku działań niepożądanych na rozwój płodu,
ponieważ wszystkie leki hipotensyjne przekraczają barierę łożyskową.
W opiece nad kobietą w ciąży powikłaną nadciśnieniem tętniczym muszą
być uwzględnione dwa aspekty - dobrostan matki i dziecka. Postępowanie to
obejmuje: wyłonienie pacjentek z grupy ryzyka, utrzymanie w dobrym stanie
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zdrowia matki oraz urodzenie dziecka w stanie zapewniającym mu prawidłowy
rozwój, zapobieganie powikłaniom u matki i płodu [18].
W przypadku wystąpienia nadciśnienia, pacjentka nie zawsze musi być
hospitalizowana. Pobyt na oddziale jest bardziej ukierunkowany na wnikliwej
obserwacji matki i dziecka.
W przypadku lekkiej postaci stanu przedrzucawkowego, opieka
ambulatoryjna nakłada na pacjentkę obowiązek zgłaszania się na częstsze
wizyty kontrolne do lekarza ginekologa.
Ważnym elementem jest, aby ciężarna potrafiła rozpoznać objawy
prodromalne i informowała o nich swojego lekarza. Ponadto ciężarna powinna
mieć stworzone warunki w domu do odpoczynku oraz wykonywać pomiary
ciśnienia tętniczego krwi [18].
Natomiast w szpitalach jest prowadzona hospitalizacja wstępna, w czasie
której nadciśnienie jest potwierdzane bądź weryfikowane.
Przy łagodnej postaci stanu przedrzucawkowego, stabilnego stanu
nadciśnienia oraz w przypadku nie pogarszającej się choroby, ciąża może być
prowadzona
ambulatoryjne,
ale
tylko
w
przypadku
pacjentek
zdyscyplinowanych oraz współpracujących.
W przypadku wystąpienia ciężkiego stanu przedrzucawkowego,
hospitalizacja jest podstawowym warunkiem leczenia. Na pierwszym miejscu
brana jest pod uwagę stabilizacja stanu kobiety oraz ocena stanu płodu. Zaleca
się 24 godzinny reżim łóżkowy z możliwością skorzystania z toalety.
W przypadku wystąpienia ataku rzucawki, celem opieki jest dążenie do
opanowania drgawek, oraz zabezpieczenie pacjentki przed uszkodzeniem ciała.
Cel i metody
Celem badań było poznanie wiedzy kobiet na temat nadciśnienia
tętniczego ciężarnych.
Badania przeprowadzono w okresie letnim od czerwca do końca
września 2012 r. w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Sandomierzu na oddziale ginekologii i położnictwa. Grupę
badawczą stanowiła grupa 60 kobiet chorujących na nadciśnienie tętnicze w
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ciąży. Jako narzędzie badawcze posłużył samodzielnie skonstruowany
kwestionariusz ankiety.
Najliczniejszą grupą badawczą stanowiły kobiety w przedziale
wiekowym od 21 do 29 lat (52%). Kolejną grupą były ciężarne w wieku od 30
do 40 lat (35%). 8% stanowiły kobiety mające poniżej 20 lat. Natomiast
najmniej liczną grupą były osoby w wieku 41 lat i więcej. 57% badanych to
mieszkanki wsi, pozostałe 43% kobiet mieszka w mieście.
Wykształcenie respondentów określono w pięciu grupach:
podstawowym, gimnazjalnym, zawodowym, średnim oraz wyższym. Z
przeprowadzonych badań wynika, iż najliczniejszą grupę badanych stanowiły
kobiety z wykształceniem wyższym (43%) oraz średnim (41%). Osoby z
wykształceniem gimnazjalnym i zasadniczym zawodowym stanowiły 7 %
ankietowanych, zaś 2% to grupa badawcza z wykształceniem podstawowym.
Aby móc właściwie kontrolować ciśnienie tętnicze krwi, należy znać
prawidłowe jego wartości. Zapytano więc badane, czy znają prawidłowe
wartości ciśnienia tętniczego krwi.

17%

16%

67%

Rycina 1. Znajomość prawidłowych wartości ciśnienia

tak
nie
wydaje mi się że...

