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lok operacyjny jest ważnym miejscem w każdym wielospecjalistycznym szpitalu. Jest także
jego najważniejszym i najdroższym elementem.
Blok operacyjny to bardzo specyficzne środowisko pracy, która jest tu działaniem zespołowym. Każda osoba
przynależąca do zespołu operacyjnego i personelu bloku operacyjnego spełnia określoną rolę.
Dla wielu z pielęgniarek praca w bloku operacyjnym
jest niejednokrotnie spełnieniem marzeń. Jestem pielęgniarką operacyjną już od 30 lat i kończąc liceum medyczne wiedziałam na pewno, że moim miejscem pracy
będzie praca właśnie w tym miejscu.
Blok operacyjny skupia wielu ludzi walczących o życie i zdrowie pacjenta, który jest tu najważniejszą osobą. Dlatego ludzie pracujący na bloku muszą wykazywać
się szczególnymi predyspozycjami i cechami osobowymi takimi jak: zdolność koncentracji i odporność psychofizyczna, szybkość podejmowania decyzji, umiejętność
współpracy, umiejętności manualne i techniczne.
Praca na tym odcinku wymaga również stałego
podnoszenia kwalifikacji, co oprócz poszerzania wiedzy prowadzi także do rozwoju osobistego i satysfakcji
z wykonywanych zadań. Jest kwestią priorytetową, aby
zapewnić pacjentowi maksymalny stopień bezpieczeństwa, wykorzystując do tego celu fachową wiedzę.
Zabiegi chirurgiczne mają bardzo długą historię.
Pierwsze ślady celowo wykonywanych u człowieka zabiegów pochodzą z epoki paleolitu, gdzie w czaszce
wykonywano otwór trepanacyjny, nie wiadomo czy dla
celów leczniczych, czy magicznych. W epoce ludów
prymitywnych stosowano wiele zabiegów chirurgicznych dotyczących opracowania zranień, usuwania z ran
ciał obcych czy unieruchamiania złamań. Rany zaszywano nićmi pozyskiwanymi ze ścięgien. Bolesne zabiegi wykonywano w oszołomieniu środkami roślinnymi
lub alkoholem. Starożytność obfituje w różnego rodzaju
zabiegach chirurgicznych i tak w Egipcie stosowano tamowanie i upusty krwi, opatrywanie ran, unieruchomienie złamań, przyżeganie guzów, z kolei medycyna hinduska stosowała wiele rekonstrukcyjnych i złożonych
takich jak przepukliny i cięcia cesarskie. Wszystkie powyższe doświadczenia medyczne zostały zebrane przez
Hipokratesa żyjącego w V w. p. erą Chrystusa w traktatach poświęconych chirurgii, w których przedstawiono
zasady wykonywania określonych zabiegów operacyjnych. Zasady te można więc traktować jako pierwsze
wytyczne działania sali operacyjnej.
Kolejnym niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie chirurgii przez ponad 1500 lat pozostał Galen

(Pergamon – Rzym). Jego dzieła zawierają podstawy ówczesnej medycyny, w tym chirurgii. W swoich dziełach
przedstawił zasady wykonywania zabiegów oraz potrzebne instrumentarium.
Powstanie sal operacyjnych wiąże się z powstaniem
szpitali. Nazwa szpital (łac. hospicjum), oznaczała dom
dla podróżnych zdrowych i chorych, w nich to wprowadzono znieczulenie najpierw przy użyciu podtlenku
azotu, a następnie eteru dwuetylowego. Pozwoliło ono
na bezbolesne wykonywanie zabiegów operacyjnych
i było początkiem rozwoju anestezjologii.
Najważniejszym osiągnięciem w rozwoju nowoczesnej chirurgii stało się wprowadzenie antyseptyki przez
Listera i Semmelweisa, a następnie aseptyki przez Bergmanna. Wprowadzono rękawiczki do zabiegów operacyjnych, a następnie maski i czapki chirurgiczne. Powyższe techniki wymagały odpowiednich pomieszczeń.
Duża ilość sprzętu, w tym sprzętu do wyjaławiania wymagała odpowiednio przygotowanych pomieszczeń.
W ten sposób powstała sala operacyjna, jako miejsce
wykonywania zabiegów operacyjnych. Przykładem sal
operacyjnych pochodzących z XIX wieku są sale szpitali
w Anglii i Polsce.
Od tego czasu sale operacyjne stanowią wydzielone
pomieszczenia przeznaczone wyłącznie do wykonywania zabiegów operacyjnych. Tak jak i blok operacyjny
stanowi wydzielony, zamknięty dział szpitala dostępny
tylko dla osób bezpośrednio zaangażowanych w wykonanie zabiegu operacyjnego. Usytuowanie bloku i jego
architektura ma bezpośredni wpływ zarówno na organizację pracy, jak i na profilaktykę zakażeń wewnątrzszpitalnych.
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atrząc na współczesną chirurgię i pracując w dzisiejszych nowoczesnych szpitalach trudno jest
uwierzyć, że ta dziedzina medycyny powstała
niewiele ponad 150 lat temu. Co prawda człowiek od
zarania dziejów próbował ingerować w prawa natury,
był ciekaw i badał własne ciało oraz poznawał zasady
jego funkcjonowania, ale prawdziwe zdobycze ludzkości dotyczące tej dziedziny są stosunkowo młode.
Dziś patrząc na wspaniale wyposażone i funkcjonujące oddziały nie zdajemy sobie sprawy jak ciężkie,
owiane tajemnicą, a czasami nawet przypadkowe były
dzieje chirurgii.
Ślady ingerencji chirurgicznej można znaleźć już
w prehistorii, gdzie przeprowadzano prymitywne operacje neurochirurgiczne, czego dowodem są odnalezione, a pochodzące z tamtych czasów ludzkie czaszki ze śladami wykonanej trepanacji. Jednak dopiero
w starożytnym Egipcie nastąpił intensywny rozwój wielu
nauk, w tym medycyny, która pod postacią zabiegów
okulistycznych, stomatologicznych czy chirurgicznych
słynęła ze ścisłego przestrzegania zasad higieny. Była to
jednak medycyna oparta głównie na wierze w boga Toota, od którego pochodził spis rad dla lekarzy. Pacjenci
poddawani różnego rodzaju zabiegom albo przeżywali, albo umierali w wyniku komplikacji pooperacyjnych
lecz według ówczesnych lekarzy ich los nie był w rękach operatora lecz był zależny od woli boga.
Zarówno w Egipcie jak i w Mezopotamii medycyną
zajmowali się głównie kapłani. Posługiwali się oni dość
specyficznymi, jak na dzisiejsze czasy, metodami leczniczymi, które były kierowane tylko do osób o wysokim
statusie społecznym. Terapia polegała na odczytywaniu
przyszłości pacjenta z gwiazd lub z wnętrzności zwierzęcych. Ówcześni leczący w ogóle nie zajmowali się
osobami biednymi, którymi w związku z powyższym
pozostawało tylko wymieniać się własnymi doświadczeniami dotyczącymi określonych dolegliwości. Skutkiem
tego, paradoksalnie, przeżywalność wśród tej grupy
społecznej była wyższa niż wśród osób bogatych. Okazało się bowiem, że mądrość ludowa dotycząca metod
i sposobów „leczenia” jest skuteczniejsza niż układ planet czy wzór, w jaki układają się jelita.
Olbrzymi postęp chirurgii nastąpił w starożytnych
Indiach, gdzie w związku z wyznawaną religią panował kult czystości. To właśnie Indie są kolebką chirurgii
urologicznej polegającej na usuwaniu kamieni pęcherzowych. Zabieg ten był niezwykle brutalny i polegał na
nacięciu ostrym nożem przestrzeni pomiędzy narządami rodnymi a odbytem i ręcznym wydobyciu kamieni.

Operujący przeprowadzał go na pacjencie leżącym na
ziemi, bez zastosowania znieczulenia i nie szyjąc rany.
Pacjent miał po zabiegu zakładany opatrunek w formie
okładu złożonego z masła zmieszanego z pyłem i był
krępowany w ten sposób, by jego obie kończyny były
unieruchomione, co miało zapobiegać rozchodzeniu się
brzegów rany.

Chirurgia kosmetyczna
Indie to także miejsce rozwoju chirurgii kosmetycznej polegającej głównie na zabiegach rekonstrukcji
nosa. Zapotrzebowanie na kosmetykę nosa było bardzo duże, ponieważ w wyniku chorób wenerycznych,
trądu i okaleczeń związanych z piętnowaniem złodziei
znaczna część Hindusów była pozbawiona przynajmniej czubka tej części ciała. Zabieg rekonstrukcji polegał
na wykrojeniu ze skóry czoła (bez jej odcinania) kształtu
nosa, a następnie odpowiednim przełożeniu i uformowaniu wyciętego materiału. W tym przypadku również
na powstałą ranę stosowano przez cztery dni opatrunki
z ziemi i masła, zalecano sześciodniową rekonwalescencję polegającą na leżeniu na plecach, a po 10 dniach
zakładano tampony do nosa, które miały pomagać
w formowaniu odpowiedniego kształtu narządu.
W przypadku pierwszej z opisanych operacji przeżywalność chorych sięgała 50%, w drugim przypadku źródła podają 100% sukces lekarzy, co biorąc pod
uwagę metody działania wydaje się być niezwykłym
wyczynem.

