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Opieka i pielęgnacja dla pojedynczego pacjenta!
Mniejsze opakowanie, wygodne w transporcie – pakowane po 50 sztuk.
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pacjenci izolowani, wózki transportowe, łóżko pacjenta podczas transportu szpitalnego,
opieka i pielęgnacja pacjenta po chemioterapii, pielęgniarki i położone środowiskowe,
pogotowie motocyklowe, mobilni specjaliści beauty – fryzjer / kosmetyczka, prace domowe.
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Lekkie i poręczne opakowanie

Niższe koszty użytkowania

idealne do transportu,
mniejsze obciążeniem wózka
transportowego

opakowanie dedykowane tylko
do jednego pacjenta, niższe
koszty utylizacji odpadów

Polub nas na facebooku!

www.mercatormedical.eu
2

Opieka i pielęgnacja pacjenta
po chemioterapii
odpowiednie podczas terapii
onkologicznej
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W numeru, Magazynu Pielęgniarki Operacyjnej. Mimo całej

staranności w jego przygotowaniu, w ostatnim numerze wkradło
się kilka błędów, za które Autorów i Czytelników przepraszamy.
Na stronie internetowej znajdą Państwo poprawiony Magazyn.
W numerze 22 ciąg dalszy zagadnień dotyczących zarządzania
i organizacji blokiem operacyjnym, tym razem w odniesieniu
do przekazywania pracy zespołowi oraz zapowiadany w nr 21,
a nie opublikowany artykuł „Opieka pielęgniarska nad pacjentem poddawanym artroskopii”. Polecam Państwu artykuły
„Ostre niedokrwienie”, „Naprawa przepukliny pachwiny metodą
Valentiego” oraz artykuł dotyczący pracy zmianowej, jak również
sylwetkę kolejnego wybitnego chirurga. Ostatnio wiele mówi się
o przeszczepach, w związku z tym kontynuujemy artykuł, który
ten temat przybliża.
Zapraszam do lektury pozostałych artykułów, które piszemy
i publikujemy z myślą o Was i dla Was.
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Organizacja pracy w odniesieniu
przekazywania pracy w bloku operacyjnym
mgr EWA GRABOWSKA

Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze

rofesjonalność w bloku operacyjnym polega na przestrzeganiu procedur prawidłowego przekazywania
pracy. W założeniu konieczne jest regularne omawianie
dyżuru, które jest podstawą do stworzenia dobrej, przyjaznej
atmosfery w pracy.
W sposób szczery omawiane są problemy, napięcia emocjonalne, wszelkie nieprawidłowości wynikające z codziennej pracy,
które nie zawsze są, ale gdzieś się pojawiają. Dlatego też podczas
przekazywania przeprowadza się konstruktywną krytykę bez
wskazywania winnych i bez wyrażania osobistych uprzedzeń.
Należy przedstawić istniejące problemy, ponieważ przemilczane problemy prowadzą w każdym przypadku do niezadowolenia u pokrzywdzonych i do pogorszenia atmosfery w pracy.