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

106

Z przeprowadzonych badań wynika, że 67% ankietowanych kobiet wie,
jakie są prawidłowe wartości ciśnienia tętniczego. 16% nie orientuje się na
temat wartości ciśnienia, natomiast 17% ankietowanych wydaje się, że
prawidłowa wartość ciśnienia wynosi 120/80 mm Hg, zaś jednej osobie, że
140/80 mm Hg.
Wyróżniamy cztery rodzaje nadciśnienia tętniczego, które mają istotny
wpływ na przebieg ciąży i rozwój płodu.

23%
33%
przewlekłe
indukowane ciążą
istniejące przed ciążą z
indukowanym ciążą i
białkomoczem
nieokreślone przed porodem

7%
37%

Rycina 2. Rodzaje ciśnienia tętniczego

Największą liczbę ankietowanych stanowiły kobiety z nadciśnieniem
tętniczym indukowanym ciążą (37%). Na kolejnym miejscu pojawiły się
kobiety z nieokreślonym nadciśnieniem tętniczym, występującym przed
porodem (33%). 23% stanowiły kobiety z nadciśnieniem tętniczym istniejącym
przed ciążą (przewlekłym), zaś na ostatnim miejscu osoby z nadciśnieniem
tętniczym istniejącym przed ciąża z nałożonym nadciśnieniem indukowanym
ciążą z białkomoczem (7%).
Systematyczne przyjmowanie leków hipotensyjnych stanowi
niezwykle istotny element terapii nadciśnienia, zmniejsza ryzyko powstania
powikłań zagrażających matce i dziecku.
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32%

tak- zawsze
nie
stara się przestrzegać
60%

8%

Rycina 3. Stan wiedzy pacjentek na temat konieczności systematycznego przyjmowania
leków hipotensyjnych

Wyniki badań wykazały, że 60% kobiet systematycznie stosuje w
swoim leczeniu farmakoterapię. 32% stara się przestrzegać zaleceń lekarskich,
natomiast 8% kobiet nie stosuje się do żadnych zaleceń oraz nie przyjmuje
leków.
Palenie papierosów w czasie ciąży niesie ze sobą ryzyko wystąpienia
poważnych powikłań dla rozwijającego się dziecka. Nikotyna dociera do
rozwijającego się płodu i zabiera miejsce tlenowi, powodując niedotlenienie
dziecka. Dzieci matek palących rodzą się z niską masą urodzeniową, która jest
uważana za przyczynę wielu chorób dziecięcych, w tym zaburzeń oddychania i
wiążących się z nimi zespołu nagłej śmierci niemowlęcej. Istnieje także ryzyko
wystąpienia wielu wad rozwojowych jak rozszczep wargi i podniebienia, wady
oczu i twarzy. U kobiet palących może wystąpić ryzyko poronienia, porodu
przedwczesnego oraz przedwczesnego pęknięcia błon płodowych.
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12%

46%

tak
nigdy nie paliłam
obecnie nie

42%

Rycina 4. Palenie papierosów przez respondentki

Z przeprowadzonych badań wynika, iż 12% ankietowanych pali
papierosy. Nigdy nie paliło 25 kobiet, co stanowi 42%, a 46% nie pali w ciąży.
Kofeina zawarta w kawie przedostaje się przez łożysko do krwiobiegu
płodu, utrudnia przyswajanie żelaza, potrzebnego matce i dziecku. Spożycie
kofeiny w ciąży nasila problemy z częstym oddawaniem moczu. Kawa ze
śmietanką i z cukrem jest sycąca i niepożywna oraz odbiera apetyt na
pełnowartościowe jedzenie.
Z przeprowadzonych badań wynika, iż 47% ankietowanych pije kawę.
13% nigdy nie wspomagało się tą używką, natomiast 40,% respondentek tylko
w okresie ciąży nie pije kawy.
Właściwa dieta w ciąży zapewnia organizmowi matki pokrycie
zapotrzebowania na podstawowe składniki odżywcze, takie jak: białko,
węglowodany, tłuszcze oraz witaminy i sole mineralne. Wywiera ona istotny
wpływ na prawidłowy rozwój dziecka oraz zdrowie i samopoczucie matki.
Należy zwrócić uwagę na jakość oraz urozmaicenie wszystkich produktów, aby
nie zabrakło składników istotnych dla rozwoju dziecka. W ciąży zwiększa się
zapotrzebowanie na witaminy. Witaminy pełnią wielorakie funkcje w
organizmie kobiety i dziecka - biorą udział w przemianie materii, powstawaniu
komórek, przemianie białek i węglowodanów w energię. Suplementacja w
zakresie witamin i mikroelementów jest pomocna w zachowaniu prawidłowego
rozwoju ciąży, a także pozwala na bardziej komfortowy przebieg ciąży. Dzięki
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odpowiedniej diecie, przyjmowanie preparatów wielowitaminowych z reguły
nie jest konieczne.