Medycyna chińska
W tym czasie w innej części świata, dzięki wnikliwej
obserwacji ludzkiego ciała, rozwija się oparta na badaniu fizykalnym medycyna chińska. Mimo, że jej reprezentanci nie znali jeszcze dobrze anatomii ludzkiego
ciała potrafili już dokładnie badać tętno, wprowadzili
akupunkturę i szczepienia ochronne. Chiński lekarz był
w szczególny sposób motywowany do pracy. Otóż był
on wynagradzany za swoją pracę tylko wtedy, gdy jego
podopieczny był zdrowy, gdy chorował, pensję wstrzymywano.
Mimo ogromnych i niezaprzeczalnych osiągnięć
chińskiej opieki medycznej, z których czerpiemy do
dziś za kolebkę medycyny uważa się starożytną Grecję,
gdzie pacjentów leczono głównie upustami krwi i prowokowaniem biegunek.
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Przełom V i IV w. p.n.e. to czasy Hipokratesa, twórcy
kodeksu etyki lekarskiej, który wierzył w leczniczą moc
natury, a lekarza uznawał za osobę, która ma jedynie jej
pomagać w dążeniu do uleczenia. Wyznawał on teorię tzw. „Czterech cieczy”, a więc wierzył w harmonię
pomiędzy krążącymi w ludzkim ciele krwią, żółcią, śluzem i czarną żółcią. Filozof ten twierdził, że człowiek
stanowi jedność biopsychospołeczną, a więc w ramach
leczenia należy brać pod uwagę zarówno jego ciało,
jak i duszę oraz otoczenie w jakim żyje. W związku
z czym każdy zabieg przeprowadzany na chorym winien uwzględniać jego odmienność nie tylko fizyczną,
ale także psychiczną. Powodowało to, że praktycznie
nie istniały gotowe procedury postępowania i dla każdego pacjenta z osobna tworzono plan leczenia.
Dziś wracamy do myśli Hipokratesa, nazywamy nasze podejście holistycznym i staramy się nie traktować
pacjentów, jako zbiorów układów i narządów, ale jako
niezależne i zindywidualizowane jednostki. Na szczęście nasze poglądy dotyczące leczenia chirurgicznego
różnią się zasadniczo od tych wygłaszanych w tamtych
czasach. Współcześnie zdajemy sobie już sprawę, że na
przykład do prawidłowego leczenia wcale nie jest niezbędne ropienie rany, a wręcz przeciwnie – utrzymanie
jej w nienagannej czystości. Częściowej zmianie uległy
także przekonania dotyczące uzdrawiającej wszelkie
dolegliwości mocy jaką posiada woda. W starożytnej
Grecji traktowano ją z prawdziwym pietyzmem i stosowano pod postacią zimnych i ciepłych kąpieli, jako lekarstwo na wszelkie choroby zarówno ciała jak i duszy.
Takie podejście stało się początkiem kultu ciała,
który rozwinął się nie tylko tam, ale też w starożytnym
Rzymie, gdzie jego mieszkańcy zażywali codziennych
kąpieli w publicznych łaźniach i termach, a w ramach
codziennej pielęgnacji nacierali swoje ciała piaskiem,
pyłem i oliwą.
Jednym ze zwolenników zdrowego, zahartowanego
ciała był żyjący w II w. n.e. lekarz, farmaceuta, diagnosta i terapeuta Galen z Pergamonu. Był to człowiek, którego teorie głoszące, że budowa anatomiczna człowieka nie różni się od budowy zwierząt zostały uznane za
nieomylne. Jego działalność z jednej strony przyczyniła
się do rozwoju medycyny, a z drugiej spowodowała, że
jej postęp został zahamowany na wiele kolejnych dziesiątków lat. Stan ten trwał przez całe średniowiecze, tym
bardziej, że był to okres burzliwego rozkwitu chrześcijaństwa, co niosło za sobą ślepą wiarę w wolę Boga.
Żyjący w tamtym okresie ludzie przedstawiali swoją postawą pewnego rodzaju dualizm. Wierzyli, że życie doczesne nie przedstawia wartości samej w sobie, a wręcz
przeciwnie – im więcej cierpi się na ziemi tym lepsze
życie czeka nas po śmierci. Ta filozofia powodowała,
że ból związany chociażby z różnego rodzaju chorobami był uznawany za szlachetny i wręcz uświęcający,
a wszelka ingerencja w wolę Bożą za naganną. Z drugiej
jednak strony ciało ludzkie było traktowane, jako świątynia Boga, przez co należało o nie szczególnie dbać.

Średniowiecze nie jest, jak się powszechnie uważa,
okresem ciemnoty, ale też nie można powiedzieć, aby
nastąpił w tym czasie szczególny rozwój medycyny,
a w tym chirurgii. W związku z ascetycznym podejściem
do ludzkiego ciała i traktowaniem życia za marność panował powszechny brud i szerzyły się epidemie, a główną metodą leczenia wszelkich dolegliwości, czym zajmowali się głównie mnisi, były wciąż upusty krwi.
W tym czasie oddzielono chirurgię od medycyny,
tworząc Cech Cyrulików i Chirurgów. Specjalistą w tej
dziedzinie medycyny, uważanej za gorszą, mógł zostać każdy, kto miał zdolności manualne. Stąd też tzw.
chirurgami zostawali na przykład kowale czy drwale,
którzy mieli w swoich warsztatach niezbędne do pracy
„narzędzia”.

Medycyna arabska
Średniowiecze jest jednak okresem rozkwitu medycyny arabskiej. Jej przedstawiciel – Avicenna na przełomie X i XI wieku organizował pierwsze szpitale i praktyki lekarskie. Był on niestety wyznawcą teorii Galena,
co powodowało, że nie można tu mówić o szczególnym
rozwoju myśli medycznej.
Dopiero kolejna epoka – Odrodzenie niesie ze sobą
poszanowanie człowieka jako osoby i przynosi namacalne tego dowody w postaci rozwoju nauk medycznych. W związku z trwającymi w tym okresie licznymi
wojnami, a tym samym dużą ilością interwencji chirurgicznych dość szybko postępuje rozwój tej dziedziny.
Niektóre z dotychczas stosowanych praktyk, takich
jak na przykład zalewanie ran postrzałowych wrzącą
smołą, z braku materiału czy też czasu zamieniano na
przypiekanie rozgrzanym żelazem. Przypadkowa zmiana postępowania powoduje szybsze gojenie się ran
i zmniejsza śmiertelność żołnierzy, co na nowo budzi
u lekarzy zainteresowanie zachodzącymi w ludzkim
ciele procesami. Dodatkowo duża ilość pacjentów daje
możliwość prowadzenia obserwacji opartych na wielu
przykładach.
Żyjący w tym czasie (XV w.) Paracelsus, kontrowersyjny profesor i przyrodnik, zwany ojcem nowożytnej
medycyny zarzuca nieprawdę Galenowi i podważa jego
teorie. Lekarz ten twierdzi, że budowa ludzkiego ciała
nie jest tożsama z budową anatomiczną zwierząt. Jego
przekonania zostają sprawdzone i potwierdzone w XVI
wieku przez Adreasa Vesaliusa, który przeprowadza
pierwsze sekcje zwłok człowieka. To one stanowią nieocenione źródło wiedzy dla kolejnych pokoleń lekarzy,
a wykonane przez autora ryciny okazują się w dużej
mierze zbieżne z dzisiejszą wiedzą anatomiczną.
W tym czasie liczni lekarze chirurdzy prowadzą własne badania dotyczące substancji nakładanych na różnego rodzaju rany. Obserwowana tendencja jest odwrotna do stosowanej przed laty, a więc używa się raczej preparatów łagodzących, a nie podrażniających
tkanki. Ambroise Paré, francuski lekarz polowy, uzna-
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wany za najwybitniejszego chirurga renesansu i jednego z ojców współczesnej chirurgii, autor kilkudziesięciu
prac naukowych opracowuje bardziej humanitarne metody postępowania z rannymi. Zarzuca szeroko wówczas stosowane w leczeniu ran przyżeganie rozgrzanym
do czerwoności żelazem i zalewanie wrzącym olejem,
a skupia się na, zabójczym w ówczesnych czasach,
krwawieniu z ran. Paré jest wynalazcą kleszczyków hemostatycznych służących do zaciskania naczyń, autorem nowych metod operowania przepuklin, a także pomysłodawcą stosowanego w ortopedii wyciągu. Można
więc powiedzieć, że w znacznej mierze przyczynił się
do rozwoju chirurgii.
Mimo tych zdobyczy Odrodzenie jest jednak wciąż
epoką, gdzie wiele do życzenia pozostawia chociażby
dbałość o czystość, co w znacznej mierze przekłada się
na efektywność leczenia chirurgicznego. Ludzie żyjący
w tym czasie uważają, że woda jest raczej wrogiem niźli przyjacielem człowieka. Według nich poprzez otwierające się w czasie kąpieli pory do organizmu człowieka może wtargnąć choroba, a ciepła woda „burzy równowagę humorów” panującą w organiźmie. W związku
z czym czasy te, choć słyną z umiłowania do porządku
charakteryzują się rozprzestrzeniającymi się chorobami
i panującymi zarazami.
Kolejny wiek (XVII w.) przynosi pewnego rodzaju
przełom w leczeniu. Co prawda są to czasy, kiedy nikt
nie podejrzewa istnienia bakterii, a operacje nadal odbywają się bez znieczulenia, co stanowi dwa najpoważniejsze powody olbrzymiej śmiertelności wśród pacjentów, ale od tego momentu następuje także szybszy rozwój nauk medycznych. Przyczynił się do tego miedzy
innymi angielski lekarz Richard Lower, który zaczyna
leczyć swoich pacjentów krwią uzyskaną od ludzi
zdrowych.
Z kolei w 1761 roku Leopold Auenbrugger wymyśla nową metodę badania pacjentów polegającą na opukiwaniu. Działanie to jest wynikiem jego doświadczeń
z dzieciństwa. Niestety żaden z liczących się umysłów
ówczesnych czasów nie zainteresował się tym odkryciem jako „niezgodnym z tradycją”.
Mniej więcej w tym samym czasie Nicolas Corvisart
(1755-1821), francuski lekarz, anatom, szef francuskiej

służby zdrowia i pionier kardiologii pierwszy opisał niewydolność mięśnia sercowego i duszność wysiłkową,
a René Laënec wpadł na pomysł osłuchiwania i wymyślił
stetoskop. Wydarzenia te znacznie przyśpieszyły rozwój
medycyny i przyczyniły się do polepszenia diagnostyki.
Tego postępu nie zatrzymała nawet słynna myśl słynnego francuskiego filozofa – Emila Rousseau, który powiedział, że „Jedyną pożyteczną częścią medycyny jest
higiena”. Wypowiedź ta świadczy o niskim poziomie
wiedzy dotyczącym nauk medycznych, a jednocześnie
jest dowodem na to, że człowiek odrodzenia wreszcie
zaczyna dbać o czystość cielesną.