P

Podczas organizacji pracy zespołu operacyjnego należy
rozpatrywać ściśle zaplanowane działanie mające
doprowadzić do określonego efektu końcowego.
Wyrozumiałość i konsekwencja kierownictwa są ważnym
warunkiem pozytywnego przebiegu omówienia dyżuru podczas raportu. Należy wspominać pozytywne doświadczenia
w sposób motywujący, co powoduje zmniejszenie wśród
zespołu napięcia emocjonalnego. Ważne informacje po przyjściu do pracy, które koniecznie należy uwzględnić, to:
▪▪ Jaka operacja była/jest wykonana i na której sali operacyjnej, a także jaki jest przewidywany czas jej zakończenia.
▪▪ Przez kogo była zgłoszona, kto będzie/lub operował
i w jakim składzie personalnym.
▪▪ Kto pełni dyżur spośród anestezjologów i chirurgów.
▪▪ Czy są zmiany w planie operacyjnym z przyczyn personalnych i organizacyjnych.
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▪▪ Czy doszło do ewentualnych uszkodzeń narzędzi chirurgicznych, aparatury czy jest wystarczająca ilość zestawów operacyjnych na planowe zabiegi operacyjne,
czy jest konieczna naprawa.
▪▪ Jaki jest stan instrumentarium chirurgicznego (jest to
bardzo istotne, gdy blok operacyjny jest blokiem wielospecjalistycznym pełniący ostry dyżur, a czy CS nadąży
ze wysterylizowaniem ww. sprzętu, tj. napędy ortopedyczne, które mogły być wykorzystane podczas pełniącego dyżuru, a ich ilość niekiedy jest ograniczona).
▪▪ Czy wszystkie sale operacyjne są przygotowane do planowych zabiegów operacyjnych.
▪▪ Czy materiał pooperacyjny jest dobrze przygotowany,
zgodnie z określoną procedurą do pracowni histopatologicznej.
Podczas raportu pielęgniarskiego następuje przydział
poszczególnych członków zespołu pielęgniarek/rzy operacyjnych na poszczególne sale operacyjne przez pielęgniarkę
oddziałową bloku operacyjnego.
Pielęgniarka oddziałowa przekazuje zespołowi bieżące informacje dot. bloku operacyjnego, szpitala, o ile wymaga sytuacja.
Podczas organizacji pracy zespołu operacyjnego należy
rozpatrywać ściśle zaplanowane działanie mające doprowadzić do określonego efektu końcowego.
Grupa osób w sali operacyjnej tworzy zespół, którego
zadaniem jest możliwie najlepsze i najszybsze wykonanie
założonej procedury jaką jest zabieg operacyjny.
Istotą dobrze przeprowadzonego „raportu” z zespołem
operacyjnym, jest takie przekazanie i podzielenie pracy, aby
ostateczny wynik tej pracy gwarantował bezpieczeństwo operowanego pacjenta i pracującego zespołu.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem
poddawanym artroskopii
ZUZANNA WRÓBLEWSKA, ALEKSANDRA SOLARZ, IZABELA WRÓBLEWSKA

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

taw kolanowy jest największym stawem ustroju ludzkiego, ale równocześnie jednym z najbardziej wrażliwych i ulegającym uszkodzeniom. Występują one u ludzi
w różnym wieku, jednak najczęściej u osób młodych, uprawiających sporty.
Postęp techniczny i naukowy prowadzi do uzyskania coraz
lepszych wyników leczenia urazów kolana, a tym samym prawidłowego funkcjonowania pacjentów.

S

Pielęgniarka coraz częściej ma nie tylko przygotowanie z zakresu pielęgniarstwa ogólnego, ale także
specjalistyczne kwalifikacje z zakresu pielęgniarstwa
klinicznego.
Zastosowanie specjalistycznych narzędzi i aparatury
zwiększa możliwości przeprowadzenia różnego rodzaju operacji naprawczych. Artroskopia jako technika małoinwazyjna
pozwala na przeprowadzenie zabiegu nawet u osób obarczanych dużym ryzykiem okołooperacyjnym.
Różnorodność schorzeń i urazów stawu kolanowego oraz
metod operacyjnych wymaga od pielęgniarki wysokiego
stopnia profesjonalizmu. Nie opiera się on wyłącznie na
sprawności manualnej, szybkości wykonywania określonych

