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Ewa Grabowska

Szanowni Państwo
Witam Państwa po wakacjach.
Mam nadzieję, że każdy z Państwa spokojnie i dobrze wypoczął,
i wrócił z nowymi siłami do pracy. A my dedykujemy Państwu
nr 11 naszego Magazynu Pielęgniarki Operacyjnej.
W tym wydaniu publikujemy kolejny cykl procedur w bloku operacyjnym i dzielimy się wiedzą jak to jest, bądź może wyglądać.
W dalszej części prezentujemy sylwetki chirurgów, którzy
zasłynęli jako wybitni specjaliści w dziedzinie chirurgii zabiegowej. Nie zabraknie też ciekawych artykułów z dziedzin zabiegowych tj. chirurgia naczyniowa i onkologiczna. W celu
uczynienia Magazynu, w jednakowym stopniu przydatnego dla
wszystkich osób pracujących w Sali operacyjnej oraz ludzi zajmującymi się chorymi, publikujemy ciekawe artykuły z różnych
dziedzin medycznych.
Mam zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na coroczną XII
Naukową Konferencję „Blok Operacyjny – Pielęgniarstwo
operacyjne w Polsce” z udziałem znakomitych wykładowców. Program jest bardzo ciekawy i mamy nadzieję, że spełni
Państwa oczekiwania. Oprócz wykładów znajdzie się chwila wytchnienia kulturalnego, którą zapełni Zdrojowy Teatr Animacji.
To wydanie MPO będzie także dodatkowym materiałem konferencyjnym. Magazyn Pielęgniarki Operacyjnej stanowi znakomite źródło nie tylko informacji, ale wiedzy o środowisku operacyjnym i medycznym.
Zapraszam wszystkich zainteresowanym naszym MPO, aby zaangażowali się do pisania artykułów i podzieli się swoją wiedzą.
Z wyrazami szacunku
mgr Ewa Grabowska

Cykl procedur organizacyjnych
i standardów niezbędnych
dla prawidłowej pracy bloku
operacyjnego cz. II

Karta zawiera:
• dane pacjenta,
• oddział,
• datę zabiegu operacyjnego.
Następnie dokonujemy kontroli i zapisujemy w karcie, czy
pacjent posiada: protezy, mostki zębowe, szkła kontaktowe,
inne protezy, aparat słuchowy (prawy, lewy, zewnętrzny, we-

mgr Ewa Grabowska
Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego
Wojewódzkie Centrum Szpitalne
Kotliny Jeleniogórskiej

wnętrzny). Sprawdzamy czy pacjent posiada spinki we włosach, biżuterię, obrączkę, makijaż. Czy jest wykąpany rano
/wieczorem, bielizna pościelowa jest czysta, pole operacyjne ogolone, czy pacjent jest zabezpieczony przed ewentualnym wyziębieniem i inne, cenne informacje potrzebne do
zabiegu operacyjnego.

W części II cyklu procedur, bardzo ważnych dla prawidłowego
i bezpiecznego funkcjonowania bloku operacyjnego przedsta-

Z pełną dokumentacją pielęgniarka odbiera pacjenta i bez-

wiam Państwu – Przygotowanie pacjenta pod względem fizycznym

piecznie przewozi do sali operacyjnej, gdzie pacjent jest pod-

do planowego zabiegu operacyjnego.

dawany zabiegowi operacyjnemu.

Celem przeprowadzenia takiej procedury jest całkowite lub
maksymalne ograniczenie powikłań pooperacyjnych, w tym
zakażeń wewnątrzszpitalnych. Dla osiągnięcia wyżej wymienionego celu konieczne jest wykonanie wielu czynności
/zabiegów.
Dzień przed zabiegiem operacyjnym należy wykonać u pacjenta kąpiel całego ciała i głowy, obciąć paznokcie u rąk i nóg,
zmyć lakier z paznokci, następnie opróżnić przewód pokarmowy zgodnie z zaleceniem lekarza.
W dniu zabiegu operacyjnego należy wykonać dokładną toaletę poranną, mycie zębów, ogolić owłosioną skórę pola
operacyjnego (koniecznie strzygarką chirurgiczną do tego
celu przeznaczoną). Następnie ubrać pacjenta w czystą
koszulę operacyjną. Pacjent powinien być na czczo, wyjąć
protezy zębowe (jeżeli posiada), zdjąć biżuterię. Ponadto
pacjenta do bloku operacyjnego należy przywieźć w czystej
bieliźnie pościelowej, zabezpieczyć pacjenta przed wychło-

Opieka nad pacjentem w bloku operacyjnym składa się z sze-

dzeniem dodatkowym kocem, dołączyć pełną dokumenta-

regu wielokierunkowych działań całego zespołu medycznego.

cję pacjenta potrzebną do zabiegu operacyjnego.
Niezwykle istotna rola w tym zakresie przypada pielęgniarce
Warunkiem przyjęcia pacjenta do bloku operacyjnego jest

anestezjologicznej, towarzyszącej pacjentowi od chwili przy-

obowiązkowo spełnienie powyższej procedury przygo-

jęcia do bloku operacyjnego do momentu przekazania na do-

towania pacjenta do planowego zabiegu operacyjnego.

celowy oddział szpitalny.

Za osiągnięcie celu danej procedury, odpowiedzialność ponosi pielęgniarka.

Zapewnienie właściwej opieki wymaga licznych interwencji całego zespołu sprawującego opiekę nad znieczulanym

Pacjenta do bloku operacyjnego przywozi personel medyczny

pacjentem, a brak jasno określonych zadań i obowiązków

/pielęgniarka z oddziału, a w bloku odbiera/przyjmuje pielęgniar-

dla poszczególnych grup zawodowych, może być przyczyną

ka która zapoznaje i wypełnia przygotowaną „Kartę kontroli

zaniedbań leczniczo-pielęgnacyjnych względem pacjenta.

przygotowania fizycznego pacjenta do zabiegu operacyjnego”.
mgr Ewa Grabowska
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Opieka nad pacjentem z zespołem zmiażdżenia
dr n. med. Izabela Wróblewska
Joanna Szaparów
Częstość występowania urazów wielonarządowych wzrasta

idzie wzrost przepuszczalności błony komórkowej i uwalnianie

proporcjonalnie do zwiększania się liczby wypadków komu-

do krwioobiegu grupy substancji toksycznych. W wyniku tego

nikacyjnych, konfliktów zbrojnych, katastrof budowlanych

procesu niektóre czynniki przechodzą do komórki mięśniowej,

i klęsk żywiołowych. Nadal są one główną przyczyną śmier-

inne zaś są z niej uwalniane.

ci młodych ludzi. Proporcjonalnie do zwiększającej się ilości
wypadków wzrasta rozpoznawalność zespołu zmiażdże-

Czynnikami przechodzącymi do komórki mięśniowej są:

nia inaczej zwanego rabdomiolizą (rhabdomyolysis – crush

• woda i sód – co powoduje hipowolemię i wstrząs, które

syndrome). Jest to ciężkie, wielonarządowe następstwo mechanicznego uszkodzenia mięśni. W jego przebiegu może

nasilają ONN;
• wapń – wywołujący hipokalcemię i aktywację proteazy;

dojść do rozwoju ostrej niewydolności nerek z powodu
uwolnienia dużej ilości mioglobiny.

natomiast czynnikami uwalnianymi są:
• potas – powodujący hiperkaliemię, kardiotoksyczność

Patogeneza tego zespołu jest złożona. Współcześnie sądzi się,
że kluczowe znaczenie dla wystąpienia ostrej niewydolności
nerek (ONN) ma mioglobinuria, a toksyczne działanie mioglo-

nasiloną przez hipokalcemię i spadek RR;
• puryny – powodujące wzrost stężenia kwasu moczowego
i nasilenie nefrotoksyczności;

biny dodatkowo nasila kwasica i oligowolemia. Mioglobina

• kwasy organiczne - wywołujące kwasicę metaboliczną;

uwalniana w nadmiarze z uszkodzonych mięśni, przechodzi do

• mioglobina – mająca bezpośrednie działanie nefrofrotok-

światła cewek nerkowych, gdzie jej stężenie jeszcze wzrasta
wskutek zwiększonej resorpcji cewkowej wody w odpowiedzi na występującą jednocześnie oligowolemię. Proces ten

syczne;
• tromboplastyna – wywołująca DIC z zakrzepami w kłębuszkach nerkowych.

prowadzi do wytracania białek w świetle cewek nerkowych
i jest dodatkowo stymulowany przez narastającą kwasicę.

Efektem przesunięć wodno-elektrolitowych jest hipowolemia

Zaczopowanie cewek nerkowych jest głównie odpowiedzial-

i spadek RR oraz hiperkaliemia, która w połączeniu z hipokal-

ne za ONN. Punktem wyjściowym rabdomiolizy jest rozpad

cemią może być przyczyną groźnych dla życia zaburzeń rytmu

komórek mięśniowych. Najczęściej wskutek niedotlenienia

serca, ponieważ jony wapniowe wewnątrz komórek aktywują

dochodzi do dysfunkcji błonowej pompy sodowo-protonowej,

enzymy proteolityczne, które z kolei odpowiadają za rozpad

która jest zależna od adenozynotrifosforanu (ATP). W prawi-

komórek. W wyniku beztlenowych przemian dochodzi do gro-

dłowych warunkach pompa ta odpowiada za gradient ciśnień

madzenia mleczanów i w efekcie kwasicy, która w połączeniu

stężenia kationów po obu stronach błony komórkowej. Wyni-

z zaburzeniami wodno-elektrolitowymi jest przyczyną niewy-

kiem jej działania jest zwiększenie stężenia jonów potasowych,

dolności krążenia, co z kolei zwiększa niedotlenienie tkanek

kosztem zmniejszenia stężenia jonów sodowych w przestrzeni

obwodowych, w tym komórek mięśniowych. Woda która

wewnątrzkomórkowej. Do jej działania jest potrzebna energia,

przechodzi do przestrzeni wewnątrzkomórkowej powoduje

której źródłem jest hydroliza ATP.

obrzęk mięśni, co nasila niedokrwienie.

Chociaż etiologia rabdomiolizy jest zróżnicowana uszko-

W przebiegu przedstawionego procesu dochodzi do uwal-

dzenie mięśni szkieletowych, bez względu na przyczynę,

niania z martwych komórek nefrotoksyn, do których przede

wywołuje kaskadę zdarzeń prowadzących do martwicy

wszystkim należy mioglobina, ale również puryny (źródło

i uwalniania potencjalnie toksycznych substancji do krąże-

kwasu moczowego) i fosforany. W wyniku uwalniania trom-

nia. Przebieg wydarzeń ma charakter samonapędzającego

boplastyny tkankowej dochodzi do wykrzepiania wewnątrz-

się mechanizmu błędnego koła. Konsekwencją zespołu

naczyniowego, co w połączeniu z hipowolemią jest przy-

zmiażdżenia jest rozpad komórki mięśniowej, a co za tym

czyną niewydolności wielonarządowej. Do całości obrazu
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należy dodać jeszcze uszkodzenia poreperfuzyjne, w którym

wonobrunatne zabarwienie moczu, a następnie gorączka,

główną rolę odgrywają wolne rodniki.

osłabienie, nudności, wymioty, splątanie, anuria, zaburzenia
krzepnięcia i rytmu serca oraz o tężyczka.