Pierwsza operacja
Jednak mimo stale pogłębianej wiedzy lekarze
wciąż bali się ingerować w żywy organizm człowieka.
Prawdziwym symbolem w chirurgii jest postać Efraima
McDowella, doktora mieszkającego w Kentucky, który przeprowadził pierwszą w historii operację. Wbrew
panującym powszechnie przesądom, że przez otwarcie
powłok brzusznych dochodzi do zetknięcia się wnętrzności z zimnym powietrzem, co skutkuje zapaleniem
i kończy się śmiercią, zdecydował się operować Jane
Crawford, u której stwierdził monstrualnych rozmiarów
torbielowate obrzmienie jajnika.
Do tamtej chwili zabiegi chirurgiczne dotyczyły najczęściej amputacji, przepuklin, katarakty i kamieni pęcherzowych. Wszystkie odbywały się bez znieczulenia, co często powodowało szok bólowy i zgon pacjenta. W związku z czym chirurdzy obawiali się jakichkolwiek ingerencji i głosili maksymę, że „kto zdecyduje się
przekroczyć granicę ciała ludzkiego wyznaczoną przez
Boga postąpi jak morderca”.
McDowell podjął ryzyko i w dniu Bożego Narodzenia 1787 roku przeprowadził, oczywiście bez stosowania środków znieczulających, pierwszą w historii operację na otwartym ciele człowieka. Pacjentka przez cały
czas jego trwania, z krótkimi przerwami utraty świadomości, śpiewała kościelne psalmy. Lekarz swoim postępowaniem ryzykował własnym życiem, ponieważ gdyby chora zmarła na jego kuchennym stole zebrany za
oknami tłum powiesiłby go na drzewie, na którym już
przygotowano szubienicę.
Determinacja pacjentki, wsparcie żony doktora, jej
wręcz przesadna dbałość o czystość, a przede wszystkim
odwaga chirurga spowodowały, że operacja się udała
i 36 letnia kobieta, matka kilkorga dzieci przeżyła.
Wydarzenie to okazało się krokiem milowym chirurgii. Udowodniło, że ingerencja w ciało człowieka jest
możliwa, co otworzyło przed medykami zupełnie nowe
możliwości, a pacjentom dało nadzieję na wyleczenie
z chorób, które do tej pory były uznawane za śmiertelne.
Jednak przed chirurgami pojawił się nowy i bardzo
poważny problem – ból. O ile potrafili oni poradzić sobie już z techniczną stroną przeprowadzania zabiegów,
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o tyle nie potrafili zapanować nad reakcjami pacjenta. W związku z tym operacje starano się przeprowadzać maksymalnie szybko, co miało zminimalizować
negatywne odczucia pacjenta. Dobrym chirurgiem był
w związku z tym taki lekarz, który potrafił bardzo szybko
operować. Jednym z najsprawniej operujących był John
Collins Warren (1778-1856), profesor anatomii i chirurgii operacyjnej, wędrowny operator przepukliny i przetoki jelitowej, który był prawdziwym mistrzem planowania i czasu. Potrafił on w niewielkich odstępach czasu
operować jednocześnie czterech pacjentów. Był człowiekiem niezwykle sprawnym manualnie, zdecydowanym i dobrze przygotowanym teoretycznie. W związku
z tym przeprowadzane przez niego zabiegi trwały niezwykle krótko, bo od kilku do kilkunastu minut. Pacjenci byli kolejno wprowadzani do sali operacyjnej, która
w niczym nie przypominała tej współczesnej, ponieważ
była to raczej amfiteatralnie zbudowana sala wykładowa niż jałowe pomieszczenie operacyjne. Doktor Warren operował wszystkich swoich pacjentów jednym,
wspólnym zestawem narzędzi, które od czasu do czasu wycierał w swój frak. Jako znieczulenie stosowano
wódkę, opium lub tytoń w formie cygar wkładanych do
odbytu. Metody te okazywały się jednak nieskuteczne,
w związku z czym pacjenci cierpieli, a operujący nie
mieli komfortu pracy. Sytuacja ta zmuszała kolejnych
badaczy do poszukiwania środków znieczulających,
które spowodowałyby całkowite uśmierzenie bólu.
W grudniu 1844 roku dentysta Horace Wells, amerykaski stomatolog, pionier anestezjologii zaczął stosować w swojej praktyce podtlenek azotu, który wcześniej
wypróbował na sobie. Ku jego zdziwieniu gaz rozweselający powodował zniesienie dolegliwości bólowych.
Odkrycie Wellsa okazało się jednak środkiem za mało
skutecznym, by można go było bezpiecznie zastosować
jako środek anestetyczny przy zabiegach operacyjnych.
W związku z czym nie zostało docenione przez lekarzy
i nie wzbudziło oczekiwanego zainteresowania, a u samego odkrywcy spowodowało załamanie i zakończyło
się jego samobójczą śmiercią.

Chirurgia urologiczna i plastyczna
Mimo tej porażki chirurgia, jako dziedzina rozwijała się coraz prężniej. W tym czasie na nowo rozkwitała
chirurgia urologiczna, którym najwybitniejszym przedstawicielem tamtych czasów był dr Henry Thompson.
Urolog ten słynął ze swojej obsesji dotyczącej liczby 8,
zainteresowania kuchnią, astronomią, literaturą, ciałopaleniem, automobilizmem, a jednocześnie chorobami
nerek i pęcherza. Był niezwykle sprawnym operatorem,
który przeprowadził zabiegi usuwania kamieni z pęcherza moczowego między innymi u Leopolda I, Króla Belgów, a także leczył cesarza Napoleona III.
Thompson był jednocześnie operatorem, wynalazcą
i pomysłodawcą wielu narzędzi stosowanych w urolo-

gii, które na prawie niezmienionych zasadach funkcjonują do dzisiaj.
Tak jak Thompson przeniósł z Indii na grunt amerykański i europejski operacje urologiczne, tak niemiecki
lekarz i chirurg Joseph Carpue (1764-1846) okazał się
pionierem chirurgii plastycznej i przeszczepów skóry.
W 1839 r. wykonał pierwszą udaną miotomię u chłopca
z zezem, opublikował pionierską pracę na temat transfuzji krwi i wykonał pierwszą w Europie plastykę nosa. Był
to zabieg, który pod względem technicznym był bliźniaczo podobny do tych wykonywanych już wcześniej
w Indiach.

Narkoza
Prawdziwa historia chirurgii zaczyna się w XIX wieku.
To wtedy trwają masowe doświadczenia mające na celu
znalezienie substancji znieczulającej, która pozwoli na
wolniejsze, a przez to dokładniejsze przeprowadzanie
operacji z całkowitym zniesieniem bólu u pacjenta. Ciąg
doświadczeń prowadzonych w tym kierunku otwiera w
1823r. Henry Hill Hickmann, który oszałamia zwierzęta dwutlenkiem węgla. W 1842 roku Crawford W. Long
stosuje eter u eteroholika, a w 1844 r. dr Smilie podaje mieszankę opium i eteru jako rozpuszczalnika uzyskując tym samym efekt znieczulenia. Jednak to dzień
16 X 1846 roku jest datą narodzin narkozy. To wtedy
Humphry Davy podaje podtlenek azotu przy leczeniu
zęba, co zamyka „noc niewiedzy, cierpienia i bezowocnego macania w ciemności, a rozpoczyna prawdziwą
historię chirurgii”, jak pisał Bernard Gosset.
Moment wynalezienia skutecznej narkozy znacznie poprawił komfort życia pacjentów i pracy chirurgów jednak nie był końcem niepowodzeń w medycynie.
Wiedza medyczna wciąż nie była, i nadal nie jest, pełna i występują w niej liczne luki, które powodują śmierć
wielu istnień ludzkich.
Przykładem takiej sytuacji może być życie i praca
węgierskiego położnika Ignacego Semmelweisa, który
żył na przełomie XVIII i XIX w. Były to czasy masowych
badań patomorfologicznych, całkowitej bezsilności
w stosunku do zakażeń szpitalnych i cierpienia operowanych pacjentów.
Lekarz ten borykał się z poważnym problemem, jakim była na jego oddziale plaga gorączki połogowej.
Wiele pracy i czasu kosztowało Semmelweisa w rezultacie rozczarowujące i deprymujące odkrycie, że chorobę
wywołują sami lekarze. Przenosili oni nieświadomie zakażenie z ciał zmarłych i poddawanych sekcji pacjentek
na kobiety zgłaszające się do porodu. Powodem było
nie mycie i nie dezynfekowanie rąk pomiędzy zajęciami odbywającymi się w prosektorium, a tymi w szpitalu.
Odkrycie ginekologa było dla niego ogromnie obciążające tym bardziej, że podwładni mu lekarze nie chcieli przestrzegać narzuconych podstawowych zasad antyseptyki i z premedytacją nie myli rąk zalecanym przez
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ordynatora roztworem chloru. Świadomość spowodowania śmierci wielu kobiet i ich dzieci była przyczyną
samobójczej śmierci lekarza.
Dziś wiemy, że jego odkrycie, choć wydawałoby
się podstawowe, stanowiło podwaliny dla współczesnej epidemiologii, która w połączeniu z wynalezioną
w XIX w. przez Williama Mortona narkozą w postaci
podtlenku azotu dała początek nowoczesnej chirurgii.
Znieczulenie chorego pozwala więc chirurgom skupić
się na precyzji i bardziej dbać o pacjenta, nie walcząc
z jego bólem, co wciąż niektórym z nich nie przeszkadza wyznawać teorii „chwalebnego ropienia ran”, a samego zakażenia, jako niezbędnego elementu procesu
zdrowienia.

