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Bezpieczeństwo
przy inwazyjnych zabiegach wymagających
sterylnych warunków pracy

Anatomiczny kształt

Rolowany mankiet

Powierzchnia zewnętrzna rękawic
jest teksturowana dla zapewnienia
lepszego i bezpieczniejszego chwytu
i manipulacji narzędziami chirurgicznymi. Chropowatość całej roboczej
powierzchni dłoni zapobiega wyślizgiwaniu się instrumentów zarówno w
suchym jak i mokrym środowisku pola
operacyjnego.

Konstrukcja rękawic chirurgicznych,
odwzorowująca anatomiczny kształt
dłoni, pozwala na eliminację wszelkich
niepożądanych naprężeń i ucisków wywołujących zmęczenie rąk operatora
w trakcie wykonywanej procedury na
bloku operacyjnym, dopasowując się
idealnie do pracujących dłoni.

Mankiet rękawicy chirurgicznej zachodzący bezpośrednio na zakończenie
rękawa fartucha operacyjnego posiada
rolowany brzeg, zawinięty do środka
w taki sposób, aby nie pozwolić na
samoistne zwijanie i rolowanie w dół.
Rolowany brzeg rękawicy nie uciska
przedramienia operatora.

Szeroki wachlarz rozmiarów: 6,0 – 9,0.
Rękawice chirurgiczne spełniają wymagania Dyrektywy o Wyrobach Medycznych 93/42/EEC,
a wybrane modele spełniają również Dyrektywę o Środkach Ochrony Indywidualnej 89/686/EEC.
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Szanowni Państwo!

itam serdecznie w Nowym Roku 2018. Składam Państwu

W życzenia szczęśliwego, zdrowego Roku, wielu głębokich

i radosnych przeżyć, wewnętrznego spokoju, wytrwałości i satysfakcji w pracy, radości na każdy dzień. Realizacji postanowień,
spełnienia marzeń.
W tym wydaniu – a jest to już 21 numer Magazynu, który dociera
do Państwa rąk dzięki naszym stałym i nowym autorom – znajdziecie ciekawe artykuły z naszych dziedzin zabiegowych tj. alloplastyka, przepukliny ich rodzaje i sposoby zaopatrywania oraz
poznamy kolejnego wybitnego chirurga. Polecam także interesujący artykuł o przeszczepach w Polsce, których ciągle jest za mało.
Z przyjemnością informuję Państwa, że do grona naszych autorów dołączył Konrad Kędra, który napisał ciekawy artykuł o tętniaku tętnicy podkolanowej.
Ze swej strony zachęcam Państwa do pisania artykułów do
naszego magazynu, dzielmy się swoją wiedzą, a wiem że mamy
czym. Każdy może zgłosić swoje uwagi, propozycje, przygotować
tekst do publikacji. Wzmocnijmy nasz głos!
Z wyrazami szacunku
mgr Ewa Grabowska
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skopowej. Chirurgia dysponuje niezliczoną ilością skomplikowanego sprzętu, narzędzi chirurgicznych, materiałów
operacyjnych. Wymaga to od pielęgniarek nie tylko ciągłego
doskonalenia technik operacyjnych, ale także uważnego adaptowania wszelkich nowości, w zależności od potrzeb, przydatności i możliwości.
Pielęgniarstwo operacyjne jest specyficzna dziedziną
wiedzy medycznej, a bloki operacyjne reprezentują różny

Pielęgniarka operacyjna to ważna rola w zespole operacyjnym, to praca bez słów, to umiejętność współpracy
ze wszystkimi członkami zespołu.

Organizacja pracy w odniesieniu do zadań
pielęgniarki operacyjnej
mgr EWA GRABOWSKA

Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego
WCSKJ w Jeleniej Górze

lok operacyjny musi być tak zaplanowany i wyposażony,
aby zapewnić szybkie, bezpieczne i zgodnie z obowiązującymi procedurami wykonanie zabiegów operacyjnych,
zarówno planowych, jak i ostrodyżurowych.

B

Zaspokojenie potrzeb pacjenta wymaga od nas wysokiej jakości świadczonych usług. Musimy dokładać
starań, abyśmy wszyscy do perfekcji opanowali swoje
zadania. Każdemu pacjentowi należy zapewnić indywidualne traktowanie z należytą godnością oraz pełne
bezpieczeństwo.
Blok operacyjny/sala operacyjna powinna być także odpowiednio zarządzana oraz zapewnić bezpieczeństwo operowanego pacjenta i pracujących zespołów medycznych.
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Prawidłowa organizacja pracy to przede wszystkim rola
pielęgniarki/kierownika zarządzającego blokiem operacyjnym. Właściwa organizacja nie może opierać się na osobistych
uzdolnieniach lecz na stosowanych metodach, dlatego mówiąc
o aspektach organizacji i zarządzaniu należy podkreślić, iż nie
jest to sprawa wyłącznie predyspozycji lecz przede wszystkim
umiejętności i wiedzy.
Nieustanny postęp chirurgii zabiegowej zmusza do ciągłego, intensywnego szkolenia nas pielęgniarek operacyjnych w zakresie nowych technik zabiegowych. Nowoczesna
chirurgia nakierowana jest na minimalizację inwazyjności.
W każdej, bez wyjątków, dyscyplinie zabiegowej, minimalizacja realizuje się w technice operacyjnej, sprzęcie, materiałach
operacyjnych. Dotyczy to chirurgii otwartej, laparoskopowej,
endoskopowej oraz połączonych technik otwartej i laparo-

poziom nowoczesności. Nasze postępowanie powinno być
podporządkowane celowi nadrzędnemu jakim jest bezpieczeństwo operowanego pacjenta i całego zespołu operacyjnego
oraz wprowadzania opracowanych procedur i standardów
oraz planu zabiegów operacyjnych na dany dzień.
Dla dobrze funkcjonującego szpitala, organizowanie pracy
zespołów operacyjnych w bloku operacyjnym jest istotnym
zagadnieniem, szczególnie w okresie podejmowania starań
o otrzymanie akredytacji i oznacza, że szpital zapewnia
wysoką jakość świadczonych usług/świadczeń zdrowotnych.
Zaspokojenie potrzeb pacjenta wymaga od nas wysokiej
jakości świadczonych usług. Musimy dokładać starań, abyśmy
wszyscy do perfekcji opanowali swoje zadania. Każdemu
pacjentowi należy zapewnić indywidualne traktowanie z należytą godnością oraz pełne bezpieczeństwo.
Postęp medycyny zmusza nas do ciągłego, intensywnego
szkolenia w zakresie chirurgii zabiegowej. Praca pielęgniarki
obejmuje holistyczną opiekę nad pacjentem przebywającym
w bloku operacyjnym. Opieka nad pacjentem nie kończy
się przy drzwiach śluzy do sali operacyjnej, ale obejmuje
także przekazanie ważnych dla leczenia i opieki informacji
o pacjencie.
Partycypacja pracownicza pielęgniarki operacyjnej określa
jej zadania i przydatne informacje potrzebne do wykonania
zadania przed i po operacji.
Blok operacyjny ma określone zadania, aby były dobrze
wykonane, musi mieć odpowiednie, profesjonalne wyposażenie, a personel pielęgniarski posiadał specjalistyczne kwalifikacje w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Zadania
bloku muszą być realizowane w sposób bezpieczny, zgodnie
określonymi standardami i procedurami, które m.in. mówią
o ustaleniu regulaminu pracy bloku operacyjnego i odpowiedzialności personelu oraz regułach współdziałania zespołów
pielęgniarskich.
Praca w bloku operacyjnym musi mieć charakter zintegrowany, co przyczynia się do prawidłowej relacji lekarz–pielęgniarka operacyjna oraz dobrej współpracy członków tego
samego zespołu operującego.
Zaspokojenie potrzeb pacjenta wymaga od nas wysokiej
jakości świadczonych usług i zastosowanie techniki najlepiej
poznanej i opanowanej.
Pielęgniarka operacyjna to ważna rola w zespole operacyjnym, to praca bez słów, to umiejętność współpracy ze wszystkimi członkami zespołu. Instrumentariuszka zawsze powinna
w swojej pracy uwzględnić podstawowe działania takie jak
planowanie – czyli nakreślenie kierunku działania, umożliwiające zrealizowanie celów, uczestniczenie w pracy zespołu
operacyjnego z uwzględnieniem liczby zabiegów planowanych

i ostrodyżurowych. Następnie wykonanie niezbędnych czynności przed i po zabiegach operacyjnych.
Ważną czynnością w pracy jest organizowanie, które dotyczy nie tylko przygotowania sali operacyjnej przed zabiegami
operacyjnymi, mobilizacji zasobów ludzkich i materialnych
uczestniczących w procesie operacyjnym, ale również przygotowanie i wyposażenie sal w aparaturę i sprzęt specjalistyczny,
odpowiednie materiały opatrunkowe, szwy chirurgiczne,
mechaniczne , implanty. Istotne jest także prowadzenie czyli
wyznaczenie kierunków działania dla samej pielęgniarki operacyjnej jak i współpracowników, doprowadzenie do tego, by
zadania były realizowane poprzez harmonijnie funkcjonowanie zasobów i działań dla osiągnięcia pożądanych celów.
I na zakończenie ważną czynnością jest skontrolowanie,
czyli sprawdzenie przebiegu pracy i wykonania wyznaczonych
zadań zgodnie z założonym wcześniej planem.
Staranne i profesjonalne przygotowanie pielęgniarki operacyjnej i zespołu stanowi gwarancję bezpiecznego, prawnie
uregulowanego instrumentowania podczas zabiegu operacyjnego i będzie z pewnością wykładnią satysfakcji całego
zespołu operującego.

3

zabiegach ortopedycznych u seniorów należy bezwzględnie
prowadzić stałą kontrolę tętna na obwodzie operowanych
kończyn, a także ustawienia kończyny celem upewnienia się,
że nie doszło do zwichnięcia protezy.

Częstość powikłań w duże mierze zależy od jakości kości
chorego, stopnia zmian zwyrodnieniowych, trybu przeprowadzenia zabiegu, a także doświadczenia operatora.
Ważnym elementem jest monitorowanie bólu pooperacyjnego. Jest on wywołany przez chirurgiczne uszkodzenie
tkanek i pojawia się wtedy, gdy przestaje działać śródoperacyjna analgezja. Może on mieć różne nasilenie i być zróżnicowany osobniczo, jednak zawsze stanowi poważny czynnik
obciążający ogólny stan chorego, który powinien być skutecznie usunięty przez zespołu leczącego. Nieprawidłowo leczony
ból opóźnia rehabilitację, czas leczenia oraz pogarsza jakość
życia chorego. Walka z nim jest problematyczna także ze
względu na to, że jest on wrażeniem subiektywnym, a brak jest
przyrządów pomiarowych służących do obiektywnej oceny
jego natężenia.

Najczęstszym powikłaniem po alloplastyce jest choroba
zakrzepowo-zatorowa.

Opieka nad starszym pacjentem
po endoprotezie stawu biodrowego (cz. 2)
Opieka nad pacjentem po alloplastyce stawu biodrowego
dr n.med. IZABELA WRÓBLEWSKA, RENATA GRZEBNA, ZUZANNA WRÓBLEWSKA
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

pieka pielęgniarska nad chorym bezpośrednio po
zabiegu operacyjnym prowadzona jest początkowo przez
pielęgniarkę anestezjologiczną w sali wybudzeń bloku operacyjnego, a po wyrównaniu krążeniowo-oddechowym i po
powrocie świadomości chorego już na oddziale.