Niewydolność krążenia oraz współistniejąca oligowolemia
są odpowiedzialne za mechanizm przednerkowy niewydol-

Przebieg kliniczny zespołu zmiażdżenia determinują powikła-

ności nerek. Rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe

nia, które dzieli się na wczesne (hiperpotasemia, hipokalcemia,

upośledza również mikrokrążenie przyczyniając się do ONN.

uszkodzenie wątroby, zaburzenia rytmu serca, wstrząs) oraz

Jednak najgroźniejsze działanie ma mioglobina. Białko to

późne (ONN, hiperkalcemia, rozsiane wykrzepianie wewnątrz-

staje się groźne dopiero wtedy, gdy wytrąca się w świetle

naczyniowe). Mimo, że wywiad i badania przedmiotowe mogą

cewek nerkowych, co ma miejsce w przypadku współistnie-

dostarczać cennych wskazówek to diagnoza rabdomiolizy po-

jącej oligowolemii i kwasicy. Wytrącona mioglobina czopu-

winna być potwierdzana dodatkowo przez badania laboratoryj-

je cewki nerkowe, co jest jednak procesem odwracalnym.

ne, wśród których badanie CK jest najbardziej czułym wskaź-

Dużo groźniejsze dla cewek nerkowych są jony żelaza uwal-

nikiem uszkodzenia kardiomiocytów. Jego poziom wzrasta

niane z grupy hemowej mioglobiny, które są odpowiedzial-

w ciągu 12 h od urazu. Wdrożenie prawidłowego leczenia po-

ne za tworzenie wolnych rodników, powodujących nieod-

woduje spadek enzymu w ciągu 3-5 dni. Podwyższony poziom

wracalne uszkodzenie cewek nerkowych. Wolne rodniki są

CK u rannych pacjentów, bez prowadzonego prawidłowego

również odpowiedzialne za skurcz tętnic doprowadzających

leczenia jest przyczyną niewydolności nerek. Za potwierdze-

w kłębuszkach nerkowych.

nie wystąpienia rabdomiolizy uważa się pięciokrotny wzrost
CK powyżej normy.

Głownymi przyczynami powstania zespołu zmiażdżenia są
urazy mięśni (należy je zawsze podejrzewać, gdy poszkodo-

Również przydatne jest badanie poziomu mioglobiny w su-

wany był przygnieciony powyżej 20 min. lub kiedy energia

rowicy krwi i moczu, zwłaszcza we wczesnej fazie choroby.

urazu była duża np. upadek z wysokości), narkotyki, alkohol,

Ma ona jednak bardzo krótki okres półtrwania 2-3 h i jest

nadmierny wysiłek fizyczny, drgawki, delirium tremens, za-

szybko usuwana przez nerki. Jej stężenie wraca do normy

burzenia genetyczne, schorzenia immunologiczne, infek-

w ciągu 6-8 h, co powoduje możliwość wystąpienia błędów

cje, hipotermia, hipertermia, niedokrwienia spowodowane

diagnostycznych. Brak mioglobinurii nie wyklucza więc wy-

np. zespołem ciasnoty przedziałów powięziowych czy uci-

stąpienia rabdomiolizy. Natomiast stężenie potasu i fosfo-

skiem, stosowanie niektórych leków (np. benzodiazepin, kor-

ranów wzrasta, jako, że są to części uwalniane z komórek,

tykostroidów, neuroleptyków, salicylanów, statyn, theophiliny).

a następnie spada, ponieważ pierwiastki te są wydalane
z moczem. Również stężenie wapnia zmniejsza się począt-

Diagnostyka zespołu zmiażdżenia ma na celu ocenę stanu psy-

kowo z powodu przenikania wapnia do komórki, a następnie

chicznego oraz fizycznego pacjenta oraz wykonanie badań la-

dochodzi do stopniowej normalizacji jego poziomu. Poziom

boratoryjnych, co warunkuje wysoką jakość i bezpieczeństwo

mocznika i kreatyniny w pierwszych godzinach po wypadku

leczenia. Składa się z trzech elementów: wywiadu, badania

może być prawidłowy, lecz w miarę postępu choroby wzra-

fizykalnego i diagnostyki laboratoryjnej: CK-kinazy kreatynino-

sta najpierw poziom kreatyniny, a następnie mocznika. Poja-

wej (wiodącego enzymu w ocenie uszkodzenia mięśni szkie-

wiająca się kwasica metaboliczna świadczy o odwodnieniu

letowych i mięśnia sercowego. Jej poziom koreluje z wielko-

i złej dystrybucji płynów, a rombocytopenia i zaburzenia ukła-

ścią uszkodzenia mięśni, pięciokrotny wzrost powyżej normy,

du krzepnięcia o rozpoczynającym się procesie wykrzepiania

przy braku jednoczesnego uszkodzenia serca i mózgu jest

wewnątrznaczyniowego (DIC).

potwierdzeniem diagnozy), CK-MB < 5% CK, ogólne badanie
moczu, mioglobiny we krwi, morfologii, układu krzepnięcia,

Leczenie w zespole zmiażdżenia polega w pierwszej kolejno-

mocznika, kreatyniny, eGFR, elektrolitów, kwasu moczowego,

ści na zabezpieczeniu podstawowych czynności życiowych

ALAT-u, ASPAT-u i gazometrii krwi tętniczej.

pacjenta. Powodzenie leczenia zależy od wczesnego rozpoznania. Ważną rolę odgrywa tu wczesna, konsekwentna

Objawy kliniczne występujące w przebiegu zespołu zmiaż-

i należyta terapia płynowa, która powinna być rozpoczęta

dżenia można podzielić na miejscowe i ogólnoustrojowe. Do

natychmiast po dotarciu do poszkodowanego. Straty płyno-

pierwszych należy bolesność, osłabienie, obrzęk, zasinienie

we mogą być znaczne i sięgają nawet do 10 litrów na uszko-

i ograniczoną ruchomość. Drugie mają niespecyficzny cha-

dzoną kończynę. Są one następstwem uszkodzenia mięśni

rakter i zależą od przyczyny wywołującej, a także od nasi-

i przechodzenia dużej objętości płynów do komórek mię-

lenia i dynamiki rozpadu mięśni oraz obecności powikłań.

śniowych. Profilaktyka polega na zapewnieniu wysokiej diu-

Najbardziej stałym objawem ogólnoustrojowym jest czer-

rezy z zasadowym odczynem moczu. Płynoterapia polega na
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szybkim przetoczeniu pacjentowi 0,9% NaCl lub roztworu

Chorzy z zespołem zmiażdżenia, leczeni w oddziałach inten-

Ringera w objętości 1500 ml/godzinę i utrzymaniu diurezy

sywnej terapii, poddawani ciągłej żylno-żylno hemodiafiltracji

na poziomie 200-300 ml/h. Dalsze leczenie polega na utrzy-

są pacjentami w bardzo ciężkim stanie, często w stadium za-

maniu dodatniego bilansu płynowego. Może to wymagać

grożenia życia. Stały nadzór przy łóżku chorego stwarza opty-

podawania bardzo dużej ilości płynów (5% glukoza+77 mEq

malne warunki do wnikliwej, ciągłej obserwacji podstawowych

NaCl/l.+45 ml 10% NaCl na każdy litr 5% glukozy lub 0,45%

parametrów życiowych i natychmiastowej interwencji w stanie

NaCl+44 ml 10% NaCl na każdy litr) nawet 8-12 l/dobę. Takie

zagrożenia życia. Obserwując chorego należy zwrócić uwagę

postępowanie powinno trwać od 24 do 72 h., w zależności

na: stan świadomości, napięcie mięśniowe, wygląd skóry, od-

od stanu pacjenta i wyników badań laboratoryjnych. Dodat-

ruchy oraz parametry życiowe (saturację, EKG, pomiar ciśnienia

kowo na każdy litr płynu stosuje się 50 ml 20% Mannitolu,

tętniczego metodą bezpośrednią i pośrednią, oddech, wyde-

który swobodnie przenika przez błonę filtracyjną kłębków

chowe stężenie CO2, temperaturę ciała, OCŻ, diurezę godzi-

nerkowych i zwiększa osmolarność nerkowego przesączu

nową), co odnotowuje się w indywidualnej karcie obserwacji

cewkowego, co hamuje reabsorbcję wody i elektrolitów

chorego, z częstotliwością minimum co godzinę.

w cewkach nerkowych. Przesunięcie płynu z przestrzeni
zewnątrzkomórkowej do przestrzeni wewnątrzkomórkowej

Pacjenci leczeni w oddziałach intensywnej terapii nie są w sta-

prowadzi do zwiększenia przepływu przez nerki. Mannitol

nie zaspokoić swoich podstawowych czynności życiowych,

oprócz zwiększania diurezy poprawia perfuzję nerek, zwięk-

co w konsekwencji doprowadza do wprowadzenia standar-

sza ciśnienie wewnątrzcewkowe i objętość wewnątrznaczy-

dów pielęgnacji pacjenta według określonych schematów:

niową, zmniejsza obrzęk mięśni, a także zwiększa wychwyt

• pielęgnacja oczu – stosowanie komory wilgotnej, maści

wolnych rodników.

np. Vidisic, w celu zapobiegania infekcjom i wysuszaniu
rogówki;

Drugim celem terapeutycznym działania w zespole zmiaż-

• pielęgnacja jamy ustnej – zmiana położenia rurki intuba-

dżenia jest alkalizacja moczu, co oznacza uzyskanie pH mo-

cyjnej, przez co zmniejsza się ryzyko wystąpienia odleżyn,

czu powyżej 6,5. W tym celu stosuje się 8,4% bikarbonat

oczyszcza nalot z języka, dziąseł, podniebienia, myje zęby;

sodu w dawce 50 ml na każdy litr płynu. Jednocześnie jest

• toaleta drzewa oskrzelowego – odsysanie z zachowaniem

kontrolowanie pH krwi.

aseptyki, pamiętając o heparynizacji pacjenta (krwawienia);
• pielęgnacja kaniuli centralnej, dializacyjnej, dotętniczej -

Najgroźniejszym zaburzeniem jonowym występującym

przepłukiwanie w celu utrzymania drożności, obserwacja

w zespole zmiażdżenia jest hiperkalemia. W związku z tym

miejsca wkłucia w kierunku zakażenia, jałowy opatrunek

jednym z głównych działań jest obniżenie poziomu potasu

zmieniany zgodnie z zaleceniem producenta lub w razie

do wartości prawidłowych. Hipokalcemię należy wyrównać

potrzeby;

tylko w przypadku zaburzeń rytmu serca związanych z hiper-

• pielęgnacja skóry – toaleta całego ciała w łóżku chore-

kalemią lub w przypadku drgawek. Hiperfosfatemia bardzo

go, pielęgnacja i obserwacja rany po urazie bądź zabie-

rzadko wymaga leczenia.

gu operacyjnym i zabezpieczenie jej zgodnie z przyjętym
standardem, stosowanie udogodnień i zmiana pozycji

W leczeniu zespołu zmiażdżenia należy pamiętać o niestosowaniu leków, które są potencjalnie nefrotoksyczne
(Furosemid, NLPZ, aminoglikozydy).