czynności, ale przede wszystkim na wszechstronnym przygotowaniu teoretycznym i praktycznym. Znajomość podstaw
anatomii i fizjologii, zagadnień klinicznych, procesów diagnostycznych i leczniczych oraz potencjalnych zagrożeń wpływa
na poziom świadczonej opieki. Pielęgniarka coraz częściej ma
nie tylko przygotowanie z zakresu pielęgniarstwa ogólnego,
ale także specjalistyczne kwalifikacje z zakresu pielęgniarstwa
klinicznego. Takie przygotowanie zawodowe upoważnia ją
do realizowania planu opieki nad pacjentem operowanym,
zarówno w zakresie przygotowania przedoperacyjnego, opieki
w trakcie trwania zabiegu, postępowania pooperacyjnego
oraz procesu rehabilitacji. Pielęgniarka bierze czynny udział
w procesie leczenia, począwszy od badań diagnostycznych,
poprzez udział w zabiegu operacyjnym, a skończywszy na
rehabilitacji i doprowadzeniu pacjenta do pełnej sprawności fizycznej. Dodatkowo prowadzone przez nią działania
edukacyjne wyposażają chorego w wiedzę dotyczącą właściwych zachowań we wszystkich okresach leczenia. Informacje
zdobyte przez pacjenta oraz poczucie otoczenia specjalistyczną opieką wpływają korzystnie na obniżenie poziomu
lęku. Wpływ na to ma także nawiązanie dobrej komunikacji
z chorym, co pozwala pielęgniarce zaplanować opiekę opartą
na współpracy, z dużym prawdopodobieństwem pozytywnego
zakończenia procesu leczenia.
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DIAGNOSTYKA
Urazy stawu kolanowego stanowią narastający problem
społeczny. Jednym z pierwszych elementów w diagnostyce
obrażeń urazowych dotyczących kolana jest prawidłowo
przeprowadzony wywiad. Powinien on być zbierany systematycznie, dokładnie i bez pośpiechu. W czasie rozmowy
z pacjentem powinno uzyskać się odpowiedzi na zasadnicze
pytania, między innymi dotyczące czasu powstania urazu,
czasu, jaki minął od momentu wypadku do badania, okoliczności towarzyszących kontuzji, czasu wystąpienia obrzęku
stawu kolanowego lub ograniczenia jego ruchomości oraz
jakie dodatkowe dolegliwości wystąpiły po urazie. Przydatną
informacją będzie również dowiedzenie się jaki był stan
kolana przed wypadkiem. Uzyskane odpowiedzi pozwalają
na określenie ciężkości urazu oraz, w przybliżeniu, na rozpoznanie przypuszczalnych uszkodzeń struktur anatomicznych,
co w znacznym stopniu ułatwia dalsze postępowanie diagnostyczne i wybór odpowiednio dobranych badań dodatkowych.

Badanie fizykalne stanowi najważniejszą część postępowania rozpoznawczego. Podczas oglądania zwraca się
uwagę na najistotniejsze, widoczne i dające się ocenić
wzrokiem odchylenia od stanu prawidłowego dotyczącego nie tylko stawu kolanowego, ale całej kończyny
dolnej i narządu ruchu.
Dalszy proces diagnostyczny polega na badaniu porównawczym obu stawów kolanowych. Przeprowadza się
go w czasie chodu i pozycji stojącej, następnie siedzącej,
a w końcu leżącej. Badanie fizykalne stanowi najważniejszą
część postępowania rozpoznawczego. Podczas oglądania
zwraca się uwagę na najistotniejsze, widoczne i dające się
ocenić wzrokiem odchylenia od stanu prawidłowego dotyczącego nie tylko stawu kolanowego, ale całej kończyny dolnej
i narządu ruchu.
Następnym elementem badania fizykalnego pacjenta
są badanie dodatkowe. Wykonuje się je w zależności od
potrzeby. W ich skład wchodzi: badanie płynu stawowego,
badanie radiologiczne, ultrasonografia, tomografia komputerowa i artroskopia diagnostyczna. Wskazaniem do ostatniego
badania są przypadki problematyczne, których nie można
zdiagnozować innymi metodami, takie jak ostre obrażenia
stawu kolanowego u ludzi aktywnych fizycznie oraz sportowców wyczynowych, a także przewlekłe przypadki z niejasnymi
dolegliwościami. Przy czym najczęstszym wskazaniem jest
pierwsze z podanych.

