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Badania profilaktyczne w czasie ciąży. 
Dlaczego to takie ważne? 

 
– radzi położna Anna Sapiejewska, Ambasadorka kampanii społeczno-edukacyjnej „Położna 

na Medal” 
 
Badania profilaktyczne kobiet w ciąży pozwalają na szczegółową 
ocenę zdrowia przyszłej mamy i przychodzącego na świat dziecka. 
Dzięki tym badaniom można także kontrolować przebieg ciąży i na 
czas wykryć choroby zagrażające kobiecie ciężarnej i jej dziecku.  
 
 
Standardy opieki medycznej w czasie ciąży 
 

Ciąża u kobiet  w Polsce prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 20 września 2012 roku oraz terminarzem Polskiego Towarzystwa 
Ginekologicznego. Celem takich rekomendacji jest doskonalenie standardów opieki 
medycznej nad kobietami w ciąży, które pozwalają na zmniejszenie częstości 
zachorowań matek, obniżenie odsetka porodów przedwczesnych i urodzeń 
noworodków o małej masie urodzeniowej.  
 

Kobieta planująca macierzyństwo, powinna przygotować się do tego najlepiej 
jeszcze  przed zajściem w ciążę. W tym celu, należy udać się do swojej położnej 
środowiskowo-rodzinnej lub ginekologa, którzy pomogą w przygotowaniach do 
pobrania cytologii i  wykonaniu badania krwi. Część z tych badań powtarzana jest co 
miesiąc, a niektóre z nich robione są tylko raz. 
 
 
Istotne badania profilaktyczne w czasie ciąży 
 

Najważniejsze badania wykonywane już na początku ciąży to badanie grupy 
krwi oraz badanie obecności w osoczu krwi przeciwciał odpornościowych (anty Rh). 
Jest to bardzo istotne w profilaktyce  konfliktu serologicznego, związanego z 
niezgodnością krwi w układach grupowych między matką a płodem, jak również 
ważne przy  zabezpieczaniu na wypadek wystąpienia  krwotoku u pacjentki. 
Posiadanie tego badania znacznie ułatwia całą procedurę i umożliwia 
natychmiastowe podanie pacjentce krwi w momencie, w którym będzie to konieczne.  
 

Jednym z równie ważnych badań jest oznaczenie poziomu TSH – poziomu 
tyreotropiny we krwi. Jest to badanie podstawowe, gdy chcemy sprawdzić, czy 
tarczyca funkcjonuje prawidłowo, ponieważ właściwy poziom hormonów tarczycy u 
matki ma duży wpływ na rozwój dziecka. Ważnym badaniem jest również morfologia 
krwi, którą wykonuje się co miesiąc - dzięki niej określić można powstanie anemii 



 

(niedokrwistość). Wtedy kobieta może wymagać suplementacji żelaza, witaminy B12 
lub kwasu foliowego, istotnego w procesie wytwarzania hemoglobiny. 
 

Bardzo ważna również w trakcie ciąży jest kontrola i profilaktyka wystąpienia 
raka szyjki macicy, a więc wykonanie badań cytologicznych, za pomocą których 
stwierdza się nieprawidłowości związane z szyjką macicy, ocenia się ewentualne 
stopnie zakażenia i podejmuje odpowiednie leczenie. Należy pamiętać, że kobiety w 
czasie trwania ciąży również mogą zachorować na raka szyjki macicy, a badanie 
cytologiczne jest bardzo pomocne we wczesnym jego wykrywaniu. Kolejnym 
istotnym badaniem jest określenie  poziomu cukru na czczo oraz test obciążenia 
glukozą, który obowiązkowo wykonuje się u kobiet w ciąży, żeby sprawdzić, czy nie 
rozwija się u nich cukrzyca ciążowa. Powinny go wykonywać pacjentki, u których 
poziom cukru we krwi na czczo jest nieco podwyższony lub jest w normie, ale lekarz 
podejrzewa występowanie cukrzycy. 
 
 
Co jeszcze warto wiedzieć? 
 

Badania krwi w kierunki oznaczenia czynników infekcyjnych, takich jak poziom 
przeciwciał toksoplazmozy, cytomegalii, różyczki i ich wczesne wykrycie ,może nie 
być groźne dla matki, gdyż umożliwia szybkie podjęcie leczenia noworodka tuż po 
porodzie, tak jak np. w przypadku cytomegalii. Zakażenie wirusem Toksoplazmozy 
niebezpieczne jest tylko wtedy, kiedy kobieta zachorowała przed ciąża lub w jej 
początkowym okresie. Wśród badań, które warto zrobić znajdują się jeszcze 
przeciwciała HIV ,HCV, HBS i WR (kiła) – które umożliwiają rozpoznanie zakażenia i 
są bardzo przydatne, ponieważ lekarz, który jest świadom, że przyszła mama jest 
nosicielką któregoś z wirusów, może w niektórych przypadkach zapobiegać 
transmisji wirusa do płodu, poprzez leczenie w czasie ciąży. Warto przestrzegać 
terminów wizyt i wykonywania badań, gdyż stosowanie się do zaleceń opiekunów 
medycznych może ustrzec w porę przed ewentualnymi nieprawidłowościami 
występującymi zarówno u matki, jak i dziecka. 
 
 
___________________________________________________________________ 
 
Położna na Medal to prowadzona od 2014 roku kampania społeczno-edukacyjna zwracająca uwagę 
na kwestie związane z koniecznością podnoszenia standardów i jakości opieki okołoporodowej  
w Polsce poprzez edukację i promocję dobrych praktyk. Istotną kwestią kampanii jest również 
podnoszenie świadomości społecznej na temat roli położnych w opiece okołoporodowej. 
Jednym z kluczowych elementów kampanii jest konkurs na najlepszą położną w Polsce. 
Zgłoszenia do tegorocznej, czwartej edycji konkursu przyjmowane są od 1 kwietnia do 31 lipca 
2017 r. Głosy na nominowane położne można oddawać od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 roku. 
Nominacje i głosy odbywają się na stronie www.poloznanamedal2017.pl 
Patronat honorowy nad kampanią i konkursem objęła Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych. 
Patronat merytoryczny sprawują: Polskie Towarzystwo Położnych, Fundacja Rodzić po Ludzku oraz 
Stowarzyszenie Dobrze Urodzeni. Mecenasem kampanii jest marka Alantan Plus. 
 
 
 
 
 



 

Dodatkowe informacje 
 
Monika Majcher 
Heima Public Relations 
Email: monika.majcher@heimastudio.pl  
Tel.: +48 728 120 011 
 
Piotr Chojnacki 
Heima Public Relations 
Email: piotr.chojnacki@heimapr.pl 
Tel: 728 751 113 
  
 
 
 
 


