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mgr EWA GRABOWSKA

Pielęgniarka operacyjna
– ważna rola w zespole

B

lok operacyjny to szczególnie ważne miejsce
każdego szpitala. Wykonywane tam zabiegi są,
z racji swojego charakteru, głęboką ingerencją
w organizm człowieka. Każdy zabieg polegający na naruszeniu powłok skóry wymaga od zespołu operacyjnego, pielęgniarki operacyjnej wiedzy medycznej i doświadczenia. Wymaga także odpowiednich warunków
technicznych oraz zgodnych z zasadami aseptyki warunków sanitarnych.
Pielęgniarki operacyjne zwane wcześniej instrumentariuszkami, to pielęgniarki instrumentujące do zabiegów operacyjnych. Mają kurs kwalifikacyjny, specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
Czynności podejmowane przez pielęgniarkę operacyjną w sali operacyjnej różnią się znacząco od pracy
wykonywanej przez pielęgniarki pracujące w szpitalu.
Zakres obowiązków pielęgniarki/pielęgniarza operacyjnego i wyszkolonej od podstaw instrumentariuszki obejmuje całościowe, samodzielne, fachowe, biegłe
i planowe przygotowanie zabiegu operacyjnego oraz
instrumentowanie przy jego przeprowadzeniu.
Praca pielęgniarki/pielęgniarza obejmuje holistyczną opiekę nad pacjentem przebywającym w bloku/sali
operacyjnej. Opieka nad pacjentem nie kończy się przy
drzwiach śluzy do sali operacyjnej, obejmuje przekazanie ważnych dla leczenia i opieki nad pacjentem informacji, np. o odleżynie, która mogłaby zostać przeoczona przez personel sali operacyjnej i ulec pogorszeniu
w przypadku nieprawidłowego przekazania pacjenta.
Szczególnej uwagi ze strony pracowników bloku
operacyjnego wymagają pacjenci w znieczuleniu ogólnym, którzy pozbawieni są możliwości reakcji i obrony.
Nie mogą powiedzieć np. czy jest im zimno, czy gorąco lub zaprotestować przeciwko transportowaniu ich
przez blok operacyjny w ułożeniu mało dla nich komfortowym. Opieka nad chorym operowanym nie polega
wyłącznie na standardowych procedurach przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. Wykwalifikowany personel sali operacyjnej powinien być w stanie bezbłędnie
zabezpieczyć wszystkie indywidualne potrzeby pacjenta niezależnie od stanu jego świadomości.
Warto przyjąć pewne założenia. Partycypacja pracownicza pielęgniarki/pielęgniarza operacyjnego okre-

śla ich zadania i przydatne informacje potrzebne do wykonania zadania przed operacją, śródoperacyjnie i po
operacji. Zadania te podzielone na dwie grupy. Są to zadania pielęgniarki operacyjnej bezpośrednio instrumentującej do zabiegu operacyjnego i pielęgniarki pomagającej, które nie mogą być nigdy wykonywane równocześnie przez jedną i tę samą osobę. Pielęgniarka instrumentująca i pomagająca, pracują w sposób wzajemnie
do siebie „dopasowany”. Jednak podział obowiązków
może przedstawić się różnie w zależności od szpitala,
a nawet w zależności od oddziału.
Zadania pielęgniarki/pielęgniarza operacyjnego to
m.in. uspokojenie chorego, nabycie odpowiedniej sprawności technicznej i szybkości w instrumentowaniu, ręka
powinna być jednakże narzędziem mózgu, umiejętne
przekazywanie swoich wiadomości innym, umiejętne
przystosowanie się do zmieniającego się świata medycyny poprzez własną naukę.
Jakość przeprowadzonej operacji zależy od odpowiedzialności oraz umiejętności działania zespołowego
każdego zaangażowanego w nią pracownika. Nie każda pielęgniarka może być pielęgniarką operacyjną. Pielęgniarka/pielęgniarz operacyjny powinien wiedzieć,
że pielęgniarstwo operacyjne nie jest tylko rzemiosłem,
a nauką i sztuką.
Pielęgniarka/pielęgniarz operacyjny powinien posiadać mądrość kliniczną mieć cechy takie jak: łagodna osobowość, uprzejmość i spokój, prawdziwa motywacja, aby zostać instrumentariuszką, poczucie odpowiedzialności, umiejętność współpracy ze wszystkimi
członkami zespołu, umiejętności obserwacji i łatwego
wyjaśniania wątpliwości, łatwość wypełniania zleceń,
umiejętność akceptowania zmian, zdrowy, miły wygląd,
pogodne podejście do życia.
Blok operacyjny to najbardziej czułe i ważne miejsce
każdego szpitala. Różnie go można wyposażyć i wybudować, czy zorganizować. Jest to scena, na której najważniejszym aktorem jest pacjent. Jak zagramy tę sztukę, to zależeć będzie od wszystkich członków zespołu, a przecież jesteśmy tylko ludźmi i trudno nas zaprogramować. Mamy swoje dobre i złe strony, dobre i złe
dni. Mamy swoje cechy osobowości. One decydują jak
będzie się pracować w ZESPOLE.
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dr nauk med. IZABELA WRÓBLEWSKA

Etyka w pracy pielęgniarskiej

W

dzisiejszych czasach medycyna jest jedną
z najdynamiczniej rozwijających się dyscyplin. Postęp dotyczy praktycznie wszelkich jej
dziedzin. Jest on przy tym na tyle intensywny, że implikuje daleko posuniętą specjalizację. Jednakże wszystkie
gałęzie medycyny mają wspólne korzenie, ideę i przesłanie. Mają też wspólne dylematy, których ilość wzrasta proporcjonalnie do rozwoju nauk medycznych.
Jako przedstawiciele służby zdrowia umiemy, wiemy i potrafimy coraz więcej. Udaje nam się przesunąć
nawet cienką granicę dzielącą życie od śmierci, którą
przed laty wyznaczał moment ustania bicia serca, czy
wydanie ostatniego tchnienia. Dziś znamy procedury
postępowania, które ratują ludzkie istnienie wydawałoby się w sytuacjach beznadziejnych. Za pomocą specjalistycznej aparatury potrafimy utrzymywać przy życiu
ludzi, którzy jeszcze w poprzednim wieku, w podobnej
sytuacji skazani byliby na śmierć. Rzeczywistością stały
się, wydawałoby się nierealne, marzenia naukowców,
a kwestia życia i śmierci przestała być postrzegana w
czarno-białych barwach.
Obecnie staramy się także zmienić nasz stosunek do
pacjenta. Odchodzimy od podejścia paternalistycznego,
w którym podejmowaliśmy wszelkie decyzje za chorego
na rzecz traktowania partnerskiego. Mimo tego znaczna część podejmowanych decyzji medycznych nadal
spoczywa na personelu medycznym, który w sytuacjach
kryzysowych ma prawo mieć wątpliwości, co do kierunku obranego działania.
Dylematy związane na przykład z tematem aborcji,
eutanazji, badań prenatalnych czy prowadzenia badań
wśród pacjentów terminalnie chorych są nie tylko problemami karnymi, ale także poważnymi problemami
etyczno-moralnymi. W rezultacie i tak ostatecznie podjęta decyzja zazwyczaj nie jest prosta i okupiona poważnymi przemyśleniami.
W odpowiedzi na pojawienie się w naszej pracy coraz większej ilości problemów natury etycznej nastąpił
powszechny rozwój bioetyki jako współczesnej postaci
refleksji moralnej nad założeniami teoretycznymi i praktyką opieki zdrowotnej. To w niej możemy odnaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące podstawowych zasad
moralnych we współczesnej opiece nad zdrowiem. Wiedza ta, choć konieczna, nie zwalnia z rozwoju indywidualnej wrażliwości na cudzy los czy szacunku dla życia
i zdrowia. Równie ważne wydają się także odpowiednie
informowanie o chorobie, przestrzeganie tajemnicy zawodowej czy szanowanie godności człowieka.
Dynamiczny rozwój medycyny spowodował, że wielokrotnie stajemy w obliczu poważnych i trudnych wyborów moralnych związanych z wykonywanym zawo-

dem. Bez odpowiedniej refleksji filozoficznej, poczucia
ogólnie pojętego dobra i sprawiedliwości, odpowiedniego podejścia do moralności i praw człowieka, a także
bez znajomości zasad deontologii zawodu pielęgniarskiego nie sposób funkcjonować we współczesnej medycynie.
Etyka jest zatem naszym narzędziem, ponieważ możemy się nią posiłkować w sytuacjach wątpliwości, jest
także źródłem poznania ideałów postępowania etycznego dotyczących naszej specjalności. Okazuje się bowiem przydatna nie tylko w tak traumatycznych sytuacjach jak ratowanie ludzkiego życia, gdzie wymaga się
od nas podjęcia konkretnego, zdecydowanego i szybkiego działania, ale także w codziennej pracy na każdym odcinku, gdzie występuje kontakt z człowiekiem
chorym i cierpiącym.
Występujące w takich sytuacjach problemy są zależne od wielu czynników. Między innymi od naszej wytrzymałości na stres, konstrukcji psychicznej, doświadczenia, wiary czy wyznawanego światopoglądu, ale
także w dużej mierze od empatii, jaką ze względu na
wykonywany zawód powinniśmy się cechować. Bycie
pielęgniarką/pielęgniarzem wymaga bowiem swoistych
predyspozycji i oznacza, że jesteśmy narażeni na specyficzne okoliczności, w których mamy bezpośredni kontakt z sytuacjami narażającymi nas na stres.
Współczesny system kształcenia powoduje, ze nasz
zawód decydują się coraz starsze osoby. Nie jest to już
15 letnia młodzież, ale pełnoletni ludzie, którzy mają
większą świadomość dokonywanych wyborów. Sam
fakt, że by kształcić się w kierunku pielęgniarskim należy mieć zdaną maturę, a następnie uzyskać wykształcenie wyższe powoduje, że wśród młodych pracowników
jest więcej osób o ukształtowanych, humanistycznych
postawach. Nie bez znaczenia jest fakt, że w programach nauczania zarówno na studiach stacjonarnych jak
i niestacjonarnych, na I i II stopniu kształcenia znalazła
się etyka i filozofia. Przedmioty te wydają się niezbędne
szczególnie w kontekście coraz większej niezależności
i suwerenności naszego zawodu.
Wszystkie wymienione powyżej czynniki świadczą
o tym, że dzisiejsza pielęgniarka/pielegniarz winna być
osobą wykształconą, światłą, samodzielną, cechującą
się wysokimi standardami i etyczną postawą moralną.
Nie zmienia to jednak faktu, że codzienność wciąż i na
nowo stawia nas w sytuacjach trudnych wyborów. Rozpoczynają się one już w pierwszym momencie kontaktu
z pacjentem i wymagają od nas znajomości i respektowania praw chorego na czele z prawem poszanowania
godności osobistej i intymności. Niestety rzeczywistość
obfituje w sytuacje, które pod tym względem pozosta-
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wiają wiele do życzenia. Wydawałoby się proste czynności w postaci zwracania się do pacjenta w sposób
grzeczny, bez używania formy bezosobowej, zapewnienie minimum prywatności, nie pozbawianie godności,
równe traktowanie czy szacunek dla indywidualności
człowieka bywają pomijane w rutynie dania codziennego. Chodzi tu także o wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych, zwłaszcza tych z obnażaniem ciała w obecności osób postronnych, nieuwzględnianie próśb pacjentów, wykonywanie zabiegów bez zgody chorego,
nieprzestrzeganie tajemnicy zawodowej, czy wreszcie
brak reakcji na cierpienie. Postępowanie takie świadczy
o zaburzonym kontakcie interpersonalnym z pacjentem,
powoduje niepotrzebne narażenie chorego na stres,
a także poprzez przedmiotowe traktowanie zmniejsza
satysfakcję chorego z kontaktu z przedstawicielem służby zdrowia, co w zdecydowany sposób przekłada się na
proces pielęgnacji i leczenia.
W niektórych krajach Europy, takich jak Niemcy czy
Francja w ramach uzmysławiania służbom medycznym
odczuć pacjentów wprowadzono specyficzny, a przy
tym niezwykle pouczający eksperyment. Polegał on na
tym, że na jeden dzień część pracowników stawała się
pacjentami, druga grupa natomiast miała się nimi opiekować w zwykły, codziennie stosowany sposób. Następnie grupy zamieniały się swoimi rolami i opiekujący
stawali się pacjentami, a pacjenci opiekunami. Eksperyment ten w bezpośredni sposób uzmysławiał pielęgniarkom/pielęgniarzom jak stałe czynności zawodowe, takie jak chociażby toaleta ciała stają się niezwykle krępujące, gdy nie zapewni się podopiecznemu należytych
warunków. Badanie dowiodło, że powyższy test w perspektywie czasu diametralnie zmienił podejście personelu medycznego do chorych zdecydowanie zmieniając ich dotychczas rutynowe czynności.
Badanie to miało także na celu dowiedzenie, że
mimo ciągłego nacisku na to, by patrzeć na pacjenta w
sposób holistyczny wciąż postrzegamy go w kategoriach
zespołu układów czy narządów, a nie jako bio-psycho-społeczną całość. Właśnie to czysto biologiczne, a nie
psychologiczne spojrzenie powoduje, że głównymi problemami z jakimi się borykamy w naszej pracy są kwestie fizjologiczne z pominięciem aspektu duchowości.
Z całą pewnością sami nie chcielibyśmy być traktowani
w ten sposób. W związku z tym należy dążyć do celu
jakim jest norma personalistyczna, której istota sprowadza się do poszanowania człowieka z uwagi na to, że
jest tym, kim jest. Powinniśmy więc traktować naszych
pacjentów w sposób równy i sprawiedliwy, ponieważ
są oni rozumnymi i świadomymi swej godności, a także coraz częściej wyedukowanymi odbiorcami, a nawet
klientami naszych świadczeń. Do tego celu jest nam
niezbędna wiedza dotycząca etyki, a więc zbioru prawideł, którymi powinniśmy kierować się na co dzień oraz
etykiety czyli formy w jakiej je stosujemy. Informacje te
zawarte są miedzy innymi w Kodeksie Etyki Zawodowej
pielęgniarek i Położnych.
By praca pielęgniarska odznaczała się wysokim standardem moralnym naszym obowiązkiem jest kształtować poczucie odpowiedzialności za wykonywana pra-