Artroskopia jest zabiegiem mało inwazyjnym, co wiąże
się z mniejszą ilością powikłań i szybkim powrotem
pacjenta do sprawności. Nie bez znaczenia jest też pozytywny efekt kosmetyczny. W przeciwieństwie do klasycznych operacji blizny są niewielkie i mało widoczne.
Obecnie coraz częściej przeprowadza się artroskopię zwiadowczą (diagnostyczną). Polega ona na obejrzeniu wszystkich
elementów stawu od środka, bez konieczności wykonywania
rozległej operacji. Jedną z zalet tego zabiegu jest możliwość
pobrania próbek do badań. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości istnieje możliwość poszerzenia artroskopii
diagnostycznej o terapeutyczną.
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Artroskopia jest zabiegiem mało inwazyjnym, co wiąże
się z mniejszą ilością powikłań i szybkim powrotem pacjenta
do sprawności. Nie bez znaczenia jest też pozytywny efekt
kosmetyczny. W przeciwieństwie do klasycznych operacji
blizny są niewielkie i mało widoczne. Metoda ta umożliwia
ocenę wszystkich struktur wewnętrznych stawu kolanowego.
Dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi operacyjnych
możliwe jest wykonanie określonych procedur leczniczych,
dlatego po jej wykonaniu pacjent często może wrócić do
wykonywanej przed zabiegiem aktywności fizycznej. Jej rozpoczęcie powinno być uzależnione od zagojenia się rany,
ustąpienia obrzęku tkanek i powrotu pełnego zakresu ruchu
w stawie, w czym pomocna jest profesjonalna rehabilitacja.
W przypadku, gdy w trakcie artroskopii wykonywane było
postępowanie lecznicze czas powrotu uzależniony jest od
rodzaju zabiegu.
ZABIEG
Bezpieczne przeprowadzenie zabiegu i bezpowikłaniowy
okres po nim są zależne od dobrego przygotowania pacjenta.
Bierze w nim udział cały zespół terapeutyczny, w skład którego wchodzi chirurg, anestezjolog i pielęgniarka. Priorytetem
działań pielęgniarskich będzie nawiązanie dobrej komunikacji
z chorym i jego rodziną, poznanie historii choroby, sytuacji
rodzinnej i zawodowej podopiecznego. Pozwala to pielęgniarce na zaplanowanie opieki opartej na aktywności, współuczestnictwie i współdecydowaniu chorego w całokształcie
procesu leczenia.

Ważna jest zatem rozmowa z chorym, mająca na celu
wyjaśnienie wszelkich niezrozumiałych dla niego kwestii dotyczących samej operacji i znieczulenia, a także
ich ewentualnych powikłań. Nastrój spokoju, pogody
i optymizmu ma duży wpływ na dobry przebieg zabiegu
i późniejszej rehabilitacji.
Pielęgniarka w okresie przedoperacyjnym bierze
czynny udział w wykonywanych badaniach dodatkowych.
Diagnostyczne działania pielęgniarskie zmierzają w kierunku
ogólnej oceny stanu zdrowia pacjenta. Następnie przygotowuje chorego do zabiegu, co dotyczy zarówno sfery psychicznej jak i fizycznej. Oba obszary są równie ważne, a czynności,
jakie podejmuje się w ich ramach należą do istotnych elementów stanowiących o bezpieczeństwie pacjenta i pomyślnym
przebiegu zabiegu.
Przed zabiegiem operacyjnym, jak przed każdym badaniem inwazyjnym, pacjent może odczuwać niepokój. Osoby
z wysokim poziomem lęku mogą podchodzić do wszelkich
procedur medycznych podejmowanych na ich ciele z dużą
rezerwą, a przez to mogą nie wyrażać na nie zgody. Ważna jest
zatem rozmowa z chorym, mająca na celu wyjaśnienie wszelkich niezrozumiałych dla niego kwestii dotyczących samej
operacji i znieczulenia, a także ich ewentualnych powikłań.
Nastrój spokoju, pogody i optymizmu ma duży wpływ na
dobry przebieg zabiegu i późniejszej rehabilitacji. Miły, serdeczny, pełen zrozumienia stosunek pielęgniarek do chorych
może rozproszyć wiele wątpliwości, dodać otuchy i umocnić
przekonanie, że wszystko ułoży się pomyślnie.
Przygotowanie fizyczne dalsze najczęściej odbywa się
w warunkach ambulatoryjnych lub już na terenie oddziału
szpitalnego i jest przeprowadzane według obowiązujących