30%

raczej tak
tak
nie

48%

22%

Rycina 5. Nawyki żywieniowe u kobiet z nadciśnieniem tętniczym

U pacjentek z nadciśnieniem tętniczym bardzo istotne jest
przestrzeganie odpowiednich nawyków żywieniowych, dlatego też na pytanie
czy kobiety orientują się jakie powinny być nawyki żywieniowe, 29 kobiet
odpowiedziało, że raczej tak, co stanowi 48%, natomiast 22% udzieliło
twierdzącej. 30% kobiet nie orientuje się na temat nawyków żywieniowych
kobiet ciężarnych z nadciśnieniem.
Bardzo ważnym elementem samokontroli u kobiet ciężarnych z
nadciśnieniem tętniczym jest przestrzeganie odpowiedniej diety oraz eliminacja
produktów, takich jak: sól, produkty tłuste, ostre przyprawy, smażone potrawy,
napoje gazowane i energetyczne, fast fody, potrawy smażone, oraz stosowanie
używek (kawa, mocna herbata, alkohol, papierosy).
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2%
15%

46%

tak- zawsze
czasami
teraz tak
nie

37%

Rycina 6. Przestrzeganie przez kobiety ciężarne zaleceń dotyczących zdrowego
odżywiania

Z przeprowadzonych badań wynika, że 15% kobiet zawsze przestrzega
zaleceń dotyczących zdrowego odżywiania, 37% czasami przestrzega zaleceń,
46% przestrzega zaleceń w ciąży, zaś 2% nie stosuje się do nich.
Nadciśnienie tętnicze może spowodować niedotlenienie i zaburzenia
rozwoju dziecka. Może dojść do zatrzymania wzrostu wewnątrzmacicznego
płodu, przedwczesnego oddzielenia się łożyska, a nawet obumarcia
wewnątrzmacicznego płodu.
2%

33%
38%

tak
nie
trochę
nigdy nie słyszałam

27%

Rycina 7. Powikłania wynikające z wysokiego ciśnienia w ciąży
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Wyniki badań wskazują, że wiedza pacjentek na temat powikłań
wynikających z nadciśnienia tętniczego jest niepełna, ponieważ 33% kobiet
orientuje się odnośnie powikłań, 27% nie wie, co może zagrażać ich ciąży. 38%
pacjentek ma znikomą wiedzę na temat powikłań, natomiast dwie osoby nigdy
nie słyszały o możliwości zagrożenia wynikających z wysokiego ciśnienia w
ciąży.
Kobieta ciężarna, u której rozpoznano nadciśnienie, oprócz
systematycznego przyjmowania zleconych farmaceutyków, powinna
kontrolować ich działanie, wykonując kilkakrotne pomiary jego wartości. W
tym celu musi ona nabyć urządzenie pomiarowe i nauczyć się techniki
prawidłowego i zgodnego z zasadami wykonywania pomiarów.
3%
20%

po wysiłku
Po 5 min. odpoczynku
nie ma to znaczenia

77%

Rycina 8. Umiejętność prawidłowego wykonania pomiaru ciśnienia tętniczego

Przeważająca grupa badanych kobiet dobrze wie, że prawidłowy pomiar
ciśnienia tętniczego powinien odbywać się po 5 minutowym odpoczynku
(77%). 20,0% badanych uważa, że nie ma to znaczenia w uzyskaniu
poprawnego wyniku. Tylko trzy osoby posiadają wiedzę, że pomiar wykonuje
się po wysiłku.
Pomiar ciśnienia krwi dostarcza informacji, które są ważne dla zdrowia
kobiety i jej nienarodzonego dziecka. Wysokie ciśnienie w ciąży może mieć
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poważne konsekwencje, takie jak: nadciśnienie ciążowe, gestoza, a nawet
rzucawka, która jest zagrożeniem dla kobiety i dziecka. Nadciśnienie może
spowodować udar mózgu lub zawał serca u kobiety, a także zaburzenia rozwoju
płodu. Dlatego tak ważne jest, by w ciąży regularnie kontrolować ciśnienie.
W ciągu doby wartości ciśnienia ulegają wielokrotnym zmianom,
dlatego w celu zweryfikowania ciśnienia zalecane jest, aby pomiary ciśnienia
tętniczego były wykonywane o stałych porach i w tych samych warunkach po
chwili odpoczynku.