cę. Oznacza to, że podejmowane przez nas decyzje
muszą być zgodne nie tylko ze wszelkimi procedurami medycznymi, ale także, a może przede wszystkim,
z normami etycznymi. Zadanie to nabiera szczególnego wyrazu na takich oddziałach jak blok operacyjny,
oddział reanimacyjny, onkologiczny, transplantacyjny,
opieki paliatywnej, patologii noworodka czy ginekologii. Nie oznacza to, że osoby pracujące na innych odcinkach nie są narażone na dylematy natury etycznej,
a jedynie, że w niektórych miejscach jest tych dylematów po prostu więcej.
Medycyna jest nauką, w którą wpisana jest walka
o ludzkie zdrowie i życie. Wszelkie czynności mają
zmierzać ku poprawie obu tych sfer. Jednak w naszej
pracy często stajemy w obliczu sytuacji, w których nie
jesteśmy już w stanie poprawić czyjegoś zdrowia, a jedynie zadbać o możliwie wysoką jakość życia, które
pozostało. Gdzie jednak wyznaczyć granicę pomiędzy
zakończeniem działań zmierzających ku wyleczeniu,
a rozpoczęciem opieki polegającej na rozwiązywaniu
bieżących problemów? Podejmować czy też nie wszelkie czynności powodujące przedłużenie ludzkiego życia, gdy jednocześnie wiąże się ono z nieopisanym bólem? Czy podawać leki, które z jednej strony zmniejszą
negatywne odczucia chorego, ale w dalszej perspektywie skrócą jego życie? Czyje istnienie wybrać, gdy możemy przy życiu utrzymać albo matkę albo dziecko?
Odłączać czy też nie respirator podłączony do osoby,
która według naszej dzisiejszej wiedzy nie ma szans
na powrót do samodzielnego funkcjonowania, ale nie
mamy pewności, że w przyszłości nie będziemy umieli
jej pomóc? Zgodzić się na odejście człowieka, który nie
chce już dłużej żyć? Jak mu pomóc? Jak sobie poradzić
z podjętymi decyzjami? Jak z nimi żyć? Jak nie ulec wypaleniu zawodowemu? Czy da się nie przekładać swoich zawodowych dylematów na życie rodzinne? Jak zrozumieć pacjenta jeśli jego przekonania są odmienne od
naszych? Które uszanować? Która medycyna: konwencjonalna czy alternatywna jest lepsza? Gdzie jest granica możliwości medycyny? Czy przeszczepienie mózgu jest tylko kwestią czasu, umiejętności czy też zmianą osoby? Czy mam prawo znać personalia osoby, która
podarowała mi swój narząd? Jak daleko ja sam jestem w
stanie posunąć się w pomocy drugiemu człowiekowi?
Czy umiem pomagać innym? Jestem dobry w tym co robię? Czy istnieje altruizm?
To tylko jedne z nielicznych pytań, jakie mogą się
pojawić w naszej pracy. Nie ma tu prostych odpowiedzi. Nie ma też gotowych schematów postępowania.
Potrzebna jest olbrzymia wiedza, zrozumienie, empatia,
wysokie normy etyczne, a i tak podjęta decyzja może
budzić ciągłe i powracające dylematy. Będziemy na nie
narażeni ze względu na charakter naszej pracy. Jednak
we wszystkich przytoczonych tu sytuacjach trzeba pamiętać o kilku prawdach: każdy człowiek jest niezaprzeczalną indywidualnością, medycyna nie jest nauką
ścisłą, co oznacza, że zdarzają się w niej wyjątki oraz
o tym, by opiekować się naszymi pacjentami w najlepszy z możliwych sposobów tak, jak byśmy otoczyli opieką najbliższą nam osobę.
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OSKAR PELZER

Asystent I Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej w WCSKJ w Jeleniej Górze
Ordynator: Dr n. med. Kazimierz Pichlak

Podnosimy standardy
dzięki pomocy z Niemiec

M

ając na uwadze podniesienie standardu świadczonych usług medycznych, I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej szpitala w Jeleniej
Górze zakupił w ostatnim czasie urządzenie, które ułatwia odnalezienie i biopsję węzłów chłonnych przy leczeniu raka piersi czy czerniaka złośliwego.
Gamma-kamera bo właśnie tak się ono nazywa, jest
stosowana przede wszystkim przy operacji raka piersi,
dzięki której zabieg nie będzie tak radykalny, a część
pacjentek będzie mogła zachować węzły chłonne pod
pachą. Całkowite ich usunięcie wiąże się z obrzękiem
limfatycznym kończyny górnej i nierzadko trwałym kalectwem.
Technika zabiegu polega na usunięciu pojedynczego
węzła chłonnego – węzła wartowniczego. Jest to pierwszy węzeł w pasze, który zbiera chłonkę z piersi. Jeśli
dojdzie do rozsiewu choroby, komórki nowotworowe
będzie można znaleźć właśnie w nim. Jeżeli komórek
tych nie znajdziemy w badaniu, usuwanie węzłów pa-

Przekazanie symbolicznego czeku przez dyrektora szpitala
w Wuerseln, Siegfrieda Edlmanna dla szpitala
w Jeleniej Górze-Cieplicach.

chowych jest zbędne. Wcześniej jednak trzeba podać
pacjentce izotop promieniotwórczy – najczęściej Technet-99, który gromadzi się w węźle wartowniczym. Detektorem, który może odnaleźć ten węzeł podczas operacji jest właśnie ręczna gamma-kamera. Należy podkreślić, że niestety nie wszystkie chore będą mogły być
operowane z pomocą tego urządzenia. Nowotwory zbyt
późno wykryte i już zaawansowane muszą być leczone
tradycyjną metodą.
Zakup urządzenia został w połowie sfinansowany
przez Stowarzyszenie Pomocy Chorym przy Oddziale
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze, natomiast drugą część potrzebnej kwoty pieniędzy otrzymaliśmy jako dar serca dla
mieszkańców Jeleniej Góry od Polsko-Niemieckiego
Kręgu Przyjaciół z Aachen, którego przewodniczącą od
wielu lat jest Pani Ursula Etschenberg.
Finansowa pomoc, o której mówimy jest wznowieniem współpracy w/w stowarzyszenia z jeleniogórskim
szpitalem. Blisko dwadzieścia lat temu zaraz po podpisaniu porozumienia pomiędzy Landratem Aachen
i ówczesnym wojewodą jeleniogórskim rozpoczęła się
współpraca z Oddziałem Chirurgicznym Szpitala Wojewódzkiego w Jeleniej Górze-Cieplicach. Na początku
współpracy szpital otrzymywał leki, materiały opatrunkowe, worki stomijne, a także inne sprzęty medyczne.
Niemiecka fundacja przekazała również na początku lat
dziewięćdziesiątych oddziałowi chirurgicznemu jeden
z pierwszych komputerów do celów administracyjnych.
Strony zorganizowały pierwsze Polsko-Niemieckie
Sympozjum Chirurgiczne, a później pierwsze Polsko-Niemieckie Sympozjum Ortopedyczne.
Współfinansowanie gamma-kamery to nie jedyna pomoc, jaką otrzymujemy dziś od naszych zachodnich przyjaciół. Oddział chirurgii dziecięcej otrzymał
specjalne kule inwalidzkie przeznaczone dla dzieci,
a także za pieniądze z Niemiec zostanie uzupełnione instrumentarium laparoskopowe dla chirurgii dziecięcej,
dzięki czemu oddział ten będzie mógł samodzielnie wykonywać operacje w tej technice.
Finansowa pomoc, jaką otrzymujemy w tym roku ze
strony Polsko-Niemieckiego Kręgu Przyjaciół to suma
około 70.000 zł.
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Dr Janik oraz Dr Malmon przy pracy z gamma-kamerą

Artykuł informujący o pierwszym Sympozjum Polsko-Niemieckim

3MTM Bair Hugger System
3MTM Ranger System
Przekazanie komputera dla oddziału chirurgicznego
w Jeleniej Górze-Cieplicach

Systemy

do ogrzewania
cia
�a pacjenta
cia�a

i p�
pp�ynów
�ynów infuzyjnych

� Skuteczny system ogrzewania wymuszonym
obiegiem powietrza
� Ogrzewanie konwekcyjne
� Wysoka wydajno��, niskie koszty utrzymania
� 25 modeli ko�der i materacy

Gamma-kamera

3M Poland Sp. z o.o., Al. Katowicka 117, 05-830 Nadarzyn, Tel.: 22 739 60 00, Fax: 22 739 60 03, www.3m.pl/produktymedyczne
3M, Bair Hugger s�� znakami handlowymi 3M. © 3M 2011. Wszystkie prawa zastrze
zastrze�one.
�one.
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dr nauk med. RYSZARD KĘDRA

Ordynator II Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w WCSKJ w Jeleniej Górze

Pęknięty tętniak aorty brzusznej

T

ętniak aorty brzusznej (aneurysma abdominalis)
jest to nieprawidłowe poszerzenie się tej tętnicy, przynajmniej o 50% w stosunku do jej prawidłowej średnicy. Po raz pierwszy tętniaka aorty brzusznej opisał Vesaliusz w 1555 roku. Najczęściej spotykane są tzw. tętniaki prawdziwe które obejmują wszystkie
warstwy ściany naczynia w odróżnieniu od tętniaków
rzekomych (aneurysma spurium) powstające w wyniku
uszkodzenia ściany tętnicy – wynaczynienia krwi i powstaniu „tętniącego guza”, którego ścianą jest skrzeplina i otaczająca tkanka łączna.
Tętniak aorty brzusznej nie jest chorobą rzadką i według różnych danych występuje kilkakrotnie częściej u
mężczyzn niż kobiet i dotyczy około 5% mężczyzn po
60 roku życia. Choroba ta występuje częściej u osób w
rodzinie której występował tętniak.
Do dnia dzisiejszego etiologia tętniaka aorty nie została jednoznacznie poznana. Podejrzewa się tło miażdżycowe jednak proces toczący się w ścianie aorty trochę się różni od typowego procesu miażdżycowego.
Rozważane jest też tło zapalne związane z bakteriami
chlamydia pneumonie, które wykrywane są w ścianie
tętniaka.

suprarenal) lub tętnice trzewne i sięgają aż do przepony i klatki piersiowej – tętniaki piersiowo-brzuszne. Nie
każdy tętniak aorty brzusznej wymaga leczenia operacyjnego. Operujemy tętniaki które przekroczą średnicę
4,5-5 cm lub powiększą się w ciągu roku o ponad 1 cm.
Ryzyko pęknięcia takich tętniaków znacznie wzrasta
i proponuje im się wówczas tzw. planowy zabieg operacyjny. W ciągu roku pęka około 30-50% tętniaków aorty brzusznej o średnicy powyżej 8 cm. Ryzyko pęknięcia w ciągu roku tętniaka o średnicy 5 cm wynosi 5%
dlatego też tak istotne jest zoperowanie tętniaka w trybie planowym.

Pęknięty tętniak aorty brzusznej do przestrzeni zaotrzewnowej

Tętniaki aorty możemy podzielić ze względu na kształt:
wrzecionowate (najczęstsze) i workowate, pod względem klinicznym na: bezobjawowe, objawowe, pęknięte.
Wyróżniamy również tętniaki zapalne i zakażone.
Tętniaki aorty najczęściej umiejscowione są
poniżej odejścia tętnic
nerkowych (ponad 90%
przypadków). O wiele
rzadziej, obejmują tętnice nerkowe (aneurysma

Śmiertelność po pęknięciu tętniaka aorty brzusznej do przestrzeni zaotrzewnowej wynosi ok. 70-90%
a przy pęknięciu do jamy otrzewnowej praktycznie
100%. Przy pęknięciu do przestrzeni zaotrzewnowej
mamy „chwilę czasu” na przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego gdyż „ciasna” przestrzeń zaotrzewnowa przejściowo „tamponuje” ogromny wypływ krwi
z największej tętnicy człowieka jaką jest aorta. Pękniecie bezpośrednio do jamy otrzewnowej powoduje zwykle szybkie wykrwawienie się chorego i pacjent umiera w domu, karetce, izbie przyjęć lub na stole operacyjnym. 80% tętniaków aorty pęka do przestrzeni zaotrzewnowej, a 20% bezpośrednio do jamy otrzewnej
(pękniecie przedniej ściany tętniaka).
Najczęstszymi objawami pęknięcia tętniaka jest
ból brzucha lub okolicy lędźwiowej zwykle połączony
z krótkotrwałym omdleniem. Po jakimś czasie dochodzi
do spadku ciśnienia krwi oraz objawów wstrząsu krwotocznego. Choremu jak najszybciej należy wdrożyć leczenie przeciwwstrząsowe oraz oznaczyć grupę krwi,
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pobrać krew na próbę krzyżową i zgromadzić kilka
a czasami kilkanaście jednostek krwi i osocza.
Tętniaki aorty rozpoznaje się w badaniu ultrasonograficznym jednak badanie tomografii komputerowej,
a zwłaszcza angioTK
jest najbardziej przydatne gdyż dokładnie można w nim określić położenie tętniaka w stosunku do tętnic nerkowych
oraz ocenić tętnice biodrowe.
Usg tętniaka aorty brzusznej

Nić naczyniowa 2-0
do zespoleń protezy z aortą

Klemy naczyniowe do zamknięcia
aorty brzusznej

tylnej ściany aorty. Tętnicę krezkową dolną najczęściej podwiązujemy bez żadnej konsekwencji. Wyjątkowo musimy wszczepiać ją do protezy naczyniowej gdy
obserwujemy lub obawiamy się niedokrwienia jelita
grubego.