ciała w celu zapobiegania odleżynom;
• żywienie chorego – podaje się pokarmy wysokobiałkowe
i wysokowitaminowe, jak najwcześniej wprowadza się
żywienie enteralne do sondy, PEG-a, jejunostomii kontro-

W trakcie leczenia należy ciągle monitorować OCŻ, pH moczu i krwi, poziom CK i aminotransferaz, wartość mocznika
i kreatyniny, morfologię krwi i układ krzepnięcia. W ramach

lując zalegania;
• dbałość o prawidłowy pasaż przewodu pokarmowego –
zapobieganie zaparciom i biegunce;

leczenia u pacjentów z całkowitym upośledzeniem dopływu

• utrzymanie prawidłowej ciepłoty ciała chorego – stoso-

krwi tętniczej stosuje się fasciotomię (chirurgiczne nacięcie

wanie odpowiedniej temperatury substytutu i schładza-

powięzi). Wskazania do tego zabiegu muszą być jednak starannie rozważone, ponieważ interwencja stanowi wrota zakażenia i może być przyczyną upośledzonego gojenia.

nia fizykalnego,
• utrzymanie drożności cewnika moczowego – kontrola
i pielęgnacja zewnętrznego ujścia cewki moczowej, kontrola jakości i objętości moczu, wymiana cewnika w razie

Leczenie zespołu zmiażdżenia ma celu przede wszystkim za-

potrzeby. Cechą wspólną pacjentów leczonych w oddzia-

pobieganie ONN, dlatego rozpoznanie tego zespołu obliguje

le anestezjologii i intensywnej terapii jest stan zagrożenia

zespół terapeutyczny do wdrożenia leczenia, gdzie kluczowe

życia, a co się z tym ściśle wiąże niewydolność krążenia,

miejsce zajmuje terapia nerkozastępcza.

oddychania oraz wstrząs.
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W sytuacji wystąpienia niewydolności oddechowej dochodzi

notowuje datę wprowadzenia rurki intubacyjnej, jej rozmiar

do pojawienia się zaburzeń w ciśnieniu parcjalnym gazów we

i rodzaj, głębokość wprowadzenia oraz wartość ciśnienia

krwi tętniczej. Można zaobserwować zmniejszenie ciśnienia

w mankiecie uszczelniającym.

parcjalnego tlenu <60 mmHg (hipoksemia) i wzrost stężenia
parcjalnego dwutlenku węgla >45 mmHg (hiperkapnia).

Podczas wentylacji mechanicznej kontroluje się symetrię i ruchy klatki piersiowej, ciśnienie w mankiecie rurki intubacyjnej

Wszelkie objawy występujące w niewydolności oddechowej

(max 25 mmHg) oraz dba o zmianę tego ciśnienia w celu zapo-

są konsekwencją hipoksji i zalicza się do nich sinicę, hiper-

biegania wystąpienia urazów ciśnieniowo-niedokrwiennych

kapnię, duszność, tachypnoe, zmniejszoną objętość odde-

błony śluzowej. Ocenia się także w sposób ciągły częstości

chową, zaciąganie dołka jarzmowego i przestrzeni międzyże-

oddechów, ich charakter, monitoruje SpO2, EtCO2, wyniki ba-

browych i obecność nieprawidłowych zmian osłuchowych.

dania gazometrycznego - co przyczynia się do oceny skutecz-

Skrajna postać niewydolności prowadzi do wystąpienia za-

ności wentylacji, a także zastosowanego sposobu wentylacji,

burzeń świadomości (splatanie, dezorientacja, pobudzenie

zapobiega się zaleganiu wydzieliny w drzewie oskrzelowym,

psychoruchowe), co świadczy o niedotlenieniu OUN.

przez jej aspirację z częstotliwością uzależnioną od stopnia
zalegania, pamiętając jednocześnie o ryzyku krwawienia

Ze względu na stan ogólny chorzy wymagają wspomagania od-

w związku z heparynizacją podczas ciągłej żylno-żylnej hemo-

dechu. W zależności od wskazań medycznych i stanu pacjenta

diafiltacji. Zastosowanie nieprawidłowej procedury jest istot-

stosuje się inwazyjną lub nieinwazyjną metodę prowadzenia

ną przyczyną zakażenia dróg oddechowych.

wentylacji. Można stosować różne rodzaje wentylacji mechanicznej (całkowitą, wymuszonym wspomaganiem, a w niej

Dodatkowo ocenia się skuteczność wentylacji na podstawie

wentylację objętościowo-zmienną lub ciśnieniowo-zmienną,

kontroli parametrów pulsoksymerii, kapnografii oraz badania

wentylację z częściowym wspomaganiem, wspomagano-kon-

gazometrycznego krwi, wykonuje systematyczną toaletę jamy

trolowaną, synchronizowaną okresowo wymuszoną, ze wspo-

ustnej, nosowo-gardłowej w celu zapobiegania kolonizacji

maganym ciśnieniem, wspomaganą objętością).

oraz kontroluje daty wymiany układów oddechowych, filtrów,
zamkniętych systemów aspiracji wydzieliny z dróg oddechowych, a także stan zabezpieczenia worka Ambu zgodnie z zaleceniem producenta i przyjętą procedurą. Chory, u którego
wystąpiła niewydolność krążeniowa wymaga monitorowania
hemodynamicznego. Niewydolność powinna być postrzegana, jako zespół objawów pojawiających się na skutek gwałtownego spadku przepływu krwi przez tkanki i narządy. Powoduje
niemożność utrzymania perfuzji w najważniejszych życiowo
narządach (serce, mózg, nerki) prowadząc do rozwoju wstrząsu. Obraz kliniczny niewydolności krążenia zależy od zmniejszania się perfuzji w narządach, ale również od choroby podstawowej, w przebiegu, której doszło do niewydolności krążenia.
Podjęte w tej sytuacji monitorowanie hemodynamiczne jest

Ryzyko powikłań związanych z wentylacją mechaniczną wa-

integralną częścią postępowania w intensywnej terapii. Jest

runkuje zakres obowiązków pielęgniarki podczas intubacji

ono ciągłą lub niemal ciągłą oceną czynności fizjologicznych

i wentylacji chorego. Na oddziale intensywnej terapii ze-

pacjenta służącą ukierunkowaniu decyzji terapeutycznych.

staw do intubacji jest zawsze przygotowany, a jego skład

Postęp techniczny, który dokonał się w ostatnich latach,

niezmienny. Przed intubacją należy wykonać proksygenację

umożliwia stosowanie coraz bardziej precyzyjnych metod

(podanie przez maskę twarzową z zastawką bezzwrotną tle-

monitorowania, a od wiedzy i umiejętności pielęgniarki zale-

nu o wysokim stężeniu). Następnie pielęgniarka przygoto-

ży szybkie wykrycie powikłań i zaburzeń oraz podjęcie odpo-

wuje respirator i przeprowadza kontrolę wstępną, a lekarz

wiednich działań.

ustawia właściwe parametry wentylacji i podłącza pacjenta do urządzenia. Po wykonaniu przez lekarza intubacji do

Jedną z metod monitorowania jest inwazyjny, krwawy, we-

zadań pielęgniarki należy sprawdzenie prawidłowego poło-

wnątrznaczyniowy pomiar ciśnienia tętniczego krwi za pomo-

żenia rurki intubacyjnej i umocowanie jej na odpowiedniej

cą kaniuli wprowadzonej do tętnicy i przetwornika elektro-

wysokości za pomocą specjalnych tasiemek lub plastrów.

mechanicznego. Kaniulę umieszcza się najczęściej w tętnicy

Pielęgniarka w dokumentacji pielęgniarskiej pacjenta od-

promieniowej lub udowej. Kaniulacji tętnicy dokonuje zawsze
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lekarz, ale za przebieg wykonania procedury jest współod-

nicą ciśnień wewnątrz naczynia w stosunku do panującego

powiedzialna pielęgniarka, która przygotowuje zestaw do

poza naczyniem, czyli wewnątrz klatki piersiowej. Pomiar tego

kaniulacji, a więc rękawice ochronne i jałowe, środek do

ciśnienia jest najbardziej wiarygodny wówczas, gdy jest prze-

dezynfekcji skóry, gaziki, strzykawkę z 0,9% NaCl, nici lub

prowadzony na końcu wydechu.

przylepiec do mocowania kaniuli opisany ,,TĘTNICA”. Przepłukuje też ona przetwornik z drenami, kranikami trójdrożnymi

U pacjentów wentylowanych mechanicznie od wartości OCŻ

do pomiaru ciśnienia 0,9% NaCl po dodaniu 1 j.m. Heparyny

należy odjąć wartość dodatniego ciśnienia końcowo wyde-

na 1ml roztworu (500 ml 0,9% NaCl + 500 j.m Heparyny).

chowego (PEEP). Na wartość OCŻ wpływa ponadto rzut ser-

Wyzerowanie powinno być przeprowadzone przed podłącze-

ca, napięcie mięśniowe, aktywność układu współczulnego,

niem pacjenta, zgodnie z zaleceniem producenta lub obowią-

siła grawitacji oraz pozycja ciała. Za wartość prawidłową

zującymi procedurami wewnątrzoddziałowymi po otwarciu

uznaje się 7-14 cm H2O, co daje 5-10 mmHg. OCŻ wzrasta

kranika i poddaniu przetwornika ciśnieniu atmosferycznemu.

wraz ze zwiększeniem objętości krwi i zmniejszeniem podat-

Następnie sprawdza się przenoszenie impulsów przez układ

ności naczyń żylnych. Zatem wartość OCŻ jest proporcjo-

poprzez otwarcie go i kontrolę oksylacji na ekranie. Prawidło-

nalna do objętości krwi. Zwiększoną wartość ciśnienia roz-

wo umieszczony przetwornik powinien znajdować się na sta-

poznaje się podczas niewydolności lub/i tamponady serca,

łej wysokości w stosunku do pacjenta, zwykle na poziomie

zatoru tętnicy płucnej, odmy wentylowej, wzrostu napięcia

zatoki wieńcowej, tj. na wysokości czwartej przestrzeni mię-

żył i przewodnienia. Obniżoną natomiast przy hipowolemii

dzyżebrowej w linii pachowej środkowej.

i utrudnionym powrocie żylnym.

Pielęgnacja dostępu tętniczego wymaga dużej staranności.