Mikrobiologia
Rewolucją w medycynie są ogłoszone w 1857 r. przez
Ludwika Pasteura wyniki jego badań prowadzonych nad
fermentacją i gniciem. Badacz dowodzi, w wyniku przeprowadzenia dość przypadkowego doświadczenia, że
proces fermentacji wywołują drobnoustroje, tzw. „żyjątka”. Opracowuje on metodę konserwacji pożywienia
poprzez obróbkę termiczną, zwaną od jego nazwiska
pasteryzacją. Jednocześnie obala funkcjonującą od lat
teorię samorództwa drobnoustrojów. Jego spostrzeżenia
w tej dziedzinie okazują się radykalne dla medycyny,
lecz nie mniej istotne dla całej ludzkości są jego badania dotyczące zjawiska odporności poszczepiennej czy
opracowania szczepionek wścieklizny, wąglika i cholery. On też jako pierwszy opracowuje metody hodowli
bakterii, stosuje do ich hodowli podłoża płynne, łączy
badania podstawowe i stosowane w chemii. Z czasem
zyskuje uznanie świata medycznego, zostaje Kawalerem Legii Honorowej i otrzymuje medal Leeuwenhoeka
– najwyższe odznaczenie mikrobiologiczne.
Dziesięć lat później, w 1867 roku brytyjski chirurg
Joseph Lister (1827-1912) dowiaduje się o odkryciach
i obserwacjach Pasteura i wykorzystuje tą wiedzę do
rozwiązania wciąż palącego problemu gorączki ropnej
i gangreny. Ten uznawany za ojca antyseptyki lekarz
diametralnie zmienia nawyki panujące w służbie zdrowia i zaczyna stosować do operacji kwas karbolowy
(fenol) w formie aerozolu. Ze względu na czas panujących wojen przeprowadza zabiegi chirurgiczne
w zwiększonych ilościach i dlatego może poczynić istotne dla przyszłych pokoleń obserwacje.
Lister wierzy w istnienie „mikroskopowych organizmów”, które powodują ropienie ran. Dlatego obrażenia swoich pacjentów zabezpiecza przed dostępem powietrza kauczukiem i folią ze złota, a na kikuty kończyn
zakłada gumowe kaptury i odsysa z nich powietrze.
W przypadku długo gojących się ran lekarz tygodniami stosuje torebki bawełniane, gorące i zimne kąpiele,
okłady nasączone karbolem oraz, innowacyjne jak na
tamte czasy, otwarte leczenie ran. Lister też wprowadza w szpitalach oddzielne sale dla chorych, w zależ-

ności od ich jednostki chorobowej. Jego pomysłem jest
wprowadzenie wietrzenia sal i stosowanie opatrunków
ze smoły węglowej.
W 1867 r. lekarz przelewa swoje doświadczenia na
papier i w ten sposób powstaje praca pt. „Zasada antyseptyki w praktyce chirurgicznej”, w której dla określenia bliżej nie znanych „żyjątek” bytujących w zakażonych ranach używa pojęcia „zarodki”.
Lister jest jednak nie tylko nowatorskim teoretykiem, ale sprawnym praktykiem, który jest prekursorem
w podwiązywaniu naczyń krwionośnych i autorem
pierwszej udanej operacji usunięcia raka piersi. Do codziennej praktyki szpitalnej wprowadza mycie rąk i narzędzi operacyjnych w roztworze karbolu, obmywanie
skóry pacjenta przed zabiegiem, okładanie pola operacyjnego chustami i rozpylanie w sali operacyjnej mgły
karbolowej.
Jednak jego innowacyjne postępowanie nie znajduje
uznania i akceptacji wśród rodaków, na szczęście jednak skutkuje pełnym sukcesem na całym świecie.
Również Polacy mają swój wkład w światowy rozwój
medycyny. To właśnie Polak Józef Dietl (1804-1878), internista i fizjoterapeuta, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego dowiódł, że upusty krwi są metodą częściej szkodzącą, niż ratującą ludzkie zdrowie. Wycofał też modę
na spożywanie lekarstw produkowanych z mumii, prowokowanych wymiotów i hodowania na głowie nietykalnych kołtunów. Przeniósł też na polski grunt zalecenia Josepha Listera dotyczące rozdzielania w szpitalach
pacjentów z różnymi jednostkami chorobowymi. Stworzył też podstawy nowej nauki – balneologii.
W tamtych czasach rozwój badań w medycynie następuje lawinowo. W 1877 r. Robert Koch odkrywa żywego zarodka wąglika i robi pierwsze fotografie przez
mikroskop. W związku z namacalnymi dowodami dotyczącymi istnienia bakterii wprowadzona zostaje nowa
metoda sterylizacji polegająca na działaniu parą wodną. Jej zwolennikiem jest także niemiecki chirurg, profesor Ernest von Bergmann (1836-1907). W tym czasie
ze szpitali zostają wycofane wszystkie narzędzia mające drewniane rączki, wprowadza się chirurgiczne mycie
rąk szczotkami i nacieranie ich spirytusem.
Kolejnym zwolennikiem aseptyki jest kiloński chirurg
Gustaw Neuber (1850-1932). Wprowadzone przez niego reguły obowiązują do dziś. Należą do nich dokładne
mycie i dezynfekowanie dłoni, stosowanie przez zespół
operacyjny wyjałowionych masek, fartuchów, rękawiczek i narzędzi, mycie i sterylizowanie poprzez naświetlanie promieniami ultrafioletowymi i przepuszczanie
powietrza przez filtr sal operacyjnych, a także odkażanie pola operacyjnego.
Autorem pomysłu na stosowanie rękawiczek był Jan
Mikulicz Radecki (1850-1905), który ich użył po raz
pierwszy podczas operacji w 1885 roku. Ten profesor
chirurgii, uczeń Theodora Billrotha był nie tylko jednym
z pionierów antyseptyki i aseptyki, ale także pomysłodawcą nowych technik operacyjnych i narzędzi chirurgicznych. Aby propagować swoje idee założył dwie
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szkoły chirurgiczne: polską w Krakowie i niemiecką we
Wrocławiu.
Pomysł użycia przy interwencjach chirurgicznych rękawiczek bardzo szybko się przyjął, ale został zmodyfikowany i w 1894 r. rękawiczki bawełniane, jako mało
wygodne w użyciu, zostały zamienione przez ojca amerykańskiej chirurgii Williama S. Halsteda (1852-1922)
na gumowe. To on razem z firmą Goodyear wymyślił
dla swojej żony, która była pielęgniarką i miała egzemę
na skórze dłoni, gumowe rękawiczki operacyjne, które
sam zastosował po raz pierwszy podczas zabiegu operacyjnego. On też jest prekursorem znieczuleń miejscowych polegających na zastosowaniu zastrzyków z kokainy. Naukowiec pracował metodą doświadczalną, przeprowadzając badania na swoim ciele.
Jak widać XIX i XX wiek są okresami rozwoju aseptyki i bakteriologii. Powszechnym staje się stosowanie
środków bakteriobójczych w miejscu wysiewu bakterii, a także we wrotach możliwego wtargnięcia zakaże-

nia na powierzchni ciała, a więc skórze, błonach śluzowych, zranieniach, a także w polach chirurgicznie
odsłoniętych lub otwartych. Dzięki dokonaniom wielu
doskonałych badaczy i naukowców, praktyków i teoretyków wiemy, że aseptyka jest niezbędnym elementem
prawidłowego postępowania chirurgicznego mającego
na celu zapobieganie zakażeniu.
Dziś, w XXI wieku, mamy za sobą prawdziwe dziesięciolecia pracy i doświadczeń całej rzeszy medyków.
Jednak mimo ogromnego postępu, technicyzacji i specjalizacji medycyna wciąż jest dziedziną, a przede
wszystkim sztuką, w której jest jeszcze mnóstwo niewiadomych. Słynne powiedzenie greckiego filozofa Sokratesa (V/VI w. p.n.e) „wiem, że nic nie wiem” powinno
nam stale towarzyszyć w codziennej pracy i powodować nie tylko ciągłe poszerzanie wiedzy, ale także moralne i etyczne postępowanie.
Dr n. med. IZABELA WRÓBLEWSKA