AngioTK tętniaka aorty brzusznej

AngioTC
rekonstrukcja
komputerowa

Operacja pękniętego tętniaka aorty brzusznej polega
na jak najszybszym zaklemowaniu aorty brzusznej powyżej tętniaka gdyż powstrzymuje to masywny wypływ
krwi z pękniętej ściany. Przed zamknięciem aorty podajemy dożylnie 5000 jednostek heparyny.
Następnym etapem jest zaklemowanie tętnic biodrowych oraz tętnicy krezkowej dolnej. Po wykonaniu tych
czynności nacinamy worek tętniaka i znajdujemy krwawiące tętnice lędźwiowe , które podwiązujemy lub koagulujemy. Najczęściej staramy się wszyć protezę naczyniową prostą gdyż znacznie skraca to czas operacji
i zwiększa szanse chorego na przeżycie. Protezę naczyniową Y wszywamy wyjątkowo gdy tętniak aorty przechodzi na tętnice biodrowe i technicznie niemożliwe
jest wszycie protezy prostej.
Zespolenia naczyniowe wykonujemy nitką naczyniową 2-0 lub 3-0 zwracając szczególną uwagę na szew

Po wykonaniu zespoleń naczyniowych informujemy lekarza anestezjologa o potrzebie przywrócenia krążenia w aorcie i osiach tętniczych i otworzeniu klemu
zaciskającego aortę brzuszną. Jest to niezmiernie ważny etap operacji ze względu na możliwość wystąpienia różnych powikłań w przebiegu tzw. „declamping
syndrom” (nagłe spadki ciśnienia, zawał serca, masywne zaburzenia krzepnięcia, udar mózgu). Można zminimalizować te powikłania poprzez okresowe zaciskania aorty lub protezy naczyniowej, puszczanie przepływu krwi tyko na jedną oś tętniczą, intensywne przetaczanie płynów przed momentem odklemowania aorty.
Istotnym pomocnym czynnikiem jest tutaj tzw. krwawy
pomiar ciśnienia krwi.
Po sprawdzeniu szczelności zespoleń protezę naczyniową obszywamy workiem tętniaka tak żeby nie
przylegała bezpośrednio do sąsiednich narządów oraz
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zeszywamy otrzewnę. W niektórych przypadkach gdy
proteza nie jest dobrze przykryta możemy zmobilizować sieć i pokryć to miejsce zwłaszcza żeby oddzielić
ją od dwunastnicy.
Niestety ponad połowa chorych z pękniętym tętniakiem umiera z powodu wykrwawienia się lub powikłań kardiologicznych. Jednak około 30-40 % chorych można uratować i dlatego warto podjąć tę najtrudniejszą operację w chirurgii jamy brzusznej.
O sukcesie tej operacji decyduje szereg czynników

ale głównie czas przewiezienia chorego do szpitala
z oddziałem chirurgii naczyniowej, szybkie rozpoznanie pękniętego tętniaka w SOR (TK, usg), zgromadzenie
odpowiedniej ilości krwi, sprawna współpraca chirurgów z anestezjologiem, doświadczony zespół pielęgniarek anestezjologicznych i operacyjnych uczestniczący
w operacji a także możliwość zapewnienia kontynuacji
leczenia pooperacyjnego w OIOM.
dr nauk med. RYSZARD KĘDRA

oprac. KATARZYNA FECYK
Dział Analiz w WCSKJ w Jeleniej Górze

Ubrania jednorazowego użytku
oraz ich automatyczna dystrybucja

W

ojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej od sierpnia 2010 r. wprowadziło
na bloku operacyjnym innowacyjne rozwiązanie w kwestii ubrań operacyjnych.
Szpital wprowadził automatyczną szafę dystrybuującą ubrania jednorazowego użytku. Ubrania są wykonane z włókniny trzywarstwowej, antystatycznej, niepylącej, oddychającej typu SMS o gramaturze 45 g/m2.
Wcześniej na bloku stosowane były ubrania bawełniane
wielokrotnego użytku.
Specyfikacja funkcjonowania maszyny:
• Pojemność maksymalna maszyny – 168 szt. kompletu (bluza i spodnie) jednorazowego ubrania.
• Elektroniczna identyfikacja pobranych ubrań (każdy
pracownik, upoważniony do poboru ubrania otrzymuje kod PIN, który umożliwia pobranie odzieży
operacyjnej lub uzyskuje dostęp za pomocą czytnika
linii papilarnych).
Na Bloku Operacyjnym umieszczono dwie maszyny,
po jednej w szatni damskiej i męskiej. Maszyny działają i są dostępne 24 godziny na dobę. Uzupełnione są
w komplety ubrań o różnych rozmiarach. Taka forma
usprawniła dostępność odzieży operacyjnej. W przeszłości zdarzało się, iż w momentach, gdy była potrzeba większej ilości ubrań, zdarzały się braki w rozmiarach odzieży lub okazywało się, że część odzieży na
stanie nie nadawała się do użycia. Takie sytuacje znacznie utrudniały pracę w sytuacjach nagłych, gdy liczył
się jak najszybszy czas przygotowania się personelu do
zabiegu. Dodatkowym atutem maszyny jest jej elektroniczna weryfikacja liczby pobranych ubrań, co pozwa-

la na sprawniejszy nadzór wydawanej odzieży. Maszyna posiada system umożliwiający dopasowanie odpowiedniego rozmiaru dla danego pracownika. W przypadku ubrań bawełnianych taka weryfikacja wydawanych ubrań jest utrudniona, gdyż personel często wynosił ubrania na inne odziały i korzystał z nich nie informując o tym.
Wprowadzenie specjalnej odzieży jednorazowego użytku na Blok Operacyjny przyniosło wiele korzyści dla komórki. Na pewno jednym z ważniejszych jest
większa sterylność, spowodowana jednorazowym użyciem odzieży operacyjnej. Materiał, z którego wykonany jest ubiór jest nisko pylący dzięki czemu środowisko
bloku operacyjnego jest bardziej przyjazne dla pacjenta.
Na salach operacyjnych zamontowana jest klimatyzacja, więc odzież, która nie pyli, zmniejsza zanieczyszczenie urządzenia klimatyzacji. Właściwości materiału,
z którego uszyta jest odzież zwiększają komfort pracy
pracowników Bloku Operacyjnego, gdyż jest ona lekka,
przewiewna, miła w dotyku oraz estetyczna w wyglądzie. Wcześniej na Bloku stosowane były ubrania wykonane z bawełny, materiału który jest wysoko pylący.
Były to ubrania wielokrotnego użytku, które po kilku
procesach prania i dezynfekcji stawały się nieprzyjemne
w użyciu oraz mało estetyczne. Od chemicznego wybielania i dezynfekcji powstawały plamy oraz mechaniczne uszkodzenia materiału, co powodowało częste
naprawy strojów. Odzież jednorazowego użytku eliminuje procesy prania i naprawy, które były nieuniknione przy stosowaniu ubrań bawełnianych, przez co generowały dodatkowe koszty. W przeszłości zdarzało się,
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iż ubrania wysyłane do pralni zewnętrznej wracały w
innych ilościach, niż były wysyłane oraz pomieszane z
odzieżą innych jednostek medycznych. Taka sytuacja
powodowała znaczne ubytki odzieży oraz chaos przy
jej wydawaniu. Odzież wielorazowego użytku wymagała dodatkowej pracy salowej, która każde nowe ubranie
musiała opisać i zaewidencjonować, pakować brudną
odzież do worków, spisywać wysyłane ilości do pralni,
segregować wypraną odzież, sprawdzać stan techniczny ubrań, spisywać straty i braki odzieży oraz wydawać
odzież pracownikom. Te czynności również generowały dodatkowe koszty związane ze stosowaniem odzieży
wielorazowego użytku na Bloku Operacyjnym.
Przeprowadzona analiza kosztów wykazała wyższą
efektywność finansową stosowania ubrań jednorazowego użytku. Cena kompletu jednorazowego kształtuje się
na poziomie 12,42 zł. W skład kompletu wchodzi bluza
i spodnie. Średnio-tygodniowe zapotrzebowanie wykazane przez Blok Operacyjny kształtuje się na poziomie
280 szt. Koszt miesięcznego zużycia kształtuje się na poziomie 13.910 zł. W ramach umowy na urządzenie dystrybuujące Centrum nie ponosi dodatkowych kosztów
za użytkowanie maszyny (serwis i gwarancja zapewniona jest po stronie dostawcy). Koszt zakupu ubrań jest je-

dynym kosztem, jaki ponosi jednostka. Natomiast koszt
użytkowania ubrań bawełnianych, przy cenie 130 zł za
komplet, uwzględniający szereg dodatkowych kosztów
związanych z eksploatacją, paraniem, naprawą ubrań
wielorazowego użytku oraz ciągłym uzupełnianiem braków w ubraniach kształtuje się na wysokości 13.969 zł
miesięcznie. Różnica w kosztach wynosi 58,69 zł miesięcznie na korzyść jednorazowych ubrań, co w skali
roku daje to kwotę oszczędności w wysokości 704 zł.
Aktualnie Blok Operacyjny, wprowadzając automatyczną maszynę dystrybuującą odzież wykazuje dodatkowe oszczędności w ramach przyznanego limitu na
poziomie 1.090 zł na miesiąc.
Statystyczne zużycie odzieży jednorazowej na zabieg kształtuje się na poziomie 3 szt., gdzie przy porównywalnej licznie zabiegów w przypadku odzieży
bawełnianej wielorazowego użytku ten wskaźnik wynosił średnio 4 szt. na zabieg. Taka różnica spowodowana jest bieżącym monitorowaniem i raportowaniem wydanej odzieży, które eliminuje nieuzasadnione pobranie
odzieży przez pracowników.
W tabeli przedstawiono zestawienie pozakosztowych i kosztowych zalet i wad stosowania obu rodzajów odzieży operacyjnej na bloku.

ZALETY

WADY
Maszyna wydająca ubrania

• Lepsza dostępność odzieży operacyjnej – bieżące uzupełnianie zużytej odzieży
• Indywidualne dopasowanie rozmiarów dla pracowników
– elektroniczna identyfikacja pracownika po kodzie PIN
lub liniach papilarnych
• Szybki i łatwy dostęp do ubrań
• Możliwość weryfikacji liczby pobranych ubrań przez
danego pracownika
Ubrania jednorazowego użytku
•
•
•
•
•
•
•

Większa sterylność - jednorazowy użytek ubrań
Nisko pylący materiał
Materiał antyalergiczny
Lepszy komfort użytkowania – odzież lekka, przewiewna
Brak kosztów prania
Brak kosztów napraw
Estetyka
Ubrania bawełniane

• Wielorazowy użytek
• Trwałość materiału

źródło: opracowanie własne

• Dodatkowe koszty prania i napraw
• Materiał pylący
• Zużywanie się materiału – ubrania mało estetyczne po
kilku użyciach
• Pranie i dezynfekcja powoduje alergie u pracowników
• Brak dopasowania rozmiarów ubrań
• Trudność w ewidencji wydawanych ubrań
(braki w ubraniach)
• Duża rotacja ubrań na drodze Szpital – Pralnia
(braki w ubraniach)
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Przygotowanie pola operacyjnego
w świetle aktualnych wytycznych
Zakażenie miejsca operowanego (ZMO) to wciąż bardzo poważny problem epidemiologiczny wśród wszystkich zakażeń szpitalnych. Znajomość i identyﬁkacja czynników ryzyka stanowi podstawę zaplanowania i wdrożenia właściwych środków i odpowiednich zasad postępowania w celu ochrony rany operacyjnej przed
zakażeniem.
ZMO to jedna z najczęściej występujących postaci klinicznych
zakażeń szpitalnych. Według CDC (Centrum Kontroli Chorób Zakaźnych, Atlanta) ZMO na świecie stanowi trzeci , co do częstości
występowania rodzaj zakażenia szpitalnego i stanowi 15% wszystkich zakażeń. W Polsce szacuje się, że odsetek ten wynosi 17%,
lecz należy zaznaczyć, że są to tylko dane szacunkowe, gdyż proces monitorowania rozwoju zakażenia rany operacyjnej często
bywa niedokładny.
Za zakażenie miejsca operowanego uznaje się każdy rodzaj
zakażenia rany, który następuje w ciągu 30 dni od przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego a w przypadku wszczepu implantów
(protezy stawu, protezy naczyniowej, siatki przepuklinowej itd.)
czas rozwoju zakażenia jest dłuższy i wynosi rok.
Zakażenia szpitalne w tym zwłaszcza ZMO ma poważne konsekwencje dla pacjentów operowanych będąc przyczyną bólu,
cierpienia, przedłużonej hospitalizacji, wysokich kosztów leczenia
a często także konieczności powtórnego leczenia chirurgicznego
czy też utraty życia.
Z uwagi na fakt powszechnego stosowania antybiotyków
w terapii powikłań i wzmożony rozwój drobnoustrojów wielolekoopornych leczenie zakażeń staje się procesem niezwykle trudnym, kosztownym a często wręcz niemożliwym. Obecnie zwraca
się uwagę na proﬁlaktykę zakażeń, poprawę jakości opieki okołooperacyjnej, wdrożenie i przestrzeganie procedur oraz stosowanie
wyższej jakości materiałów i sprzętu medycznego podczas zabiegów chirurgicznych w celu ochrony rany przed zakażeniem.
Aktualne przepisy regulują procesy związane z opieką nad
pacjentem i wspomagają działania w celu poprawy bezpieczeństwa. Do uregulowań prawnych dotyczących jakości leczenia należą: Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. nr 234 poz. 1570 z dnia 5.12.2008 r.); Ustawa o
prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009.52.417
z dnia 31.3.2009); Ustawa o akredytacji szpitali (Dz. U. nr 52
z 2009 r., poz. 418, Dz. U. nr 76 poz. 641); Standardy akredytacyjne CMJ; Ustawa o wyrobach medycznych – wdraża postanowienia
dyrektyw europejskich dotyczących wyrobów medycznych; Standardy Europejskie (Normy).
Czynniki ryzyka ZMO związane są z organizmem pacjenta,
drobnoustrojami chorobotwórczymi, charakterem zabiegu operacyjnego i środowiskiem sali operacyjnej. Do zabiegów operacyjnych charakteryzujących się wysokim stopniem ryzyka wystąpienia
zakażenia z uwagi na prawdopodobieństwo skażenia lekooporny-