O

We wczesnym okresie po operacji szczególnie ważna jest
stała, systematyczna kontrola stanu świadomości (zachowanie logicznego kontaktu słownego, reakcja na bodźce
zewnętrzne), kontrolowanie tętna, wartości ciśnienia tętniczego, ujawnienie niedoborów płynowych, przedłużonego
działania leków użytych do znieczulenia, obserwacja wentylacji oraz barwy skóry i błon śluzowych pacjenta.
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We wczesnym okresie po operacji szczególnie ważna jest
stała, systematyczna kontrola stanu świadomości (zachowanie
logicznego kontaktu słownego, reakcja na bodźce zewnętrzne),
kontrolowanie tętna, wartości ciśnienia tętniczego, ujawnienie niedoborów płynowych, przedłużonego działania leków
użytych do znieczulenia, obserwacja wentylacji oraz barwy
skóry i błon śluzowych pacjenta. Ze względu na możliwość
pooperacyjnej niewydolności nerek oraz konieczność zapotrzebowania na płyny prowadzona jest kontrola diurezy. Po
zabiegu operacyjnym chory powinien oddać mocz w ciągu
pierwszych 6-8 godzin od momentu zakończenia operacji.
Obserwacji powinna także podlegać temperatura ciała
chorego, gdyż podwyższona może świadczyć o zabiegowych
powikłaniach anestezjologicznych lub chirurgicznych. Po

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego jest procedurą
stosunkowo bezpieczną, mimo to, tak jak przy każdym
zabiegu operacyjnym mogą wystąpić powikłania. Niektóre
z nich mogą być poważne, jednak większość z nich można
uniknąć lub je ograniczyć wprowadzając odpowiednie leczenie oraz wnikliwą pielęgniarska obserwację chorego. Częstość
powikłań w duże mierze zależy od jakości kości chorego,
stopnia zmian zwyrodnieniowych, trybu przeprowadzenia
zabiegu, a także doświadczenia operatora. Powikłania dzieli
się na śródoperacyjne oraz pooperacyjne wczesne i późne. Do
pierwszej grupy należą złamania lub przebicie trzonu kości
udowej przez trzpień endoprotezy, złamanie panewki kostnej przy wykonywaniu otworów dla cementu kostnego oraz
uszkodzenie nerwów i naczyń krwionośnych. Do powikłań
pooperacyjnych wczesnych zalicza się infekcje operowanego
stawu, żylną chorobę zatorowo-zakrzepową, zatorowość
płucną oraz zwichnięcie endoprotezy wynikające z jatrogennej
niezborności implantowanego stawu, osłabienia mięśni odwodzących biodro oraz złej terapii ułożeniowej. Określone pozycje ciała mogą spowodować, że nowa głowa stawu wyśliźnie
się z panewki protezy i przemieści poza nią. W celu zapobiegania takiej sytuacji choremu nie wolno zginać nogi w biodrze
powyżej kąta prostego, a w związku z tym siadać na niskich
siedzeniach i zakładać nogi na nogę. Natomiast konieczne jest
spanie z wałkiem między nogami. Jeśli dojdzie do zwichnięcia
protezy wówczas po nastawieniu stawu (w znieczuleniu ogólnym) może zaistnieć konieczność unieruchomienia biodra
w opatrunku gipsowym, zaś kolejne incydenty zwichnięć
mogą wymagać interwencji ortopedycznej.
W celu niedopuszczenia do powstania powikłań pooperacyjnych ze strony układu oddechowego należy stosować
wysokie ułożenie, oklepywanie klatki piersiowej oraz wczesne
uruchomienie pacjenta. W tym celu zachęca się seniora do
głębokich oddechów, które mają na celu rozszerzenie pęcherzyków płucnych i odkasływania zalegającej w drogach oddechowych wydzieliny.

Najczęstszym powikłaniem po alloplastyce jest choroba
zakrzepowo-zatorowa. Skrzepy pojawiające się w żyłach
kończyn dolnych powstają w wyniku braku ruchu w okresie
okołooperacyjnym, jak również w efekcie urazu naczyń żylnych
podczas operacji. W związku z wysokim ryzykiem lekarz powinien standardowo zalecić przyjmowanie leków zmniejszających
krzepliwość krwi w postaci heparyny drobnocząsteczkowej.
Dodatkowym zabezpieczeniem mogą być elastyczne pończochy
lub ciśnieniowe opaski kończyn dolnych oraz stosowanie ćwiczeń
zwiększających przepływ krwi przez żyły.

Leczenie chorych w ortopedii nakłada na pielęgniarki obowiązek profesjonalnego działania nie tylko
w zakresie pielęgnowania i rozpoznawania potrzeb
biopsychospołecznych, ale i zintegrowanego działania
prowadzącego do wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej.
Do częstych zdarzeń niepożądanych można także zaliczyć
infekcje bakteryjne, które często mają tragiczne konsekwencje.
Wczesne infekcje, rozwijające się w pierwszych miesiącach
po zabiegu, są najczęściej wynikiem niedopatrzenia w całym
ciągu czynności poprzedzających operację, podczas operacji
oraz w czasie pobytu pacjenta w szpitalu. Zakażenia mogą
dotyczyć rany w obrębie skóry oraz tkanek położonych głębiej,
bliżej protezy. Większość z nich udaje się skutecznie leczyć
antybiotykoterapią. W jej profilaktyce najważniejszy jest czas
działania - podanie antybiotyku 2 godzin przed przecięciem
skóry zmniejsza znacznie wskaźnik infekcji. U chorych poddawanych operacjom alloplastycznym najefektywniejsze obniżenie prawdopodobieństwa infekcji rany operacyjnej osiąga
się poprzez stosowanie 24-godzinnej, przedoperacyjnej profilaktyki zabezpieczenia przeciwbakteryjnego.

Jednym z najistotniejszych działań prowadzonych po
zabiegu endoprotezowania stawu biodrowego jest wczesna rehabilitacja, która powinna się rozpocząć w zerowej dobie pooperacyjnej.
Najważniejszymi późnymi powikłaniami po endoprotezoplastyce są: obluzowanie implantu, które zależy od techniki operacyjnej, aktywności fizycznej pacjenta, wagi ciała,
sposobu osadzania oraz typu endoprotezy. Sztuczny staw
z czasem może obluzować się w stosunku do otaczających
go kości i w tym wypadku operacja może być jedyną metodą
rozwiązania zaistniałego problemu. Do powikłań z tej grupy
zalicza się także zużycie wkładki polietylowej (najsłabsze
ogniwo endoprotezy), skostnienia okołostawowe, pęknięcie
lub złamanie kości udowej, uczulenia na metal, dolegliwości
bólowe oraz późne infekcje stawu biodrowego. Powikłania
późne mogą ujawnić się niekiedy nawet w kilka lat po operacji
i są niejednokrotnie wskazaniem do częściowej lub całkowitej
wymiany endoprotezy, a z czasem do jej usunięcia w całości.
Sytuacja ta niestety opóźnia okres powrotu do pełnej sprawności ruchowej lub wręcz ją uniemożliwia.
Zespół pielęgniarski swoją wiedzą i znajomością powikłań pooperacyjnych, a także umiejętnością ich rozpoznawania, może w znaczący sposób wpływać na stan seniora i jego
dalsze rokowanie. Leczenie chorych w ortopedii nakłada na
pielęgniarki obowiązek profesjonalnego działania nie tylko
w zakresie pielęgnowania i rozpoznawania potrzeb biopsychospołecznych, ale i zintegrowanego działania prowadzącego do
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wczesnej rehabilitacji pooperacyjnej. Aby to osiągnąć każda
pielęgniarka musi znać anatomię narządu ruchu, mieć wiedzę
na temat etiologii i patogenezy chorób, zasad podstawowych
zabiegów operacyjnych, zapobiegania rozwojowi zniekształceń narządu ruchu oraz nauki chodzenia, a także problemów
psychologicznych pacjenta. Jednocześnie należy pamiętać,
że postępowanie pooperacyjne musi ulegać indywidualnym
zmianom zależnym od ogólnego stanu pacjenta, współistniejących chorób i rozwiązań operacyjnych.

W 3 i 4 dobie kontynuuje się ćwiczenia z poprzednich
dni oraz naukę samodzielnego wstawania. Dodatkowo
wprowadza się ćwiczenia czynne wspomagane, zwiększające zakres ruchów zgięcia, odwodzenia i przywodzenia oraz siadania w łóżku za pomocą drabinek.
Szczególną ostrożność trzeba zachować w czasie przenoszenia i transportu chorego z sali na oddział, ponieważ nie
ma on jeszcze własnej kontroli nad operowanym biodrem.
W tej sytuacji niewłaściwa pozycja kończyny, a zwłaszcza
forsowanie jej przywiedzenia połączone z rotacją zewnętrzną
uda, może spowodować zwichnięcie stawu. Łóżko dla pacjenta
powinno być wyposażone w twardy materac, ramę, uchwyty
i trapez. Zadaniem pielęgniarki jest także nauka korzystania
z tych pomocy, tak aby senior starał się być jak najszybciej
samodzielny. Kończynę zabezpiecza się przed nadmierną rotacją wewnętrzną i zewnętrzną stosując odpowiednie pomoce
ortopedyczne (kliny, worki z piaskiem, poduszki).

Przed wyjściem ze szpitala do domu chory powinien
w pełni opanować umiejętność prawidłowego posługiwania się kulami, co ma istotne znaczenie dla skutecznego odciążenia i ochrony operowanego stawu.
Jednym z najistotniejszych działań prowadzonych po
zabiegu endoprotezowania stawu biodrowego jest wczesna
rehabilitacja, która powinna się rozpocząć w zerowej dobie
pooperacyjnej. Jej celem jest ochrona protezy przed zwichnięciem, możliwe pełne odzyskanie utraconych sprawności
w przejściowych lub przewlekłych stanach patologii, a także
podnoszenie wydolności pacjentów pod kątem zdrowotnym,
społecznym i zawodowym. Niezbędnym warunkiem skutecznego leczenia usprawniającego jest wola współpracy pacjenta
z zespołem rehabilitacyjnym, który stosuje dawkowany i określony indywidualnie rodzaj ruchu.
W dobie zerowej pacjent powinien wykonywać czynne
ćwiczenia stóp oraz ćwiczenia oddechowe (co godzinę 10
głębokich wdechów nosem z równoczesnym unoszeniem
ramion oraz wydech ustami z opuszczeniem ramion). Po
ustąpieniu znieczulenia i powrocie napięcia mięśniowego
jako pierwsze wprowadzone są ćwiczenia izometryczne
mięśni pośladkowych i czworogłowego uda. Mają one na celu
nauczenie chorego dynamicznej stabilizacji układu panewkagłowa endoprotezy przed każdą zmianą pozycji operowanej
kończyny. W pierwszej dobie pooperacyjnej kontynuuje się
ćwiczenia oddechowe, które mają na celu zapobieżenie zalegania wydzieliny w drzewie oskrzelowym. Jej nadmierna ilość
pogarsza wentylację i może prowadzić do zapalenia płuc, co
szczególnie dotyczy osób w podeszłym wieku. W dalszym
ciągu kontynuuje się także ćwiczenia izometryczne mięśni
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brzucha, pośladków, ud i podudzi. W kolejnych dwóch dobach
prowadzone są ćwiczenia wymagające intensywniejszego
wysiłku (ćwiczenia czynne zginania i prostowania kończyny
w operowanym stawie). Podczas tych ruchów pięta operowanej kończyny musi przesuwać się po podłożu lub śliskiej
powierzchni, ale nie do większego zgięcia niż 90˚ w stawie
biodrowym. Jeżeli któreś z ćwiczeń jest dla chorego bolesne,
należy odroczyć jego wykonywanie.
Stopniową pionizację pacjent rozpoczyna od siadania
na brzegu łóżka, opierając się na kończynie nieoperowanej.
Zaleca się mu ćwiczenia zginania i prostowania kolana, dodatkowo prowadząc ćwiczenia rozluźniające, czynne wolne kończyn górnych i nieoperowanej kończyny dolnej. Następnym
etapem jest pionizacja przyłóżkowa, gdzie na początku pacjent
staje za pomocą balkonika.
W 3 i 4 dobie kontynuuje się ćwiczenia z poprzednich dni
oraz naukę samodzielnego wstawania. Dodatkowo wprowadza
się ćwiczenia czynne wspomagane, zwiększające zakres ruchów
zgięcia, odwodzenia i przywodzenia oraz siadania w łóżku za
pomocą drabinek. Pacjent powinien zmieniać pozycje do leżenia przodem i bokiem. Przy czym w leżeniu na boku zdrowym

pomiędzy kończynami dolnymi układa się klin lub wałek, aby
zapobiec nadmiernemu przywodzeniu w stawie biodrowym.
Senior powinien być pionizowany przy balkoniku lub
z użyciem kul, z pełnym odciążeniem operowanej kończyny.
O rozpoczęciu chodzenia i wielkości obciążenia kończyny
decyduje ortopeda. W przypadku endoprotezy cementowej chodzenie o kulach trwa 1,5 miesiąca, a po implantacji
endoprotezy bezcementowej zalecane jest chodzenie o kulach
przez 3 miesiące. Chory może chodzić bez kul wówczas, gdy
nie występuje ból przy obciążeniu operowanej kończyny,
siła mięśni jest dobra oraz ma prawidłowy stereotyp ruchu.
Obciążenie kończyny operowanej wykonuje się metodą stykową. Pacjentowi przedstawiony jest wzorzec chodu zwany
„pięta-palce”, który jest ważny w procesie odzyskiwania normalnej siły mięśniowej. Jest to wzorzec prawidłowego chodu
pozwalający na trening mięśni osłabionych w okresie zaburzeń
chodu spowodowanego chorobą zwyrodnieniową stawów.
Przed rozpoczęciem czynnej pionizacji należy uzyskać
odpowiednie zakresy ruchów poszczególnych stawów kończyn
dolnych oraz usprawniać czucie głębokie. Czucie to poprawia
się poprzez dociskanie operowaną kończyną piłki do podłoża.