U pewnej grupy chorych prawidłowa ocena stanu krążenia

Szczególną uwagę należy zwrócić na przepłukiwanie układu

jest możliwa jedynie przy zastosowaniu bardziej inwazyj-

najlepiej w sposób ciągły, ochronę przed dostaniem się po-

nej metody, jaką są pomiary hemodynamiczne za pomocą

wietrza do układu tętniczego, obserwację dystalnych części

cewnika Swana-Ganza. Metoda ta polega na wprowadzeniu

kończyny pod kontem krwawienia lub martwicy (zblednię-

cewnika przez żyłę centralną do prawego przedsionka, który

cie, oziębienie), obserwację miejsca wkłucia w celu stwier-

następnie, po wypełnieniu balonika, kierowany prądem krwi,

dzenia ewentualnego wystąpienia objawów infekcji i odno-

przesuwa się do prawej komory i pnia płucnego, aż do odga-

towanie w dokumentacji pielęgniarskiej chorego obserwacji,

łęzień tętnicy płucnej. Począwszy od prawego przedsionka

co najmniej 2x w ciągu doby i dokładne oznaczenie miejsca

przesuwanie się cewnika kontrolowane jest stałym zapisem

wkłucia tętnicy w celu uniknięcia omyłkowego podania do-

RR i EKG. Cewnika należy używać tylko wtedy, gdy potencjal-

tętniczego leków dożylnych.

ne korzyści związane z rozpoznaniem lub ukierunkowaniem
leczenia są większe, niż ryzyko związane z jego założeniem

Kolejną metodą monitorowania hemodynamicznego jest po-

i powikłaniami stosowania (komorowe i nadkomorowe zabu-

miar ośrodkowego ciśnienia żylnego (OCŻ lub CVP), które

rzenia rytmu, przejściowy blok prawej odnogi pęczka Hisa,

odzwierciedla ciśnienie panujące w żyle głównej górnej, żyle

całkowity blok serca, migotanie komór, pęknięcie ściany

głównej dolnej oraz w prawym przedsionku. Pomiaru doko-

tętnicy płucnej, zawał płuca, uszkodzenie zastawek serca,

nuje się w żyle głównej górnej u jej ujścia do prawego przed-

zapętlenie cewnika, uszkodzenie cewnika).

sionka, przy czym przetwornik podłącza się do odprowadzenia dystalnego wkłucia centralnego. Niezbędnym warunkiem

Pomiaru ciśnienia dokonuje w tym wypadku lekarz, natomiast

wykonania pomiaru jest uzyskanie dostępu do naczynia

odpowiedzialność za cewnik w tętnicy płucnej ponoszą wszy-

centralnego. Pomiaru można dokonać wykorzystując zestaw

scy członkowie personelu zajmującego się chorym. Aseptycz-

z podziałką i linijką oraz podłączając przetwornik do kardiomo-

ne i antyseptyczne zachowania podczas zakładania bądź użyt-

nitora. Obecnie pomiaru OCŻ dokonuje się w sposób ciągły,

kowania cewnika prowadzą do zmniejszenia liczby powikłań.

za pomocą takiego samego zastawu, jak do pomiaru ciśnienia

Cewnik Swana-Ganza nadal pozostaje złotym standardem

metodą bezpośrednią, z zachowaniem identycznych zasad

monitorowania hemodynamicznego pomimo ryzyka, powi-

pielęgnacji. Należy pamiętać o wyznaczeniu u chorego, w linii

kłań i dużego kosztu. Zaczęto jednak poszukania innej, tań-

środkowej na wysokości prawego przedsionka, punktu zero-

szej i mniej inwazyjnej metody. Jest nią metoda PICCO, któ-

wego. Chory powinien w tym czasie leżeć płasko na plecach,

ra łączy technikę termodilucji przezpłucnej z komputerową

z kończynami górnymi wyprostowanymi wzdłuż tułowia OCŻ

analizą kształtu fali ciśnienia tętniczego i pozwala oznaczyć

nie jest parametrem niezależnym i w niektórych sytuacjach

rzut minutowy serca i jego kurczliwość. Procedura założenia

klinicznych jego wartość może wymagać skorygowania. War-

łączy w sobie dwie omawiane wcześniej, a mianowicie zało-

tość OCŻ zależy od ciśnienia trasmuralnego będącego róż-

żenia wkłucia do tętnicy udowej i żyły centralnej.
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Kolejnym zadaniem pielęgniarki zajmującej się pacjentem

Pacjenci z zespołem zmiażdżenia przez pierwsze 72 h po-

z zespołem zmiażdżenia jest prowadzenie bilansu płynów,

winni mieć utrzymany dodatni bilans, z diurezą godzinową

a więc utrzymanie równowagi pomiędzy ilością płynów do-

na poziomie 200-300 ml/h. Przyjmuje się wtedy zasadę, że

starczonych i wydalonych z organizmu. Zwykle u pacjentów

wszystkie płyny toczy się za pomocą pomp infuzyjnych, a bi-

oblicza się bilans dobowy, porównując ilość płynów przyję-

lans określa się co godzinę.

tych i wydalonych w ciągu doby. Częstość przeprowadzania bilansu płynowego powinna być uzależniona od stanu

Jak widać chorzy, u których rozpoznawany jest zespół zmiaż-

klinicznego pacjenta. W warunkach intensywnej terapii jest

dżenia są pacjentami w bardzo ciężkim stanie, często określa-

to najczęściej bilans godzinowy, 8-godzinny lub 12-godzin-

nym jako „stadium zagrożenia życia”. Stały nadzór przy łóżku

ny. Bilans dodatni, to taki, w którym zaburzenia równowagi

chorego stwarza optymalne warunki do wnikliwej, ciągłej ob-

dotyczą przewagi ilości płynów dostarczonych nad wydalo-

serwacji podstawowych parametrów życiowych i natychmia-

nymi, natomiast ujemy występuje wtedy, gdy ilość płynów

stowej interwencji w stanie zagrożenia życia. Niejednokrotnie

wydalonych jest wyższa od przyjętych.

to właściwa interpretacja obserwowanych przez pielęgniarkę
parametrów życiowych pacjenta ma decydujący wpływ na

Obliczenia dowozu płynów obejmują:

szybkość zastosowanego leczenia, a co za tym idzie pozytyw-

• objętości płynów podanych drogą doustną,

nego rokowania.

• określenia ilości płynów podanych w pokarmach stałych
pamiętając, że woda w pokarmach stałych stanowi od 70
do 90% ich masy,
• określenie objętości wody powstałej z przyjętych substancji odżywczych (100-140 ml/1000 kcal),
• określenie objętości płynów podanych w żywieniu pozajelitowym, przetoczonych, jako rozpuszczalniki leków, podanych w celu wypełnienia łożyska naczyniowego,
• uwzględnienie leków podanych we wlewach stałych
(pompy),
Do bilansu nie wlicza się preparatów krwi i osocza, dlatego

Opieka nad pacjentem z zespołem zmiażdżenia wymaga od

że nie podlegają one filtracji nerkowej.

całego personelu medycznego dużej wiedzy teoretycznej
i znacznego przygotowania praktycznego. Występujące w tej

Z kolei obliczanie utraty płynów obejmuje określenie:

jednostce chorobowej liczne zależności oraz niezwykle dy-

• objętości wydalonego moczu,

namicznie zmieniający się stan zdrowia pacjenta wymusza-

• ilości treści, która spłynęła z przetok, drenażu brzuszne-

ją szybką i sprawną interwencję oraz, co niezwykle istotne

go, klatki piersiowej, sondy żołądkowej i jaka zostanie

szczególnie na tak ciężkim oddziale, jakim jest oddział inten-

odessana z drzewa oskrzelowego,

sywnej terapii, maksymalnej współpracy pomiędzy lekarzem

• ilości wody w stolcu, przyjmując, że stolec uformowany

a pielęgniarką.

to ok. 100 ml wody,
• ilości wody i płynów ustrojowych w opatrunkach.

Jedynie wysokie kompetencje zawodowe i dobra znajomość swoich obowiązków w połączeniu ze wzorowym

Należy także pamiętać, że wzrost temperatury ciała powy-

współdziałaniem skutkują poprawą zdrowia pacjenta, który

żej 37°C powoduje utratę wody o objętości 500 ml/dobę na

jest podmiotem działania wszystkich osób zajmujących się

każdy stopień.

ochroną zdrowia.
dr n. med. Izabela Wróblewska

Równoczesne z prowadzeniem bilansu płynów należy u cho-

Joanna Szaparów

rego monitorować: elektrolitemię, morfologię, osmolarność
surowicy i moczu, ciężar właściwy moczu, gazometrię i równowagę kwasowo-zasadową oraz utratę elektrolitów z moczem,
co pozwoli na prawidłowe rozpoznanie zaburzeń w gospodarce wodno-elektrolitowej i wdrożenie stosownego leczenia.
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Korzyści ogrzewania - Normotermia

Kliniczne aspekty normotermii

W czasie znieczulenia ogólnego dochodzi do zaburzenia funkcji układu termoregulacjynego. W związku
z tym istnieje realne prawdopodobieństwo wystąpienia hipotermii nawet przy krótkich zabiegach
chirurgicznych. Oczywistym jest, że zapobieganie hipotermii prowadzi do poprawy rokowania pacjentów
i przynosi szpitalowi oszczędności. Wciąż rosnąca liczba publikacji, potwierdzających istotne korzyści
wynikające z zastosowania ogrzewania, zmienia rutynową praktykę kliniczną we wszystkich sytuacjach,
gdy występuje ryzyko hipotermii.
Standardowo temperatura wewnętrzna spada o 1°C w ciągu 45 minut od indukcji znieczulenia.
Przy początkowej temp. 37°C, pacjent jest w hipotermii w ciągu 45 minut. Według Narodowej Służby
Zdrowia - NHS w Wielkiej Brytanii prawidłowa temperatura wewnętrzna podczas znieczulenia powinna
wynosić powyżej 36.5°C. W związku z tym, pierwsze 25 minut bez ogrzewania pacjenta wystarczy do
zapoczątkowania hipotermii. Znieczulenie rozpoczyna się zazwyczaj 10 minut przed operacją. Wniosek każdy zabieg operacyjny trwający dłużej niż 15 minut, to ryzyko hipotermii.
Przyczyny niekontrolowanej hipotermii: Anestezja w tym zaburzenie regulacji autonomicznego układu
nerwowego i rozszerzenie naczyń obwodowych, zimne płyny infuzyjne i irygacyjne, brak okrycia pacjenta
i zbyt niska temperatura na sali operacyjnej.

Optymalne rozwiązanie

- Materace grzewcze Alpha oparte na technologii giętkich polimerów węglowych
- gwarantują równomierne ogrzewanie pacjenta na całej powierzchni styku z materacem
- nie ogrzewają otoczenia i doskonale sprawdzają się na sali operacyjnej

- Cieplarki medyczne EmTherm do ogrzewania płynów infuzyjnych, irygacyjnych i tkanin
- gwarantują podanie płynów ogrzanych do odpowiedniej temperatury
- powodują, że płyny są zawsze gotowe do zastosowania

WCZMiO ,,Żak-Med, Anna Rożek
ul. Obornicka 131
51-114 Wrocław
Tel/Fax: 71 322 07 54
Tel: 71 758 54 84
Email: bok@zak-med.pl
www.zak-med.pl

EM-MED Sp. z o.o.
ul. Przemyslowa 12
30-701 Krakow
Tel: 12 292 78 60
Fax: 12 350 42 11
Email: biuro@emmed.pl

Wybitni chirurdzy
– Bernhard Rudolf Konrad von Langenbeck (1810-1887)
dr n. med. Oskar Pelzer
I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Ordynator: dr n. med. Kazimierz Pichlak
dania nad siatkówką. Jako stypendysta przez dwa lata podróżował do Anglii, Holandii oraz Belgii.
Po powrocie do Getyngi w roku 1838 został doktorem habilitowanym w dziedzinie fizjologii oraz anatomii patologicznej.
Nadanie mu tytułu profesora miało miejsce w roku 1841.
Rok później stał się ordynatorem i kierownikiem kliniki chirurgicznej na uniwersytecie Christiana-Albrechta w Kilonii oraz
dyrektorem szpitala Fridrichhospital. W roku 1848 Langenbeck
objął funkcję kierownika Kliniki Chirurgicznej szpitala Charite
w Berlinie.
W latach 1848-1882 uczynił z niej centrum kształcenia chirurgicznego ówczesnej Europy. Razem ze swoimi uczniami,
Theodorem Billroth oraz Ernstem Juliusem Gurlt stworzył
czasopismo Archiv für klinische Chirurgie, które dziś istnieje
jako Langenbeck’s Archives of Surgery. To z jego inicjatywy
Theodor Billroth założył w 1872 roku Niemieckie Towarzystwo
Chirurgiczne (Deutsche Gesellschaft für Chirurgie). Pomimo
swojej specjalizacji, Langenbeck wspierał również rozwój
innych dziedzin medycyny. Z jego inicjatywy oraz Rudolfa
Virchow i Albrechta von Graefe powstało Berlińskie Towarzystwo Medyczne (Berliner Medizinische Gesellschaft). W trakcie swojej pracy wynalazł takie instrumenty jak kleszcze do
Bernhard Rudolf Konrad von Langenbeck urodził się 8 listo-

chwytania guzków krwawiczych, nóż amputacyjny oraz nóż do

pada 1810 roku, jako syn pastora Georga Langenbeck oraz

chrząstek, kleszcze do chwytania kości, igłotrzymacz, a także

Johanny Sussmann w Padingbuettel. W pierwszych latach

najbardziej nam znane haki do trzymania brzegów ran.

swojego życia nauczał go ojciec, który został supraintendentem w mieście Sandstedt w 1827 roku.