mi patogenami należą m.in.: wszczepy implantów i protez, zabiegi
kardiochirurgiczne, neurochirurgiczne, ortopedyczne, naczyniowe.
W przypadku tych zabiegów procedura przygotowania pacjenta
i personelu do operacji jest krytyczna w kontekście zredukowania
ryzyka zakażenia.
Drobnoustroje chorobotwórcze uznawane są za jeden z najpoważniejszych czynników rozwoju zakażenia a w czystym środowisku sali operacyjnej najważniejszym źródłem bakterii jest personel
medyczny (dłonie personelu) oraz pacjent i jego skóra. Ponad połowa całkowitej ilości zakażeń rany operacyjnej powstaje wskutek
skażenia rany patogenami bytującymi na skórze . Według CDC ryzyko rozwoju zakażenia jest wprost proporcjonalne do ilości drobnoustrojów na skórze i ich chorobotwórczości i odwrotnie proporcjonalne do odporności pacjenta. Wynika z tego, że im bardziej
zredukujemy ilość bakterii na skórze przed zabiegiem tym niższe
będzie prawdopodobieństwo wystąpienia zakażenia.
Dane wskazują, że na jednym centymetrze kwadratowym skóry ludzkiej znajduje się od 100 do 100 000 kolonii bakteryjnych
a w praktyce nie istnieje sposób selekcji takich pacjentów. Środki
dezynfekcyjne stosowane do dezynfekcji pola operacyjnego usuwają od 100 do 1000 kolonii bakteryjnych z jednego centymetra
kwadratowego a ponadto nie niszczą form przetrwalnikowych. Bakterie namnażają się, wzrastają i migrują. Dane naukowe podają,
że w ciągu 5 godzin od dezynfekcji ilość drobnoustrojów na skórze powraca do poziomu wyjściowego. Nie istnieje więc możliwość
skutecznego sterylnego przygotowania miejsca operowanego za
pomocą środków dezynfekcyjnych. Jedyną metodą jałowego przygotowania skóry, co jest kluczowe do zredukowania ryzyka zakażenia, jest zastosowanie folii chirurgicznej, która jest wyrobem medycznym.
Do etapów przygotowania pacjenta do zabiegu chirurgicznego należy:
• Kąpiel z dodatkiem środków antyseptycznych (w dniu poprzedzającym zabieg i w dniu zabiegu rano)
• Dezynfekcja jamy ustnej i zniszczenie bioﬁlmu nazębnego
• Usunięcie owłosienia ze skóry pacjenta
• Dezynfekcja pola operacyjnego
• Stosowanie barierowych obłożeń pola operacyjnego zgodnych
z Normami Europejskimi
• Stosowanie folii chirurgicznych.
Proces usuwania owłosienia ze skóry pacjenta jest uznawany
za istotny czynnik mający wpływ na ograniczenie ilości zakażeń
ze względu na ryzyko powstawania mikrourazów skutkujących rozwojem ZMO. Aktualne wytyczne wskazują, że jeśli to możliwe to
należy unikać usuwania włosów ze skóry pacjenta, a jeśli trzeba
owłosienie usunąć to należy tego dokonać w czasie jak najkrótszym przed zabiegiem chirurgicznym i za pomocą strzygarki chirurgicznej. Strzygarka w odróżnieniu od tradycyjnej maszynki nie
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powoduje powstawania mikrourazów ,gdyż nie narusza integralności naskórka. Stosowanie strzygarek jest bezpieczna i skuteczną
metodą usuwania włosów z pola operacyjnego pod warunkiem, że
ostrza strzygarki są stosowane jednorazowo. Badania udowadniają, że stosując strzygarkę chirurgiczną w celu przygotowania skóry
pacjenta do operacji można blisko czterokrotnie obniżyć ilość zakażeń.
Przygotowanie pacjenta do każdego zabiegu operacyjnego wymaga okrycia operowanej okolicy jałowymi, barierowymi serwetami
operacyjnymi.
Stosowane obłożenia i serwety operacyjne muszą być wyrobami medycznymi i muszą spełniać postanowienia Dyrektywy 93/42/
EWG i 89/686/EWG
Polskie Normy PN EN 13 795 – 3+A1:2010 w sposób jednoznaczny określają cechy, jakimi powinna charakteryzować się bielizna operacyjna tak, aby chronić pole operacyjne i zabezpieczać
pacjenta przed zakażeniem. Stosowana bielizna powinna być wykonana z tkaniny lub włókniny stanowiącej barierę dla przepływu
płynów (a stąd dla przepływu mikroorganizmów) i mieć doświadczalnie udokumentowaną niezmienność właściwości materiału
podczas produkcji lub obróbki.
Obłożenia i serwety operacyjne (a także fartuchy chirurgiczne)
muszą charakteryzować się wysokim stopniem adhezji, muszą zapewniać termoizolację oraz mieć barierowość określoną przez normę jako odporność na penetrację płynów, mikroorganizmów (w stanie suchym i mokrym), odporność na przedziurawienie i rozdarcie,
brak pylenia, czystość mikrobiologiczną i czystość od materii cząstkowej. Jak wyżej wspomniano zastosowanie folii chirurgicznej na
zdezynfekowaną i suchą skórę stanowi jedyną metodę sterylnego przygotowania ( i utrzymania) pola operacyjnego. Wokół stosowania folii chirurgicznych standardowych (przezroczystych) istnieje
obecnie dużo kontrowersji, co spowodowane jest brakiem istotnych
dowodów potwierdzających skuteczność stosowania tych wyrobów
w redukcji ilości zakażeń. Jednak skuteczność taka została potwierdzona w przypadku folii chirurgicznych o działaniu bakteriobójczym
(zawierającą jodofor) stąd jej stosowanie zwłaszcza w przypadku
zabiegów wysokiego ryzyka i u chorych ze zwiększonym ryzykiem
rozwoju zakażenia. Folia posiadająca w warstwie lepnej jodofor
działa niszcząco na drobnoustroje skórne podczas całego zabiegu chirurgicznego. Jodofor (połączenie jodu z tlenem cząsteczkowym) jest uznany za środek bezpieczny, nie powodujący odczynów
skórnych o szerokim spektrum działania. Skuteczność bakteriobójczego działania jodoforu wobec bakterii powszechnie bytujących
na skórze, także wobec MRSA (metycylinooporny Staphylococcus Aureus) i MRSE (metycylinooporny Staphylococcus epidermidis) najczęstszych czynników etiologicznych ZMO. Stosowanie folii
bakteriobójczych jest zalecane w aktualnych wytycznych dotyczących proﬁlaktyki zakażeń miejsca operowanego (National Institute
for Health and Clinical Excellence, October 2008; Wytyczne Krajowego Konsultanta w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego, grudzień 2010)
Do etapów przygotowania personelu do zabiegu chirurgicznego należy:
• Stosowanie ubrań barierowych na bloku operacyjnym zgodnych z Normami Europejskimi
• Właściwa dezynfekcja i higieniczne/chirurgiczne mycie rąk

•

Stosowanie fartuchów barierowych zgodnych z Normami i właściwe ich zakładanie
• Stosowanie bezlateksowych rękawiczek chirurgicznych
• Właściwe zakładanie i noszenie maski chirurgicznej zgodnej
z Normami Europejskimi
• Brak biżuterii, zadbane dłonie i paznokcie
• Wybór właściwej techniki operacyjnej.
Powyższe metody przygotowania zabiegu zostały opracowane
w celu pomocy personelowi medycznemu oraz pacjentom w podejmowaniu decyzji odnośnie prawidłowego schematu postępowania
w ściśle określonych przypadkach i dotyczą prewencji i leczenia
zakażeń.
O rozwoju zakażenia decyduje szereg różnych czynników.
Oprócz wyżej wymienionych nie można nie wspomnieć o kryteriach
kolejności planowanych operacji, czasie trwania zabiegu, aseptyce
onkologicznej, roli zespołu komisji do spraw zakażeń i innych.
Zdecydowanie jednak najważniejszym elementem proﬁlaktyki
i walki z zakażeniami jest wiedza personelu, znajomość aktualnych
zasad postępowania i przestrzeganie reżimu sanitarnego oraz obowiązujących procedur.
MAGDALENA KULCZYCKA
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„Są ludzie i czasy, o których się nie zapomina.”

Drogim Koleżankom: Halince KARPIŃSKIEJ,
Basi TYCHOŃCZUK i Asi MIKOŁAJCZAK
pielęgniarkom operacyjnym bloku operacyjnego
w WCSKJ w Jeleniej Górze
z okazji przejścia na emeryturę
serdeczne gratulacje i podziękowania
za długoletnią współpracę
wraz z życzeniami wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym
oraz realizacji zamierzonych planów.
składa

Kierownictwo Bloku Operacyjnego
wraz z koleżankami i kolegami
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Ordynator oddziału otolaryngologii w WCSKJ w Jeleniej Górze

Rak krtani

S

łowo rak wywodzi się z łac. cancrum i oznacza
kraba. Określenie „rak” pochodzi od Hipokratesa,
który jako pierwszy porównał rozprzestrzenianie
się guzów złośliwych twarzy i piersi do odnóży kraba.
Przez wiele wieków rak leczony był dietą i lewatywami, a zabiegi chirurgiczne stosowano wyłącznie wobec
guzów łatwych do usunięcia. Wielkim postępem było
wprowadzenie przez Becquerela (1852-1905) leczenia
promieniami jonizującymi odkrytymi przez Röentgena
oraz Marię Skłodowską i Piotra Curie. Dalszym postępem było doskonalenie techniki operacyjnej oraz wprowadzenie chemioterapii, hormonoterapii, immunoterapii, aczkolwiek trzeba z całym naciskiem stwierdzić, że
dotychczasowy postęp w leczeniu nowotworów nie zawsze jest proporcjonalny do włożonego wysiłku, a to
dlatego, że tajemnica raka wiąże się z tajemnicami samego życia. Główne obecnie kierunki badań nad rakiem zwrócone są ku immunologii, genetyce, biologii
molekularnej, wirusologii i mechanizmom różnicowania komórkowego.
Krtań jest narządem zbudowanym z chrząstek, wiązadeł i mięśni. Wyróżnia się trzy piętra krtani: piętro
górne – nadgłośnia obejmuje przedsionek krtani, fałdy
przedsionka, chrząstki nalewkowate oraz kieszonki krtaniowe, piętro środkowe – głośnia obejmuje fałdy głosowe oraz spoidło przednie i tylne, wreszcie piętro dolne – podgłośnia rozciąga się do poziomu dolnego brzegu chrząstki pierścieniowatej. Krtań spełnia istotne życiowo funkcje: obronną, oddechową, fonacyjną oraz
ustalającą. Funkcja odruchowo-obronna nie pozwala
na przedostawanie się ciał obcych do dróg oddechowych. Krtań stanowi część drogi oddechowej – powietrze przepływające przez krtań stymuluje bądź hamuje
ośrodek oddechowy, a poprzez nerw błędny i gałęzie
ruchowe nerwu krtaniowego wstecznego stymulowanie mięśni krtani prowadzi do rozszerzania bądź zwarcia szpary głośni. Wskutek naprzemiennych drgań fałdów głosowych w krtani tworzony jest ton podstawowy
(krtaniowy). Wreszcie funkcja ustalająca krtań polega na
zamknięciu szpary głośni poprzez zwarcie strun głosowych, co umożliwia ustalenie klatki piersiowej, a tym
samym umożliwia podjęcie dużego wysiłku mięśniowego kończyn górnych oraz mięśni jamy brzusznej.
W stanach patologicznych wszystkie podstawowe
funkcje krtani zostają w mniejszym czy większym stopniu zaburzone, stwarzając charakterystyczne dla chorób
krtani objawy kliniczne, a dotyczy to zwłaszcza raka
krtani.

Jak rak krtani jest postrzegany przez wielu
pacjentów?
• Rak staje się niejednokrotnie słowem wybitnie emocjonalnym, a choroba nowotworowa jest postrzegana jako choroba straszna, budząca lęk, tajemnicza,
nieuleczalna, prowadząca nieuchronnie do śmierci.
Ta tajemnica niepokoi i przeraża, wydaje się ślepym
cierpieniem, uderza bez wyboru.
• Uważany jest za chorobę wstydliwą, zachorowanie
na raka oznacza przyznanie się do potworności, na
którą się rzekomo zasłużyło.
• Rak nie odbiera życia gwałtownie, ale po okresie długich i potwornych cierpień, poniża swego gospodarza zanim go zabije.
• Rak jest uważany bez wątpienia za wcielenie zła naszych czasów.
Obawa zachorowania na raka, kancerofobia lub rakofobia, może obejmować stany prawdziwie chorobliwej kancerofobii (na pograniczu choroby psychicznej)
do zwykłej obawy, której od czasu do czasu prawie
wszyscy doświadczamy.
Takie pojmowanie choroby nowotworowej jest związane z brakiem wiadomości o raku, o przyczynach jego
powstawania, wreszcie o możliwości zapobiegania i leczenia – stąd wynika lęk przed chorobami nowotworowymi, poczucie bezradności i brak wiary w jakiekolwiek skuteczne leczenie.
Dzisiaj rak przestał być chorobą tajemniczą, znamy
już niektóre jego prawidła i mechanizmy, choroba nowotworowa nie jest już „wyrokiem śmierci”, gdyż około
50% chorych udaje się całkowicie wyleczyć, wreszcie
końcowy okres choroby nowotworowej nie upływa już
w okropnych bólach dzięki postępom medycyny. Jeśli
prawdą jest, że możliwość zachorowania na raka u człowieka dorosłego wynosi 1 do 6, to również jest prawdą,
że ma pięć szans na sześć, iż nań nie zachoruje.

Co to jest rak?
Można powiedzieć, że rak obejmuje grupę chorób
charakteryzujących się niekontrolowanym i nieuporządkowanym rozmnażaniem się niektórych komórek w organizmie. Mechanizmy regulacyjne organizmu sprawiają, że wiele komórek powstaje, rozwija się i obumiera,
co warunkuje prawidłowe funkcjonowanie całego ustroju. Czynnikami regulującymi życie i śmierć komórek są
cytokiny. To naturalne obumieranie komórek nosi na-
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zwę apoptozy. Apoptoza, zwana również śmiercią fizjologiczną, śmiercią samobójczą komórek czy śmiercią
altruistyczną, powoduje, że ta śmierć warunkuje życie,
to znaczy poprzez śmierć fizjologiczną poszczególnych
komórek utrzymuje się życie całego organizmu. W raku
te czynniki regulujące ulegają zaburzeniu i następuje
bardzo dynamiczny, nieuporządkowany i niekontrolowany (bez apoptozy) stały rozrost niektórych komórek
tworzących guzy nowotworowe.

Etapy karcynogenezy
Badania nad powstawaniem raków skóry u zwierząt
oraz doświadczenia prowadzone na hodowlach komórkowych pozwoliły ustalić przebieg procesu powstawania nowotworu. Składają się na niego trzy etapy: inicjacja, promocja i progresja. Inicjacja jest to faza, w której
czynnik rakotwórczy, działając na zdrową komórkę, powoduje zmianę w jej materiale genetycznym, czyli mutację. Jeżeli zaatakowana komórka ma zdolności do podziałów, to wywołana mutacja się utrwala i jest przekazywana następnym pokoleniom komórek. Taka zmutowana komórka nazywa się inaczej zainicjowaną.
Na etapie promocji zainicjowana komórka przechodzi wiele kolejnych mutacji, aż staje się typową komórką nowotworową. Jedną z ważniejszych cech różnicujących komórkę prawidłową od zainicjowanej jest to, że
komórki zainicjowane charakteryzują się zaburzonymi
zdolnościami przylegania do otaczających komórek. Ta
ich właściwość we wczesnym okresie rozwoju nowotworu umożliwia im przekroczenie naturalnych barier
pomiędzy tkankami, a w późniejszym może ułatwiać
powstawanie przerzutów. W tej fazie rozwoju zatrzymanie procesu tworzenia nowotworu jest jeszcze możliwe i tak też się dzieje w większości przypadków.
Ostatnim etapem jest progresja. Dochodzi do niej,
gdy organizm z jakichś względów jest osłabiony. Wtedy to następuje wzrost komórek nowotworowych, który przeważnie przebiega niepowstrzymanie i jest nieodwracalny. Dopiero w tym okresie możliwe jest kliniczne
rozpoznanie choroby, ponieważ pojawiają się jej pierwsze objawy.