standardów. W pokoju wprowadzenia pielęgniarka sprawdza
tożsamość pacjenta, dokumentację medyczną i przygotowuje
do znieczulenia. Pielęgniarka anestezjologiczna ma za zadanie otoczenie chorego szczególną opieką, a przede wszystkim
czuwać nad jego bezpieczeństwem.
Do przygotowania wstępnego należy: wykonanie podstawowych badań laboratoryjnych, pomiar wzrostu i masy ciała.
Ważne jest też poinformowanie pacjenta o konieczności odstawieniu pożywienia na 6-8 godzin przed zabiegiem. Pole operacyjne należy pozbawić owłosienia (strzyc, a nie golić skórę) oraz
wykonać toaletę. W dniu zabiegu pielęgniarka podaje leki i płyny
infuzyjne oraz wyposaża pacjenta w bieliznę szpitalną.
Następne przygotowanie do zabieg artroskopii jest na
początku takie samo, jak w przypadku innych zabiegów operacyjnych. W momencie, gdy pacjent jest znieczulony lekarz
anestezjolog daje znać zespołowi operacyjnemu, że można
rozpoczynać operację. W skład zespołu wchodzi zazwyczaj
operator z asystą oraz pielęgniarka operacyjna wraz z pomagającą. Pacjent jest układany na plecach, z kończyną uniesioną na podpórce i zgiętą w stawie kolanowym. Powyżej
operowanego stawu zakładana jest opaska uciskowa (tzw.
opaska Esmarcha), której celem jest wywołanie niedokrwienia i zmniejszenia ewentualnego krwawienia podczas wziernikowania stawu. Po umyciu pola operacyjnego środkiem
odkażającym, obłożeniu sterylnymi serwetami i podłączeniu
niezbędnego sprzętu operator przystępuje do wziernikowania
stawu. W tym celu wykonuje w ściśle określonym miejscu
drobne nacięcie skóry i tkanek podskórnych. Przez powstały
otwór wprowadza troakar i napełnia staw roztworem 0,9%
NaCl lub gazem. Ułatwia to obejrzenie wnętrza stawu przez
układ optyczny artroskopu. Po obejrzeniu stawu chirurg może
przystąpić do zabiegów naprawczych. W tym celu wykonuje
drugie drobne nacięcie, przez które wprowadza potrzebne
narzędzia. Dzięki nim może na przykład: dokonać naprawy
uszkodzonych łękotek, szyć przy pomocy szwów klasycznych i implantów wchłanianych, naprawiać i przeszczepiać
powierzchni chrzęstne czy artroskopowo usunąć zwłóknienia
stawów i błony maziowej u pacjentów po urazach i chorych
na reumatoidalne zapalnie stawów. Można również leczyć
zwichnięcia rzepki i choroby stawu rzepkowo-udowego oraz
wykonać zabieg artroskopowego usunięcia wczesnych zmian
zwyrodnieniowych kolana.
Po zakończeniu wymienionych czynności wprowadza się
dren ssący i zakłada szwy na skórę. Pielęgniarka wykonuje
jałowy opatrunek i zakłada opaskę uciskową na kolano. Zabieg
trwa zwykle ok. 30 min.
OPIEKA POOPERACYJNA
Opieka pielęgniarska nie kończy się jednak w momencie
zakończenia operacji, ale trwa także po niej. Wczesny przebieg
pooperacyjny różni się w zależności od rodzaju znieczulenia.
Pacjenci znieczulani regionalnie przewożeni są bezpośred-

Ból po artroskopii z reguły nie jest dokuczliwy, dobrze
poddaje się działaniu leków, a związany jest z przeprowadzonym zabiegiem i w związku z tym z naruszeniem
ciągłości tkanek, a także z rozdęciem torebki stawu.
nio na swoją salę, natomiast po znieczuleniu ogólnym pozostają pod kontrolą pielęgniarki anestezjologicznej i lekarza
anestezjologa, którzy przeprowadzają proces wybudzania.