Uczniami Bernharda Langenbeck byli tak wybitni chirurdzy jak Theodor Billroth, Friedrich von Esmarch, Friedrich

Następnie uczęszczał do Andreas-Gymnasium w Hilde-

Trendelenburg czy Rudolf Ulrich Kroenlein.

sheim. Po zdaniu egzaminu dojrzałości w 1830 roku rozpoczął studia medyczne na uniwersytecie Georga-Augusta

Bernhard Langenbeck zmarł 29 września 1887 roku

w Getyndze, gdzie jego stryj Konrad Johann Martin

w Wiesbaden.

Langenbeck był profesorem i wykładał anatomię oraz chirurgię. W roku 1835 obronił pracę doktorską pt: „O wewnętrznej

dr n. med. Oskar Pelzer

strukturze siatkówki”, dzięki której mógł rozpocząć dalsze ba-
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Ostry brzuch – perforacja wrzodu trawiennego
lek. med Rafał Nyc
II Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej WCSKJ w Jeleniej Górze
Ordynator: dr n. med. Ryszard Kędra
Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy jest często spo-

do pomocy doraźnej. Dzięki temu na ogół choroba nie ma

tykaną przypadłością w gabinetach lekarzy rodzinnych jak

jeszcze charakteru septycznego.

i chirurgów. Ciężkostrawna dieta, nadużywanie alkoholu, palenie tytoniu, przyjmowanie niesteroidowych leków przeciw-

Przy przyjęciu pacjenta oznaczamy morfologię krwi, układ

zapalnych oraz zakażenie bakterią Helicobacter pylori sprzyja

krzepnięcia, parametry biochemiczne tj. stężenie kreatyni-

uszkodzeniu bariery ochronnej żołądka i rozwojowi ubytku

ny i mocznika, glukozy, elektrolitów i CRP. Jak wspomniano

w błonie śluzowej – owrzodzenia.

wcześniej w badaniu fizykalnym pacjenta można stwierdzić
zaznaczoną obronę mięśniową (tzw. deskowaty brzuch)

Choroba wrzodowa statystycznie z większą częstotliwością

oraz objaw Blumberga (bolesne jest szybkie cofnięcie ręki

dotyczy osób o niskim statusie ekonomicznym. W krajach

niż sam ucisk na jamę brzuszną). Z badań obrazowych klu-

wysoko rozwiniętych, również w związku z rozpowszechnie-

czem do postawienia rozpoznania może być przeglądowe

niem się leków nowej generacji takich jak inhibitory pompy

RTG klatki piersiowej. Typowym objawem radiologicznym

protonowej, maleje zachorowalność a co za tym idzie liczba

perforacji przewodu pokarmowego będzie gromadzenie się

powikłań choroby wrzodowej. Dawniej chorowali głównie

powietrza pod prawą kopułą przepony.

młodzi mężczyźni, dziś zauważamy wzrost liczby zachorowań u kobiet, zaś ich szczyt występuje po 40 roku życia.
Jednym z powikłań choroby wrzodowej jest perforacja.
U większości pacjentów jest poprzedzona dolegliwościami
dyspeptycznymi. Najczęściej perforują wrzody opuszki dwunastnicy (30-60%), w 20-40% przypadków mamy do czynienia z perforacją odźwiernika, najrzadziej ulegają perforacji
wrzody żołądka (5-20%). Typowe objawy choroby to: nagły
silny ból początkowo nadbrzusza, szybko obejmujący całą
jamę brzuszną, następnie obserwujemy rozwój zapalenia
otrzewnej z zaznaczoną obroną mięśniową, dodatnim objawem Blumberga i niedrożnością porażenną jelit.
Wylewająca się do jamy otrzewnej kwaśna treść pokar-

U 10-20% osób powietrze pod przeponą może jednak nie

mowa jest jałowa, stąd zapalenie otrzewnej ma charakter

występować, co jednak nie wyklucza perforacji przy ty-

chemiczny. Wraz z upływem czasu dochodzi do translokacji

powych objawach klinicznych. W przypadku wątpliwości

bakterii z jelit i rozwoju procesu septycznego.

pomocne będą USG i/lub tomografia komputerowa jamy
brzusznej. Obecnie rzadziej wykonuje się RTG z podaniem

U części chorych może dojść do szybkiego oklejenia miejsca

rozpuszczalnego w wodzie kontrastu.

perforacji siecią większą, stąd objawy choroby będą słabiej wyrażone. U innych uwolniona niewielka ilość treści pokarmowej

Po rozpoznaniu perforacji wrzodu trawiennego kwalifikuje-

może spłynąć dzięki grawitacji do prawego dołu biodrowego

my pacjenta do pilnej laparotomii. Przed operacją należy roz-

powodując objawy zapalenia wyrostka robaczkowego.

począć intensywną resuscytację płynową, podać antybiotyk
o szerokim spektrum działania, leki przeciwbólowe, a także

Pacjenci u których doszło do perforacji, z racji silnych dole-

założyć zgłębnik żołądkowy celem odessania zalegającej tre-

gliwości, szybko szukają pomocy medycznej zgłaszając się

ści. Nie wolno zapomnieć o okołooperacyjnej profilaktyce
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przeciwzakrzepowej – rutynowo stosujemy heparyny drob-

Alternatywnie do operacji otwartej można perforację zaopa-

nocząsteczkowe.

trzyć metodą laparoskopową. Utrzymujące się przez wiele
lat owrzodzenia dwunastnicy mogą prowadzić do bliznowa-

Jamę brzuszną otwieramy cięciem pośrodkowym górnym.

cenia jej ścian i w dalszym czasie do jej zwężenia. Zwężenie

Często od razu można zauważyć treść pokarmową w jamie

może też powstać wtórnie po zaszyciu perforacji. Wyjściem

otrzewnej. Po odessaniu należy odszukać miejsce perforacji.

z tej sytuacji będzie wycięcie całego owrzodzenie w osi po-

W przypadku dwunastnicy najczęściej znajduje się ono na

dłużnej dwunastnicy i poprzeczne zamknięcie ubytku jak

przedniej ścianie, tuż za odźwiernikiem. Owrzodzenia żołąd-

w plastyce sposobem Heineke-Mikulicza.

ka umiejscawiają się głównie na krzywiźnie mniejszej. Celem
Podczas operacji perforowanego wrzodu żołądka nie należy zapomnieć o pobraniu wycinków z brzegu owrzodzenie
do badania histopatologicznego celem wykluczenia procesu nowotworowego, którego „maską” może być wrzód. Po
zaopatrzeniu perforowanego wrzodu płucze się kilkakrotnie
jamę otrzewnej ciepłym roztworem soli fizjologicznej i zakłada dreny – do przestrzeni podwątrobowej i miednicy małej.
Rozległe owrzodzenia nie dające się zamknąć szwami są
wskazaniem do zabiegu resekcyjnego – obwodowego wycięcia żołądka. Poza usunięciem miejsca perforacji operacja
ta definitywnie uwalnia od choroby wrzodowej. Inną operacją likwidującą chorobę wrzodową jest podprzeponowe
przecięcie pni nerwów błędnych – wagotomia pniowa.
operacji jest przede wszystkim zamknięcie ubytku. Najczęściej wystarczy założenie kilku pojedynczych szwów nicią

W rzadkich przypadkach spotykamy pacjentów, którzy mimo

wchłanialną (2-0 lub grubszą) i zbliżenie brzegów otworu.

wskazań nie wyrażają zgody na leczenie operacyjne. W takich

Po zawiązaniu, przed odcięciem końcówek nici dodatkowo

przypadkach postępowaniem z wyboru jest założenie sondy

zabezpiecza się linię szwów uszypułowanym fragmentem

żołądkowej i ciągłe odsysanie treści, podawanie dożylne pły-

sieci większej – końcówki nici zawiązane na nim utrzymają

nów i inhibitorów pompy protonowej hamujących wydziela-

w odpowiednim miejscu taki naturalny „opatrunek”. Może

nie soku żołądkowego. Śmiertelność w przebiegu perforacji

się również zdarzyć sytuacja w której ubytek będzie za duży

wrzodu trawiennego wynosi od 5 do 20%. Ma to związek

lub brzegi owrzodzenia będą zbyt kruche by skutecznie za-

ze starzeniem się populacji, a co za tym idzie współistnieniu

mknąć miejsce perforacji. W takiej sytuacji można na ubytek

innych schorzeń.

naszyć fragment sieci.

lek. med. Rafał Nyc
dr n. med. Ryszard Kędra

wydanie 11

strona 11

Chirurgia odtwórcza u kobiet z rakiem piersi
dr n. med. Wojciech Woźny
II Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej WCSKJ
Ordynator: dr n. med. Ryszard Kędra
Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet

Obecnie leczenie oszczędzające stało się standardem po-

w krajach wysokorozwiniętych, w tym także w Polsce. Czę-

stępowania chirurgicznego. W skład leczenia oszczędzają-

stość występowania tej choroby nieustannie rośnie. W roku

cego wchodzą:

2011 liczba zachorowań na nowotwory złośliwe piersi osią-

• Zabieg oszczędzający pierś: kwadrantektomia, lumpek-

gnęła w naszym kraju 16 000 przypadków, co stanowi niemal jedną czwartą wszystkich zachorowań na nowotwory
złośliwe u kobiet.
Rok

tomia, szerokie wycięcie guza z marginesem
• Zabieg diagnostyczno-leczniczy pachowych węzłów
chłonnych
• Uzupełniająca radioterapia pooperacyjna2

Kobiety
Liczba

Wsp. surowy

Wsp. stand.