OSKAR PELZER
Asystent I Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze

Ostre zapalenie
wyrostka robaczkowego
RYS HISTORYCZNY

O

stre zapalenie wyrostka robaczkowego jest najczęstszym schorzeniem jamy brzusznej, które
wymaga pilnej interwencji chirurgicznej. Badania ostatnich lat pokazują wskaźnik zachorowalności około 100 na 100000 mieszkańców w jednym roku.
Najwięcej zachorowań obserwuje się w wieku pomiędzy 10 a 19 rokiem życia (80% chorych waha się pomiędzy 5 a 35 r.ż.). Natomiast ryzyko zachorowania na
ostre zapalenie wyrostka robaczkowego w ciągu całego
życia wynosi około 7%. Odsetek ludzi, u których dokonano appedektomii szacuje się na około 15% ogółu społeczeństwa.
Możemy również przyjąć, iż to schorzenie dotyczy
głównie krajów rozwiniętych, ponieważ poza Europą
i Ameryką Północną notuje się znaczne zmniejszenie
zachorowań. Również rasa czarna i azjatycka zapada
na to schorzenie rzadziej. Dowodów świadczących jednoznacznie na to, dlaczego tak się dzieje jeszcze nie
mamy. Jednak możemy przypuszczać, iż jest to związa-

ne ze sposobem życia i odżywiania się. Uboga w błonnik i niskoresztkowa dieta krajów zachodnich predysponuje do zaparć i prawdopodobnie zwiększa liczbę zachorowań. Na tej podstawie trudno jest wysuwać wnioski, jak dużą liczbą ludności dotykało to schorzenie
w średniowieczu, czy tym bardziej w starożytności.
Pierwsze wzmianki dotyczące ostrego zapalenia
wrostka robaczkowego sięgają bardzo dawnych czasów.
Jednak próby i sposoby leczenia opisywanie są dopiero
w średniowieczu. Musimy pamiętać, iż postępy w naukach takich jak anatomia dokonały się dopiero w szesnastym wieku, choć pierwszą udokumentowaną sekcją
zwłok była ta z 1300 roku dokonana przez Mundino de
Lucci (1275-1326) na uniwersytecie w Bolonii. Nazwę
Appendix Vermiformis wprowadził Guido Guidi, profesor anatomii w Paryżu w latach 1547-1569. Jean Francis
Fernel w 1554 roku opisał objawy appendicitis jednak
bez powiązania ich z wyrostkiem robaczkowym, ani też
nie wyjaśnił ich przyczyn. Przypadek ostrego zapale-
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nia wyrostka robaczkowego po raz pierwszy został udokumentowany w 1652 roku przez Wilhelma Fabry von
Hilden. Natomiast pełna dokumentacja przypadku wraz
z opisem sekcyjnym wypełnionego treścią ropną wyrostka robaczkowego została dokonana przez chirurga
Lorenza Heistera w 1711 roku i w 1722 roku przez Hermana Boerhaave, który przedstawił objawy takie jak gorączka, bóle brzucha, duszność i zapalenie otrzewnej.
Terapia wyżej opisywanego schorzenia nie różniła się
od leczenia wielu innych chorób i ograniczała do upustów krwi, wlewek doodbytniczych czy podaży opiatów. Interwencja chirurgiczna nie była brana pod uwagę ze względu na ponad 90% śmiertelność takich działań. W dziewiętnastym wieku dokonano opisów anatomopatologicznych stadiów zapalenia wyrostka, jednak
nie zmieniło się jeszcze nic w leczeniu tego schorzenia. Dopiero duży postęp chirurgii od momentu zastosowania eteru jako środka anestetycznego przez Mortona
w 1846 roku i wprowadzenia zasad antyseptyki przez
Listera w 1867 roku dały możliwości terapii chirurgicznej. Pierwszą appendektomię przeprowadził i opisał Rudolf Krönlein w 1884 roku nawołując do postępowania
zabiegowego w tym przypadku na łamach Zentralblatt
für Chirurgie. Dwa lata później J.R. Hall przeprowadził
ten sam zabieg z powodzeniem w Nowym Jorku, jednak
mając do czynienia już z perforowanym wyrostkiem robaczkowym.

Charles Mc Burney

Rok 1889 był przełomem. Charles Mc Burney w tym
właśnie roku przedstawił diagnostykę i symptomy appendicitis, a miejsce najbardziej nasilonych i odczuwanych dolegliwości zostało nazwane jego imieniem.
Od tego momentu określono leczenie i działanie w poszczególnych stadiach choroby, a także postępowanie
w przypadku różnego położenia wyrostka robaczkowego i sposobu wgłębiania jego kikuta z zastosowaniem szwu kapciuchowego (George Ryerson Fowler).
Na kongresie Niemieckiego Towarzystwa Chirurgicznego w 1901 roku Eduard Sonnenberg przedstawił zasady
appendektomii, którymi kierujemy się do dziś. Dalszy
przełom w chirurgii to odkrycie pierwszego antybioty-

ku (Penicyliny) przez Aleksandra Fleminga w 1928 oraz
sulfonamidów w 1935 roku co poprawiło rokowania
i przeżycie operowanych pacjentów.
W historii diagnozowania i leczenia ostrego zapalenia wyrostka robaczkowego należy zwrócić uwagę na
jeszcze jedno wydarzenie. Jest to pierwsza appednektomia dokonana metodą laparoskopową w 1981 roku
przez Kurta Semma. Była ona punktem zwrotnym w
dziedzinie laparoskopii i całej chirurgii, od którego to leczenie chirurgiczne stawało się mniej inwazyjne i traumatyczne.
OSKAR PELZER
Asystent I Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
SP ZOZ Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze
Ordynator: Dr n. med. KAZIMIERZ PICHLAK
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Dr n. med. RYSZARD KĘDRA
Ordynator II Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Zabieg operacyjny udrożnienia
tętnicy szyjnej wewnętrznej

O

peracja udrożnienia tętnicy szyjnej wewnętrznej jest jedną z najczęściej wykonywanych zabiegów operacyjnych na tętnicach. Operacja
ta ma na celu udrożnienie zwężonych tętnic szyjnych
wewnętrznych, które doprowadzają krew do mózgu.
Zwężenia tętnic spowodowane są złogami miażdżycowymi, które odkładają się w ścianach tętnic. Przywracanie drożności tętnicom szyjnym ma na celu zapobieganie udarowi niedokrwiennemu mózgu.

Ogólnie mówiąc tylko istotne zwężenia (z reguły powyżej 70%) kwalifikują się do leczenia operacyjnego.
Udar spowodowany może być przez odrywające się
fragmenty zmian miażdżycowych i zakrzepy tworzące
się na blaszkach miażdżycowych.

Widoczne blaszki miażdżycowe i zakrzepy w tętnicy szyjnej

Pacjenci z istotnymi zwężeniami kwalifikującym się
do operacji udrożnienia tętnic szyjnych, u których nie
wykonano operacji narażeni są na wielokrotnie większe

ryzyko wystąpienia udaru
niż chorzy poddani operacji.
Operację udrożnienia
tętnicy szyjnej wewnętrznej wykonuje się najczęściej w znieczuleniu miejscowym pod stałą kontrolą
stanu neurologicznego pacjenta.
Cięcie
wykonujemy
wzdłuż mięśnia mostowo-sutkowo-obojczykowego.
Następnie po wypreparowaniu rozwidlenia tętnicy szyjnej wspólnej podajemy dożylnie heparynę
i próbnie zaciskamy tętnice. Ściskanie przez chorego piszczałki ręką przeciwstawną do strony operowanej pozwala kontrolować
chirurgowi oraz anestezjologowi stan neurologiczny pacjenta. Jeżeli nie ma problemów z ukrwieniem mózgowia przechodzimy do właściwej operacji. Nacinamy tęt-
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nicę szyjną wewnętrzna i usuwamy blaszki miażdżycowe. Po udrożnieniu tętnicy zeszywamy ją szwem naczyniowym 6-0.

Istnieje niewielkie ryzyko wystąpienia udaru mózgu
podczas operacji tętnic szyjnych (2 do 3 procent). Aby
zminimalizować to ryzyko jak już napisałem monitorujemy stan neurologiczny pacjenta w czasie operacji,
w razie potrzeby zapewniając czasowy przepływ krwi
do mózgu przez plastikowy dren „shunt”.
Operacja udrożnienia tętnic szyjnych ma na celu tylko profilaktykę przeciwudarową i nie wpływa na ubytki
neurologiczne, niedowłady po przebytych udarach jak
i na samopoczucie pacjenta.
Endarterektomia jest złotym standardem leczenia
zwężeń tętnicy szyjnej wewnętrznej i istotnie zmniejsza
ryzyko wystąpienia udaru mózgu.
Dr n. med. RYSZARD KĘDRA
Ordynator II Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

Opracowanie: mgr ZUZANNA GALAS, JANINA MIKOŁAJCZAK

Prawidłowy transport wyrobów
medycznych na sali operacyjnej

A

by funkcjonalność i wartość narzędzi medycznych wielorazowego użytku była w miarę
możliwości zachowana przez wiele lat, należy
zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe usuwanie
wyrobów medycznych z sali operacyjnej. Należy zdać
sobie sprawę z tego, że prawidłowe przygotowanie do
sterylizacji wyrobów medycznych rozpoczyna się już
na sali operacyjnej.
Jeżeli personel sali operacyjnej zdaje sobie z tego
sprawę, to w CS można osiągnąć większą wydajność,
lepsze rezultaty, oszczędność czasu po „brudnej” strome, a także obniżenie kosztów naprawy i części zamiennych. Właściwy transport narzędzi ma również ogromne znaczenie w obniżaniu ryzyka wypadków, gdyż pracownicy CS są lepiej chronieni przed zranieniami.