W 5 dzień po operacji, poza kontynuacją ćwiczeń z poprzednich dni, chory powinien już siadać w łóżku ze spuszczonymi
nogami oraz wykonywać czynne zginanie i prostowanie stawu
kolanowego w siadzie i w pozycji leżącej, a także ćwiczenia
czynne wspomagane zwiększające zakres ruchów zgięcia,
wyprostu, odwiedzenia i przywodzenia w stawie biodrowym.
W tym czasie prowadzone są również ćwiczenia oporowe zgięcia grzbietowego stopy i izometryczne mięśnia czworogłowego uda. Podczas napięcia mięśni zgina się stopę grzbietowo
i jednocześnie ściska wałek umieszczony pomiędzy stawami
kolanowymi. W tym dniu rozpoczyna się też naukę chodzenia po schodach z kulami. Można ją rozpocząć wówczas, gdy
nie występują dolegliwości bólowe, a pacjent ma dobrą siłę
mięśnia czworogłowego, który stabilizuje od przodu kolano,
a czynne zgięcie biodra wynosi co najmniej 90˚.
Po 5–7 dniach od operacji senior jest wypisywany
z oddziału ortopedycznego na oddział rehabilitacyjny w celu
dalszego usprawniania. Przebywa tam około 3 tygodni, co
rodzina pacjenta może wykorzystać na przygotowanie mieszkania do prawidłowego funkcjonowania w nim pacjenta.
Przed wyjściem ze szpitala do domu chory powinien
w pełni opanować umiejętność prawidłowego posługiwania
się kulami, co ma istotne znaczenie dla skutecznego odciążenia i ochrony operowanego stawu. W chwili opuszczenia
szpitala chory musi być zdolny do samodzielnego chodzenia
po schodach bez pomocy drugiej osoby, wykorzystując jedynie do tego celu kule łokciowe.
Ochrona operowanego stawu, równoznaczna z ochroną
implantowanej endoprotezy, musi być realizowana z całą
konsekwencją także w warunkach życia domowego. Pacjent
musi zdawać sobie sprawę z tego, że nawet najprostsze czynności życiowe wykonywane codziennie w warunkach domowych mogą łączyć się z niekorzystnymi przeciążeniami
operowanego stawu, co przy wielokrotnym ich powtarzaniu
może wywierać ujemny wpływ na przetrwanie endoprotezy.
W związku z tym łóżko chorego powinno być na tyle wysokie, aby pacjent, gdy usiądzie na jego brzegu dotykał stopami
podłogi. W łazience powinny być zamontowane uchwyty ułatwiające siadanie i wstawanie, a wannę i prysznic zaopatrza
się w siedziska, poręcze i maty antypoślizgowe.
Jeśli senior będzie przestrzegał zaleceń lekarskich, dbał
o utrzymanie masy ciała w granicach normy fizjologicznej,
wystrzegał się dźwigania ciężkich przedmiotów, długotrwałego stania, unikał pozycji kucznej, prowadzenia niektórych
prac domowych w pozycji klęczącej i posługiwał się kulami/
laską w czasie chodzenia na większe odległości skutecznie
ochroni sztuczny staw biodrowy przed nadmiernymi obciążeniami i przedwczesnym zużyciem endoprotezy.
Powszechnie uważa się, że czas powrotu chorych do
aktywności po omawianym zabiegu powinien nastąpić średnio po 3-6 miesiącach. Jednak jego wydłużenie pozwala osobie
w podeszłym wieku na poprawę siły mięśniowej, zakresu
ruchu, równowagi i koordynacji, kontrolę prawidłowego
wzorca chodu, bez zwiększania ryzyka pojawienia się na nowo
dolegliwości bólowych, zwichnięć, obluzowania protezy lub
innych powikłań. Jeżeli konieczne warunki zostaną spełnione
chory może bezpiecznie rozpocząć aktywność fizyczną, co
jednak powinno być uzależnione od możliwości i predyspozycji seniora i traktowane indywidualnie.
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Wybitni chirurdzy AQL – czym jest?
Ludwik Antoni Rydygier (1850-1920)

Jak interpretować jego wartości?

udwik Rydygier urodził się 21 sierpnia 1850
roku w Dusocinie w powiecie grudziądzkim. Był synem
Elżbiety z domu Koenig i Karola
Ferdynanda Riedigera, właściciela majątku Dusocin w ówczesnym zaborze pruskim. Naukę
rozpoczął w szkole przykatedralnej Collegium Marinarum
w Pelpinie (woj. pomorskie),
następnie uczęszczał w latach 1859-1861 oraz do gimnazjum
w Chojnicach. W gimnazjum w Chełmnie zdał maturę w 1869
roku. Studia medyczne rozpoczął w 1869 w Krakowie i kontynuował je na Uniwersytecie w Greifswaldzie.

mgr MAREK WAIS

L

Ze względu na polskie pochodzenie Ludwik kończąc
studia samowolnie zmienił nazwisko na spolszczone Rydygier.
Dyplom lekarza uzyskał w 1873 roku, a rok później obronił
pracę doktorską. Po studiach przeniósł się do Chełmna, gdzie
przez krótki czas pracował w Szpitalu Najświętszej Panny
i prowadził prywatną praktykę. W 1878 roku obronił pracę
habilitacyjną w Jenie, gdzie przez pewien czas był zatrudniony
jako asystent kliniki chirurgii. Ludwik Rydygier starał się również o objęcie katedry chirurgii Uniwersytetu Jagiellońskiego
w 1881 roku, jednak stanowisko to uzyskał Jan MikuliczRadecki dzięki poparciu Theodora Billrotha z Wiednia. Po
przeniesieniu się Mikulicza-Redeckiego do Królewca w 1887
roku Ludwik objął katedrę chirurgiczną UJ. Dziesięć lat
później zaakceptował propozycję objęcia Katedry i Kliniki
Chirurgii Uniwersytetu Lwowskiego i został tam profesorem.
W roku 1889 Rydygier zorganizował pierwszy w Polsce
zjazd chirurgiczny. W czasie I Wojny Światowej kierował
szpitalem wojskowym w Brnie. Po powrocie do Lwowa walczył w jego obronie z Ukraińcami w listopadzie 1918 roku.
Był między innymi szefem sanitarnym Dowództwa Okręgu
Generalnego „Pomorze” oraz konsultantem i naczelnym chirurgiem Dowództwa „Wschód”. Za swoje zasługi dosłużył się
stopnia generała brygady.

PRODUCT MANAGER MERCATOR MEDICAL S.A.

AQL (Acceptance Quality Limit po ang.) czyli Limit
Akceptowalnej Jakości jest parametrem zdefiniowanym
przez standard ISO 2859-1 wykorzystywanym podczas
inspekcji towarów.
W praktyce AQL stanowi maksymalny poziom defektów
(maksymalną ilość produktów wadliwych w partii produkcyjnej),
który podczas inspekcji może być zaakceptowany jako standardowa ilość. W skrócie możemy zatem stwierdzić, że im niższa
wartość AQL tym lepiej, a oznacza to, że producent deklaruje
niższe prawdopodobieństwo wystąpienia wadliwych produktów.
JAK OKREŚLA SIĘ WARTOŚĆ AQL?
W celu określenia wartości AQL należy odnieść się do
„Tabeli AQL”, które oznaczają po pierwsze ile próbek należy
przebadać z danej partii produkcyjnej oraz ile maksymalnie błędów może w tej (badanej) grupie wystąpić, aby móc
nadać określoną wartość AQL. Najlepiej widoczne to będzie
na przykładzie:
Dystrybutor otrzymuje dostawę rękawic chirurgicznych
w wielkości 25.000 sztuk. Aby określić AQL dla tej partii produktu należy skorzystać z poniższych tabel AQL:
Wielkości dostawy – 25.000 sztuk mieści się w przedziale
10.001-35.000 (zaznaczone na czerwono). Zgodnie z normą
EN 455-1 określającą „Wymagania i badania na nieobecność
dziur (Poziom AQL)” rękawice badamy według kontroli standardowej poziom I, czyli jak wynika z poniższej tabeli kodem
inspekcji dla dostawy rękawic z przedziału 10.001-35.000
będzie „K”(zaznaczone na zielono).

Po ustaleniu kodu inspekcji, przechodzimy do drugiej
tabeli AQL wskazującej jaką ilość próbek z naszej dostawy należy
przebadać na nieobecność dziur (zaznaczone na czerwono):
Jeśli w tej konkretnej próbie (125 sztuk) osiągniemy wynik
2 wadliwych próbek, wówczas AQL dla tych rękawic (w tej
ilości produkcji) wyniesie 0,65 (zaznaczone na zielono). Przy
wystąpieniu 3 wadliwych produktów mówilibyśmy już o AQL
1,0 (kolejnym w tabeli). Pierwsza cyfra oznacza maksymalną
akceptowalną ilość wad (np. 2 dla AQL 0,65 w omawianym
przypadku), druga to wartość, przy której próba nie spełnia
parametrów dla danej wartości AQL (np. 3 dla AQL 0,65
w omawianym przypadku).
AQL w odniesieniu do rękawic medycznych
Poziom AQL w normie EN 455-1 bada się przy pomocy
testu wodnego. W praktyce oznacza to, że każdą badaną rękawicę (próbę statystyczną) należy napełnić 1000 ml wody, aby
określić obecność dziur. Taki test pozwala na identyfikację
perforacji na poziomie 25-50 µm.

Zgodnie z normą EN 455-1, aby rękawice mogły być uznawane za wyrób medyczny, ich AQL nie może być wyższy niż 1,5.
W przypadku rękawic chirurgicznych często spotkać możemy
produkty o bardziej restrykcyjnej wartości AQL, poniżej 1,0.
Słuszną jest teza, że „Im niższy poziom AQL tym bezpieczniejsze rękawice” jednak o ile szczelność na poziomie 25-50 µm
jest istotną cechą, w kontekście codziennej pracy w warunkach szpitalnych, to należy mieć na uwadze, że patogeny
krwiopochodne, stanowiące największe zagrożenia, mają
wymiary o wiele mniejsze – dla przykładu wirus HIV ok. 0,11
µm, wirus HBV ok. 0,047 µm, zaś HCV 0,038 µm. Odporność
na te i inne patogeny krwiopochodne określa norma ASTMF
1671, w której odporność rękawic na przenikanie bada się przy
pomocy bakteriofagu Phi-X 174 o wielkości 0,027 µm (a więc
mniejszego niż wymienione wirusy). Badania według normy
ASTMF 1671 dają zdecydowanie większą pewność i bezpieczeństwo w odniesieniu do codziennej pracy na oddziałach
oraz blokach operacyjnych.

Ludwik Rydygier w roku 1880 roku przeprowadził pierwszy w Polsce zabieg wycięcia odźwiernika z powodu raka
żołądka, a rok później pierwszy na świecie zabieg resekcji
żołądka z powodu owrzodzenia. W 1884 wprowadził własną
metodę leczenia choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy
za pomocą zespolenia żołądkowo-jelitowego.
Profesor Rydygier był również autorem innych znanych
technik chirurgicznych, niektórych stosowanych do dnia dzisiejszego. Zmarł nagle 25 czerwca 1920 roku. Jego szczątki
znajdują się na Cmentarzu Obrońców Lwowa w kwaterze
dowódców.
dr n. med. OSKAR PELZER
I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Ordynator: dr n. med. Kazimierz Pichlak
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ngielski termin „aneurysm" (pl. tętniak) pochodzi od
greckiego słowa „aneurynein”, czyli poszerzać. Tętniak
jest to miejscowe poszerzenie obwodu tętnicy, który dla
większości naczyń można rozpoznać przy powiększeniu się
obwodu naczynia o 50% wartości normalnej (wyjątkiem od
tej reguły jest tętniak aorty brzusznej, którego rozpoznaje się
przy szerokości 3 cm).

A

Tętniak tętnicy podkolanowej jest najczęstszym tętniakiem
tętnic obwodowych, występujący u ok. 1% populacji. Mimo że
ciągle nie do końca wiadomo dlaczego tętniaki podkolanowe
powstają, istnieją pewne czynniki ryzyka, które zwiększają
prawdopodobieństwo jego wystąpienia. Jednym z głównych
czynników ryzyka jest płeć męska. Związane jest to z faktem że
ponad 90% tętniaków podkolanowych rozwija się u mężczyzn.
Drugim ważnym czynnikiem jest wiek, ponieważ większość
tętniaków występuje u pacjentów powyżej 55 roku życia. Inne
to m.in. nadciśnienie tętnicze, nikotynizm, występowanie tętniaków innych naczyń czy występowanie tętniaków w rodzinie. Warto wspomnieć, ze u połowy pacjentów z tętniakiem
tętnicy podkolanowej po jednej stronie, w ok. 50% przypadków współistnieje lub rozwinie się on także po stronie drugiej.

bie podudzia, takie jak ochłodzenie kończyny, utrata tętna
na obwodzie, ostry ból w obrębie niedokrwionego obszaru
oraz parestezje. Takie same objawy może dać oderwanie się
zakrzepu i zator dystalnego odcinka tętnicy podkolanowej.
Mniejsze zatory zamykają odgałęzienia tętnicy podkolanowej
i bardziej dystalnych naczyń, powodując obwodowe obszary
zasinienia i niedokrwienia palców (blue toe syndrome),
pogarszając dopływ krwi do kończyny, i spowalniając jej przepływ, co przyspiesza proces wykrzepiania się tętniaka. Objawy
uciskowe są charakterystyczne dla dużych tętniaków i należą
do nich miedzy innymi uczucie rozpierania w dole podkolanowym, objawy neurologiczne w zakresie nerwu kulszowego lub piszczelowego oraz obrzęk kończyny spowodowany
uciskiem żyły podkolanowej. Stosunkowo rzadkie pękniecie
tętniaka objawia się ostrym bólem i krwawieniem do dołu
podkolanowego.

Objawy występują u 60-70% pacjentów z tętniakiem tętnicy podkolanowej. U pozostałych 30-40% tętniak nie daje
żadnych objawów, a rozpoznany zostaje przypadkiem podczas rutynowych badań obrazowych, wykonywanych z innych
wskazań, np. w badaniu USG przy podejrzeniu torbieli Bakera
lub podczas angiografii TK u pacjentów z podejrzeniem przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych.