Jakie znamy czynniki karcinogenne?
Są to: zewnętrzne substancje chemiczne, promieniowanie radioaktywne, nadfiołkowe promieniowanie słoneczne i czynniki wewnętrzne genetyczne. Zewnętrznych substancji chemicznych szacuje się na około tysiąc,
w tym – jeśli chodzi o raka krtani – do czynników ryzyka należy nałogowe palenie papierosów (karcinogeny zawarte w dymie papierosów to nienasycone węglowodory
aromatyczne – 3,4-benzopireny), nałogowe picie alkoholu, a zwłaszcza oba te czynniki łącznie, zanieczyszczenie
powietrza przez spaliny, dymy przemysłowe, zanieczyszczenie żywności od zanieczyszczeń zawartych w gle-

bie do niektórych konserwantów włącznie. Jeśli chodzi
o czynniki ryzyka środowiskowe, to występują one u pracowników kotłowni, pracowników drogowych, przy produkcji asfaltu i żywic bitumicznych, przy chromowaniu
i galwanizacji, przy nawozach sztucznych, przy silnikach
spalinowych w niektórych działach chemii. Odnośnie
czynników wewnętrznych – genetycznych, to na pytanie,
czy rak krtani jest dziedziczny, możemy odpowiedzieć –
nie. Podatność natomiast na zachorowania na raka, czyli to co nazywa się „podłożem sprzyjającym” rozwojowi określonego typu nowotworu, wydaje się dziedziczna. Ponadto w poszczególnych rodzinach istnieją pewne
ujemne stereotypy dynamiczne dotyczące np. nałogów,
odżywiania itp.

Jakie są etapy rozwoju raka krtani?
Powstanie raka krtani poprzedzać może wystąpienie stanów przedrakowych w pojęciu klinicznym, tzn.
względnych, do których zaliczamy swoiste zapalenie
krtani (gruźlica, twardziel), nawrotowe nieswoiste zapalenie krtani, brodawczaki krtani u dorosłych, polipy
krtani, modzelowatość krtani (pechydermia), rogowacenie białe (leukopatia), rogowacenie czerwone (erytroplakia).
Względne stany przedrakowe poprzedzać może paratypia komórkowa (macornucleosis, hypernucleosis,
zmiany struktury komórek), względnie paraplazja nabłonkowa charakteryzująca się zaburzeniami regularności warstw, przesunięciem ich zakresów oraz upośledzeniem dojrzewania. Obserwacje kliniczne dowodzą że około 38% stanów przedrakowych przechodzi
w raka krtani.

Rozlana leukoplakia krtani

Odrębnym zagadnieniem w klinice raka krtani jest
rak przedinwazyjny – śródnabłonkowy (carcinoma preinvasium, carcinoma in situ). Nieuwzględnienie w postępowaniu diagnostycznym tej postaci raka jest jedną
z przyczyn opóźniających wczesne rozpoznanie nowotworów.
Mówiąc natomiast o objawach raka krtani, mamy zawsze na myśli inwazyjnego raka wnętrza krtani w odróżnieniu od raków krtaniowej części gardła.
DOKOŃCZENIE W NASTĘPNYM NUMERZE
lek. med. MAŁGORZATA HAJDUN-GROGULSKA
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Pielęgniarka Bloku Operacyjnego w WCSKJ w Jeleniej Górze

Czynniki szkodliwe występujące
na bloku operacyjnym
Wstęp
Praca zawodowa jest ważną częścią życia. Zły wybór i niewłaściwe miejsce pracy są źródłem wieloletnich
frustracji i niepowodzeń.
W wielu przypadkach praca zawodowa jest przyczyną poważnych obciążeń i rodzi wiele stresów.
Blok operacyjny to specyficzne środowisko pracy.
Pracownicy bloku operacyjnego narażeni są na działania zarówno czynników niebezpiecznych, tj. takich,
których oddziaływanie na organizm może powodować
uraz, jak i czynników szkodliwych dla zdrowia: fizycznych, chemicznych, biologicznych, psychofizycznych.
Bezpieczeństwo bloku operacyjnego tym samym jego
pacjentów i pracowników uwarunkowane jest pełną
świadomością personelu, w zakresie praw, obowiązków
i zagrożeń.
Szczególnie ważną jest tu postawa pracodawcy, na
którym spoczywa odpowiedzialność za właściwą edukację pracowników i stworzenie odpowiednich warunków. Zgodnie z przepisami ogólnymi bhp pracodawca
obowiązany jest stosować rozwiązania techniczne i organizacyjne ograniczające lub eliminujące zagrożenia
czynnikami niebezpiecznymi.

Czynniki fizyczne
Pracownicy bloku operacyjnego, w zależności od
wyposażenia technicznego bloku stosownych technik,
narażeni są na działanie różnorodnych czynników fizycznych, które w określonych warunkach mogą stwarzać zagrożenie dla ich zdrowia, a wręcz i życia.
Czynnikami tymi są:
 pole elektromagnetyczne
 promieniowanie laserowe
 promieniowanie jonizujące
 promieniowanie nadfioletowe .
Urządzenia, aparatura, narzędzia i sprzęt medyczny
powinny być tak konstruowane i budowane, aby zabezpieczały pracownika przed:
 urazami,
 działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych,
 porażeniem prądem elektrycznym,
 nadmiernym hałasem,
 promieniowaniem,

 szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych
czynników środowiska pracy oraz uwzględniały zasady ergonomii.
Ważne: Urządzenia, aparatura, narzędzia i sprzęt
medyczny oraz ich urządzenia ochronne powinny być
utrzymane w stanie sprawności technicznej i czystości
zapewniającej użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników oraz stosowane tylko
w procesach i warunkach, do których są przeznaczone.

Promieniowanie
Jonizujące
Promieniowanie to strumień energii emitowanej
przez układ materialny w postaci fal lub cząsteczek,
a także sam proces emisji. Najczęściej występujące rodzaje promieniowania w pomieszczeniach zabiegowych zakładów służby zdrowia to:
 promieniowanie jonizujące przy użytkowaniu przenośnych aparatów rentgenowskich,
 promieniowanie elektromagnetyczne o różnych częstotliwościach wytwarzane przez wszystkie urządzenia i przewody elektryczne zarówno w zakresie małych jak i bardzo dużych częstotliwości.
Narażenie pracowników bloku operacyjnego na promieniowanie jonizujące występuje podczas wykonywania
skopii lub zdjęć RTG w trakcie zabiegu operacyjnego.
Badania rentgenodiagnostyczne są wykonywane
przez lekarzy posiadających specjalizację z radiologii
i diagnostyki obrazowej lub, pod ich nadzorem, przez
lekarzy będących w trakcie takiej specjalizacji. Badania
diagnostyczne z zastosowaniem badania jonizującego
wykonuje się w sposób gwarantujący osiągnięcie wymaganego rezultatu przy możliwie najmniejszej dawce
promieniowania.
Do przeprowadzania zabiegów z zakresu radiologii
zabiegowej stosuje się wyłącznie aparaturę przeznaczoną do tego celu, z wyposażeniem zapewniającym właściwą ochronę pacjenta i personelu przed promieniowaniem jonizującym. Aparatura, jest wyposażona w rejestratory dawki i czasu ekspozycji, z wyświetlaczami dobrze widocznymi dla operatora.
Roczna dawka pochłonięta nie powinna przekraczać
20 mSV (milisiwerty), w ciągu kolejnych 5 lat nie może
ona przekroczyć 100 mSV. Dawki z kolejnych lat są gromadzone w rejestrze. Jest to jedyna dokumentacja napro-
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mieniowania zawodowego w przypadku ewentualnego
rozważania wpływu środowiska pracy na zdrowie.
Skutki oddziaływania promieniowania rentgenowskiego na organizm człowieka zależą od natężenia promieniowania i czasu ekspozycji. Skutki te dzielą się na:
 somatyczne – występujące bezpośrednio u osoby napromieniowanej,
 genetyczne – ujawniające się u potomstwa osoby napromieniowanej.
Jeśli organizm człowieka zostanie napromieniowany
dużą dawką w krótkim czasie, wówczas występują skutki somatyczne wczesne, zależące wprost od dawki pochłoniętej, objawiające się mdłościami, zmęczeniem,
wyczerpaniem, wymiotami, a w przypadku wyższych dawek chorobą popromienną ostrą, przewlekłą, miejscowymi uszkodzeniami skóry.
U osób poddanych wielokrotnemu działaniu małych
dawek promieniowania skutki napromieniowania mogą
ujawnić się nawet po bardzo długim czasie (do kilkudziesięciu lat).
Są to skutki somatyczne późne: zmętnienie soczewek,
nowotwory złośliwe narządów, białaczka, niepłodność
Przy korzystaniu w sali operacyjnej z przewoźnego
aparatu rtg należy stosować środki zapobiegające zagrożeniu promieniowaniem jonizującym:
 stosować wymagane urządzenia ochronne i zabezpieczające (zgodnie z dokumentacją techniczną producenta aparatu),
 stosować środki ochrony indywidualnej przed promieniowaniem jonizującym,
 ograniczyć w trakcie ekspozycji liczbę osób asystujących do niezbędnego minimum,
 stosować dawkomierz indywidualny.

Elektromagnetyczne
Elektrochirurgia jest jedną z metod postępowania
operacyjnego, polegającą na wykorzystaniu w zabiegach
operacyjnych tzw. noża elektrycznego (diatermii chirurgicznej). W nowoczesnej sali operacyjnej do prawie
wszystkich zabiegów operacyjnych używa się urządzenia
do cięcia i koagulacji elektrycznej. Podwiązki stosuje się
sporadycznie na duże naczynia krwionośne.
Działanie aparatu do elektrochirurgii polega na przepływie prądu zmiennego wysokiej częstotliwości przez
komórki ludzkiego ciała, w wyniku czego w miejscach
koncentracji prądu wytwarzane jest ciepło Joule’a, wykorzystane do elektrokoagulacji naczyń krwionośnych lub
do cięcia tkanek.
W czasie stosowania aparatu do elektrochirurgii należy więc bezwzględnie przestrzegać kilku elementarnych
zasad gwarantujących bezpieczeństwo operowanemu
pacjentowi i personelowi posługującego się tym urządzeniem. Aparat do elektrochirurgii może być obsługiwany
wyłącznie przez przeszkolony personel, który zna zarówno zasady działania urządzenia, jak i niebezpieczeństwa
wynikające z nieodpowiedniej obsługi oraz zlekceważenia właściwości samego prądu elektrycznego.
Pracownicy narażeni na działanie pola elektromagnetycznego powinni być poddawani badaniom profilaktycznym ze zwróceniem szczególnej uwagi na układ nerwowy, układ bodźcotwórczy serca, soczewkę oka oraz układ
hormonalny. Dolegliwości wyszczególnionych wyżej układów i narządów mogą stanowić przeciwwskazania do pracy w zasięgu działania pól elektromagnetycznych.

UV
Narażenie pracowników bloku operacyjnego na promieniowanie nadfioletowe związane jest ze stosowaniem
lamp bakteriobójczych w pomieszczeniach w których
wymagane jest okresowe wyjaławianie powietrza (np.
sale operacyjne, pomieszczenie przygotowawcze lekarzy, pomieszczenie przygotowawcze pacjenta).
Lampy te emitują promieniowanie o szkodliwym
działaniu na oczy i skórę. Możliwe schorzenia wywołane
przez promieniowanie nadfioletowe:
 zapalne uszkodzenie rogówki,
 katarakta fotochemiczna,
 rumień skóry,
 oparzenia,
 zwiększona pigmentacja

Laserowe

Przewoźny aparat rentgenowski

(zdjęcia własne)

Narażenie personelu bloku operacyjnego na promieniowanie laserowe występuje przy stosowaniu laserowych noży chirurgicznych. Niebezpieczna jest bowiem
nie tylko sama wiązka laserowa, ale również promieniowanie rozproszone przechodzące z odbicia wiązki.
Promieniowanie laserowe pochłaniane jest przez
tkankę, stąd organami narażonymi na szkodliwe działanie tego promieniowania są oczy i skóra.
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Detergenty, środki antyseptyczne

Aparaty do cięcia i koagulacji tkanek – elektrokoagulacja

Do najsilniej alergizujących składników środków odkażających należą: formaldehyd, glutaraldehyd i chlorek
benzalkonium. Szkodliwe oddziaływanie środków dezynfekcyjnych na organizm może się objawić:
• podrażnieniami skóry (zaczerwienienie, obrzęk, suchość
i łuszczenie się skóry, wypryski),
• podrażnieniami oczu (zapalenie spojówek)
Narażenie na szkodliwe działanie środków dezynfekcyjnych dotyczy w szczególności pracowników sporządzających roztwory dezynfekcyjne, wykonujących ręczną dezynfekcję i mycie narzędzi po wstępnej dezynfekcji, wykonujących dezynfekcję pomieszczeń i sprzętu technicznego bloku
operacyjnego.

Gazy anestetyczne

Czynniki chemiczne i pyły
Pracownicy bloku operacyjnego narażeni są na
szkodliwe czynniki chemiczne o działaniu:
a) drażniącym lub uczulającym:
– szkodliwe substancje chemiczne zawarte w stosowanych środkach dezynfekcyjnych: (formaldehyd, aldehyd glutarowy, aldehyd glioksalowy,
chloramina, chlorheksydyna, alkohole, fenol
i jego pochodne),
– lateks z kauczuku naturalnego, z którego wykonywane są rękawice medyczne,
– metale: nikiel, chrom, kobalt wchodzące
w skład stopów, z których wykonywane są narzędzia medyczne,
– metakrylan metylu zawarty w kleju stosowanym do klejenia endoprotez,
– pyły (gipsy medyczne i cząstki kurzu z powietrza i bielizny operacyjnej),
b) toksycznym – układowym – środki do anestezji
wziewnej (podtlenek azotu, halotan, enfluran, izofluran itp.),
c) rakotwórczym (formaldehyd, tlenek etylenu).
Podstawą oceny narażenia zawodowego związanego z występowaniem pyłów w środowisku pracy są
wyniki pomiarów stężeń w powietrzu na stanowisku
pracy, a następnie obliczenie wskaźników narażenia
i ustalenia ich relacji do wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń (NDS).
Szkodliwe czynniki chemiczne, działając na pracownika przez dłuższy okres, mogą spowodować różnego rodzaju zmiany w stanie jego zdrowia, doprowadzić do poważnych schorzeń a nawet do choroby
zawodowej.