4)

5)

6)

Ogólne zasady postępowania:
1) po użyciu należy starannie odkładać sprzęty, aby
nieprawidłowe „odrzucanie” nie spowodowało ich
uszkodzenia,
2) ciężkich narzędzi nie należy układać na delikatnych,
3) kabli np. do diatermii nie należy układać w kontene-

7)
8)

rze między narzędziami, a także powinno się je dokładnie zwijać, dzięki czemu unikniemy wypadania
narzędzi z tacy na podłogę, oraz uszkodzenia delikatnych osłonek przewodów,
jeśli odkładamy więcej niż jedną tacę z narzędziami musimy zwrócić uwagę aby przy układaniu jednej tacy na drugą nie znajdowały się one w pozycji
przekrzywionej, co grozi upadkiem narzędzi z wysokości, a co za tym idzie uszkodzeniem narzędzi i/lub
zranieniem pracownika CS,
przy składowaniu tac jedna na drugiej należy zwrócić uwagę aby narzędzia w dolnej tacce nie mogły
zaczepić się o górną tackę, przez co zapobiegniemy
ich zdeformowaniu lub upadkowi w czasie ściągania
jednej tacy z drugiej w CS5,
ciężkie narzędzia medyczne typu luer należy odkładać na dno tacki zawsze otwartą stroną do dołu,
szczęki podgryzaczy kostnych powinny być transportowane w sposób zabezpieczony,
kleszcze typu LigaSure, nóż harmoniczny czy końcówki do koagulacji i pęsety bi-polarne powinny być
przed odłożeniem na tacę oczyszczone z resztek
tkanek,
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CS – Centralna Sterylizatornia
9) silne zabrudzenia typu: maść, środek kontrastowy
należy bezpośrednio po użyciu usunąć z narzędzia,
10) należy płukać miski laboratoryjne i nerkowate bezpośrednio po użyciu środków antyseptycznych aby
nie zdążyły zaschnąć,
11) ssaki i rurki należy odkładać do miski nerkowatej
ponieważ w trakcie procesu dekontaminacji i sterylizacji muszą one pozostawać w innym ułożeniu niż
pozostałe narzędzia.
Autorka artykułu, którego treść wykorzystano, była
instrumentariuszką, obecnie jest kierownikiem Szpitalnego Oddziału Centralnej Sterylizatorni. Posiadając doświadczenie zarówno w pracy na sali operacyjnej jak
i w CS doszła do wniosku, iż prawidłowe usuwanie wyrobów medycznych z sali operacyjnej może być osiągnięte tylko po spełnieniu następujących warunków:
1) regularnego dokształcania zarówno pracowników
sali operacyjnej jak i CS,
2) oraz wzajemnych hospitacji, które pracownikom sal
operacyjnych pozwolą zrozumieć jak bardzo pracochłonna jest sterylizacja tacek ze sprzętami i dlaczego są one sterylne dopiero po 3,5 h.

Natomiast pracownicy CS mają możliwość przekonania się:
– do jakich operacji używa się poszczególnych wyrobów medycznych,
– jakie skutki może mieć niewłaściwie zapakowana
tacka albo brak ważnego wyrobu medycznego podczas operacji co pociąga za sobą powstanie sytuacji
stresującej dla wszystkich obecnych, ponieważ trzeba przynieść i otworzyć inną tacę, wszystko musi się
odbywać bardzo szybko aby nie przedłużać niepotrzebnie operacji. Ponadto atmosfera w sali operacyjnej staje się przez to bardzo napięta. Pracownicy są
zdenerwowani, wzrasta napięcie pomiędzy pracownikami CS, a pracownikami sali operacyjnej. Dodatkowo hospitacja podczas operacji podnosi wrażliwość pracowników.
Opracowanie:
mgr ZUZANNA GALAS, JANINA MIKOŁAJCZAK
Jelenia Góra, styczeń 2011
LITERATURA:
D. Tutsch: Prawidłowy transport wyrobów medycznych w sali
operacyjnej. Aseptyka. Higiena szpitalna w Polsce. Rok 10.
Nr 2/2008

Cel Stowarzyszenia
Celem Stowarzyszenia jest integrowanie środowiska instrumentariuszek oraz tworzenie warunków dla aktywnego udziału Stowarzyszenia pielęgniarek operacyjnych
w życiu zawodowym.

Planowane przedsięwzięcia
• Uruchomienie strony internetowej www.ksi.jgora.pl.
• Wydawanie magazynu tematycznego.

W dniu 11.04.2010 r. w Szpitalu Wojewódzkim w Jeleniej Górze odbył się I Zjazd organizacyjny Karkonoskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek.

Założenia Stowarzyszenia
• Wszechstronne działanie na rzecz pielęgniarstwa
operacyjnego.
• Popularyzacja zawodu i pracy instrumentariuszki.
• Prowadzenie i wspieranie działalności szkoleniowej
i doradczej.
• Działalność promocyjno-edukacyjna.
• Współpraca i wymiana doświadczeń z jednostkami
ochrony zdrowia i innymi stowarzyszeniami.

Siedzibą Karkonoskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek jest Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze,
ul. Ogińskiego 6/40.
Zapraszamy do współpracy
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mgr MARZENA JASIŃSKA
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Psychospołeczne funkcjonowanie
pacjentek po amputacji sutka

P

sychospołeczne aspekty choroby nowotworowej
są w dalszym ciągu zagadnieniem rzadko poruszanym w literaturze medycznej, a znaczenie tego
problemu w leczeniu onkologicznym odgrywa kluczową rolę. Utrata piersi, jako atrybutu kobiecości niejednokrotnie przyczynia się do powstania kalectwa o wiele
bardziej psychospołecznego, niż fizycznego.
Rak piersi jest nowotworem złośliwym stanowiącym
największy procent nowotworów u kobiet. Posiada wiele postaci, które zostały sklasyfikowane przez Światową
Organizację Zdrowia. Choroby nowotworowe, po chorobach układu krążenia stanowią najczęstszą przyczynę
zgonów. Rocznie w naszym kraju jest rozpoznawanych
13.000 nowych zachorowań (www.pokonamyraka.pl).
Polska należy do krajów o średniej zachorowalności
na raka piersi, mimo to obserwuje się ciągły wzrost liczby tego typu przypadków, podobnie jest w krajach Europy Zachodniej. Dodać należy, że wzrost zachorowań
występuje wraz z wiekiem, a najwięcej nowotworów
piersi rozpoznaje się u kobiet po 50 roku życia.
Aby ukazać szerzej problemy z jakimi spotykają się
kobiety po amputacji piersi, przedstawię analizę badań
eksperymentalnych i rozważań teoretycznych, dotyczących występowania wybranych problemów psychicznych i społecznych pacjentek po amputacji piersi, w subiektywnej ocenie kobiet należących do Klubu dla Amazonek w Jeleniej Górze.
Ze zgromadzonego materiału badawczego i jego
analizy wynika, że kobiety po usunięciu piersi zmagają się z problemami natury psychospołecznej, ich życie po zabiegu uległo zmianie, lecz nie są to zmiany
radykalne. Większość badanych nie powróciła do pracy zawodowej. Natomiast te, które zdecydowały się na
powrót, nie czuły się akceptowane przez swoich przełożonych. Pojawiały się problemy, głównie ekonomiczne, gdyż przeważająca ilość kobiet, u których wykonano zabieg usunięcia piersi, to panie będące na rencie,
bądź emeryturze. Mając zatem na względzie wysokość
dochodów ich sytuacja finansowa znacznie się pogorszyła. Radykalność zabiegu odzwierciedlają także problemy związane z wysiłkiem fizycznym, które dotyczą
zmniejszenia efektywności w pracach domowych oraz
wykonywaniem codziennych obowiązków.
W sferze życia psychicznego na plan pierwszy wysuwają się problemy dotyczące korzystania z pomocy
psychoterapeutycznej i rehabilitacyjnej. Większość pań
nie korzysta z tej formy pomocy, przede wszystkim ze
względu na utrudnioną dostępność. Natomiast pomoc
z jakiej korzysta większość badanych, to wsparcie psychiczne, którego doświadczają dzięki przynależności do

Klubu dla Amazonek. Dla większości kobiet po zabiegu
usunięcia piersi, jest to pierwsza i najważniejsza forma
zdobywania informacji o sposobach rehabilitacji, a niekiedy nawet jedyne wsparcie psychiczne. Kluby te stały się ważnym elementem codziennego życia kobiet po
mastektomii, miejscem spotkań towarzyskich i wymiany doświadczeń. U znacznej grupy badanych wystąpiły
problemy z koncentracją, drażliwość, nerwowość i kłopoty ze snem. Większość uznaje stan swojego wyglądu
za zadowalający, jednak w zależności od okoliczności
w jakiej się znajdują, pojawiają się problemy dotyczące
poziomu atrakcyjności i akceptacji własnego ciała.
Do najczęstszych przyczyn takiego stanu zaliczyć
można niechęć poddania się zabiegowi rekonstrukcji
piersi, gdyż mają kłopoty z oceną wpływu rekonstrukcji
na poprawę ich stanu psychospołecznego. U badanych
kobiet, dominuje lęk przed śmiercią i kalectwem, a także obawy co do dalszych losów i egzystencji w rodzinie
i społeczeństwie. Są też osoby, u których dochodzi do
znacznego obniżenia poczucia wartości jako kobiety,
a w szczególności żony, czy partnerki.
Należy pamiętać, że choroba nowotworowa jest
taką samą chorobą jak wiele innych poważnych chorób
i można ją skutecznie leczyć. Aby jednak efekt leczenia
był zadowalający, pacjentki powinny posiadać umiejętność weryfikacji sytuacji stresowych, gdyż mogą one
doprowadzić do odebrania sił i motywacji do codziennego życia, a czasem nawet dalszego leczenia.