1980

5144

28,2

23,0

dzającego jest rozmiar guza ≤ 3 cm. Nie jest to sztywna

1985

6138

32,2

26,1

granica, gdyż istotniejszy jest stosunek wielkości guza

1990

6649

34,0

26,8

do rozmiaru piersi. Ważna jest akceptacja chorej dla pro-

1995

9173

46,3

34,3

ponowanej metody leczenia, zwłaszcza w kontekście ko-

2000

10987

55,3

38,3

nieczności zastosowania uzupełniającego napromienienia.

2005

13385

67,9

44,5

2010

15784

79,4

49,6

Warunkiem zakwalifikowania pacjentki do leczenia oszczę-

Kolejnymi warunkami są możliwość uzyskania doszczętności onkologicznej oraz dobrego efektu kosmetycznego.

Ryc 1. Zachorowalność na nowotwory piersi w Polsce

Pacjentki nie spełniające powyższych warunków są kwalifi-

w latach 1980-20101

kowane do amputacji piersi, do której wskazaniami są:
• Guz powyżej 3 cm

Pocieszający jest fakt, że przeżywalność pacjentek z rakiem

• Życzenie chorej

piersi systematycznie rośnie. Obecnie zbliżyliśmy się do

• Rak wieloośrodkowy

średniej dla krajów Unii Europejskiej, z 5-letnim przeżyciem

• Zespoły genetyczne BRCA

chorych na poziomie oscylującym wokół 80%. Na ten dobry
wynik składa się szereg czynników, wśród których na pod-

Niezależnie od wybranej metody, leczenie operacyjne musi

kreślenie zasługują:

zapewnić skuteczną kontrolę ogniska pierwotnego, co jest

• Zwiększenie świadomości kobiet, dzięki licznym akcjom

podstawą do dalszego leczenia uzupełniającego i w efekcie

informacyjnym

daje szansę przeżycia.

• Większy zakres badań przesiewowych, dzięki zmianie
polityki zdrowotnej (zwiększenie nakładów finansowych)

Jednak obecnie, obok skuteczności leczenia onkologicz-

• Większy udział kobiet w proponowanych badaniach skry-

nego, równie dużą wagę przykłada się do jakości życia pa-

ningowych populacyjnych

cjentów. Dotyczy to również pacjentek z rakiem sutka, dla

• Lepszy dostęp do leczenia specjalistycznego

których utrata, bądź deformacja piersi stanowi poważny pro-

• Udoskonalenie metod terapeutycznych, w tym wprowa-

blem natury psychologicznej.

dzenie nowych technik operacji.
Dlatego coraz częściej sugerowane jest tworzenie specjaNa przestrzeni ostatnich kilkunastu lat znaczącej modyfika-

listycznych oddziałów onkologicznych (Breast Unit), w któ-

cji uległo leczenie chirurgiczne raka piersi. Zauważono, że

rych pacjentka będzie miała zapewnione całościowe leczenie

zwiększanie zakresu operacji nie przekłada się na poprawę

onkologiczne, ale także rekonstrukcyjne. Chirurdzy onkolo-

wyników leczenia, a w przypadku nisko zaawansowanych

giczni, którzy zajmują się rakiem piersi powinni wykonywać

nowotworów można ograniczyć zakres operacji.

podstawowe zabiegi z zakresu rekonstrukcji piersi, natomiast
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w przypadku bardziej skomplikowanych procedur niezbędna

Nawet najlepsze efekty kosmetyczne po leczeniu onkopla-

jest współpraca z doświadczonym chirurgiem plastycznym.

stycznym, pogarszają się w wyniku uzupełniającej radioterapii
(RTH). Przyjmuje się, że radioterapia przeprowadzona zarów-

Jedynym i najistotniejszym wskazaniem do leczenia rekon-

no przed, jak i po leczeniu rekonstrukcyjnym, uszkadza skórę,

strukcyjnego jest silna motywacja pacjentki. Warunkiem do

powodując pogorszenie odległego efektu kosmetycznego.

przeprowadzenia takiego leczenia jest brak nawrotu choroby, czyli skuteczne leczenie onkologiczne. Podkreślenia wymaga fakt, że istnienie niekorzystnych czynników rokowniczych, nie jest przeciwwskazaniem do rekonstrukcji piersi.
Zabiegi odtworzenia piersi mogą być wykonane natychmiast, w trakcie zabiegu onkologicznego. Większość jednak operacji odbywa się w trybie odroczonym – co najmniej
6 miesięcy od zakończenia leczenia uzupełniającego.
METODY REKONSTRUKCJI PIERSI
• Operacje onkoplastyczne
• Odtwarzanie piersi z użyciem implantów
• Odtwarzanie piersi z użyciem tkanek własnych
• Mastektomia z zaoszczędzeniem skóry

Ryc 3. Stan po leczeniu onkoplastycznym skojarzonym z RTH

Operacje onkoplastyczne

Odtwarzanie piersi z użyciem implantów

Są to zabiegi usunięcia określonego fragmentu piersi

Jest jedną z najczęściej stosowanych metod rekonstrukcji

z przyczyn onkologicznych, z jednoczasową operacją pla-

piersi u kobiet po mastektomii. Zabieg znacznie różni się

styczną, która ma zapewnić najlepszy efekt kosmetyczny.

od wszczepienia implantów ze wskazań kosmetycznych.

Do tego typu zabiegów zaliczamy, będące obecnie postę-

Głównym problemem jest deficyt skóry i tkanki podskórnej

powaniem standardowym, operacje oszczędzające pierś.

w miejscu po operacji usunięcia sutka. Przełomem w tej me-

Po usunięciu ogniska nowotworowego z marginesem tka-

todzie rekonstrukcji było wprowadzenie ekspanderów, a na-

nek zdrowych, bądź całego kwadrantu piersi, wykonuje się

stępnie ekspandero-protez.

przesunięcie podskórnie wytworzonych płatów z pozostałej części gruczołu, w celu uzupełnienia ubytku. Efekt kosmetyczny takiego postępowania jest uzależniony od stosunku wielkości guza do wielkości piersi oraz od lokalizacji
zmiany (najlepsze efekty uzyskuje się, gdy zmiana zlokalizowana jest w kwadrancie górnym zewnętrznym).

Ryc 2. Pacjentka po zabiegu onkoplastycznym, strzałkami zaznaczono blizny po wycięciu ogniska pierwotnego i po limfadenektomii pachy lewej
Ryc 4. Ekspandero-proteza
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Metoda polega na wszczepieniu ekspandera, a następnie

Płat preparuje się na plecach nad mięśniem najszerszym

stopniowym rozprężaniu tkanek, przez stopniowe wypełnia-

grzbietu, ukrwienie płata pochodzi od naczyń osiowych –

nie go płynem. Trwa to kilka, kilkanaście tygodni, w zależno-

piersiowo-grzbietowych. Po odcięciu przyczepów obwodo-

ści od wielkości piersi stopnia niedoboru tkanek. Kolejnym

wych mięśnia, przemieszcza się płat w tunelu podskórnym

etapem było usunięcie ekspandera i wszczepienie w jego

na przednią ścianę klatki piersiowej, po uprzednim wycięciu

miejsce protezy silikonowej. Obecnie etap ten zlikwidowano

blizny po mastektomii. Stosunkowo niewielka odległość na

dzięki połączeniu ekspandera z protezą. Po uzyskaniu żąda-

jaką przenosi się płat sprawia, że wyniki wgajania płata są

nej objętości protezy usuwa się jedynie port do podaży pły-

bardzo dobre. Wadą tego rozwiązania jest fakt, że płat nie

nu, co jest procedurą znacznie mniej inwazyjną.

zawiera dużej ilości tkanek, wobec czego metoda nadaje
się do rekonstrukcji niewielkich piersi. Często też kojarzy się

Uzyskany efekt kosmetyczny jest satysfakcjonujący dla pa-

płat LD z wszczepieniem implantu. Taka łączona metoda re-

cjentki, należy jednak pamiętać, że blizna po mastektomii

konstrukcji daje bardzo dobre efekty kosmetyczne.

pozostaje i jest mniej, bądź bardziej widoczna. Kształt odtwarzanej piersi zwykle odbiega od kształtu sutka zdrowego,

Do rekonstrukcji bardziej obfitych piersi stosuje się przenie-

dlatego pacjentkę czeka jeszcze zabieg symetryzacji, pole-

sienie płata z mięśnia prostego brzucha (płat TRAM). Me-

gający na podniesieniu piersi zdrowej.

toda jest godna polecenia zwłaszcza u kobiet z nadmiarem
tkanek w podbrzuszu, uzyskując jednocześnie efekt plastyki
powłok brzusznych.

Ryc 5. Rekonstrukcja piersi implantem z podniesieniem piersi lewej. Strzałkami oznaczono blizny po mastektomii po str.
prawej i podniesieniu piersi po str. lewej
Odtwarzanie piersi z użyciem tkanek własnych
Jest to sposób rekonstrukcji oparty na przeniesieniu płatów
skórno-mięśniowych z innych okolic ciała, w celu uzupełnie-

Ryc 7. Schemat pobierania płata TRAM

nia niedoboru tkanek u kobiet po mastektomii. Przykładem
tego typu zabiegów jest przeniesienie płata z mięśnia naj-

Technika preparowania i przemieszczania płata jest trudniej-

szerszego grzbietu (płat LD).

sza niż w przypadku płata LD. Dlatego powinna być wykonywana przez doświadczonych chirurgów plastycznych.
Najczęstszym powikłaniem stosowania płata TRAM są zaburzenia ukrwienia, do martwicy płata włącznie. Pacjentki
wymagają szczególnego przygotowania do zabiegu – wykonania badania dopplerowskiego, umożliwiającego zlokalizowanie i identyfikację naczyń osiowych płata. Niekiedy stosuje się metodę płata odroczonego – hartując płat na kilka dni
przed przeniesieniem, poprzez nacięcie i ponowne wszycie
płata. Zastosowanie płata TRAM, pod warunkiem prawidłowego wygojenia, daje bardzo dobre efekty kosmetyczne,
bez konieczności zastosowania implantów.

Ryc 6. Rekonstrukcja płatem LD z symetryzacją piersi lewej
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Ryc 8. Wgojony płat TRAM 4

Ryc 10. Uzupełnienie ubytku po mastektomii podskórnej płatem TRAM 6

Odmianą płata TRAM jest wszczepienie wolnego płata skórno-mięśniowego, który pobiera się identycznie. Różnica po-

Mastektomia profilaktyczna, u kobiet obciążonych mutacją

lega na tym, że zamiast rotować płat na szypule z naczyń

BRCA 1, może być wykonana w sposób oszczędzający skó-

nadbrzusznych górnych, dokonuje się odcięcia szypuły,

rę. Ponieważ zabieg jest obustronny, w takim wypadku sto-

a następnie zespala się ją mikrochirurgicznie z naczyniami

suje się wszczep implantów.

piersiowymi. Pozostałe płaty – na przykład pośladkowe stosowane są niezwykle rzadko.