Personel sali operacyjnej narażony jest na szkodliwe
działanie środków do anestezji wziewnej takich jak podtlenek azotu, halotan, izofluran, sevofluran itp. Narażenie to
w swoisty sposób wzrasta w przypadku wadliwie działającej wentylacji w pomieszczeniu, brak odciągu gazów anestetycznych przy aparacie do znieczulenia, nieszczelnym
urządzeniu do dozowania gazów.
Wdychanie przez personel sal operacyjnych nawet niewielkich, subklinicznych dawek gazów anestezyjnych, ale
w sposób cykliczny, może powodować u pracowników
uczucie zmęczenia, mdłości, rozdrażnienie, bóle głowy,
dysfunkcje różnych narządów wewnętrznych, a w szczególności wątroby doprowadzając nawet do jej nieodwracalnego uszkodzenia.
Prowadzenie operacji metodą laparoskopową stwarza
zagrożenie narażenia personelu bloku na działanie ditlenku węgla (dwutlenku węgla), w którym wypełnia się jamę
brzuszną pacjenta. Dwutlenek jest gazem duszącym fizycznie przez zmniejszenie ciśnienia parcjalnego tlenu. Kilkugodzinne narażenie na ditlenek węgla w stężeniach 1-2%
może powodować niespecyficzne objawy w skutek zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej.
W stężeniu powyżej 5% w powietrzu wywołuje duszność, przyspieszenie oddechu i czynności serca, ból głowy,
niepokój ruchowy, poty. W stężeniu większym niż 10% powoduje duszność, omamy wzrokowe, utratę przytomności.
W stężeniu powyżej 20% powoduje zaburzenia rytmu
serca, drgawki i śmierć w następstwie porażenia ośrodkowego układu nerwowego.
Zapobieganie narażeniu to przede wszystkim:
• sprawnie działająca wentylacja mechaniczna/klimatyzacja, zapewniająca odpowiednią krotność wymian powietrza na godzinę,
• stosowanie szczelnych aparatów do znieczulenia wyposażonych w odciąg gazów anestezyjnych,
• stosowanie wentylacji stanowiskowej wyciągowej z systemem filtrującym gazy i opary środków anestetycznych.
DOKOŃCZENIE W NASTĘPNYM NUMERZE
lic. DOROTA MAZUR
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Kierownik CS w WCSKJ w Jeleniej Górze

Opakowania sterylizacyjne – czas
przechowywania materiałów po sterylizacji

Z

asadnicze wymagania stawiane opakowaniom
sterylizacyjnym opisuje w swoich kolejnych
arkuszach wspólnotowa norma PN-EN 868
„Materiały i systemy opakowaniowe dla wyrobu medycznego przeznaczonego do sterylizacji”.
Ponadto opakowania sterylizacyjne podlegają zapisom Dyrektywy 93/42/EEC o wyrobach medycznych.

Wymagania ogólne
Materiały lub systemy opakowaniowe powinny być
zaprojektowane tak, aby zminimalizować niebezpieczeństwo dla: użytkownika, pacjenta, podczas użycia
zgodnego z przeznaczeniem. Wobec wszystkich opakowań, które wspólnie z wyrobami medycznymi poddawane są procesom sterylizacji, należy rozważyć:
1. kompatybilność pomiędzy opakowaniem a wyrobem
medycznym,
2. kompatybilność pomiędzy opakowaniem a procesem
sterylizacji,
3. kompatybilność pomiędzy opakowaniem a sposobem oznakowania,
4. zapewnienie fizycznej, chemicznej i mikrobiologicznej ochrony zawartości opakowania (wyrobu sterylnego),
5. kompatybilność opakowania z wymaganiami użytkowników w miejscu użycia, np. z technikami aseptycznego otwarcia
1. Kompatybilność pomiędzy opakowaniem a wyrobem medycznym

Powinna być określona przydatność opakowania do
stosowania z poszczególnymi rodzajami wyrobów medycznych wraz z podaniem: wartości granicznych parametrów fizycznych dla tych wyrobów, rodzajów zagrożeń, na które będą one narażone podczas procesu sterylizacji, transportu czy przechowywania, masa, kształt,
wielkość i ułożenie wyrobu medycznego, który ma być
opakowany, występowanie ostrych krawędzi lub występów, potrzeba fizycznej lub innej ochrony, wrażliwość
wyrobu medycznego na promieniowanie, wilgoć, oddziaływania mechaniczne, wyładowania elektrostatyczne, itp., ponadto opakowania nie powinny, w warunkach stosowania, uwalniać substancji uznanych za toksyczne w ilości zagrażającej zdrowiu przed, w trakcie
i po procesie sterylizacji.
2. Kompatybilność pomiędzy opakowaniem a procesem sterylizacji
Wytwórca opakowań sterylizacyjnych musi wykazać
i udokumentować, że są one właściwe do użycia w deklarowanych procesach sterylizacji. Opakowania muszą mieć wystarczającą przepuszczalność powietrza i
czynnika sterylizującego, umożliwiającą osiągnięcie żądanych warunków sterylizacji i usunięcie pozostałości
czynnika sterylizującego.
3. Istotna jest również kompatybilność pomiędzy opakowaniem a sposobem oznakowania
Sposób oznakowania powinien: pozostawać całkowicie czytelny po procesie sterylizacji, uniemożliwiać
przenoszenie się substancji chemicznych na wyrób medyczny lub jakiekolwiek reakcje z opakowaniem.
Oznakowanie może mieć różne formy, np. bezpośredni nadruk lub napis na opakowaniu lub oznaczenia
umieszczone na innym nośniku i odpowiednio mocowane do powierzchni opakowania (metki, naklejki, etykiety).
4. Zapewnienie fizycznej, chemicznej i mikrobiologicznej ochrony zawartości opakowania (wyrobu sterylnego)
Utrzymanie sterylności wyrobu medycznego po procesie sterylizacji stanowi zasadniczą rolę, jaką musi do
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chwili użycia wyrobu spełnić opakowanie. Przyjmuje
się, że utrzymanie sterylności zależy od zdolności opakowania do zapobiegania przenikaniu do jego wnętrza
drobnoustrojów.
O tym, czy opakowanie stanowi skuteczną barierę dla mikroorganizmów, decyduje wiele czynników,
wśród nich należy wymienić: ilość mikroorganizmów
w otoczeniu; rozmiar cząstek, na których występują mikroorganizmy; warunki otoczenia, takie jak temperatura,
wilgotność i ciśnienie oraz dynamika zmian tych warunków; szybkość przenikania przez warstwy opakowania;
rozmiar porów i inne parametry filtracyjne opakowania.
5. Kompatybilność opakowania z wymaganiami użytkowników w miejscu użycia, np. z technikami aseptycznego otwarcia
Konstrukcja opakowania zawsze powinna umożliwiać stosowanie aseptycznych technik otwarcia. Wyrób
medyczny, pozbawiony sterylności w czasie otwierania opakowania stanowi porównywalne zagrożenie dla
bezpieczeństwa pacjenta jak wyrób niesterylny.

Systemy bariery sterylnej wykorzystywane
w ZOZ-ach
Jednorazowego użytku:
– Papier krepowy
– Włóknina
– Opakowania papierowo-foliowe
– Tyvek
– Opakowania foliowe
– Integra
– Korki, zatyczki, pokrywki (wyroby medyczne ze sterylnym obszarem dla płynów)
Wielorazowego użytku:
– Kontenery sterylizacyjne
Ogólne wymagania – Pojemniki
a) Pojemnik powinien być wyposażony w widoczny
system zabezpieczający w celu zapewnienia wyraźnego wskazania, jeśli była zagrożona integralność
zamknięcia;
b) Miejsce przenikania czynnika sterylizującego powinno zapewniać barierę dla drobnoustrojów podczas
wyjmowania ze sterylizatora, transportu i przechowywania;
c) Pojemnik powinien być tak skonstruowany, aby była
możliwa kontrola wszystkich zasadniczych części;
d) Powinny być ustalone kryteria akceptacji w celu kontroli przed każdym ponownym użyciem;
e) Naprawy, procedury czyszczenia i sposób kontroli, konserwacje i wymiana składników powinny być
określone.

Gwarancji na sterylność można udzielić wówczas, gdy
prawidłowo przeprowadzone są: czyszczenie i dezynfekcja, pakowanie, sterylizacja i suszenie, transport,
otwieranie, kontrola procesów sterylizacji.
Transport
• wózek do przewożenia materiałów po sterylizacji
powinien być czysty i suchy,
• wszystkie materiały sterylne powinny być przewożone w opakowaniach chroniących (worki plastikowe,
zamykane wózki),
• nie należy rzucać, kilkakrotnie przekładać lub przesuwać materiałów sterylnych,
• worki powinny być oznaczone (oddziały, przychodnia),
• osoba odpowiedzialna za transport powinna być
przeszkolona.
Warunki przechowywania
• pomieszczenie powinno być suche
• temperatura pomieszczenia 20-30 stopni Celsjusza
• pomieszczenie powinno być czyste, z możliwością
wentylacji ( unikać przeciągów)
• należy unikać nasłonecznienia materiałów
• przy układaniu w otwartych regałach odległość od
podłogi powinna wynosić około 30 cm
• należy ograniczyć dotykanie, poruszanie, przenoszenie pakietów
• unikać niepotrzebnych zapasów
• gospodarując zapasami należy pamiętać o zużyciu
w pierwszej kolejności zapasów starszych
• miejsce składowania sprzętu sterylnego należy regularnie sprzątać i dezynfekować
Termin ważności produktu zależy od rodzaju opakowania, jego szczelności (prawidłowy zgrzew) oraz warunków przechowywania.
Termin ważności jest określony przez producenta,
urząd opiniujący lub przez użytkownika
W zależności od użytej kombinacji czynników,
suma uzyskanych punków określa dopuszczalny czas
przechowywania po sterylizacji. Należy jednak pamiętać, ze jeżeli termin przydatności samego opakowania (wynikający z daty jego wyprodukowania) upływa
wcześniej niż czas przechowywania wynikający z sumy
punktów, to przechowywać można tylko do czasu przydatności użytego opakowania. Nie można również stosować poszczególnych wartości punktów przypisanych
danemu czynnikowi wybiórczo i używać ich do oceny czasu przechowywania w oderwaniu od pozostałych
czynników. System punktowy oparty jest na wytycznych
holenderskiej służby zdrowia i uznawany za wzorcowy
w wielu krajach europejskich. Poniżej podane są liczby
punktów dla wymienionych wyżej czynników.
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Rodzaj opakowania bezpośredniego
(wybrane przykłady)
•
•
•
•
•

papier krepowy*
20
włókniny*
40
torebka papierowa* 40
torebka foliowo-papierowa 80
kontener do sterylizacji włącznie z wewnętrznym
opakowaniem włókninowym 210
(*) rodzaje materiałów, które zawsze powinny być używane łącznie z druga warstwą materiału opakowaniowego.
Druga warstwa materiału opakowaniowego, jeśli
przedmiot jest sterylizowany w tym materiale z zastrzeżeniem, że nie dodaje się tych punktów w sytuacji, gdy
druga warstwa jest traktowana jako część sterylizowanego przedmiotu i jej zewnętrzna część również ma być
sterylna (wybrane przykłady):
• papier krepowy
60
• torebka papierowa 80
• włókniny
80
• torebka foliowo-papierowa 100
Dodatkowe zabezpieczenia służące ochronie przed
uszkodzeniem z zewnątrz lub zanieczyszczeniem
(wybrane przykłady):
• torebka ochronna całkowicie zamknięta – 400
• okrycie przeciwkurzowe do kontenera – 250
• zamknięte pudło (przeznaczone tylko do sterylnych
materiałów medycznych ) – 250

Całkowita liczba
punktów

Dopuszczalny czas
przechowywania

1-25

24 godziny

26-50

1 tydzień

51-100

1 miesiąc

101-200

2 miesiące

201-300

3 miesiące

301-400

6 miesięcy

401-600

1 rok

601-750

2 lata

>750

5 lat

Miejsca bezpośredniego przechowywania:
• wózek do materiałów opatrunkowych 0
• otwarty regał
0
• zamknięta szafa
100
Lokalizacja miejsca składowania:
• korytarz szpitalny/pokój pacjenta
0
• pokój zabiegowy
50
• magazyn na oddziale szpitalnym
75
• magazyn sterylny na oddziale szpitalnym 250
• magazyn sterylny na bloku operacyjnym 250
• centralny magazyn sterylny
300

Podsumowując, wysterylizowany przedmiot opakowany w torebkę foliowo-papierową [80 pkt.], można przechowywać w zamkniętej szafie [100 pkt.] w magazynie
sterylnym na oddziale szpitalnym [250 pkt.] przez okres
do 1-roku [suma 430 pkt.], a dodatkowo umieszczony
w zamkniętym pudle [250 pkt.] do 2-lat [suma 680 pkt.]

Podsumowanie
Stosowanie opakowań sterylizacyjnych jest wymaganiem powszechnym i opiera się na stanie współczesnej
wiedzy i nauki. Celem jest zapewnienie bezpieczeństwa
pacjentowi poprzez utrzymanie jałowości sterylnych
wyrobów medycznych od momentu zakończenia procesu sterylizacji do chwili ich użycia.
Przytoczone wyżej tytuły poszczególnych arkuszy
normy PN-EN 868 mają charakter informacyjny i edukacyjny zarazem, ponieważ jedynie opakowania znormalizowane lub takie, w stosunku do których wytwórca
wykazał w drodze eksperymentalnej parametry co najmniej równoważne z wymaganymi w przytoczonej normie, mogą być używane jako gwarantujące osiągnięcie
wyznaczonego celu. Zarówno zakup sterylnych wyrobów jednokrotnego użytku, jak i samych opakowań sterylizacyjnych powinien być poprzedzony ich analizą jakościową i odrzuceniem tych ofert, które nie spełniając
wymagań zasadniczych, realnie zagrażają bezpieczeństwu pacjenta.
mgr MARIA KOCÓR-KONDYCKA
LITERATURA:
1. Bezpieczne opakowania Medyczne – przewodnik – Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych.
2. System Bariery Sterylnej gwarantem bezpieczeństwa pacjenta w procedurach inwazyjnych – S. Świtalski, Warszawa 2010 r.
3. Opakowania medyczne – M. Kondycka.
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lek. med. KRZYSZTOF MISSA
St. asystent OAiIT, z-ca Kierownika Bloku Operacyjnego w WCSKJ w Jeleniej Górze

Tracheotomia przezskórna
Tracheotomia – zabieg polegający na wytworzeniu
sztucznego otworu w powłokach szyjnych oraz tchawicy i uzyskaniu tym sposobem nowej drogi oddechowej
– tracheostomii przez którą wprowadza się rurki tracheostomijne umożliwiające oddychanie z pominięciem
drogi naturalnej przez jamę ustną i nosową.

4. Pacjenci do długoterminowej opieki w stanie wegetatywnym (oddziały dla przewlekle chorych, zakłady
opiekuńczo-lecznicze…)
Kiedy wykonywać???