Po amputacji
Innym problemem, który występuje, u kobiet po amputacji jest problem dotyczący życia intymnego i akceptacji własnego wyglądu. Powszechnie mówi się o piersiach jako atrybucie kobiecości. Trudno chyba znaleźć
kobietę, dla której utrata piersi byłaby całkowicie obojętna. Powrót do domu po operacji, zwłaszcza takiej,
kiedy kobiecie usunięto pierś, to moment szczególny.
Z jednej strony oznacza to, że pewien etap leczenia kobieta ma za sobą, ale wiąże się także z innymi obciążeniami. Kobieta obawia się reakcji partnera na zmianę
w jej wyglądzie. Reakcje między partnerami w związku
ulegają zmianie. Kiedy kobiecie zostaje usunięta pierś,
zmiana ta jest nagła, nieoczekiwana, nienaturalna, trudno ją zaakceptować. Po zabiegu usunięcia piersi, niemal
każda z kobiet potrzebuje czasu na rekonwalescencję
i rehabilitację fizyczną, ale potrzebny jest też czas na rehabilitację psychiczną. W tym również w sferze intymnej. Potrzebna jest przebudowa przekonań związanych
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z tą sferą. By kobieta nowo uwierzyła w swoją atrakcyjność potrzebny jest czas, cierpliwość partnera i jego
oddanie. Potrzebna jest również wiara kobiety w to, że
jest atrakcyjna nie tylko ze względu na swoje walory fizyczne. A przynajmniej potrzebna jest chęć i siły, by
się o tym przekonać. Czy będzie czuła się osamotniona, czy też otoczona troską i zrozumieniem. To wszystko ma związek z jej bagażem doświadczeń i przekonań
dotyczących pojęcia kobiecości, rolą kobiety, jej relacji z partnerem. Jest też zrozumiałe, że część kobiet nie
akceptuje zmiany, która zaszła w ich wyglądzie. Kiedy
upora się z własnymi myślami, emocjami, często ograniczeniami, które sama na siebie nakłada, na nowo
otworzy się na świat i partnera. Istotnym jest, by kobieta mimo całej sytuacji, w której się znalazła, poczuła
się atrakcyjną , pewną siebie. To, co dodaje pewności,
to świadomość, że wygląda się interesująco. Im bardziej
w trudnych sytuacjach człowiek skupia się na elementach pozytywnych, tym większe prawdopodobieństwo
szybkiego uporania się ze stresem. Niezaprzeczalnymi
wartościami, są tak zwane zasoby własne kobiety. Jej
zalety, umiejętności, wiedza, ważnym jest pielęgnowanie w sobie optymizmu, świadomość posiadania ogromnego kapitału jaki stanowią ludzie będący wokół. Im
szybciej kobieta uświadomi sobie posiadania tych ,,źródeł mocy’’, tym szybciej upora się z przeżywaniem utraty piersi. Skieruje się ku przyszłości, ponownie otworzy
na świat, siebie i swój związek z partnerem.
Szczególną uwagę należy również zwrócić na problem dotyczący rekonstrukcji piersi. Pierwszą próbę
odtworzenia sutka po amputacji wykonał V. Czerny
w Wiedniu w 1893 roku. Dynamiczny rozwój metod odtwórczych stał się możliwy dzięki znaczącym postępom
chirurgii rekonstrukcyjnej. Najważniejszym powodem
wykonywania odtwórczych operacji sutka są wskazania
natury psychologicznej. Mastektomia oprócz kalectwa
fizycznego, jest dla kobiety najczęściej przyczyną głębokiego wstrząsu psychicznego. Utrata sutka wiąże się
z obawą o rozbicie rodziny, o brak akceptacji partnera,
o niepełną wartość w roli kobiety. Stan ten w piśmiennictwie anglojęzycznym jest nazywany trafnie i lapidarnie:
half woman complex. Jest to zjawisko charakterystyczne
tylko dla raka sutka, potęgujące dodatkowo i tak istniejącą zrozumiałą obawę o życie. Dodatni wpływ operacji odtwórczych na jakość życia kobiet po mastektomii
jest obecnie znany i w pełni akceptowany. Szczególnie
podkreśla się, że świadomość możliwości odtworzenia
sutka może zmniejszyć obawę przed zgłoszeniem się
do leczenia onkologicznego i przyśpieszyć rozpoczęcie

leczenia. Nie znaczy to, że każda kobieta operowana
z powodu raka sutka jest kandydatką do rekonstrukcji
– w krajach najwyżej rozwiniętych operacje odtwórcze
wykonuje się u około 10% kobiet po mastektomii. Na
wykonanie takiej operacji zgłaszają się przede wszystkim osoby o wyższym niż przeciętny stopniu wykształcenia, pochodzące ze środowisk inteligenckich, aktywne życiowo i zawodowo, mieszkanki dużych miast. Jak
wspomniano zasadniczym celem rekonstrukcji jest poprawa stanu psychicznego kobiet. Wydaje się więc uzasadnione, aby termin operacji był bezpośrednio uzależniony od tego stanu. Jednak w praktyce można spotkać się m.in. z dwiema przeciwstawnymi sytuacjami.
W pierwszej z nich kobieta początkowo w pełni przekonana o nieodzowności rekonstrukcji, po upływie pewnego czasu od mastektomii adoptuje się w takim stopniu do istniejącej sytuacji, że rezygnuje z możliwości
odtworzenia. W drugiej sytuacji kobieta obawiająca się
przed mastektomią wyłącznie o swoje życie, po pewnym czasie nabiera przekonania o pomyślnym rokowaniu szukając możliwości poprawy jakości życia zgłasza
się z prośbą o rekonstrukcję. Jest to dodatkowy argument, aby ostateczną decyzję o wykonaniu operacji odtwórczej podejmować po pewnym czasie.
Na rekonstrukcję częściej decydują się kobiety
młodsze i zamężne. Czasami rekonstrukcja niespełnia
oczekiwań. Dzieje się tak wówczas, gdy kobiety wiążą
z nią zbyt wielkie nadzieje. Zastosowanie metod chirurgicznych oszczędzających sutek sprawia, że chore mają
lepszy obraz siebie, są mniej zahamowane seksualnie.
Okazało się także, że najmniej negatywnych emocji
przejawiają te chore, u których wykonano rekonstrukcję
piersi natychmiast po operacji. Mimo niewątpliwie dużego obciążenia psychicznego związanego z utratą sutka, bardzo niewiele kobiet decyduje się na rekonstrukcję. Składa się na to wiele przyczyn: brak dostatecznej
informacji, względy ekonomiczne, lęk przed ponownym zabiegiem, a także mała popularność tych zabiegów w Polsce.
Analizując problemy, należy również podkreślić problem związany z powrotem do pracy po przebytym zabiegu amputacji sutka. Ludzie w rozmaity sposób reagują na wiadomość o rozpoznaniu poważnej choroby. Wycofanie się z kontaktów społecznych, zwolnienie tempa życia, odcięcie się od zbędnych bodźców
z jednej strony jest przystosowawcze, bo ogranicza wydatkowanie energii, która potrzebna jest do poszukiwania adekwatnego leczenia i zdrowienia. Z drugiej strony, gdy zagrożenie i przeciążenie mija, stan obniżonej
aktywności, odcięcie się od potencjalnie korzystnych
bodźców może prowadzić do utrzymywania się stanu
obniżonego nastroju, czy wręcz zespołu depresyjnego
i przeszkadzać w pełnym powrocie do zdrowia. Pozostając po zakończonym leczeniu w domu, który w pewnym stopniu zaczyna kojarzyć się z okresem choroby,
można utkwić w ,,błędnym kole” myślenia o chorobie.
Zmiana otoczenia, zrobienie czegoś, by zmienić to, co
nas otacza, powrót do tego, co kojarzone jest ze zdrowiem, może być jednym z kroków ku pełnemu zdrowiu. Powrót do pracy jest pewnym rozwiązaniem, dla
kobiet po usunięciu piersi. Jeżeli spotkają się tam z do-
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brą, korzystną atmosferą, przyjaznym klimatem emocjonalnym, zrozumieniem, akceptacją i przyjaźnią, praca będzie tym, co doda energii. Praca może okazać się
zastrzykiem sił i optymizmu do walki z chorobą, bądź
chwilowym uwolnieniem od myślenia o niej. Powrót do
pracy może spowodować, że kobiety na nowo odkryją, iż praca może być źródłem dobrego samopoczucia
i pozytywnych emocji, po szczególnie trudnych wydarzeniach. Praca zawodowa dla ogromnej większości kobiet stanowi niezaprzeczalną wartość. Nawet, jeżeli jest
wykonywana tylko ze względu na konieczność zdobycia środków do życia, to przez dostarczenie tych walorów pozwala na realizację wielu celów. W większości
przypadków stanowi wartość samą w sobie, pozwalając
na samorealizację, rozwój, dając możliwość wyrażania
siebie, wnoszenia swojego wkładu w życie. Praca daje
możliwość zawierania nowych kontaktów z ludźmi, wymiany doświadczeń, a tym samym poszerzania kręgu
wsparcia społecznego, tak potrzebnego w codziennych
obowiązkach ,czy potyczkach z losem.
Dlatego też, powrót do pracy w przypadku kobiet po
usunięciu piersi, to powrót do normalności, sił, zdrowia,
do ludzi. Dla wielu z nich to forma mądrej racjonalnej
ucieczki od choroby, a raczej od myślenia o chorobie,
która czasem potrafi całkowicie ogarnąć umysł. Korzyści z takiego podejścia mogą okazać się dwojakie: z jednej strony można pokonać chorobę, z drugiej zaś poprzez intensyfikowanie pracy kobiety mogą wygrać siebie i swoją przyszłość.