4%

29%
raz dziennie
dwa razy dziennie
więcej niż dwa razy dziennie

67%

Rycina 9. Częstość wykonywania pomiaru ciśnienia tętniczego

Wyniki badań wykazują, że 67,2% pacjentek wykonuje raz dziennie
pomiar ciśnienia tętniczego. 29,3% dokonuje pomiaru wartości ciśnienia dwa
razy dziennie, zaś 3,4% ma wykonywamy pomiar więcej niż dwa razy dziennie.
Odbywanie wizyt u lekarza ginekologa to naturalny sposób dbania
kobiety o własne zdrowie i zdrowie dziecka, jak również ważny przejaw jej
szacunku do swojego ciała i troski o nienarodzone dziecko. Wizyta
ginekologiczna w ciąży jest wskazana przynajmniej raz w miesiącu. W czasie
wizyty lekarz przeprowadza pomiar ciśnienia tętniczego krwi, masy ciała, oraz
upewnia się, że wszystkie badania morfologiczne i biochemiczne są w

113

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

granicach normy. Sprawdzi także rozwijający się płód i wykluczy lub
potwierdzi możliwość wystąpienia wad genetycznych.
3% 4%

co miesiąc
czasami
nie byłam

93%

Rycina 10. Częstość wizyt kontrolnych u lekarza ginekologa

Wyniki badań wykazały, że 93% kobiet w ciąży jest pod kontrolą
lekarza ginekologa przynajmniej raz w miesiącu, 4% czasami, natomiast trzy
osoby będąc w ciąży nie były nigdy pod opieką lekarza.
Przeprowadzenie edukacji w zakresie prawidłowego mierzenia
ciśnienia, oraz odpowiedni pomiar tego ciśnienia ma duży jego wpływ na
prawidłowy wynik.

22%
33%

tak
nie
wiem jak zmierzyć ciśnienie

45%

Rycina 11. Instruktaż pomiaru ciśnienia tętniczego w domu
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22% badanych udzielono instruktażu pomiaru ciśnienia tętniczego w
domu, natomiast 45% ankietowanych nie było szkolonych w tym zakresie.
Tylko 33% badanych uważa, że wie jak poprawnie zmierzyć ciśnienie.
Styl życia ma szczególny wpływ na wartość ciśnienia krwi.
Niestosowanie się do zaleceń odpoczynku, może spowodować wzrost ciśnienia,
co w rezultacie prowadzi do powikłań.
10%
7%

7%

tak
nie
raczej nie
nie wiem

76%

Rycina 12. Wpływ stylu życia na ciśnienie tętnicze

Większość respondentek uznała, że styl życia ma duży wpływ na
obniżenie ciśnienia tętniczego (76%). Odpowiedź nie i raczej nie zaznaczyło
łącznie 14% ankietowanych. Aż 10% kobiet nie wie, czy styl życia ma wpływ
na obniżenie ciśnienia tętniczego.
Bardzo ważnym aspektem postępowania w ciąży jest ograniczenie
aktywności fizycznej. Kobiecie ciężarnej zalecany jest odpoczynek i unikanie
sytuacji stresujących.
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22%

40%

duża aktywność, mało
odpoczynku
średnia aktywność, dużo
odpoczynku
mała aktywność, dużo
odpoczynku