Tracheotomia przezskórna

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Odpowiedź na chirurgiczny trend XXI wieku polegający na dążeniu do stosowania technik mało inwazyjnych, którego przykładem są:
• laparoskopia vs laparotomia
• videotorakoskopia vs torakotomia
• artroskopia vs artrotomia.

Historia tracheotomii
Starożytność – pierwsze ryciny na tabliczkach glinianych – Egipt 3600 lat p.n.e.; Babilon 1000 lat p.n.e.;
pierwsze opisy możliwości wykonania takiego zabiegu
umieścił Hipokrates (460-377 p.n.e.) jednak Asklepiades
(128-56 p.n.e.) udokumentował rękoczyn zbliżony do
tracheotomii i jego określmy mianem ojca tego zabiegu

Metody wieloetapowe
1. Ciaglia i wsp 1985 r. przezskórna technika rozszerzeniowa… (modyfikacja Blue Rhino 2000 r.)
2. Fantoni i wsp. 1993

Metody jednoetapowe
1. Schachnera i wsp. 1989 r.
2. Griggsa i wsp. 1990 r.
3. Technika Percu Twist 2001 r.

Wskazania
1. Pacjenci OIT wymagający długotrwałej wentylacji
mechanicznej!
2. Proces odzwyczajania od respiratora.
3. Zabezpieczenie dróg oddechowych, np. przy nadmiernym gromadzeniu się wydzieliny, słabych lub
nieobecnych odruchach wymiotnym i odksztuszania, niedostatecznym przełykaniu (np. pacjenci oddziałów neurologicznych).

Przeciwwskazania (zależne od metody):
Nietypowa anatomia okolicy tracheopunkcji
Guz okolicy zabiegu
Wole znacznych rozmiarów
Otyłość znacznego stopnia
Przymusowe ułożenie
Podejrzenie tracheomalacji
Nagłe wskazania do zabiegu? (68 sek)
Ostry obrzęk mózgu (wzrost CO2)
Zaburzenia krzepnięcia
Wiek poniżej 12 r.ż.?
Infekcja okolicy zabiegu

Zalety:
1. Przeniesienie zabiegu poza blok operacyjny – optymalne
wykorzystanie czasu pracy „drogiego”
bloku operacyjnego.
2. Wykonanie zabiegu
przyłóżkowo, bez konieczności przewożenia pacjenta często w ciężkim stanie poza obręb OIT (możliwość kontynuacji terapii w postaci wlewów ciągłych
leków, kontrpulsacji wewnątrzaortalnej, pełnego monitorowania) bez zaangażowania personelu zabiegowego z innego niż OIT oddziału.
3. Znacznie mniejsza inwazyjność zabiegu operacyjnego.
4. Znamiennie niższa
częstość powikłań.
5. Znacznie niższa
częstość infekcji
wczesnych i późnych również u pacjentów z obniżoną
odpornością.
6. Efekt kosmetyczny.
7. EFEKT
FINANSOWY!!!
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Sposób wykonania (różnice zależne od metody):

Tracheotomia przezskórna
vs tracheotomia standardowa
Rodzaj powikłania

PT %

ST %

1) wczesna stenoza tchawicy

0-6

0-5

2) krwawienie okołooperacyjne!

0-6

13,9-23

3) odma opłucnowa

1-2

0-1

4) odma podskórna

0-2

0-2

5) infekcja okolicy zabiegu

2-6

5-33

?

0,3-0,5

7) śródoperacyjna arytmia

0,1

3-5

8) utrudniona wymiana rurki

1-5

0-1

9) skurcz oskrzeli

0,1

1

3-4

5

0,3-3,6

1

3,28

6-51

6) przetoki: tchaw.-bezimienna,
tchaw.-przelykowa

10) ziarniniak
11) zgon
OGÓŁEM

Zestawy

1. Zabieg wykonywany w znieczuleniu ogólnym, sedacji, znieczuleniu miejscowym, regionalnym.
2. Ułożenie pacjenta w pozycji tzw. tracheotomijnej –
wałek pod barkami, głowa odgięta do tyłu, kończyny górne wzdłuż tułowia; podciągnięcie rurki intubacyjnej.
3. Lokalizacja i oznaczenie miejsca tracheopunkcji.
4. Przygotowanie miejsca zabiegu pod względem zasad aseptyki i antyseptyki (chirurgiczne mycie rąk,
sterylny ubiór, odkażenie miejsca zabiegu, obłożenie sterylnymi serwetami).
5. Wykonanie otworu na przedniej powierzchni szyi
(różnica TLT) i/lub jednoczasowo w tchawicy/krtani.

Ułożenie pacjenta w pozycji tzw. tracheotomijnej
– wałek pod barkami, głowa odgięta do tyłu,
kończyny górne wzdłuż tułowia; podciągnięcie rurki intubacyjnej

Lokalizacja i oznaczenie miejsca tracheopunkcji

6. Rozwarstwienie na tępo tkanek przedtchawiczych.
7. Wykonanie tracheopunkcji połączonej z identyfikacją prawidłowości miejsca nakłucia powietrzem lub
solą fizjologiczną
8. Wycofanie igły z pozostawieniem teflonowej części
kaniuli umieszczonej do tyłu i doogonowo.
9. Wprowadzenie metalowej prowadnicy poprzez kaniulę, a następnie usunięcie kaniuli.
10. Poszerzenie otworu tracheopunkcyjnego poprzez
wprowadzenie prowadnika lub bezpośrednio poprzez wprowadzenie zestawu rozszerzadeł, metalowego peana czy śruby.

Wykonanie tracheopunkcji połączonej z identyfikacją prawidłowości
miejsca nakłucia powietrzem lub solą fizjologiczną
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Wycofanie igły z pozostawieniem teflonowej części kaniuli
umieszczonej do tyłu i doogonowo.
Wprowadzenie metalowej prowadnicy poprzez kaniulę,
a następnie usunięcie kaniuli.

Bronchofiberoskop… stosować czy nie?
Bronchofiberoskop giętki, o ile w zasięgu – stosować,
ponieważ:
1. Pozwala bezbłędnie wyznaczyć miejsce tracheopunkcji.
2. Pozwala śledzić i dokumentować każdy kolejny etap
zabiegu od momentu wniknięcia kaniuli do światła
tchawicy aż do jego zakończenia w postaci umieszczenia rurki tracheostomijnej
3. Daje możliwość wczesnego rozpoznania i leczenia
powikłań
4. Pozwala na jednoczasowe z zabiegiem oczyszczanie
dróg oddechowych z krwi i wydzieliny
5. Umożliwia wizualizację drzewa oskrzelowego i zabiegi diagnostyczno-terapeutyczne.

Poszerzenie otworu tracheopunkcyjnego poprzez wprowadzenie
prowadnika lub bezpośrednio poprzez wprowadzenie zestawu
rozszerzadeł, metalowego peana czy śruby.

11. Sprowadzenie rurki tracheostomijnej po prowadnicy przez nowo powstały otwór tracheostomijny
12. Uszczelnienie rurki tracheostomijnej i usunięcie
prowadnicy.

Odmienność metody TLT
(tracheotomia przezkrtaniowa)

1. Wykorzystanie bronchoskopu sztywnego.
2. Intubacja rurką tracheoskopową z zestawu w miejsce
rurki intubacyjnej.
3. Tracheopunkcja w miejscu przeświecania światła
bronchoskopu.
4. Wprowadzenie prowadnicy metalowej do światła
bronchoskopu, a dalej – dogłowowo do jamy ustnej.
5. Usunięcie bronchoskopu i intubacja cienką rurką
nr 5 z uszczelnieniem bezpośrednio nad wejściem
do oskrzeli.
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6. Przeciągnięcie prowadnicy przez rurkę tracheostomijną, zawiązanie poczwórnego węzła i sprowadzenie rurki przez jamę ustną do miejsca otworu tracheopunkcyjnego.
7. Wyłonienie rurki tracheostomijnej na zewnątrz.
8. Obrót rurki przy pomocy obturatora.

FILM

TLT

lek. med. KRZYSZTOF MISSA

lek. med. JACEK BARANCEWICZ
Anestezjolog, kierownik Bloku Operacyjnego w WCSKJ w Jeleniej Górze

Racjonalne wykorzystanie czasu pracy

P

rawidłowe działanie bloku operacyjnego opiera
się na poprawnie skonstruowanym i codziennie
uaktualnianym planie zabiegów, który powinien
obejmować okres dwóch tygodni. Przy założeniu, że
czas wykorzystania sali operacyjnej w godzinach pracy
wynosi 100%, szacuje się, że czas trwania przerw między operacjami wynosi 24%.
Czas trwania przygotowania sali operacyjnej do pracy wynosi:
• 10 minut jeżeli planowany czas operacji < 90 min
• 20 minut w innych przypadkach.
Przygotowanie pacjenta do operacji oraz indukcja
znieczulenia trwa:
• 10 minut jeżeli planowany czas operacji < 60 min
• 20 minut – planowany czas operacji 60-120 min
• 30 minut w innych przypadkach.
Czyszczenie sali operacyjnej po zabiegu wynosi:
• 15 minut jeżeli zabieg trwał < 20 min.
• 30 minut w innych przypadkach.
Problemy organizacyjne:
• Odwołanie zaplanowanej operacji z powodu zajęcia
sali w celu wykonania nagłego zabiegu(32%)
• Brak personelu: pielęgniarek (20%), anestezjologów
(7%)
• Braki w dokumentacji operacyjnej pacjenta (12%)

• Oczekiwanie na chirurga, który nie został powiadomiony o operacji lub jest zajęty w innej sali operacyjnej (12%)
• Brak wolnych miejsc w oddziale pooperacyjnym
(10%).
Czas trwania anestezjologicznych przygotowao do
operacji zależy od:
– rozległości planowanej operacji,
– stanu ogólnego pacjenta,
– obowiązujących standardów,
– czynników mobilizujących do bardziej wytężonej
pracy.
Zaangażowanie anestezjologów ocenia się według
metody opartej na dwóch wskaźnikach:
– punktualność rozpoczęcia pierwszej operacji z planu,
– czas trwania przygotowania pacjenta do operacji.

Wnioski
1. Organizacja
2. Przerw między operacjami nie
da się wyeliminować i należy
je uwzględnić podczas konstruowania planu operacyjnego.
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Ręce jako źródło zakażeń szpitalnych

R
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Ręce personelu medycznego są podstawowym i najczęściej
używanym „narzędziem” w wykonywaniu czynności diagnostycznych i leczniczo-pielęgnacyjnych przy pacjentach. Jednocześnie
stanowią one najważniejszy wektor transmisji zakażeń szpitalnych.
Na nieumytych rękach znajduje się bowiem wiele groźnych, wysokoodpornych szczepów bakteryjnych. Związek poziomu higieny
rąk z częstotliwością występowania infekcji szpitalnych został wielokrotnie udowodniony jako silniejszy niż w przypadku innych aprobowanych praktyk szpitalnych (Larson E.: CID, 1999, 29, 1287).
Ze względu na to iż dłonie pełnią funkcję przekaźnika mikroorganizmów są czynnikiem zagrażającym zarówno personelowi medycznemu, jak i pacjentowi przebywającemu w placówce służby
zdrowia.
Możemy minimalizować ryzyko zakażenia przenoszonego
przez dłonie poprzez skuteczne mycie i dezynfekcję rąk oraz prawidłowo dobrane i stosowane środki ochronne takie jak rękawice
medyczne. Na skuteczność mycia i dezynfekcji rąk, wpływa wiele
czynników, takich jak: technika mycia i dezynfekcji, czas wykonywania w/w procedury, stosowane preparaty oraz wyposażenie stanowisk higienicznych (umywalki, baterie, ręczniki, dozowniki).
Poza wymienionymi czynnikami należy pamiętać o higienie
dyspenserów. Dozowniki muszą być regularnie myte, wyparzane
(dezynfekowane) i utrzymywane w idealnej czystości. Personel
z nich korzystający powinien pamiętać, że ramię dozownika może
być uciskane tylko i wyłącznie łokciem, nie palcami ręki lub dłonią
ani ręką w brudnej rękawiczce. Łokieć jest z reguły czyściejszy niż
dłoń, którą wykonuje się więcej czynności przy pacjentach. Dotykanie brudną dłonią lub palcami do ramienia dozownika jest przyczyną jego ciągłego infekowania, co może mieć wpływ na skuteczność wykonanej procedury mycia i dezynfekcji rąk. Zastosowanie
dozowników elektronicznych z wkładami jednorazowego użycia zapobiega kontaminacji sprzętu (wszystkie elementy kontaktujące się
bezpośrednio ze środkiem dezynfekcyjnym są częścią jednorazowego wkładu). Zaletą tych dyspenserów jest korzystanie z preparatów do mycia i dezynfekcji przez podłożenie ręki pod dozownik,
który w tym momencie uruchamia się i dozuje odpowiednią (1,5 ml
ilość mieszcząca się w zagłębieniu dłoni) porcję środka myjącego
lub dezynfekcyjnego. Jest to bardzo ważny element w proﬁlaktyce
zakażeń – nie ma konieczności ścisłego nadzorowania personelu
jak w przypadku stosowania dozowników łokciowych. Rurka ułatwiająca dozowanie preparatu myjącego lub dezynfekcyjnego jest
połączona z jednorazową torebką z preparatem myjącym/dezyn-