Podsumowanie
Zachorowanie na raka piersi i poddanie się zabiegowi amputacji sutka jest dla większości kobiet sytuacją,
która powoduje narastanie wielu problemów natury
psychospołecznej.
Ogromny stres związany z koniecznością radzenia
sobie z chorobą oraz związanym z nią zagrożeniem życia, a także czasem brakiem akceptacji społecznej, powoduje potrzebę udzielania profesjonalnej pomocy tej
grupie chorych.
Pomoc taka powinna być działaniem kompleksowym, mającym na celu nauczenie kobiet rzeczowego
podejścia do faktu zachorowania, oraz wzmocnienia
ich w sytuacjach trudnych i problemowych, pobudzając
w nich wolę walki o własne zdrowie i życie. Niejednokrotnie pomoc taka wskazuje drogę do podejmowania
aktywnego działania angażując pacjentki w proces leczenia, uświadamiając jednocześnie, że każda z kobiet
ma prawo do samorealizacji.
Dobrze zorganizowane wsparcie to specyficzna forma pomocy, polegająca na wysłuchaniu i ułatwianiu zrozumienia własnych zachowań oraz wskazywaniu możliwości radzenia sobie w sytuacjach problemowych.
mgr MARZENA JASIŃSKA
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
(streszczenie pracy magisterskiej)

Monitorowany system
wydawania ubrań operacyjnych
Jaki jest cel używania
ubrań chirurgicznych?
• Dostarczenie dla zespołów
operacyjnych ubrań do pracy
• Poprawa kontroli zakażeń szpitalnych
• Niskie parametry pylenia
• Czyste ciuchy każdego dnia
• Komfort
• Pewność i profesjonalny wygląd
• Efektywność kosztowa

EXTRA COMFORT
• Produkt wysokiej jakości
• Odczuwany jako bardzo miękki
• Znakomity projekt
• Niska odporność na płyny
• Niski współczynnik pylenia

Co jest ważne
w ubraniach chirurgicznych?

Kupując EXTRA COMFORT:

• Kontrola Zakażeń
• Komfort dla pracowników
• Efektywność kosztów

• Zredukujesz pylenie
• Uzyskasz materiał miękki podobny do wielorazowego
• Otrzymasz ubranie, które jest bardzo funkcjonalne i wygodne

WYDANIE SPECJALNE
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Parametry użytkowo-techniczne ubrań chirurgicznych
jednorazowego użytku:

EXTRA
COMFORT BLUE

Ubranie chirurgiczne – bluza + spodnie
(włóknina trójwarstwowa)
• Ubranie chirurgiczne wykonane z włókniny trzywarstwowej, antystatycznej, niepylącej, oddychającej typu SMS o gramaturze minimalnej
45 g/m2.
• Ubranie przeznaczone do stosowania przez personel medyczny
w środowisku bloku operacyjnego.
• Kolor niebieski, w rozmiarach M, L, XL, XXL.
Ubranie chirurgiczne – bluza + spodnie
(włóknina bawełnopodobna)
• Wykonane z włókniny bawełnopodobnej o gramaturze minimalnej
50 g/m2 antystatycznej niepylącej, oddychającej.
• Ubranie przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny
w środowisku bloku operacyjnego.
• Bluza – krótki rękaw, pod szyją wyposażona w nap, kieszeń na piersi,
dwie kieszenie boczne na dole bluzy.
• Spodnie – ściągane tasiemką, kieszeń boczna na nogawicy z klapką
wyposażoną w nap.
• Sposób zapakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru.
• Kolor niebieski, w rozmiarach S, M, L, XL, XXL.

System dystrybucji ubrań chirurgicznych. Składający się z minimum
dwóch urządzeń dystrybucyjnych oraz jednorazowych zestawów ubrań
chirurgicznych. W cenę ubrań chirurgicznych powinien być wliczony
koszt zakupu i eksploatacji urządzeń dystrybucyjnych. Cena powinna
zawierać koszt dostawy elementów systemu i szkolenia użytkowników.
Parametry Techniczne Urządzeń Dystrybucyjnych
•
•
•
•

Zasilanie: 230-240V 50-60 Hz
Wymiary: wys. 183 cm, szer. 90 cm, głębokość: 76 cm
Minimum 360 miejsc dystrybucyjnych
Identyﬁkacja personalna z wykorzystaniem czytnika linii
papilarnych lub klawiatury numerycznej

Dodatkowe paragrafy umowy
• Czas trwania umowy 24 miesiące.
• Minimalny zakup miesięczny 60% × 1/12 ilości zakontraktowanych, w przypadku braku pisemnego zamówienia Dostawca dostarczy w/w ilość do dnia 25 każdego miesiąca.
• Urządzenia Dystrybucyjne będą przekazane w bezpłatne użytkowanie na czas trwania umowy, bez przeniesienia
własności na Zamawiającego.

• Interface użytkownika w oparciu o informacje dźwiękowe
oraz wyświetlane na LCD
• System wydań, archiwizacji danych oraz tworzenia raportów
niezbędnych do rozliczeń magazynowych kompatybilny
z MS Windows
• Pojemność pamięci minimum 2GB
• Zautomatyzowany system monitorowania i raportowania
umożliwiający dystrybucje danych do minimum 10 punktów
komunikacyjnych poprzez złącze GSM
• System informacji o przekroczonych stanach minimalnych
poprzez informacje e-mail lub sms
• Gwarancja 24 miesiące

Maszyna posiada 15 talerzy po 24 przegródki (ilość maksymalna) co umożliwia wstawienie 360 paczek z odzieżą.
Rozpoznawanie użytkownika może odbywać się poprzez czytnik linii papilarnych, kartę magnetyczną lub poprzez identyﬁkację za pomocą kodu PIN wprowadzanego za pomocą
klawiatury numerycznej. Komunikacja z użytkownikiem odbywa się za pomocą komunikatów
przedstawionych na wyświetlaczu lcd oraz poprzez sygnały dźwiękowe.
System wydań, archiwizacji danych oraz tworzenie raportów miesięcznych niezbędnych
do rozliczeń magazynowych oparty jest na systemie MS Windows. Maszyna wyposażona jest
w przemysłowy komputer jednopłytkowy. Jako magazyn danych używana jest karta Compact
Flash o pojemności 2 lub 4 GB. Do komunikacji z systemem wewnętrznym ﬁrmy służy moduł
GSM z kartą SIM do transmisji danych operatora Orange.
Przez komunikację z systemem rozumie się automatyczne przesyłanie zbiorczych zestawień WZ, informacji o stanach maszyny (w zadanych przedziałach czasowych) lub informacje O przekroczeniu wcześniej zdeﬁniowanych stanów minimalnych towarów znajdujących się
w maszynie. Istnieje również możliwość zdeﬁniowania grupy odbiorców, do których informacje
będą wysyłane SMSem np. przekroczenie stanu minimalnego.
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SPOTKANIE ORGANIZACYJNE
Karkonoskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek
i Śląskiego Zespołu ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego
W dniach 23-25 maja 2011 roku w Zakopanem odbyło się spotkanie organizacyjne Karkonoskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek i Śląskiego Zespołu ds.
Pielęgniarstwa Operacyjnego.
Celem spotkania było zintegrowanie środowiska pielęgniarek operacyjnych oraz utworzenie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Operacyjnych pod hasłem „Razem zrobimy więcej”.
Ideą Stowarzyszenia Pielęgniarek Operacyjnych jest
powołanie krajowego konsultanta ds. pielęgniarstwa
operacyjnego, jak i opracowanie jednakowych standardów dla wszystkich bloków operacyjnych, według których pielęgniarki operacyjne będą opracowywały procedury zgodne ze specyfiką danego bloku/sali operacyjnej
w swoim szpitalu. Również istotnym celem jest nawiązanie współpracy z innymi Stowarzyszeniami, z którymi
dzielić będziemy się doświadczeniami.

W konferencji wzięły udział firmy medyczne: Formed – w osobie Prezesa Zarządu Piotra Semla, B/Braun
Sharing Expertise, Aesculap Chifa – w osobie Dyrektora
Handlowego Produktów Chirurgii Jakuba Domańskiego,
Hartmann – w osobie Product Manager Marketing Infection Management Iwony Pacałowskiej, które jednocześnie były sponsorami spotkania.
Do udziału zaproszone zostały pielęgniarki oddziałowe bloków/sal operacyjnych szpitali województwa
dolnośląskiego i śląskiego. Istotnym tematem konferencji było zapoznanie uczestników z materiałami jednorazowymi w nowoczesnym bloku operacyjnym. Potwierdzeniem udziału w konferencji były certyfikaty, które
otrzymali uczestnicy.
Ewa Grabowska
Przewodnicząca
Karkonoskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

KARTA ZGŁOSZENIA
KARKONOSKIE
STOWARZYSZENIE
INSTRUMENTARIUSZEK
ul. Ogińskiego 6/40
58-506 Jelenia Góra
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Nr KRS 0000360201
Nr rachunku bankowego:
27 2030 0045 1110 0000 0187 5890
Adres strony internetowej:
www.ksi.jgora.pl
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Folie chirurgiczne
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