Tętniak tętnicy podkolanowej w badaniu angio-TK (WCSKJ)

Tętniak tętnicy podkolanowej w badaniu USG doppler (WCSKJ)

Tętniak tętnicy podkolanowej
dr n. med. RYSZARD KĘDRA, KONRAD KĘDRA
II Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
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Objawy mogą wynikać z wykrzepiania się tętniaka, ucisku
powiększającego się worka na sąsiednie struktury w ciasnym
dole podkolanowym lub, rzadziej, z jego pęknięcia. Najczęściej
stopniowe zamykanie światła tętnicy podkolanowej prowadzi do nasilających się objawów przewlekłego niedokrwienia kończyny, z objawami chromania przestankowego.
Charakterystyczne może w tym wypadku być obecne tętno
na stopie. Z kolei szybko postępująca zakrzepica powoduje
objawy ostrego niedokrwienia kończyny dolnej w obrę-

Dramatyczne nieraz objawy ostrego niedokrwienia kończyny spowodowane przez wykrzepionego tętniaka tętnicy
podkolanowej wynikają z anatomii dołu podkolanowego.
Tętnica podkolanowa stanowi bezpośrednie przedłużenie
tętnicy udowej powierzchownej, która wychodząc z kanału
Huntera przez rozwór przywodzicieli wchodzi do dołu podkolanowego, aby następnie na poziomie guzowatości piszczelowej poniżej stawu kolanowego podzielić się na tętnicę
piszczelową przednią i tylną. Tętnica podkolanowa stanowi
przez to jedyne naczynie, które doprowadza krew z uda na
podudzie, a potencjał wytworzenia się krążenia obocznego
w obszarze dołu podkolanowego jest słaby. Dlatego zmiany
ograniczające przepływ krwi w tętnicy podkolanowej bedą
zawsze grozić utratą kończyny poniżej uda.
Leczenie tętniaka podkolanowego jest wyłącznie zabiegowe. Wskazaniem do jego rozpoczęcia jest wystąpienie
objawów lub, w przypadku ich braku, rozmiar tętniaka. Tak
jak pierwsze wskazanie nie budzi żadnych wątpliwości, tak
w ostatnich latach pojawiły się spory na temat wielkości, przy
której należy operować tętniaka podkolanowego. Wydaje się,
że obwód tętniaka przekraczający 3 cm jest bezwzględnym
wskazaniem do zabiegu z powodu dużej szansy jego wykrze11

pienia i utraty kończyny. Kontrowersje wzbudza natomiast
obwód zawierający się w przedziale miedzy 2 a 3 cm. Jeszcze
do niedawna wszystkie bezobjawowe tętniaki tętnicy podkolanowej mające obwód równy lub większy niż 2 cm były
poddawane operacji naprawczej. Obecnie jednak wskazuje
się na zalety monitorowania tych pacjentów, zwłaszcza jeżeli
w obrazie USG nie jest widoczna balotująca skrzeplina oraz
nie ma innych czynników ryzyka, takich jak kręta tętnicy podkolanowej, brak tętna na obwodzie kończyny, spowolnienie
przepływu krwi w tętnicy podkolanowej lub inne stany predysponujące do zakrzepicy. Tętniaki bezobjawowe o szerokości mniejszej niż 2 cm są poddawane obserwacji, przy czym
kontrolne badanie USG przy tętniakach mniejszych niż 1,7
cm powinno się odbyć co 12 miesięcy, a przy równych lub
większych niż 1,7 cm co 6 miesięcy.

zabezpieczeniu proksymalnego i dystalnego odcinka tętnicy
podkolanowej, otwiera się światło tętniaka i wszczepia protezę
naczyniową lub pomost żylny koniec do końca.

Zbrojona proteza PTFE wszczepiona do tętnicy podkolanowej

Rodzaje zabiegów otwartych

Leczenie zabiegowe może polegać na otwartej operacji
z wszczepieniem pomostu naczyniowego lub na małoinwazyjnym zabiegu wewnątrznaczyniowym z założeniem
stent-graftu do światła tętniaka. Rzadziej leczenie polega na
śródnaczyniowym podaniu środku trombolitycznego, które
rozpuszcza zakrzep w obrębie tętniaka i naczyń obwodowych.
Jednak jest to leczenie wyłącznie objawowe, poprawiające stopień ukrwienia kończyny. Czasami tromboliza stanowi pierwszy etap leczenia, który przygotowuje pacjenta do zabiegu
otwartego lub wewnątrznaczyniowego.
Pierwsze próby leczenie tętniaka tętnicy podkolanowej
poprzez zabieg otwarty były podejmowane juz w 300 roku
n.e. przez greckiego chirurga Antyllusa, i polegały na podwiązaniu szyi tętniaka. Istotą tego i wielu innych historycznych
zabiegów, które były wykonywane w następnych stuleciach
było sprowokowanie wytworzenia się krążenia obocznego,
jednak odsetek udanych zabiegów był bardzo niski. Pierwszy
zabieg z wycięciem tętniaka i użyciem pomostu żylnego przywracającego krążenie został opisany przez Goyanesa w 1906
roku, natomiast w 1969 Edwards opisał zabieg polegający na
wyłączeniu z krążenia tętniaka oraz wszczepienia pomostu
omijającego. Obecnie najczęściej wykonywanym zabiegiem
jest otwarcie światła tętniaka i wszycie protezy naczyniowej.
Zabieg jest wykonywany z dostępu tylnego przy pacjencie
leżącym na brzuchu. Po wykonaniu nacięcia preparuje się
dól podkolanowy, uważając na krzyżujący naczynia z przodu
nerw piszczelowy oraz na żyłę podkolanową, a następnie po
12

Po tym jak Juan Carlos Parodi w 1990 r. po raz pierwszy na
świecie wykonał endowaskularny zabieg naprawczy tętniaka
aorty brzusznej z założeniem stent-graftu aortalnego, zaczęto
zastanawiać się, czy można w ten sposób leczyć także tętniaki
tętnicy podkolanowej. I rzeczywiście, niecałe 4 lata później
Michael Marin i Frank Veith w Nowym Jorku po raz pierwszy zakładają do tętniaka tętnicy podkolanowej stentowany
graft z dostępu wewnątrznaczyniowego. Metoda ta jest równie
skuteczna co zabieg otwarty, a czasami jest metodą z wyboru,
zwłaszcza u pacjentów obciążonych internistycznie, u których
zabieg otwarty wiązałby się z większym ryzykiem zgonu okołooperacyjnego. Zabieg wykonuje się w znieczuleniu miejscowym, po którym uzyskuje się dostęp udowy i zakłada koszulę
naczyniową. Następnie, na sztywnym prowadniku wprowadzonym do tętnicy podkolanowej, wprowadza się system
implantujący stent-graft. Stent-graft jest stentem, który został
powleczony graftem, czyli protezą naczyniową. Gdy system
osiągnie prawidłowe położenie pod kontrolą fluoroskopii,
stent-graft jest następnie rozprężany, co przywraca prawidłowy, laminarny przepływ przez naczynie. Niestety nie każdy
tętniak tętnicy podkolanowej kwalifikuje się do takiego leczenia. W Oddziale Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej w Jeleniej
Górze wewnątrznaczyniowo leczone są tętniaki, w których
zarówno proksymalny odcinek naczynia przed tętniakiem,
jak i odcinek dystalny za nim, mają przynajmniej 2 cm długości. Ponadto dystalny odcinek tętnicy podkolanowej musi
być drożny, a średnica tętnicy udowej musi być wystarczajaco
duża, aby można było wprowadzić stent-graft.

Stent-graft przed wprowadzeniem do tętnicy udowej (WCSKJ)

WNIOSKI
Tętniak tętnicy podkolanowej jest groźnym schorzeniem,
bardzo łatwo mogącym doprowadzić do utraty kończyny lub
nawet życia, zwłaszcza podczas zabiegów wykonywanych ze
wskazań nagłych. Sprawę komplikuje także trudność w określeniu naturalnego przebiegu choroby u poszczególnych
pacjentów, jak również częsty brak jakichkolwiek objawów.
Wszystko to skłania do częstszego wykonywania przesiewowych badan USG, aby móc rozpoznawać tętniaki we wczesnym stadium, zanim dojdzie do jego wykrzepienia. Pozwoli
to wdrożyć planowe leczenie operacyjne bądź wewnątrznaczyniowe, które rokuje znacznie lepiej niż nagłe procedury.

Rozprężony stent-graft widoczny w obrazie fluoroskopowym (WCSKJ)
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Rodzaje głów w endoprotezach: A. Metalowa, B. Ceramiczna, C. Bipolarna [3]

PRZEBIEG OPERACJI

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego
Operacja wymiany stawu biodrowego jest jednym z najpopularniejszych zabiegów ortopedycznych.
Według danych z 2010 roku na 49 076 zabiegów endoprotezoplastyki 36 854 to zabiegi
endoprotezoplastyki stawu biodrowego [3]. Całkowita artoplastykę stawu biodrowego wykonuje się
najczęściej w zmianach zwyrodnieniowych biodra, chorobie reumatoidalnej, niedokrwiennej martwicy,
zmian pourazowych i innych schorzeniach stawu biodrowego [1].
Licencjat pielęgniarstwa MARCIN DOSKOCZ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

RODZAJE ENDOPROTEZ
Starszym typem jest jednoczęściowa endoproteza połowicza.
Składa się ona z metalowej głowy trwale zespolonej z trzpieniem
[4]. W tego typu endoprotezie trzpień jest mocowany do kanału
szpikowego za pomocą cementu lub bez niego.
Endoproteza połowicza bipolarna jest standardem przy leczeniu złamań szyjki kości udowej. W tego typu endoprotezie na
trzpieniu umocowanym cementowo lub bezcementowo w kości
udowej osadzona jest głowa połączona trwale z drugą większą
głową umieszczona w panewce własnej pacjenta.
Endoproteza całkowita polega na wymianie obu powierzchni
stawowych. Tego typu proteza może być cementowa lub bezcementowa. Cementowana stabilizowana jest w kości za pomocą
akrylowego cementu kostnego. Składa się z dwóch lub trzech
części. Panewkę zawsze wykonuje się z polietylenu, trzpień
z metalu, głowę z metalu lub ceramiki. Ma ona zastosowanie
u ludzi starszych ze znacznie obniżona masą kostną.
Bezcementowa jest stabilizowana mechanicznie w kości.
Składa się najczęściej z czterech części. Panewka jest wciskana,
wkręcana lub częściowo wkręcana i składa się z dwóch części –
metalowej czaszy i polietylenowego wkładu. Czasza pokryta jest
hydroksyapatytem, który umożliwia zrost kości z powierzchnią
czaszy lub porowatym tytanem. Wkład polietylenowy jest elementem, z którym współpracuje głowa endoprotezy. Część udowa
14

Rodzaje czaszy. A. bezcementowa typu press-fit z otworami na śruby, B.
bezcementowa, C. cementowana [3]

to trzpień, który jest pokryty tytanem, hydroksyapatytem lub
mieszanką obu.

Całkowita bezcementowa endoproteza stawu biodrowego
1. Przecięcie skalpelem tkanki skórnej oraz podskórnej nad
krętarzem większym w osi długiej kości udowej.
2. Założenie ostrych haków oraz, jeśli jest taka potrzeba,
przeprowadzenie hemostazy za pomocą diatermii.
3. Nacięcie skalpelem powięzi a następnie poszerzenie cięcia
nożyczkami.
4. Założenie haków Hohmanna.
5. Odsunięcie brzusznej części mięśnia obszernego i pośladkowego środkowego za pomocą raspatora.
6. Otwarcie i resekcja torebki stawu biodrowego za pomocą
skalpela na długim trzonku.
7. Odcięcie głowy kości udowej za pomocą piły oscylacyjnej
a następnie usunięcie jej za pomocą korkociągu.
8. Resekcja pozostałych części torebki stawowej.
9. Założenie haków panewkowych pod grzbietowy brzeg
panewki.
10. Usunięcie osteofitów z panewki.
11. Frezowanie panewki frezami różniącymi się o 2 mm, aż
do całkowitego pozbycia się chrząstki.
12. Sprawdzenie wielkości loży panewki za pomocą próbnika.
13. Po potwierdzeniu rozmiaru panewki z operatorem, wbicie
oryginalnego implantu w miejsce panewki.
14. Zmiana ułożenia kończyny operowanej i przygotowanie
się do poszerzenia jamy szpikowej.
15. Otwarcie jamy szpikowej małym dłutem lub inicjatorem.
16. Poszerzenie jamy szpikowej odpowiednimi raszplami.
17. Umieszczenie w jamie implantu o odpowiedniej wielkości.
18. Nałożenie głowy protezy o odpowiedniej długości (krótkiej, długiej lub pośredniej).
19. Repozycja protezy w panewce.
20. Płukanie rany roztworem soli fizjologicznej, hemostaza.
21. Założenie drenów Redona.
22. Zszycie powłok szwami pojedynczymi.
23. Założenie sterylnego opatrunku.
Całkowita cementowa endoproteza stawu biodrowego
1. Przecięcie skalpelem tkanki skórnej oraz podskórnej nad
krętarzem większym w osi długiej kości udowej.
2. Założenie ostrych haków oraz, jeśli jest taka potrzeba,
przeprowadzenie hemostazy za pomocą diatermii.
3. Nacięcie skalpelem powięzi a następnie poszerzenie cięcia