fekcyjnym co zapewnia higieniczne korzystanie
z preparatów do mycia i dezynfekcji rąk. Kolejną
zaletą dozowników elektronicznych jest zamknięcie na kluczyk zabezpieczające przed ingerencją
osób niepowołanych.
W placówkach medycznych powszechnie wykorzystywana jest metoda ochrony rąk personelu
przez stosowanie jednorazowych rękawiczek. Rękawiczki chirurgiczne spełniają istotną rolę w zakresie ochrony mikrobiologicznej. Stanowią one
ochronę dla pacjenta, zabezpieczając go przed
kontaktem z ﬂorą stałą i przejściową rąk personelu
medycznego oraz dla personelu medycznego zabezpieczając go przed zakażeniem od chorych.
Najnowszym rozwiązaniem w zakresie ochrony przeciwdrobnoustrojowej są sterylne rękawice chirurgiczne pokryte w swojej
wewnętrznej warstwie chlorheksydyną, która ma działanie wirusoi bakteriobójcze.
Po nałożeniu rękawic dłoń pokrywa się rodzajem. „ﬁlmu ochronnego”, który zabezpiecza użytkownika przed kontaminacją. Badania kliniczne wykazały, że wewnętrzna warstwa chlorheksydyny w rękawicy zabija do 99,9% wirusów i bakterii, które zdołały przedostać się przez materiał rękawicy. Jest to bardzo istotne
ze względu na fakt, iż bariera jaką stanowią rękawice chirurgiczne
jest bardzo często przerywana w sposób niezauważalny dla użytkownika. Ilość przypadków (w zależności od metodyki badań),
w których użytkownik nie zauważa przerwania bariery jaką jest rękawica chirurgiczna sięga nawet 83%.(Thomas S., Agarwal M., Mehta
G.; Intraoperative glove perforation – single versus double gloving
protection against skin contamination. Postgrad Med J. 2001;77:
458-460)
Mikrouszkodzenia następują przy każdym rodzaju zabiegu
chirurgicznego, od zabiegów laparoskopowych po zabiegi kardiochirurgiczne (jedna z większych grup ryzyka) i ortopedyczne. Uszkodzenia rękawic następują w skutek naprężeń materiału, kontaktu z kośćmi, kontaktu
z płynami, narzędziami lub poprzez zakłucia igłą.
Innym rozwiązaniem zmniejszającym ryzyko zakażeń, jest stosowanie tzw. systemu podwójnego rękawic.
Stosowanie dwóch par rękawic chirurgicznych różniących się
kolorami zmniejsza do minimum ryzyko niezauważenia uszkodzenia rękawicy. W momencie uszkodzenia rękawicy zewnętrznej
i przedostania się przez nią krwi lub innego płynu, na rękawicy wewnętrznej tworzy się znacznik informujący o przebiciu rękawicy –
tym samym informujący o zmniejszeniu poziomu zabezpieczenia
operatora.
System podwójny ma również inne zalety. Badania kliniczne
wykazują, że przy stosowaniu systemu podwójnego, w momencie
zakłucia igłą na której znajduje się krew aż do 91% płynu zatrzymuje się na zewnętrznej rękawicy.
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Prezentowane rozwiązania w znaczący sposób przyczyniają
się do zwiększenia bezpieczeństwa pracowników służby zdrowia,
należy jednak pamiętać, że ich używanie nie zwalnia z obowiąz-

ku dokładnego mycia rąk zarówno przed
ich nałożeniem, jak i w następstwie ich
ściągnięcia. Dzięki właściwej higienie rąk
usuwane są drobnoustroje, które mogą
przedostawać się do warstw powierzchniowych rąk lub, przy zdejmowaniu rękawic, mogą zostać przeniesione na ręce.
(„Higiena, ochrona i pielęgnacja skóry ze
szczególnym uwzględnieniem skóry rąk”, A. Klimberg, J. T. Marcinkowski w „Higiena, proﬁlaktyka i organizacja w zawodach medycznych” pod red. J. T. Marcinkowskiego, Warszawa: Wydaw. Lekarskie PZWL; 2003).

lic. AGNIESZKA JASTRZĘBSKA

Pielęgniarka operacyjna w WCSKJ w Jeleniej Górze

Dym chirurgiczny

P

ersonel medyczny zatrudniony na blokach operacyjnych oraz pacjenci są rutynowo narażeni na
działanie dymu chirurgicznego i aerozoli powstających podczas pracy narzędzi elektrochirurgicznych
używanych do preparowania tkanek i homeostazy.
Do urządzeń tych zaliczamy:
• lasery chirurgiczne,
• generatory elektrochirurgiczne,
• noże ultradźwiękowe,
• elektryczne narzędzia do przyżegania,
• szybkoobrotowe wiertarki i pilniki.
Każde urządzenie emitujące ciepło może wytwarzać
dym i aerozole. Zabiegi podczas, których powstaje dym
i aerozole, mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia.

Co to jest dym chirurgiczny?
Dym chirurgiczny bywa określany różnymi nazwami, np. dym kauteryzacyjny, diatermiczny, aerozol, bioaerozol, opary, zanieczyszczenie powietrza, itp. .Jest
widoczny i wyczuwalny węchem. Dym chirurgiczny
powstaje w wyniku oddziaływania na tkankę narzędzi
mechanicznych lub emitujących ciepło, np. stosowanych do preparowania tkanek i homeostazy. Zarówno
widoczne, jak i wyczuwalne węchem składniki dymu są
gazowymi produktami niszczenia i odparowania białek
i tłuszczu wchodzącego w skład tkanek (Ott,1997)

W jaki sposób powstaje dym?
Podstawowym sposobem wykonania homeostazy
i preparowania tkanek podczas zabiegów chirurgicz-

nych jest użycie narzędzi wydzielających energię cieplną. Wszystkie one wydzielają ciepło, które umożliwia
chirurgowi uzyskanie zakładanego efektu lub jest skutkiem ubocznym ich pracy. Najczęściej wykorzystywanym urządzeniem w tej grupie jest generator elektrochirurgiczny, wytwarzający prąd o wysokiej częstotliwości (częstotliwość radiowa). Wykorzystuje się dwa podstawowe przebiegi prądu (tryby pracy) – cięcie, zwane
także odparowaniem oraz koagulację, zwaną przyżeganiem lub fulguracją. Ciągły przepływ prądu podgrzewa
zawartość komórek i prowadzi do jej wrzenia w temperaturze powyżej 100°C, w wyniku czego dochodzi
do rozerwania ich błon komórkowych (Luciano, 1994).
Płyn zawarty we wnętrzu komórek uchodzi w postaci
pary i porywając za sobą ich stała, rozpylaną zawartość
tworzy dym.
Drugim z najczęściej stosowanych urządzeń chirurgicznych emitujących energię cieplna są lasery. Lasery
silnie rozgrzewają miejsce działania wiązki, do temperatury 100-1000°C, w wyniku czego dochodzi do zagotowania zawartości komórek i ich eksplozji. Płyn komórkowy zmienia się w parę, która unosząc się, porywa
stałą zawartość komórki (Anderson, 2004).
Urządzenia laserowe i elektrochirurgiczne operują
wysokimi dawkami energii cieplnej i powodują uwolnienie zawartości komórek. Skład cząsteczkowy dymu
powstającego w wyniku działania tych urządzeń jest
bardzo podobny, co udokumentowano w publikacji
ECRI. Dzięki temu podobieństwu zasady regulujące
ewakuację dymu emitowanego przez urządzenia elektrochirurgiczne i noże laserowe mogą być jednakowe
(ECRI, 1990).
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Skład dymu chirurgicznego
Zupełnie niedawno stwierdzono, że składniki dymu
chirurgicznego stanowią uciążliwe i co gorsza, potencjalne rakotwórcze zanieczyszczenie. Barrett i Garber zidentyfikowali długą listę związków chemicznych
obecnych w dymie chirurgicznym. Dwa z nich budzą
największe zaniepokojenie akrylonitryl i cyjanowodór.
Akrylonitryl to lotna, bezbarwna substancja, wchłaniana
przez skórę i płuca. Uwalnia on cyjanowodór – toksyczny, bezbarwny gaz, także wchłaniany przez płuca, skórę
oraz przewód pokarmowy (Barrett, 2004).
Dym chirurgiczny jest składnikiem środowiska medycznego wszędzie tam, gdzie wykonywane są zabiegi
chirurgiczne lub inne procedury inwazyjne. Był opisywany jako składnik „zupy chemicznej” pojawiającej się
podczas okołooperacyjnej opieki medycznej. Jakość powietrza na salach operacyjnych jest problemem zauważalnym na całym świecie od trzech dziesięcioleci. Rothrock i McEwen dokonali podsumowania efektów tego
zainteresowania w latach 1975-1995 (Rothrock, 2007).

wychwycona (Ulmer, 2008). Pierwszym stopniem filtracji jest filtr wstępny wychwytujący cząsteczki o dużej
średnicy. Filtr ULPA to drugi stopień oczyszczania. Filtr
końcowy wykonany jest z węgla aktywnego, oczyszczającego powietrze ze szkodliwych związków chemicznych znajdujących się w dymie. Potrójny system filtrujący ma zmienną objętość chłonną celem dostosowania
się do różnych ilości wytwarzanego dymu.

Zalecane praktyki, wytyczne, standardy
i przepisy
Potrzeba usuwania i odpowiedniego filtrowania
dymu chirurgicznego jest dostrzegane na całym świecie w państwach dążących do zapewnienia bezpieczniejszego środowiska dla personelu zabiegowego i pacjentów. Bardzo ważną i istotną sprawą jest stosowanie
we wszystkich aparatach emitujących dym stosowanie
filtrów, które zabezpieczają pacjentów i personel medyczny, następną istotną sprawą jest opracowanie standardów i procedur postępowania.
lic. AGNIESZKA JASTRZĘBSKA

Najlepsze metody ochrony przed dymem
Przenośne systemy ewakuacji dymu są obecnie najbardziej wszechstronnym wyborem do sal operacyjnych.
Najskuteczniejsze z nich wyposażone są w potrójny
układ filtrujący z filtrem o bardzo wysokiej dokładności
filtracyjnej ULPA. Filtry ULPA wykonane są z materiału
filtrującego o dużej miąższości, wychwytujących cząsteczki o średnicy 0,12µm ze skutecznością 99,9999%.
Oznacza to że jedynie 1 cząstka na milion nie zostanie
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Protokół z IX Konferencji „Blok operacyjny – Pielęgniarstwo
operacyjne i anestezjologiczne w Polsce”
Konferencja odbyła się 27.10.2011 roku w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny
Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze. Organizatorami konferencji byli:
• Ewa Grabowska – oddziałowa bloku operacyjnego,
• lek. med. anestezjolog Jacek Barancewicz – kierownik
bloku operacyjnego,
• Adam Polak – pielęgniarz operacyjny,
• Karkonoskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek.
O godzinie 10.00 Ewa Grabowska powitała wszystkich uczestników konferencji, przedstawiła organizatorów, wykładowców oraz sponsorów.
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Następnie głos zabrali zaproszeni goście:
• Zbigniew Markiewicz – dyrektor ds. lecznictwa WCSKJ
w Jeleniej Górze
• Beata Bokiej – zastępca dyrektora ds. ekonomicznych
WCSKJ w Jeleniej Górze
• Krystyna Demkowicz – przewodnicząca Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze.
Pierwsza prezentacja dotyczyła dotychczasowej działalności Karkonoskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek, którą przedstawiła Ewa Grabowska.
Wykład ,,Tracheotomia przezskórna” przedstawił lek.
med. anestezjolog Krzysztof Missa. W ciekawy sposób
opowiedział o zabiegu tracheotomii, który jest wykonywany najczęściej na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.
O najnowszych trendach w chirurgii oka w swoim
wykładzie opowiedział dr Leszek Joński – ordynator oddziału okulistycznego WCSKJ. Mówił o postępie w wykonywaniu zabiegów okulistycznych, takich jak:
• fakomulsyfikacja – rozbijanie zaćmy ultradźwiekami,
• witrektomia – zabiegi wykonywane na siatkówce oka,
• zabiegi leczenia jaskry.
Przedstawił szeroką gamę soczewek, m.in. soczewki
multifokalne, umożliwiające widzenie z bliska i z daleka
jednocześnie bez konieczności noszenia okularów. Prezentację zakończył pokazem dwóch filmów.
Po sesji dr. Jońskiego, pielęgniarka Ewa Gajewska
przedstawiła procedury obowiązujące w sali operacyjnej
okulistycznej. Następnie specjalistki ds. mikrochirurgii
oka: Joanna Zapiór i Agnieszka Gawin z firmy Consultronix zaprezentowały jednorazowe narzędzia stosowane
w zabiegach okulistycznych, soczewki wewnątrzgałkowe
(soczewka Diffractiva) oraz nowość – olej do zasklepiania
rogówki bez konieczności używania szwów.
Prezenterką kolejnej sesji była Monika Kulczycka –
specjalista ds. rozwoju rynku – mikrobiolog. Temat jej
wykładu to ,,Zakażenia miejsca operacyjnego”. Główne
problemy, na które zwróciła uwagę, to prawidłowe usuwanie owłosienia miejsca operowanego, stosowanie folii
bakteriobójczej z roztworem jodoforu oraz barierowe obłożenia pola operacyjnego.
,,Racjonalne wykorzystanie czasu pracy w bloku operacyjnym” to temat wykładu lek. med. anestezjologa Jacka
Barancewicza – kierownika bloku operacyjnego WCSKJ.

Zwrócił on uwagę na szereg problemów wynikających ze
specyfiki pracy tego oddziału, tj.: liczba personelu, oczekiwanie na pacjenta, oczekiwanie na operatorów.
Pielęgniarka operacyjna WCSKJ lic. Dorota Mazur
w swojej sesji przedstawiła ,,Czynniki środowiska pracy
związane z wykonywaniem zawodu pielęgniarki operacyjnej oraz ich możliwe skutki dla zdrowia”. Wymieniła
i omówiła czynniki: fizyczne, chemiczne, biologiczne,
ergonomiczne i psychospołeczne.
Autorem kolejnej sesji była dr Izabela Wróblewska.
Bardzo interesująco opowiedziała o ,,Etycznych aspektach pracy pielęgniarki”. Poruszyła problemy takie jak:
badania prenatalne, aborcja, opieka nad niepełnosprawnymi, transplantologia, eutanazja, żałoba.
Wykład ,,Opakowania sterylizacyjne, a czas przechowywania materiału medycznego po sterylizacji” poprowadziła mgr Maria Kondycka-Kocór – kierownik centralnej sterylizacji WCSKJ. Przedstawiła normy, jakimi są regulowane procesy pakowania i sterylizacji. Wymieniła
rodzaje opakowań sterylizacyjnych oraz metody wyjaławiania sprzętu i materiałów opatrunkowych.
Po zakończeniu sesji wykładowych wystąpili przedstawiciele firm, które uczestniczyły w konferencji.
• Firma 3M przedstawiła prezentację na temat zapobiegania hipotermii podczas zabiegu operacyjnego przy
pomocy systemów do ogrzewania ciała pacjenta oraz
systemów do ogrzewania płynów.
• Firma Gammex zaprezentowała rękawice medyczne.
• Firma Magnus-Medical zaprezentowała kontenery sterylizacyjne, które są produkowane z materiałów używanych w przemyśle kosmicznym.
Głównym sponsorem konferencji była firma Consultronix specjalizująca się wytwarzaniem sprzętu, narzędzi
oraz innych materiałów stosowanych w mikrochirurgii
oka. Konferencja zakończyła się o godzinie 15:30.
Protokół sporządziła lic. Agnieszka Sierakowska
– pielęgniarka operacyjna WCSKJ

Składam serdeczne podziękowanie zespołowi operacyjnemu za zaangażowanie i udział w IX Konferencji
„Blok Operacyjny – Pielęgniarstwo operacyjne i anestezjologiczne w Polsce”, która odbyła się 27.10.2011 roku
w WCSKJ w Jeleniej Górze.
Ewa Grabowska