Każda z opisanych metod rekonstrukcji piersi, jest metodą inwazyjną, wymagającą minimum 2 operacji, czasami znacznie

Niezależnie od sposobu rekonstrukcji piersi, oprócz odtwo-

większej ich liczby. Odtworzenie piersi wiąże się z dolegliwo-

rzenia ubytku skóry oraz objętości tkanek, należy pamiętać

ściami bólowymi, koniecznością hospitalizacji, możliwością

o brodawce i otoczce. Brodawkę odtwarza się pobierając

powikłań, a efekt kosmetyczny nie zawsze satysfakcjonuje

fragment brodawki z drugiej piersi. Przy przenoszeniu pła-

pacjentkę. Dlatego zabiegi tego typu powinny być zarezer-

tów można przygotować odpowiednio płatek skóry i wyko-

wowane dla szczególnie zmotywowanych kobiet. Każda z pa-

rzystać do odtworzenia brodawki. Otoczkę również można

cjentek powinna być szczegółowo poinformowana o zakresie

pobrać z drugiej piersi, pod warunkiem, że jest ona odpo-

operacji, spodziewanym efekcie i możliwych komplikacjach.

wiedniej wielkości. Alternatywą jest pobranie przeszczepu

Jeżeli ryzyko będzie równoważone przez odpowiedni wzrost

skóry o ciemniejszym zabarwieniu, na przykład z pachwiny.

jakości życia i poprawę samopoczucia, należy wszystkim

Można również wykonać tatuaż imitujący otoczkę.

chętnym kobietom taką możliwość zapewnić.

Mastektomia z zaoszczędzeniem skóry

dr n. med. Wojciech Woźny
Ordynator: dr n. med. Ryszard Kędra

Jeżeli nie da się uniknąć mastektomii, można próbować zaoszczędzić przynajmniej skórę. Z cięcia wokół otoczki usuwa
się podskórnie cały gruczoł wraz brodawką i otoczką. Tak
usunięta pierś wymaga jednoczasowej rekonstrukcji przy

Źródła:

użyciu implantu lub płata TRAM. Wskazaniem do takiej ope-

1. Krajowy Rejestr Nowotworów

racji mogą być nowotwory przedinwazyjne piersi.

2. A. Jeziorski, J Piekarski i in.; Rak Piersi w Chirurgia
Onkologiczna t.3; Warszawa 2009
3. Źródło: mp.pl
4. A. Jeziorski, J. Piekarski i in.; Rak Piersi w Chirurgia
Onkologiczna t.3; Warszawa 2009
5. A. Jeziorski, J. Piekarski i in.; Rak Piersi w Chirurgia
Onkologiczna t.3; Warszawa 2009
6. A. Jeziorski, J. Piekarski i in.; Rak Piersi w Chirurgia
Onkologiczna t.3; Warszawa 2009

Ryc 9. Mastektomia podskórna 5
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Pismo z Departamentu Pielęgniarek i Położnych
z dnia 28.07.2014 r.
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PROGRAM - Ogólnopolskiej Konferencji
Pielęgniarek Operacyjnych
„EUROPEJSKIE PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE – KSZTAŁCENIE, KOMPETENCJE, FORMY ZATRUDNIENIA”

Pod Patronatem Honorowym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Data: 11 września 2014 r. godz. 10.00 - 18.00

Data: 12 września 2014 godz. 9.00 - 14.00

09.00-09.45
10.00-10.30
10.30-11.15

II. SESJA

11.15-11.45
11.45-12.15

12.15-12-30
12.30-13.00

13.00-14.00

Rejestracja uczestników
Powitanie i Uroczyste otwarcie Konferencji
Pielęgniarstwo operacyjne w Europie
– Prezes EORNA Caroline Higgins, Irlandia
PRZERWA NA KAWĘ
Historia pielęgniarstwa operacyjnego w Polsce
– mgr Maria Ciuruś, Uniwersytet Medyczny
w Łodzi
Firma TZMO (film)
System kształcenia pielęgniarek operacyjnych
w Polsce – dr hab. Aleksandra Gaworska
-Krzemińska, Gdański Uniwersytet Medyczny
PRZERWA NA OBIAD

I. SESJA
Kształcenie pielęgniarek operacyjnych w wybranych krajach Europy
Prowadzenie: dr hab. Aleksandra Gaworska-Krzemińska
14.00-14.40 Kształcenie pielęgniarek operacyjnych
w Wielkiej Brytanii – Maggie Ward
14.40-15.00 Firma 3M
15.00-15.40 Kształcenie pielęgniarek operacyjnych
we Francji – Maggie Ward
15.40-16.00 Firma
16.00-16.40 Kształcenie pielęgniarek operacyjnych
w Niemczech (Szwajcaria)
16.40-17.00 Firma
17.00-17.40 Kształcenie pielęgniarek operacyjnych
we Włoszech – Danuta Lichosik-Favara,
Beata Grużewska
17.40-18.00 Firma
18.00-19.00 KOLACJA
19.00-20.00 Koncert zespołu muzycznego CZARDASZ TRIO

Rozwój i funkcjonowanie pielęgniarstwa operacyjnego.
Prowadzenie: mgr Ewa Zamojska-Kościów
9.00-9.30
Edukacja czeskich pielęgniarek, pielęgniarek
okołooperacyjnych – Jaroslava Jedličková,
Szpital Uniwersytecki Brno, Czechy
9.30-10.00
Programy edukacyjne opieki okołooperacyjnej dla
pacjentów Uniwersyteckiego Szpitala w Brnie
– Jana Trubačová, Szpital Uniwersytecki Brno,
Czechy
10.00-10.30 Wpływ środowiska pracy na funkcjonowanie
pielęgniarek operacyjnych – dr Bożena
Majchrowicz, dr Joanna Przybek-Mita
(aktualne wyniki badań naukowych
przeprowadzonych w Polsce)
10.30-11.00 Firma
11.00-11.30 Warsztatowa forma szkoleń pielęgniarek operacyjnych – mgr Ewa Zamojska-Kościów, Pomorski
Uniwersytet Medyczny, Szczecin
11.30-12 00 PRZERWA NA KAWĘ
12.00-13.00 Podsumowanie – panel dyskusyjny
– prowadzenie: mgr Ewa Zamojska-Kościów
13.00-14.00 OBIAD

Miejsce: Centrum Konferencyjno-Apartamentowe Mrówka, ul. Przekorna 33, Dzielnica Powsin, Warszawa.
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Dotychczasowe doświadczenia i przyszłość robotów
chirurgicznych
dr Marek Zawadzki, dr Jakub Turek, lic. Izabela Szwed, prof. Wojciech Witkiewicz
Pierwsze przekazy dotyczące operacji chirurgicznych pocho-

uzyskania przestrzeni roboczej wewnątrz jamy brzusznej. Na-

dzą z 6500 roku p.n.e., z epoki Neolitu. Wykonywano opera-

stępnie poprzez cięcia skóry 2 cm wprowadza się do wnętrza

cje trepanacji czaszki w przypadku urazów głowy. Wraz z roz-

jamy brzusznej kamerę i narzędzia laparoskopowe. Chirurgia

wojem cywilizacji, rozwijała się chirurgia przez kolejne wieki

laparoskopowa ma wiele zalet, zmniejsza uraz operacyjny, za-

w starożytnej Mezopotamii, Egipcie i Grecji. Początkowo sto-

pewnia lepszy efekt kosmetyczny. Ma też swoje wady. Podczas

sowane prymitywne narzędzia z brązu, stawały się coraz bar-

laparoskopii chirurdzy używają długich prostych narzędzi, które

dziej precyzyjne. (Ryc. 1) Starożytnym lekarzom nieobce były

mają ograniczony zakres ruchów. Mogą być zamykane, otwie-

operacje trepanacji czaszki, obrzezania, litotomii, wiercenie

rane oraz rotowane. (Ryc. 2) Operujący lekarz traci możliwość

ubytków w zębach czy amputacji kończyn.

manipulacji w wielu płaszczyznach, jakie oferuje mu ludzka
dłoń. Dodatkowo, obraz przekazywany z wnętrza jamy brzusz-

Przez tysiąclecia istotnymi barierami hamującymi rozwój

nej, a obserwowany przez operatora na monitorze jest dwuwy-

chirurgii były trzy główne problemy związane z naruszaniem

miarowy. Trudno jest zatem wykonać złożone czynności opera-

ciągłości powłok ciała: krwawienie, infekcja i ból. Przeszko-

cyjne używając narzędzi laparoskopowych. W rezultacie nauka

dy te przezwyciężono na przełomie XIX i XX wieku. Chirurdzy

laparoskopii jest długotrwałym i żmudnym procesem, wymaga

stopniowo nauczyli się opanowywać krwawienie. Początko-

od chirurga wykonania kilkudziesięciu do kilkuset operacji jed-

wo poprzez przyżeganie, następnie – stosowanie podwiązek,

nego typu, aby stać się w nich ekspertem. Pomimo tego, za-

później pojawiły się narzędzia do koagulacji. W XIX wieku

interesowanie laparoskopią zarówno ze strony pacjentów, jak

rozpoczęto skuteczną walkę z infekcją rany chirurgicznej. Zro-

i lekarzy nieustannie wzrasta. Coraz większy odsetek procedur

zumiano rolę bakterii chorobotwórczych, aseptyki i antysep-

chirurgicznych wykonywanych jest metodą laparoskopową.

tyki pola operacyjnego. W tym samym okresie narodziła się
anestezjologia, która w krótkim czasie ewoluowała i dziś jest

Robotyka jest następnym etapem rozwoju chirurgii małoinwa-

ważną i niezbędną specjalnością medyczną.

zyjnej. Jak dotychczas jedynym rutynowo stosowanym robotem chirurgicznym jest system da Vinci (da Vinci Surgical Sys-

Przełamanie wymienionych barier dało możliwość rozwoju

tem; Intuitive Surgical, Sunnyvale, California). Robot da Vinci

chirurgii. Znajomość anatomii człowieka, doskonalsze instru-

został wprowadzony do praktyki klinicznej w roku 2000. (Ryc.3)

menty chirurgiczne i nowoczesna anestezjologia, pozwoliły
chirurgom wykonywać coraz bardziej złożone i kompleksowe

System chirurgiczny da Vinci, choć nazywany robotem, jest

operacje: wątroby, trzustki, operacje kardiochirurgiczne czy

w istocie zaawansowanym manipulatorem chirurgicznym.

przeszczepy narządów.