38%

Rycina 13. Styl życia

Przeważająca grupa badanych (40%) obecnie prowadzi małą aktywność
fizyczną i dużo odpoczywa, zaś 38% ankietowanych prowadzi średnią
aktywność i również dużo odpoczywa. Tylko 22% jest aktywnych fizycznie i
mało odpoczywa.
Rola pielęgniarki/położnej polega nie tylko na wykonywaniu czynności
diagnostyczno-pielęgnacyjnych, ale także na prowadzeniu edukacji w zakresie
działań profilaktycznych. Celem tej edukacji jest uświadomienie kobiecie
działań szkodzących zdrowiu jej i dziecka.
Zdecydowana większość ankietowanych kobiet twierdzi, że
pielęgniarka/położna nie bierze udziału w działaniach edukacyjnych
związanych z nadciśnieniem tętniczym (67%). 33% uważa ,że
pielęgniarka/położna uczestniczy w działaniach edukacyjnych.
Świadomość zagrożeń związanych z wysokim nadciśnieniem i jego
powikłaniami dla matki i dziecka, bardziej motywuje kobiety do przestrzegania
zaleceń lekarskich i zmiany trybu życia.
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13%

lepiej nie wiedzieć
trochę
poznać więcej szczegółów

20%

67%

Rycina 14. Informacje na temat zagrożeń związanych dla matki i dziecka z powodu
wysokiego ciśnienia

Znacząca większość osób objętych badaniem (67%) chciałaby się
więcej dowiedzieć o zagrożeniach związanych z wysokim nadciśnieniem w
ciąży. 20% respondentek chciałoby tylko trochę poznać zagrożenia, zaś 13%
kobiet wolałoby nic na ten temat nie wiedzieć.
Wnioski
Analiza zebranego materiału nadawczego pozwoliła na sformułowanie
następujących wniosków:
1. Najczęściej występującą postacią nadciśnienia tętniczego u ciężarnych
jest nadciśnienie indukowane ciążą.
2. Badane kobiety są świadome znaczenia konieczności systematycznego
przyjmowania leków.
3. Poziom wiedzy badanych dotyczący przestrzegania prawidłowej
zdrowej diety jest niewystarczający. Tylko 22% pacjentek jest
świadoma, że odpowiednia dieta w ciąży zapewni organizmowi
pokrycie zapotrzebowania na składniki odżywcze, które mają istotny
wpływ na prawidłowy rozwój dziecka oraz samopoczucie matki.
4. Wiedza kobiet na temat powikłań wynikających z wysokiego
nadciśnienia w ciąży jest niepełna, tylko 33% kobiet jest świadoma, że
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nadciśnienie tętnicze może spowodować niedotlenienie i zaburzenia
rozwoju dziecka,
5. Badane kobiety posiadają niepełną wiedzę na temat zdrowego stylu
życia w zakresie diety, stosowania używek, aktywności fizycznej i
pozostawania pod opieką lekarza ginekologa – położnika
Podsumowanie
Wiedza kobiet na temat nadciśnienia tętniczego ciężarnych jest niepełna.
Kobiety są świadome zagrożeń wynikających z nadciśnienia. Uważają, że
systematyczne przyjmowanie leków stanowi istotny element terapii
nadciśnienia oraz zmniejsza ryzyko powikłań. Palenie papierosów odbierają
jako niebezpieczeństwo dla dziecka i starają się zrezygnować z tego nałogu w
obecnym stanie. Większość kobiet orientuje się odnośnie nawyków
żywieniowych, stara się ich przestrzegać oraz stosuje się do zaleceń
odpoczynku.
Nadciśnienie tętnicze jest jednym z najczęstszych powikłań okresu
ciąży i porodu. Pomimo znacznego rozwoju medycyny perinatalnej, stanowi
poważne zagrożenie dla życia matki i płodu. Podczas ciąży dochodzi do szeregu
zmian, które mniej lub bardziej wpływają na przebieg nadciśnienia tętniczego
przed ciążą Nadciśnienie stanowi około 7-10% wszystkich ciąż. Najważniejszą
sprawą w przypadku nadciśnienia u ciężarnych jest szybka diagnostyka.
Niekiedy lekarze stosują rozpoznawanie na wyrost, gdyż szybciej wdrożone
leczenie daje lepsze efekty. Wnikliwa obserwacja i kompleksowość badań mogą
znacznie poprawić wyniki położnicze. Najlepszym źródłem informacji o
zmianach jest sama pacjentka. Dlatego tylko ścisła współpraca ciężarnej z
personelem medycznym oraz odpowiednia wiedza na temat zagrożeń może
przynieść zadowalające efekty. Pacjentka powinna prowadzić szczegółowy
dzienniczek, w którym odnotowuje wartości mierzonego ciśnienia według
określonych zasad. O niepokojących objawach (np. szum w uszach, błyski
przed oczami, ból głowy), powinien zostać natychmiast poinformowany lekarz
bądź pielęgniarka/położna.
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