nożyczkami.
4. Założenie haków Hohmanna.
5. Odsunięcie brzusznej części mięśnia obszernego i pośladkowego środkowego za pomocą raspatora.
6. Otwarcie i resekcja torebki stawu biodrowego za pomocą
skalpela na długim trzonku .
7. Odcięcie głowy kości udowej za pomocą piły oscylacyjnej,
a następnie usunięcie jej za pomocą korkociągu.
8. Resekcja pozostałych części torebki stawowej.
9. Założenie haków panewkowych pod grzbietowy brzeg
panewki.
10. Usunięcie osteofitów z panewki.
11. Frezowanie panewki frezami różniącymi się o 2 mm aż do
całkowitego pozbycia się chrząstki.
12. Sprawdzenie wielkości loży panewki za pomocą próbnika
13. Gdy potwierdzi się rozmiar panewki z operatorem wbicie
oryginalnego implantu w miejsce panewki.
14. Zmiana ułożenie kończyny operowanej i przygotowanie
się do poszerzenia jamy szpikowej.
15. Otwarcie jamy szpikowej małym dłutem lub inicjatorem.
16. Poszerzenie jamy szpikowej odpowiednimi raszplami.
17. Wstawienie próbnej protezy.
18. Włożenie przewodu odpowietrzającego po usunięciu
próbnej protezy.
19. Zmiana rękawiczek przez operatora i instrumentariuszkę.
20. Po wcześniejszym uzgodnieniu z operatorem, przygotowanie cementu kostnego.
21. Wstrzyknięcie cementu do trzonu kości i powolne usunięcie kanalika odpowietrzającego.
22. Włożenie oryginalnej protezy za pomocą pobijaka
i młotka.
23. Usunięcie nadmiaru cementu.
24. Zmiana rękawiczek, wstawienie głowy kości udowej.
25. Repozycja stawu biodrowego, zamknięcie rany.
Podczas wszczepiania endoprotezy cementowej bardzo
ważny jest moment przygotowywania cementu kostnego. Należy
dokładnie określić z operatorem, kiedy należy rozpocząć mieszanie cementu. Przed przystąpieniem do mieszania należy
przygotować wszystkie implanty, które będą cementowane oraz
wszystkie potrzebne elementy do mieszania, w zależności od
techniki – próżniowej lub mieszania w miseczce plastikowej.
Cement należy podać w odpowiednim momencie. Zbyt wcześnie
podany jest nadmiernie kleisty – dlatego nie można go dokładnie
uformować. Natomiast podany zbyt późno jest trudny do uformowania i nie dopasowuje się do kształtu protezy, zaburzając
zakotwiczenie protezy.
W czasie trwania operacji bardzo ważna jest odpowiednia komunikacja pielęgniarki instrumentującej z operatorem.
Dotyczy to szczególnie ustalenia wielkości implantów, które operator powinien zobaczyć jeszcze przed otwarciem opakowania
i potwierdzić głośno wielkość użytych implantów. Pielęgniarka
instrumentująca powinna również dokładnie informować operatora o wielkości podawanych raszpli oraz frez.
Bibliografia:
1. Aluisio F.V., Christensen CH.P., Urbaniak J.R.: Ortopedia, Wrocław,
Urban & Partner, 2000.
2. Pielęgniarstwo operacyjne, pod.red.: Luce-Wunderle G.,
Debrand-Passard A., Wrocław Elsevier Urban & Partner 2010.
3. Poboży T., Kielar M.: The use of various types of hip prostheses depending on the
patient’s age and level of everyday activity, Medical Studies/Studia Medyczne, 2015;
31(3):213-222. doi:10.5114/ms. 2015.54763.
4. Pozowski A.: Alloplastyka stawu biodrowego,
Wydawnictwo Medyczne Górnicki. Wrocław 2011.
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społeczną…”. Dowodzą one znaczącej roli poglądów społeczeństwa na kształtowanie się określonych zjawisk. Badania opinii
publicznej, odnoszące się do przeszczepiania narządów, prowadzone są w Polsce od kilkunastu lat. Wielu respondentów
ma ukształtowane poglądy i ogólna, deklarowana, akceptacja
przeszczepiania narządów jest w Polsce wysoka. W rzeczywistości jednak do pobrań narządów od osób zmarłych (ex
mortuo) nie dochodzi w głównej mierze z powodu sprzeciwów rodzin potencjalnych dawców lub manipulacji opinią
publiczną. Przeszczepy od dawców żyjących (ex vivo) wciąż
należą w Polsce do rzadkości. Rośnie natomiast liczba chorych
z krańcową niewydolnością narządów, dla których przeszczep
jest jedyną szansą dalszego przeżycia. Świadomość takiej sytuacji skłania do refleksji nad przyszłością transplantologii, która
zależy nie tylko od aktywności ośrodków transplantacyjnych,
ale także od autentycznego poparcia i zaangażowania społecznego. Dzięki wynikom badań opinii publicznej, staje się wiadomym, który aspekt przeszczepiania narządów jest dla ludzi
niezrozumiały, który spotyka się z dezaprobatą, a który jest
powszechnie akceptowany.

Wprowadzenie Ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek,
tkanek i narządów wraz z odpowiednimi rozporządzeniami wykonawczymi nie spowodowało zwiększenia
liczby przeszczepianych narządów.

Przeszczepiamy świetnie,
ale wciąż za mało
Ponad 12 tys. – tyle osób w Polsce żyje obecnie z przeszczepem!
dr n. o zdr. EWA ZAMOJSKA-KOŚCIÓW

Pomorski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauk o Zdrowiu
Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego w Szczecinie

raz z rozwojem światowej transplantologii, zwiększa-

W niem się liczby narządów poddawanych transplantacji,

doskonaleniem technik operacyjnych i unowocześnieniem
schematów leczenia immunosupresyjnego, zaznacza się
rosnąca nierównowaga między potrzebami, a możliwościami
zapewnienia dostępności organów i tkanek przeznaczonych
do przeszczepu. Wydłużający się czas oczekiwania na zabieg
zwykle skutkuje pogorszeniem stanu chorych, a często ich
śmiercią. Transplantologia jest więc szansą dla tych, dla których wyczerpały się inne możliwości terapeutyczne.
Analizując dane Krajowej Listy Oczekujących (KLO)
z ostatnich kilku lat można stwierdzić, że liczba pacjentów oczekujących na przeszczepienie narządu unaczynionego utrzymuje
16

się na stałym poziomie i wynosi około 2600 osób, natomiast
pogłębiający się niedobór narządów skłania do poszukiwania nowych, bardziej skutecznych metod ich pozyskiwania.
Jednocześnie możliwość pozyskiwania i wszczepiania organów
budzi wiele emocji, pytań i kontrowersji, szczególnie w kwestii etyki i moralności, a deficyt informacji niejednokrotnie
zmusza potencjalnego dawcę do samodzielnego poszukiwania informacji na kluczowe pytanie: czy powinienem zostać
dawcą? Stroną aktywnie uczestniczącą w polemikach dotyczących różnych kwestii transplantologii, jest ogół społeczeństwa
w Polsce, a także w wielu krajach Europy i świata. Niemalże każdego dnia słyszy się, płynące ze środków masowego przekazu,
zwroty „opinia społeczna nie akceptuje…”, „zgodnie z opinią

Niemal wszyscy ludzie akceptują taką metodę leczenia
w przypadku własnej choroby, natomiast zgoda na oddanie
narządów po śmierci jest wyraźnie mniejsza. Wprowadzenie
Ustawy z dnia 1 lipca 2005 roku o pobieraniu, przechowywaniu
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów wraz z odpowiednimi rozporządzeniami wykonawczymi nie spowodowało
zwiększenia liczby przeszczepianych narządów. Zasadniczą
przyczyną niedoboru organów do przeszczepiania są bowiem
bariery obyczajowe i coraz bardziej widoczne ograniczenia
finansowe. Do najczulszych w odbiorze społecznym aspektów
transplantologii należą bez wątpienia: problem autoryzacji
(zgody na pobranie narządów), poszanowanie autonomii osoby
zmarłej, kryteria rozpoznania śmierci mózgu, zasady wyboru
biorcy (alokacji narządu) oraz obawy dotyczące komercjalizacji
i handlu narządami. Często są one wyolbrzymiane przez media
nieustannie poszukujące sensacji, a niekiedy również poprzez
nieostrożność lub nieopatrzność użytych sformułowań. Każda
negatywna wiadomość pojawiająca się w środkach masowego
przekazu związana z transplantacją powoduje przejściowe
zmniejszenie się liczby pobieranych organów.

Niedostatek organów doprowadził do rozwoju międzynarodowego handlu narządami oraz tzw. turystyki
transplantacyjnej, kiedy potencjalni biorcy podróżują za
granicę w celu uzyskania narządów na drodze transakcji
handlowej.
W przypadku pozyskiwania narządów od zmarłych dawców
jedną z wielu przyczyn jest niedostateczne wykorzystanie
potencjału dawstwa. W Polsce jedynie połowa szpitali spełniająca kryteria warunków, w których można pobrać organy
(214 z 410), uczestniczy w programie pozyskiwania narządów, z czego jedynie 20 jest naprawdę aktywnych. Ponadto
w wielu przypadkach, w których istniałaby możliwość pobrania
narządów do przeszczepienia nie dochodzi do tego ponieważ

śmierć mózgu nie jest rozpoznawana zgodnie z protokołem
u osób, które w takim mechanizmie umierają lub informacja
o stwierdzeniu śmierci mózgu nie trafia do „Poltransplantu”.
Niedostatek organów doprowadził do rozwoju międzynarodowego handlu narządami oraz tzw. turystyki transplantacyjnej,
kiedy potencjalni biorcy podróżują za granicę w celu uzyskania narządów na drodze transakcji handlowej. Oczy świata
kierowane są szczególnie w stronę Afryki i Azji. Proceder ten
na szeroką skalę rozwinął się w Indiach i Chinach – państwie
słynącym z nieprzestrzegania podstawowych praw człowieka.
Międzynarodowy handel narządami jest powszechnie krytykowany i został uznany za znaczącą kwestię polityki zdrowotnej w społeczności międzynarodowej. Ostatnie lata przyniosły
duże zainteresowanie tą problematyką Światowej Organizacji
Zdrowia. Wysiłki WHO koncentrują się na rozwoju szeregu
prawnych i etycznych norm oraz zachęcają do wprowadzania programów, dążących do osiągnięcia krajowej lub regionalnej samowystarczalności w zakresie zaspokojenia potrzeb
transplantologii na poziomie globalnym.
Niemal wszystkie wielkie religie świata prezentują proaktywną i wspierającą postawę wobec donacji narządów ponieważ
większość zasad religijnych i obaw jest podporządkowanych
nadrzędnym zasadom altruizmu. Wyznawcy trzech monoteistycznych religii generalnie akceptują transplantologię,
z wyjątkiem Indo-azjatyckiej społeczności muzułmańskiej
prezentującej głęboki sceptycyzm oraz niemal całkowitej opozycji ultra-ortodoksyjnego judaizmu Charedim. Dla kształtowania postaw społecznych wobec transplantacji w Polsce
i wielu krajach Europy kluczowa zdaje się być znajomość w tej
kwestii pozytywnego stanowiska Kościoła Katolickiego. Wśród
wyznawców wiary chrześcijańskiej istnieje powszechne przekonanie, że dawstwo narządów jest aktem bezinteresownej
dobroci i wielkoduszności w celu ratowania zdrowia i życia
bliźnich.
Obecnie, niektórzy duchowni stosują strategię zwiększania możliwości transplantacyjnych poprzez wyrażenie zgody
na pośmiertne oddanie swych narządów, czego przykładem
może być postawa papieża Benedykta XVI, który posiada kartę
dawcy już od 1970 roku. Coraz częściej pojawiające się w Polsce
publiczne wypowiedzi księży katolickich na temat akceptacji
transplantologii są dowodem na otwartość duchowieństwa
wobec tej metody leczenia, a moralny autorytet Kościoła może
stać się wsparciem dla rodzin potencjalnych dawców, którzy
zaskakująco często mówią „nie” uzasadniając odmowę nieznajomością stanowiska Kościoła.
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Operacje przeprowadzano w trybie pilnym niezależnie od pory
dnia, co na tamten czas było nowością w postępowaniu [3].

W latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia wczesne
leczenie chirurgiczne wszystkich noworodków urodzonych
z przepukliną oponowo-rdzeniową było kontrowersyjne.