System składa się z 3 elementów: konsoli chirurgicznej,
toru wizyjnego i platformy narzędziowej, której ramiona są

Erę chirurgii małoinwazyjnej zapoczątkował niemiecki chi-

elementem instalowanymi (dokowanymi) w jamie brzusznej

rurg Erich Mühe, który w roku 1985 wykonał pierwsze lapa-

pacjenta za pomocą portów. Konsola chirurgiczna to miejsce

roskopowe usunięcie pęcherzyka żółciowego . Początkowo

zza którego chirurg steruje ramionami robota. Konsola zaopa-

operacje laparoskopowe zostały przyjęte sceptycznie przez

trzona jest w binocular, przez który operator obserwuje obraz

środowisko chirurgiczne, jednak już kilka lat później były po-

pola operacyjnego przekazywany z kamery wprowadzanej do

wszechnie stosowana na całym świecie. Dziś trudno wyobra-

wnętrza jamy brzusznej pacjenta. Do sterowania służą manet-

zić sobie, aby niektóre operacje chirurgiczne mogły być wyko-

ki i pedały, którymi chirurg uruchamia i steruje ramionami ro-

nywane inną techniką, niż laparoskopowa.

bota. Budowa toru wizyjnego robota nie odbiega istotnie od

1

standardowych torów wizyjnych stosowanych w laparoskoPodczas laparoskopii jama brzuszna zostaje wypełniona dwu-

pii. Unikalną, a zarazem podstawową część systemu stanowi

tlenkiem węgla (wytwarzana jest odma otrzewnowa) w celu

platforma narzędziowa, wyposażona w 4 pracujące ramiona,
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z których 3 zakończone narzędziami chirurgicznymi. Na jed-

poprzez system manetek i pedałów. Ruchy dłoni i palców

nym z ramion zamontowana jest kamera. Producent oferuje

są w przenoszone w czasie rzeczywistym na precyzyjne

szeroką gamę narzędzi służących do chwytania tkanek, pre-

ruchy narzędzi robotowych. Sposób sterowania ramiona-

parowania, szycia chirurgicznego, cięcia i koagulacji.

mi robota jest bardzo intuicyjny i nie wymaga długiego
okresu uczenia się.vii Inna przydatną funkcją jest tzw. ska-

Pomimo relatywnie krótkiego czasu od jego wprowadzenia,

lowanie ruchów. System umożliwia zmianę skalowania,

chirurgia robotowa rozwija się dynamicznie w większości kra-

co oznacza, że ruch dłoni manetką przetwarzany jest na

jów zachodnich, ma ugruntowaną pozycję w urologii, gineko-

ruch narzędzia robotowego w stosunku 2:1, 3:1 lub innym

logii, chirurgii ogólnej i onkologicznej

. W połowie 2012 r.

2345

na świecie działało 2700 konsol robotowych.

w zależności od sytuacji klinicznej. (Ryc. 5)
• Podwójna konsola sterująca – najnowszy system da Vinci
Si jest wyposażony w podwójną konsolę sterującą, któ-

Pierwszy w Polsce robot da Vinci został zainstalowany

ra umożliwia jednoczesną pracę 2 chirurgów (np. różnych

w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym, Ośrodku Badaw-

specjalności przy złożonych operacjach) lub może służyć

czo-Rozwojowym we Wrocławiu, w grudniu 2010 r. W przygo-

celom edukacyjnym. W tym wypadku „mistrz nauczyciel”

towaniu do rozpoczęcia operacji robotowych zespół składają-

zasiada za jedną z konsol, podczas gdy szkolący się chi-

ce się z chirurgów, pielęgniarek operacyjnych przebył liczne

rurg, „uczeń” steruje drugą. Obie konsole dysponują tym

szkolenia w Europie i w USA. W latach 2010-2014 w naszym

samym obrazem pola operacyjnego, a nauczyciel na bie-

szpitalu wykonano łącznie ponad 170 operacji chirurgicznych

żąco kontroluje poczynania swojego ucznia i może w każ-

przy użyciu systemu da Vinci6.

dej chwili włączać i wyłączać jego narzędzia robotowe.

W naszej opinii sukces robot da Vinci wynika z faktu, że ro-

System da Vinci nie jest pozbawiony wad. Z punktu widzenia

bot oferuje chirurgowi wiele nowych możliwości, które dotąd

chirurga-praktyka do najistotniejszych należą:

nie były dostępne, szczególnie w chirurgii małoinwazyjnej.

• Wielkość systemu da Vinci – system składa się z 3 zasadni-

Do najważniejszych zalet należą:

czych elementów: konsoli, toru wizyjnego i platformy narzę-

• Instrumenty typu Endowrist – ramiona robota da Vinci wy-

dziowej. Wymienione elementy połączone są w integralną

posażone są w wymienne narzędzia robotowe. Końcówki

całość na sali operacyjnej. Jak wynika z naszej praktyki, sala

tych narzędzi stanowią różnorodne instrumenty chirur-

operacyjna przeznaczona do zabiegów z zastosowaniem

giczne, nożyczki, imadła do szycia, narzędzia do chwy-

robota powinna mieć powierzchnię co najmniej 70 m2,

tania i podtrzymywania tkanek oraz wiele innych. Unikal-

aby pozwolić na komfortową pracę zespołu chirurgicznego

ność narzędzi robotowych wynika z faktu, że posiadają

i anestezjologicznego oraz możliwość instalowania platfor-

one możliwość naśladowania ruchu nadgarstka. Mogą

my narzędziowej z każdej ze stron stołu operacyjnego.

poruszać się w 7 płaszczyznach i obracać o 540 stopni

• Ograniczony zakres ruchu ramion – ramiona robota mają

w osi długiej narzędzia. (Ryc. 4)

ograniczony zakres ruchów. Jeżeli pole operacyjne jest

• Cztery równocześnie pracujące w polu operacyjnym ramiona

ograniczone do jednego rejonu anatomicznego jak np.

platformy narzędziowej – chirurg siedzący za konsolą robota

w operacjach prostaty, zakres ruchu ramion robota jest

da Vinci steruje czteroma ramionami platformy narzędzio-

wystarczający. W przypadku operacji np. jelita grubego

wej. Na jednym z ramion zainstalowana jest kamera, a po-

zakres może obejmować całą jamę brzuszną, co wymaga

zostałe trzy ramiona wyposażone są narzędzia robotowe.

odłączania robota i zmianę jego pozycji względem stołu

Operator sam kieruje kamerę , jednym z narzędzi odsłania

operacyjnego. Manewr ten może być czasochłonny i nie-

docelowy organ, a następnie pozostałymi dwoma – pre-

kiedy trudny dla zespołu chirurgicznego, szczególnie na

cyzyjnie wykonuje operacje. W chirurgii klasycznej lub

początku krzywej uczenia. (Ryc. 6)

laparoskopowej ważną rolę podczas operacji odgrywa do-

• Sposób instalacji robota – po zainstalowaniu ramion robota

świadczony asystent. W chirurgii robotowej rola asysten-

w ciele pacjenta, pozycja robota oraz pozycja stołu opera-

ta zostaje zminimalizowana i operujący chirurg może być

cyjnego muszą pozostać niezmienione, co stanowi pew-

bardziej niezależny.

ną niedogodność podczas operacji brzusznych. Zmiana

• Obraz pola operacyjnego – przekazywany do konsoli obraz

pozycji stołu operacyjnego jest często wykorzystywana

pola operacyjnego jest wysokiej, trójwymiarowej jakości

w trakcie operacji laparoskopowych. Jest to istotny ele-

HD. Dodatkowo, obraz pola operacyjnego może być na-

ment laparoskopowej techniki operacyjnej, a siła grawi-

wet kilkakrotnie powiększony.

tacji przemieszczając narządy jamy brzusznej, eksponuje

• Konsola robotowa i pozycja operatora – chirurg zasiadający za

operowany narząd. (Ryc. 7)

konsolą robota steruje ramionami platformy narzędziowej
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• Brak czucia tkankowego – obecna generacja robota nie posiada funkcji „czucia tkankowego” (haptic feedback) operator musi w czasie operacji polegać wyłączanie na bodźcach wzrokowych. Część chirurgów posiadających duże
doświadczenie w chirurgii robotowej uważa jednak, że
„czucie tkankowe” może być z powodzeniem zastąpione
przez uważną obserwacje pola operacyjnego8.
Dzięki opisanym powyżej zaletom systemu da Vinci, roboty
chirurgiczne stały się nowym cennym narzędziem w arsena-

Ryc 2. Narzędzia używane w chirurgii laparoskopowej

le technologii chirurgicznych w XXI wieku. Pamiętać jednak
należy, że system da Vinci jest pierwszym powszechnie stosowanym robotem chirurgicznym i posiada również wady.
Na podstawie naszych obserwacji, kolejne generacje robota
powinny dążyć w kierunku miniaturyzacji oraz zwiększenia
zasięgu ramion robotowych. Pojawiać się będą nowe, doskonalsze narzędzia robotowe: staplery, narzędzia do cięcia
i koagulacji. Z punktu widzenia polskiej służby zdrowia i możliwości finansowych systemu opieki zdrowotnej, koszt robota
da Vinci i jego utrzymania jest obecnie największą barierą stojąca na przeszkodzie popularyzacji chirurgii robotowej w Pol-

Ryc 3. Elementy systemu da Vinci

sce. Szczególną nadzieję pokładamy w konkurencji na rynku
producentów robotów medycznych. Rywalizacja z pewnością przyczyni się do obniżenia cen sprzętu robotowego, co
jest kluczowym warunkiem rozwoju robotyki w naszym kraju.
Nasze dotychczasowe doświadczenia z robotem da Vinci pozwalają przypuszczać, że roboty chirurgiczne będą w przyszłości powszechnie stosowane na salach operacyjnych i staną
się jednym z podstawowych narzędzi chirurgii małoinwazyjnej. Roboty chirurgiczne będą używane do kompleksowych
operacji takich jak: operacje jelita grubego, żołądka, nerek
czy gruczołu krokowego. Operacje tego typu wymagają niezwykłej dokładności, preparowania i zaopatrywania dużych
naczyń krwionośnych, oraz szycia delikatnych struktur. Wraz
z rozpowszechnianiem się robotyki, rola laparoskopii zostanie
ograniczona do mniej skomplikowanych operacji. Klasyczna
otwarta technika chirurgiczna pozostanie jednak podstawową metodą operacyjną, szczególnie w taki obszarach jak chirurgia urazowa lub naczyniowa.

Ryc 4. Instrumenty da Vinici typu Endowrist
Ryc 1. Starożytne narzędzia chirurgiczne
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Ryc 7. Ramiona robota da Vinci podłączone do pacjenta
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Ewa Grabowska

Szanowni Państwo
Witam Państwa po wakacjach.
Mam nadzieję, że każdy z Państwa spokojnie i dobrze wypoczął,
i wrócił z nowymi siłami do pracy. A my dedykujemy Państwu
nr 11 naszego Magazynu Pielęgniarki Operacyjnej.
W tym wydaniu publikujemy kolejny cykl procedur w bloku operacyjnym i dzielimy się wiedzą jak to jest, bądź może wyglądać.
W dalszej części prezentujemy sylwetki chirurgów, którzy
zasłynęli jako wybitni specjaliści w dziedzinie chirurgii zabiegowej. Nie zabraknie też ciekawych artykułów z dziedzin zabiegowych tj. chirurgia naczyniowa i onkologiczna. W celu
uczynienia Magazynu, w jednakowym stopniu przydatnego dla
wszystkich osób pracujących w Sali operacyjnej oraz ludzi zajmującymi się chorymi, publikujemy ciekawe artykuły z różnych
dziedzin medycznych.
Mam zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na coroczną XII
Naukową Konferencję „Blok Operacyjny – Pielęgniarstwo
operacyjne w Polsce” z udziałem znakomitych wykładowców. Program jest bardzo ciekawy i mamy nadzieję, że spełni
Państwa oczekiwania. Oprócz wykładów znajdzie się chwila wytchnienia kulturalnego, którą zapełni Zdrojowy Teatr Animacji.
To wydanie MPO będzie także dodatkowym materiałem konferencyjnym. Magazyn Pielęgniarki Operacyjnej stanowi znakomite źródło nie tylko informacji, ale wiedzy o środowisku operacyjnym i medycznym.
Zapraszam wszystkich zainteresowanym naszym MPO, aby zaangażowali się do pisania artykułów i podzieli się swoją wiedzą.
Z wyrazami szacunku
mgr Ewa Grabowska
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