Wewnątrzmaciczne zamknięcie
przepukliny oponowo-rdzeniowej
Leczenie operacyjne przepukliny oponowo-rdzeniowej na przełomie XX i XXI w.
dr n. med. BRYGIDA SEDLAK, ANNA PTASZEK
XX wieku pogląd na leczenie operacyjne przepuklin

W oponowo-rdzeniowych był znacząco odmienny od dzi-

siejszego stanowiska środowiska medycznego. Metoda ultrasonograficzna obecnie rutynowo stosowana do oceny płodu,
do niedawna nie była tak powszechna, prenatalne wykrycie
wady było więc znacznie utrudnione. W wielu przypadkach
tylko Bóg, który stworzył człowieka miał wgląd w jego rozwój
od poczęcia do narodzin [1]. W latach siedemdziesiątych
ubiegłego stulecia wczesne leczenie chirurgiczne wszystkich
noworodków urodzonych z przepukliną oponowo-rdzeniową
było kontrowersyjne. Obawiano się, że zwlekanie z decyzją
o operacji może doprowadzić do pogorszenia stanu neurologicznego dziecka, a mimo to z powodu wysokiej śmiertelno18

ści okołooperacyjnej zabiegi u noworodków przeprowadzane
były rzadko [2]. Brakowało w tym okresie specjalistycznych
ośrodków dziecięcych, co uniemożliwiało ujednolicenie sposobu postępowania.
Nawet w latach 90. XX wieku czas operowania noworodków
wydłużał się nawet do kilku miesięcy po urodzeniu. W roku
1998 w Klinice Chirurgii Dziecięcej Szpitala w Krakowie wprowadzono program wczesnego leczenia przepuklin oponowo-rdzeniowych, którego założeniem było m. in. przeprowadzenie
operacji u wszystkich dzieci z przepukliną w czasie od 4 do
24 godzin. Okoliczne oddziały położnicze zostały poinformowane, aby dzieci, które rodziły się z rozszczepem kręgosłupa
kierowane były niezwłocznie do Kliniki Chirurgii Dziecięcej.

Podczas gdy w Polsce opracowywano procedurę leczenia
noworodków, w Stanach Zjednoczonych w Children’s Hospital
of Philadelpia przy Vanderbilt University w 1997 roku przeprowadzoną pierwszą wewnątrzmaciczną operację zamknięcia
przepukliny oponowo-rdzeniowej [4]. Przeprowadzenie operacji, która wtedy zasługiwała na miano eksperymentu medycznego spowodowane było opracowaniem teorii, której autorzy
twierdzili, iż przepuklina oponowo-rdzeniowa może powstać
nie tylko podczas nieprawidłowego rozwoju pierwotnej cewy
nerwowej, ale że możliwe jest także wtórne uszkodzenie
mechaniczne odsłoniętego rdzenia kręgowego wskutek uderzeń o ścianę macicy oraz przez toksyczne działanie składników
płynu owodniowego w późniejszym okresie ciąży [5]. Operacja
wewnątrzmaciczna miała skrócić czas narażenia płodu na czynniki uszkadzające.
Pierwsze w Polsce wewnątrzmaciczne zamknięcie przepukliny oponowo-rdzeniowej miało miejsce w 2004 roku
w Klinice Położnictwa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Kolejnym ośrodkiem, który w 2005 roku podjął pracę nad tym
schorzeniem była Katedra i Oddział Kliniczny Ginekologii,
Położnictwa i Ginekologii Onkologicznej w Bytomiu Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Przez kolejne 10 lat
w śląskim ośrodku zoperowano ponad 80 płodów, co stanowi
wynik najwyższy w Europie. Przy współpracy z chirurgami
dziecięcymi z Kliniki Chirurgii Dziecięcej w Katowicach,
ginekolodzy z bytomskiego Szpitala Specjalistycznego nr 2
stworzyli zespół, który nabywając doświadczenia klinicznego
zajął się także prowadzeniem badań nad skutecznością i celowością swoich działań. W 2011 roku w magazynie ‘Ginekologia
Polska’ opublikowano artykuł przedstawiający punkt widzenia
neonatologa na wewnątrzmaciczne leczenie operacyjne rozszczepu kręgosłupa, w którym autorzy zasugerowali, iż tego typu
operacje „powinny być oferowane tylko jako metoda eksperymentalna w warunkach dobrze kontrolowanych badań klinicznych”. Zaznaczono również, że z ostateczną oceną skuteczności
metody należy wstrzymać się aż do momentu opublikowania
wyników randomizowanych badań wieloośrodkowych, które
prowadzone były w tym czasie w Stanach Zjednoczonych [6].
Na XII Konferencji Szkoleniowej „Ginekologia i Położnictwo
2015” dr Ewa Horzelska przedstawiła wyniki dziesięcioletniej
pracy lekarzy z bytomskiego oddziału Ginekologii, Położnictwa
i Ginekologii Onkologicznej z równoległym zestawieniem
wyników pracy amerykańskiej grupy MOMS [7] [8]. Wykazano
korzystne efekty leczenia płodów w stosunku do dzieci operowanych postnatalnie. Najważniejszym aspektem było
uzyskanie redukcji wgłobienia tyłomózgowia (97% przypadków) oraz zatrzymanie progresji wodogłowia u dzieci, które
oprócz przepukliny oponowo-rdzeniowej miały rozpoznany
zespół Arnolda-Chiariego. Udało się też obniżyć konieczność
zakładania zastawek komorowo-otrzewnowych z 90 do 40 %.
Zaobserwowano poprawę wyników w zakresie funkcji motorycznej kończyn dolnych – w 30. miesiącu życia 42% procent
dzieci operowanych prenatalnie mogło chodzić samodzielnie, gdzie w populacji dzieci leczonych po urodzeniu odsetek
ten wyniósł 21%. Badający zwrócili również uwagę, że dzieci

z grupy prenatalnej rozwijały się lepiej intelektualnie. Faktem
jest, że pomimo zastosowania tak wyspecjalizowanego leczenia,
w dalszym ciągu nie udało się uzyskać poprawy w zakresie dysfunkcji zwieraczy pęcherza moczowego i odbytnicy [9].
Kwalifikacja do zabiegu wewnątrzmacicznego nie jest
prosta, wymaga spełnienia wielu warunków zarówno ze strony
płodu jak i matki. Dziecko, u którego występuje podejrzenie
rozszczepu kręgosłupa w badaniu USG musi mieć wykonane
badanie MRI, przeprowadzana jest również amniopunkcja
płynu owodniowego. W kwalifikacji do zabiegu prenatalnego
bierze się pod uwagę czynniki ryzyka ze strony płodu, matki,
a także przebiegu ciąży. Ważne jest również uwzględnienie tzw.
„okna terapeutycznego” co oznacza, że zabieg może odbyć się
między 20 a 26 tygodniem ciąży [10]. Grupa pacjentów, dla
których przeprowadzenie zabiegu jest możliwe i bezpieczne
jest więc ściśle określona, a duża ilość ograniczeń bez wątpienia zawęża to grono. Pomimo tego, w wielu przypadkach takie
leczenie jest szansą na znaczne podwyższenie jakości życia.
W ostatnich latach można było zaobserwować szybki
i bardzo dynamiczny rozwój leczenia przepukliny oponowo-rdzeniowej. Na dzień dzisiejszy operacja wewnątrzmaciczna
nie jest już eksperymentem medycznym, ale traktowana jest
jako jedna z metod terapeutycznych. Rodzice, u których dzieci
zdiagnozowano prenatalnie wadę układu nerwowego powinni
zostać poinformowani o takiej możliwości takiego postępowania i skierowani do odpowiednich ośrodków. Wobec obecnej
wiedzy medycznej ginekolodzy, chirurdzy dziecięcy a także
pielęgniarki i położne operacyjne stoją przed ogromnym
wyzwaniem. Przedmiotem jest nowa i wymagająca metoda
operacyjnego leczenia przepukliny oponowo-rdzeniowej.
Podmiotem – pacjenci najmniejsi z możliwych.
Przypisy:
1. Biblia, Księga Hioba 31;15, Psalm 139;13
2. Stanisław Kwiatkowski, Postępowanie chirurgiczne
w przepuklinach oponowo-rdzeniowych u dzieci na
postawie wielokierunkowej oceny leczenia, Uniwersytet
Jagielloński Wydział Lekarski, Kraków 2003, str. 22
3. Stanisław Kwiatkowski, Postępowanie… op. cit. str. 35
4. Tulipan N i in., The effect of intrauterine myelomeningocele repair on the incidence of shunt-dependent hydrocephalus, Pediatr Neurosurg. 2003 Jan;38(1):27-33.
5. Watanabe M., Kim A.G., Flake A.W., Tissue Engineering
Strategies for Fetal Myelomeningocele Repair in Animal
Models, Fetal Diagn Ther 2015;37:197-205.
6. Dąbrowska Katarzyna, Gadzinowski Janusz, Czy operacje
wewnątrzmaciczne są uzasadnione? – perspektywa neonatologa – część II. Przepuklina oponowo-rdzeniowa, uropatia zaporowa, wysięk opłucnowy, Ginekol Pol. 2011, 82,
460-467
7. The George Washington University Biostatistics Center,
Management of Myelomeningocele Study (MOMS)
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/record/NCT00060606
8. https://www.mp.pl/ginekologia/wideo/137574,operacje-wewnatrzmaciczne-w-przypadku-przepukliny-oponowo-rdzeniowej
9. Jacek Zamłyński, Ewa Horzelska, I in., Current views
on fetal surgical treatment of myelomeningocele – the
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razowego użytku lub zgodnie z odpowiednimi procedurami
tak, aby zapewnić sterylność wyrobów medycznych przy wprowadzaniu do obrotu, a także zachowanie sterylności w podanych warunkach transportu i przechowywania do momentu,
gdy opakowanie ochronne zostanie uszkodzone lub otwarte.”

jest wielokrotnie transportowana przez różne magazyny, dotykana przez wiele osób, a na opakowaniach zewnętrznych gromadzi się różnorodna flora bakteryjna, możemy obawiać się, że
takie sytuacje mogą być skrajnie niebezpieczne.

Tabela 1. Holenderski system oceny punktowej pakietów. Źródło: Ogólne Wytyczne 2011 r. Sterylizacji Wyrobów Medycznych, Warszawa 2011, str. 52-54

Rodzaj opakowania sterylizacyjnego

Druga warstwa opakowania traktowana jako opakowanie pierwotne
Dodatkowe zabezpieczenie chroniące przed uszkodzeniem
zewnętrznym lub zanieczyszczeniem
Miejsce przechowywania

Lokalizacja miejsca

Sterylność wyrobów medycznych
– cecha permanentna?
mgr DAGMARA BUKOWSKA
Product Manager Mercator Medical S.A.

a całym świecie zużycie jednorazowych wyrobów medycznych rośnie w bardzo szybkim tempie. Polskie szpitale na
przełomie ostatnich dziesięciu lat zrobiły krok milowy w kierunku przejścia na zaopatrzenie w gotowe sterylne wyroby
medyczne, ograniczając do minimum proces produkcji we
własnych punktach sterylizacyjnych i centralnych sterylizatorniach. Powody takiej zmiany są oczywiste. Po pierwsze, wyroby
jałowe przygotowywane są przez wyspecjalizowanych producentów, pod rygorystycznym nadzorem jednostek notyfikowanych
i z zastosowaniem wszystkich norm zharmonizowanych, co
daje użytkownikom gwarancję zakupu wyrobów wysokiej, niezawodnej jakości. Drugim aspektem jest czynnik ekonomiczny
– wyroby te są znacznie tańsze niż sterylizowane w szpitalach

N
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i mają bardzo długie terminy przydatności do użycia, tym
samym minimalizuje się ryzyko konieczności ponownej sterylizacji, a co za tym idzie, dodatkowych kosztów.
Jako użytkownicy często jednak zapominamy, że sterylność
wyrobu przez wiele lat jest możliwa tylko przy zachowaniu
odpowiednich warunków ich przechowywania i transportowania. Wciąż można spotkać się z sytuacjami nieodpowiedniego
traktowania sterylnych wyrobów medycznych już na etapie
produkcyjnym. W załączniku do Rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 roku Wymagania zasadnicze dla Wyrobów Medycznych pkt. 8.3 czytamy, że „Wyroby
medyczne dostarczane w stanie sterylnym muszą być zaprojektowane, wytworzone i zapakowane w opakowania jedno-

Tabela 2. Holenderska klasyfikacja dopuszczalnego czasu przechowywania pakietów. Źródło: Ogólne Wytyczne 2011 r. Sterylizacji Wyrobów
Medycznych, Warszawa 2011, str. 52-54

Całkowita liczba punktów

Bezpieczny czas przechowywania

1-25
26-50
51-100
101-200
201-300
301-400
401-600
601-750
> 750

24 godziny
1 tydzień
1 miesiąc
2 miesiące
3 miesiące
6 miesięcy
1 rok
2 lata
5 lat

Wielu producentów dokłada wszelkich starań by zabezpieczyć
swoje wyroby przed przypadkowym uszkodzeniem. Wielu
jednak popełnia karygodne błędy już na etapie projektowania.
Odpowiedzmy sobie na pytanie czy opakowanie jednostkowe
i karton to wystarczająca bariera? Otóż nie. Zarówno opakowanie jednostkowe – najczęściej papierowo-foliowe, jak i karton są
materiałami nieodpornymi na działanie cieczy i wilgoci. O ile
przechowywanie wyrobów medycznych odbywa się w warunkach suchych, o tyle podczas transportu wyroby te są wystawiane
na działanie czynników atmosferycznych takich jak deszcz czy
śnieg. Zawilgocenie kartonu powoduje przedostawania się płynu
bezpośrednio do papierowej części opakowania jednostkowego
a wraz z nim mikroorganizmów. Pamiętając o tym, iż większość
wyrobów medycznych pochodzi z odległych zakątków świata,

Czynnik poddany ocenie

Punkty

papier krepowy - wymaga drugiej warstwy
włóknina - wymaga drugiej warstwy
torebka papierowa - wymaga drugiej warstwy
opakowania papier - folia
kontener
papier krepowy
włóknina
torebka papierowa
opakowanie foliowo-papierowe
torebka ochronna zamykana
okrycie przeciwkurzowe
zamknięty pojemnik - pudło
wózek do materiału i wyrobów sterylnych
otwarty regał
zamknięta szafa, szuflada
korytarz szpitalny
pokój zabiegowy
magazyn na oddziale szpitalnym
magazyn sterylny na oddziale
magazyn sterylny na bloku
centralny magazyn sterylny

20
40
40
80
210
60
80
80
100
400
250
250
0
0
100
0
50
75
250
250
300

Jak więc powinien być zapakowany sterylny wyrób?
Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie opakowań pośrednich nieprzemakalnych takich jak folia lub przynajmniej wielokrotnych opakowań kartonowych. Każda dodatkowa bariera
zwiększa szanse zachowania sterylności wyrobu aż do momentu
użycia. Należy też pamiętać o odpowiednich warunkach przechowywania tj. temperaturze, wilgotności, poziomie zapylenia.
Nie należy też stosować ostrych narzędzi, takich jak noże, przy
otwieraniu opakowań zewnętrznych. Nie wolno przewiązywać
sterylnych opakowań gumkami, sznurkami czy taśmami lepnymi, gdyż może to powodować mikrouszkodzenia opakowań,
a w konsekwencji nieświadome stosowanie niejałowych wyrobów. Należy przechowywać wyroby w oryginalnym opakowaniu
tak długo jak to możliwe.
Są jednak sytuacje, gdy z przyczyn ekonomicznych nie
możemy przekazywać w strukturach placówki pełnych opakowań. Liczne opakowania zbiorcze często są bardzo duże
i wystarczają na zabezpieczenie potrzeb połowy oddziałów na
miesiąc, a równocześnie opakowania zbiorcze nie powinny być
wprowadzane w czyste środowisko bloku operacyjnego. W tych
sytuacjach rozwiązania są dwa. Zakupić zamykane pojemniki
z tworzywa sztucznego lub metalu, które poddawane będą regularnemu myciu i konserwacji lub skierować wymóg czystych
opakowań pośrednich, chroniących wyroby do producentów.
Schemat nr 1 prezentuje standardową ścieżkę logistyczną
wyrobu i możliwości zastosowania opakowań pośrednich tak,
aby zapewnić z jednej strony ochronę wyrobom, a z drugiej personelowi i otoczeniu mającemu z nim styczność.
Pośrednie zamknięte opakowanie foliowe stanowi niewielki
koszt w stosunku do wartości opakowanego wyrobu, a jedno21

cześnie stanowi doskonałą barierę dla każdego
rodzaju zanieczyszczeń. W polskiej służbie zdrowia od wielu lat powszechnie stosuje się holenderski system oceny punktowej jałowych wyrobów
(tab. 1, tab. 2), jako podstawę do nadawania okresu
przydatności do użycia wyrobów sterylizowanych
w centralnych sterylizacjach. System ten nadaje
odpowiednio wartości punktowe głównym czynnikom mającym wpływ na zachowanie sterylności.
Z tabeli wynika, że zamknięta ochronna torebka ma
wyższą rangę bezpieczeństwa niż podwójne opakowanie jednostkowe, które tak często wybierane
jest jako dodatkowa ochrona wyrobu. System ten
wskazuje także, że zachowanie sterylności wyrobu
gwarantują zarówno czynniki leżące po stronie producenta, takie jak opakowania, ale także użytkownika – poprawne składowanie.
Każdy użytkownik sterylnego wyrobu medycznego w trosce o dobro pacjenta i własne powinien
pamiętać, że sterylność jak zdrowie, nie jest dana raz
na zawsze. Bez odpowiedniej dbałości o wyrób, nie
możemy zakładać, że jest on sterylny, bo tak głosi
piktogram na opakowaniu.
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-STOPNIOWY
SYSTEM PAKOWANIA

1 KARTON TRANSPORTOWY
Opakowanie najbardziej narażone na zanieczyszMagazyn
sprzedawcy

Magazyn
produkcji

Produkcja

czenia, pozwala na pozostawienie brudnych opakowań transportowych w strefie magazynu.

2 WEWNĘTRZNY WOREK FOLIOWY
Transport wewnątrz szpitalny odbywa się już w czystym

Magazyn
pośrednika

SCHEMAT
TRANSPORTOWY

opakowaniu wewnętrznym. Foliowe opakowanie nie
zwiększa znacząco kosztów odpadów, gdyż folia jest
bardzo lekka i doskonale zabezpiecza wyrób przed

OPERO

®

FARTUCH CHIRURGICZNY JAŁOWY
Z WŁÓKNINY TYPU SPUNLACE

cząstkami stałymi i co najważniejsze przed wilgocią

3 OPAKOWANIE INDYWIDUALNE
otwierane w momencie użycia wyrobu

Apteka
szpitalna

Blok operacyjny
/oddzial

Pacjent

wykonany z wysoko
paroprzepuszczalnej włókniny
typu Spunlace, która gwarantuje
odpowiedni komfort termiczny
także podczas długich
zabiegów.

wzmocnienie części przedniej
oraz rękawów fartucha
chirurgicznego jałowego
wykonane zostało z miękkiego
i paroprzepuszczalnego
laminatu dla zachowania
swobodnego przepływu
powietrza i pary wodnej.

fartuch chirurgiczny jałowy
składany w „książkę” i wiązany
na podwójne troki, co umożliwia
zachowanie sterylności podczas
zakładania.

Dostępne dwa rodzaje fartuchów jałowych:
☑ wzmocniony,
☑ niewzmocniony.

Wybór pozwala na dobranie odpowiedniego poziomu ochrony
w zależności od rodzaju zabiegu chirurgicznego.
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głównie wśród mieszkańców Czarnego Lądu. Dostęp do
świadczeń medycznych jest znikomy, wśród Afrykańczyków
obserwuje się przepukliny mosznowe olbrzymie, leczone
przez miejscowych szamanów. Stosowane przez nich metody
nie mają nic wspólnego z operacją chirurgiczna, nie przynoszą
ulgi, okaleczają pogłębiając problem.
ETIOPATOGENEZA TWORZENIA PRZEPUKLIN
Na podstawie najnowszych badań za przyczynę powstawania przepuklin uważa się genetyczny defekt tkanki łącznej.
Dochodzi do upośledzenia procesu dojrzewania, przechodzenia kolagenu typu III w kolagen typu I, co powoduje obniżenie
odporności włókien. Mają na to wpływ: wiek pacjenta, rasa
czarna i palenie papierosów.
Drugą przyczyną wskazywaną przez herniologów jest
wzmożone ciśnienie śródbrzuszne będące następstwem np.
choroby obturacyjnej płuc przebiegającej z uporczywym kaszlem, czy chroniczne zaparcia powodując nacisk na miejsca
zmniejszonego oporu.
ELEMENTY SKŁADOWE PRZEPUKLINY
Chirurg po odsłonięciu kanału pachwinowego stwierdza
w nim ubytek, czyli przepuklinę. Wówczas dokonuje ostatecznej diagnozy rozpoznając przepuklinę prostą obecną w dole
pachwinowym przyśrodkowym lub skośną obecną w dole
pachwinowym bocznym. Zdarza się, że stwierdza obie przepukliny jednocześnie. W skład przepukliny wchodzą: wrota
przepukliny (pierścień pachwinowy głęboki lub osłabiona
powięź poprzeczna), worek przepuklinowy i jego zawartość
(sieć, jelito cienkie, rzadziej inne narządy jamy brzusznej).

Przepuklina pachwiny
mgr DOROTA WYRZYKOWSKA
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

HISTORIA
Wraz z pojawieniem się człowieka na Ziemi, zaczęła rozwijać się medycyna jako odpowiedź na wszelkie dolegliwości
z którymi zmagali się pierwsi ludzie. Jednym z problemów
utrudniającym im normalne funkcjonowanie były przepukliny. Pierwsze wzmianki o narodzinach herniologii pochodzą
z XV w p.n.e. Pierwszy wyczerpujący opis zabiegu operacyjnego przepukliny uwięźniętej podaje Celsus (40 r. p.n.e.),
w którym donosił: nacinano mosznę, wypreparowywano ją,
otwierano worek przepuklinowy, którego zawartość odprowadzano do brzucha a sam worek skracano i skręcano jego
szypułę. Przepukliny odprowadzalne leczono zachowawczo
bandażowaniem.

Pod koniec XIX wieku włoski chirurg Eduardo Bassini
dokonał rewolucji w sposobie leczenia przepuklin, przedstawiając w 1887 technikę plastyki kanału pachwinowego
z wykorzystaniem własnych tkanek pacjenta.
W mrocznych czasach średniowiecza, medycyna tkwiła
w uśpieniu jak każda inna dziedzina życia. Nie odnotowano
żadnego postępu a zabiegi operacyjne były wykonywane
w ostateczności a i tak wiele z nich kończyło się niepowodzeniem, często śmiercią pacjenta.Dopiero pod koniec XIX wieku
włoski chirurg Eduardo Bassini dokonał rewolucji w sposobie
leczenia przepuklin, przedstawiając w 1887 technikę plastyki
kanału pachwinowego z wykorzystaniem własnych tkanek
24

pacjenta. Przez kolejnych sto lat rzesza chirurgów stosowała ją
w swej praktyce lekarskiej pomimo, że odnotowywano istotny
odsetek nawrotów. Jest to pierwsza, ale jednocześnie jedna
z wielu stosowanych technik klasycznych dla których obecnie
pojawiła się alternatywa współczesnego zaopatrywania kanału
pachwinowego z użyciem siatki syntetycznej. Wielu herniologów sięga po ten materiał by zoperować przepuklinę, zmniejszając jednocześnie ryzyko nawrotu. Najwyższe rekomendacje
zyskała technika zaproponowana przez Lichtensteina, którą to
jest operowanych 80% przepuklin na świecie w krajach rozwiniętych i która zyskała miano „złotego standardu” w zaopatrywaniu przepuklin pachwiny.
CZYM JEST HERNIOLOGIA?
Hernia, czyli przepuklina, to dla wielu pacjentów błahy
problem, zabieg kosmetyczny, do którego i niektórzy chirurdzy podchodzą jak do chirurgii mniejszego kalibru. Jednak
jest tu wymagana bardzo dokładna znajomość anatomii, gdyż
złożone zabiegi naprawcze obarczone są niebezpiecznymi
w skutkach. To dział chirurgii zajmuje się diagnozowaniem
i leczeniem przepuklin oraz poszukiwaniem powikłaniami.
Na świecie ciągle umiera wiele osób z powodu nieleczonej,
zaniedbanej przepukliny. Jedyny żywiciel rodziny odchodzi, pozostawiając kilka osób bez środków do życia. Mimo,
że daleko nam obecnie do standardów starożytnych lub tym
bardziej średniowiecznych, to wciąż na świecie dochodzi do
takich dramatów w nawet w dwudziestym pierwszym wieku,

Zalecane są siatki lekkie, makroporowate, które cechuje
większa biokompatybilność. Ich porowata struktura
obniża odsetek powikłań związanych z reakcją zapalną
i nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do implantowania jej w pole operacyjne czyste-skażone.
Zatem mianem przepukliny pachwinowej określa się uwypuklenie otrzewnej do której przemieszczają się trzewia przez
otwór w przedniej ścianie brzucha w okolicy pachwiny.
Operator wypreparowuje powrózek nasienny wraz
z workiem przepuklinowym. który podwiązuje lub zagłabia. W przypadku wątpliwości worek zostaje otwarty, skontrolowany co do zawartości, którą odprowadza się do jamy
brzusznej, worek podwiązuje a nadmiar odcina. Jeżeli ubytek
w powięzi poprzecznej jest zbyt duży, to odtwarza się tylną
ścianę kanału pachwinowego stosując szew ciągły.
HERNIOPLASTYKA KLASYCZNA
CZY SIATKA SYNTETYCZNA?
Jest to istotny moment dla dalszego przebiegu operacji,
operator podejmuje decyzję co do wyboru metody zaopatrzenia kanału pachwinowego. Może wybrać jedną z metod
klasycznych czyli napięciowych (wykorzystać niepełnowartościowe, własne tkanki pacjenta), obarczoną dużym ryzykiem
nawrotu, według techniki Bassiniego, Halsteada, Girarda czy
Shouldice`a. Alternatywą dla tych technik jest zastosowanie beznapięciowej techniki plastyki kanału pachwinowego

polegającą na wszczepieniu siatki syntetycznej sposobem
Lichtensteina, Gilberta czy Valentiego znacznie obniżającą
liczbę nawrotów.
CHARAKTERYSTYKA SIATKI
Idealna siatka powinna być biokompatybilna, wytrzymała i odporna na zakażenia. Obecnie trwają prace nad
wynalezieniem odpowiedniego materiału. Tymczasem najczęściej wszywana siatka wykonana są z polipropylenu, która
w niedługim czasie od wszczepienia zostanie otoczona przez
komórki odpowiadające za reakcje zapalną i w jej obszarze będą zachodziły kolejno po sobie następujące procesy:
zapalenie, angiogeneza, włóknienie i dojrzewanie kolagenu,
następstwem czego ma być wytworzenie zbitej tkanki łącznej, co zapewni ścisły związek między implantem a tkankami
pacjenta. Obecnie zalecane są siatki lekkie, makroporowate,
które cechuje większa biokompatybilność. Ich porowata struktura obniża odsetek powikłań związanych z reakcją zapalną
i nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do implantowania
jej w pole operacyjne czyste-skażone.
Najczęściej wykonywaną procedurą medyczną na blokach
operacyjnych przy oddziałach chirurgicznych są operacje przepukliny. Nie jest to zabieg kosmetyczny, postępowanie oparte
na wspólnej pracy całego zespołu operacyjnego w celu uzyskania ustąpienia przykrych dolegliwości u pacjenta. Im przepuklina wcześniej rozpoznana tym szybszy powrót pacjenta
do normalnego funkcjonowania po operacji. Przepukliny
duże, zaniedbane, wikłają się (zrosty, uwięźnięcia, perforacje jelit, ciasnota śródbrzuszna, zaburzenia w oddychaniu),
są trudniejsze do zoperowania i dłużej się goją, wydłużając
czas rekonwalescencji. Niektórzy niecierpliwi pacjenci oczekują, że operacja oznacza natychmiastowy powrót do zdrowia,
gdy tymczasem muszą zaakceptować zalecane ograniczenia
w okresie pooperacyjnym.
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PROTOKÓŁ Z XV KONFERENCJI NAUKOWEJ
,,Blok Operacyjny – Pielęgniarstwo operacyjne w Polsce”
mgr MAJA MISZTAL

Pielęgniarka operacyjna Bloku operacyjnego
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze

dniach 19-20 października 2017 roku w sali widowi-

W skowej Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze–

Cieplicach, pod patronatem naukowym Europejskiego
Centrum Kształcenia Podyplomowego z siedzibą we Wrocławiu
i firm medycznych: B. Braun, Bowa, Lohmann&Rauscher,
Ecolab, Mölnlycke Health Care, Magnus-Medical, Meden
Inmed Wolf, Mercator Medical, Medicom, Stryker, Skamex,
Zarys, Erbe, Alvo, Żak-Med., Garmex, KNK, GORE, TZMO,
Hartmann, Maquet odbyła się XV Konferencja Naukowa
„Blok operacyjny – pielęgniarstwo operacyjne w Polsce”.
Konferencję, swoją obecnością zaszczycili: Dyrekcja
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
w Jeleniej Górze wraz z przedstawicielami jednostek organizacyjnych ww. podmiotu leczniczego. Wydział Oświaty i Zdrowia
reprezentował dr n. med. Sylwester Urbański. Zaproszenie
przyjęli również: dr Bartosz Uchmanowicz – Dyrektor
Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego, prof.
Izabella Uchmanowicz – Kierownik Studium Uniwersytetu
Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, mgr
Zofia Małas – Przewodnicząca Naczelnej Izby Pielęgniarek
i Położnych w Warszawie, mgr Elżbieta Słojewska-Poznańska
– Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
Bartosz Kasznia – Prezes Zarządu „Stowarzyszenia na Rzecz
Rozwoju Chirurgii Małoinwazyjnej” ze Szczecina, prof.
Jerzy Błaszczuk – pracownik Kliniki Chirurgii Przewodu
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Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej w Samodzielnym
Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 we Wrocławiu, dr
n. med. Igor Madej – Kierownik Bloku Operacyjnego
Dolnośląskiego Centrum Onkologicznego we Wrocławiu
oraz Marcin Doskocz – wykładowca i autor wielu artykułów
zamieszczanych w „Magazynie Pielęgniarki Operacyjnej” wydawanej przez Karkonoskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek.
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
reprezentowali: dr n. med. Ryszard Kędra – ordynator II
Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej oraz asystenci
I Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej dr n. med.
Wiesław Janik i dr n. med. Oskar Pelzer. Moderatorkami spotkania były pielęgniarki operacyjne Agnieszka Sierakowska
i Agnieszka Jastrzębska.
Wiodące pytanie konferencji brzmiało: „Dlaczego życie
ludzkie jest bezcenną wartością?”. Tematy wykładów miały
na celu znalezienie odpowiedzi na to pytanie.
Po przywitaniu gości przez pielęgniarkę oddziałową
Bloku Operacyjnego Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego
Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze i Przewodniczącą
Karkonoskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek mgr Ewę
Grabowską oraz przez zastępcę kierownika Bloku Operacyjnego
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej,
specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – lek.
med. Krzysztofa Missę, nastąpiło uroczyste otwarcie konferencji.

Pierwszy dzień rozpoczął się wykładem
prof. Krzysztofa Bieleckiego, specjalisty
z dziedziny chirurgii ogólnej i onkologicznej, zatytułowanym „Operacja – kolejny
eksperyment z bakteriologii”. Prelegent
przypomniał wszystkim, że „…każda operacja to szereg zagrożeń i możliwości zakażeń. Zakażenia na sali operacyjnej dotyczą
zarówno pacjenta jak i personelu”. Zwrócił
uwagę na to, jak nasze zachowania wpływają
na ryzyko zakażeń, jak możemy ograniczyć
to ryzyko oraz w jaki prosty sposób zmniejszyć koszty powikłań.
Drugi wykład poprowadziła dr n. med.
Mirosława Malara. W swoim wystąpieniu „Jak zapobiegać zakażeniom w Bloku
Operacyjnym w sposób bezpieczny i ekonomiczny”, Prezes Polskiego Stowarzyszenia
Pielęgniarek Epidemiologicznych, skoncentrowała się na procedurach jakie należy stosować, aby unikać zakażeń na Bloku Operacyjnym w czasie
trwania operacji oraz w okresie pooperacyjnym. Przedstawiła
czynniki ryzyka zakażeń miejsca operowanego w trybie
nagłym, związane ze środowiskiem i procedurą chirurgiczną.
Przypomniała jak powinno prawidłowo wyglądać przygotowane pole operacyjne. Kolejny wykład poprowadziła mgr
Dorota Kudzia-Karwowska, Prezes Polskiego Stowarzyszenia
Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej. Dotyczył on
„Ryzyka zakażeń szpitalnych wynikających z nieprawidłowego
zastosowania instrumentarium chirurgicznego”. Skierowała
uwagę uczestników konferencji na istotne elementy zachowania jałowości wysterylizowanych narzędzi poprzez właściwe
zapakowanie ich tak, by nie doszło do uszkodzenia opakowania. Zwróciła uwagę na to, że sposób opakowania musi
także zapewnić możliwość aseptycznego wyjęcia zawartości,
a przygotowując instrumenty medyczne do zabiegów chirurgicznych należy zastosować system podwójnego pakowania,
gdyż stanowi on zabezpieczenie przed wtórną kontaminacją
zewnętrznej warstwy opakowania.
„Zapobieganie zakażeniom poprzez zastosowanie prawidłowych procedur higienicznych” to tytuł wykładu dr n.
med. Justyny Piwowarczyk – mikrobiologa, Konsultanta
Naukowego w Medilab. Prelegentka, w swoim publicznym
wystąpieniu zwróciła uwagę na bardzo ważny i nieunikniony
proces namnażania się form biologicznych czynników chorobotwórczych. Omówiła czynniki ryzyka zakażeń i sposoby zapobiegania zakażeniom w podmiotach leczniczych, ze szczególnym
zwróceniem uwagi na prawidłowe wykonywanie i przestrzeganie
procedur higienicznych przez personel medyczny.
Przedostatni wykład, w pierwszym dniu konferencji, wygłosił prof. Dariusz Patrzałek – specjalista I i II stopnia z chirurgii
ogólnej, transplantologii klinicznej oraz chirurgii naczyniowej.
Tematem wykładu była „Etyka w transplantacji”. Zabierając
głos, profesor, w obszernym wykładzie, przedstawił trudne kwestie związane z przeszczepianiem narządów, zarówno w ujęciu
medycznym jak i etycznym. Wspomniał o konieczności zapewnienia bezpieczeństwa dawcy i biorcy przed, w trakcie i po oddaniu nerki lub fragmentu wątroby. Opisał przebieg transplantacji
od żywego dawcy, podał przyczyny ewentualnej dyskwalifikacji
potencjalnego dawcy z przyczyn medycznych i pozamedycznych.
Ostatni wykład „Kwalifikacje, wskazania i przeciwwskazania do transplantacji w obrębie kończyny górnej” należał do dra

n. med. Adama Domanasiewicza, członka wielu Towarzystw
Naukowych m.in. Europejskiej Federacji Towarzystw Chirurgii
Ręki, Międzynarodowego Towarzystwa Transplantacji Ręki
i Przeszczepów Tkanek Złożonych, współautor pierwszego
polskiego przeszczepu ręki. Wykładowca przedstawił kryteria
doboru biorcy i kryteria wykluczające biorcę. Przybliżył „krok
po kroku” jak wygląda zabieg replantacji kończyny górnej, opisał
ewentualne powikłania jakie mogą wystąpić po takim zabiegu.
Zaproszeni goście mieli także możliwość zobaczyć filmy, na
których pacjenci dra A. Domanasiewicza odzyskują sprawność
w operowanej kończynie.
W godzinach wieczornych, po skończonych wykładach,
odbyła się uroczysta kolacja oraz wieczór towarzyski.
Drugi dzień konferencji, po przywitaniu uczestników, wykładowców i zaproszonych gości, zainicjowała dr n. med. Izabela
Wróblewska – wykładowca filozofii, etyki zawodu, zdrowia
publicznego, podstaw pielęgniarstwa. W swoim wystąpieniu
„Jak dawniej leczono – pomyłki w medycynie” przypomniała
czasy ogromnej ciemnoty i szarlatanerii połączonej z pychą.
Wskazała na medyczne absurdy, z którymi można było spotkać się w trakcie leczenia różnych przypadłości i chorób np.:
epilepsji, nudności czy bólu zęba.
O „Narzędziach bezpieczeństwa w pracy pielęgniarki operacyjnej” w interesujący sposób opowiedział dr hab. n. med., mgr
prawa Tomasz Jurek, prof. nadzw. specjalista medycyny sądowej, Kierownik Katedry
i Zakładu Medycyny
Sądowej. W swoim wystąpieniu przypomniał przepisy
aktualnie obowiązującego
prawa medycznego, wspomniał o błędzie medycznym
– na czym on polega i jakie
pociąga za sobą konsekwencje prawne.
W nawiązaniu do
poprzedniej konferencji, jeszcze raz omówił
tzw. checklistę, która
jest prostym narzędziem
umożliwiającym kontrolę
poprawności i/lub ocenę
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stopnia ukończenia danego zabiegu. W krytycznych momentach, gdzie pośpiech lub zła ocena sytuacji może spowodować nieszczęście sprawdza się znakomicie. Jeżeli coś przestało
funkcjonować można z wcześniej przygotowaną listą, przejść
punkt po punkcie i znaleźć szybciej rozwiązanie, unikając
zbędnego stresu i pośpiechu. Lista kontrolna pomaga lepiej
wyłapać przyczynę błędów i szybciej je niwelować.
Konsekwencje karne, grożące personelowi medycznemu
za błędy medyczne, popełniane w Boku Operacyjnym,
w swoim wykładzie zrelacjonował mec. Maciej Gułaj – specjalista w dochodzeniu i odpieraniu roszczeń dotyczących
błędów medycznych. Zwrócił uwagę na kilka aspektów tego
niezwykle złożonego zagadnienia, poruszając tematy dotyczące m.in. postępowania przygotowawczego, praw podejrzanego oraz czynności składających się na merytoryczne
przedstawienia zarzutów.
Jak zatem traktować odpowiedzialność w zespole operacyjnym? Czy zawsze można ustalić osobę winną? W jakich przypadkach należy się pacjentowi zadośćuczynienie za doznaną
krzywdę lub odszkodowanie za wyrządzoną szkodę? Na te
i inne, nurtujące wszystkich pytania odpowiedziała w swoim
wykładzie „Odpowiedzialność personelu Bloku Operacyjnego
w świetle prawa cywilnego” dr n. prawa Małgorzata Serwach
– specjalista w zakresie prawa medycznego.
Podczas dwudniowej konferencji, oprócz referatów miały
miejsce dyskusje panelowe z udziałem prelegentów, gości
i uczestników. Były one poświęcone bardziej szczegółowym
zagadnieniom omawianym w poszczególnych wystąpieniach.
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Konferencja, po raz kolejny, była doskonałą okazją do
zaprezentowania swoich naukowych zainteresowań oraz
poszerzenia wiedzy. Wszystkie wystąpienia zostały bardzo
dobrze przyjęte przez uczestników. Tematykę uznano za interesującą i niezbędną w pracy, godną przekazania w rozszerzonym zakresie i dla większej liczby uczestników w przyszłości.
XV Konferencję Naukową „Blok operacyjny – pielęgniarstwo operacyjne w Polsce” z udziałem około 300 osób zakończył uroczysty obiad.
Wszyscy zaproszeni goście i uczestnicy, we wnętrzach
Zdrojowego Teatru Animacji, który jest miejscem szczególnym, stworzyli wspaniałą atmosferę pracy i pozytywnych
relacji interpersonalnych.
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