U pacjentów znieczulanych ogólnie czucie wraca bezpośrednio po zakończeniu znieczulenia, dlatego pacjent może
stosunkowo szybko odczuwać ból. Zadaniem pielęgniarki
jest przeprowadzenie chorego przez ten okres w bezbólowym komforcie. W związku z tym należy poinformować
podopiecznego o konieczności zgłaszania dolegliwości, co
ma na celu wprowadzenie szybkiego i skutecznego działania
przeciwbólowego.
Ból po artroskopii z reguły nie jest dokuczliwy, dobrze
poddaje się działaniu leków, a związany jest z przeprowadzonym zabiegiem i w związku z tym z naruszeniem ciągłości
tkanek, a także z rozdęciem torebki stawu. Ponieważ najczęściej zabieg przeprowadza się w znieczuleniu dokanałowym
pacjent powinien po nim, przez okres kilku godzin, leżeć
płasko, unikać wstawania, chodzenia i siadania, co zapobiega
powstawaniu bólów głowy. Operowana kończyna powinna
być uniesiona wyżej, a z rany pooperacyjnej wyprowadzony
redon ssący. Pielęgniarka powinna obserwować jakość i ilość
płynu gromadzącego się w butelce, a także stan założonego
na ranę jałowego, uciskowego opatrunku. Dobrym zwyczajem jest założenie na niego zimnego kompresu, który
korzystnie wpłynie na zmniejszenie resztkowego krwawienia
pooperacyjnego.
Rolą pielęgniarki jest także prowadzenie pooperacyjnej
rehabilitacji. Jej celem jest odzyskanie pełnej funkcji stawu
oraz zapobieganie ponownym uszkodzeniom, a nie tylko eliminowanie dyskomfortu czy dolegliwości bólowych. Chociaż
staw, który w wyniku artroskopii został pozbawiony łąkotki
może dobrze i długo funkcjonować, to jednakże najczęściej
doznaje postępującego zespołu przedwczesnego zużycia,
spowodowanego brakiem wystarczającej ochrony chrząstki
stawowej. Nowoczesną metodą rehabilitacji są odpowied5

nie, specjalistyczne ćwiczenia ruchowe. Stosując dodatkowo
ćwiczenia usprawniające, a szczególnie izometryczne, można
uzyskać powrót pierwotnej siły mięśniowej. Leczenie ruchowe
powinno być wspomagane fizykoterapią, tj. polem magnetycznym lub innymi zabiegami o działaniu przeciwzapalnym
i przeciwbólowym.
REHABILITACJA
Indywidualny proces rehabilitacji po artroskopii kolana
uzależniony jest od rodzaju przeprowadzonej operacji.
W każdym przypadku zadaniem pielęgniarki jest wczesne
uruchamianie chorego rozpoczynające się od nauki prawidłowego chodu. Początkowo chodzenie odbywa się o kulach,
następnie z jedną kulą i bez nich. Pielęgniarka powinna wyjaśnić choremu zasady posługiwania się kulami, w tym sposób
wchodzenia i schodzenia po schodach. Przeprowadzane ćwiczenia kończyny wspomagają krążenie i zapobiegają powikłaniom naczyniowym. Uzupełnione o fachową edukację
pacjenta, dotyczącą kontynuowania ćwiczeń usprawniających
w domu, znacząco zwiększają szanse na szybki powrót podopiecznego do pełnej aktywności.
Nieco inaczej wygląda rehabilitacja po rekonstrukcji więzadeł krzyżowych. Często od momentu postawienia diagnozy
uszkodzenia więzadła do przeprowadzenia zabiegu operacyjnego mija od kilku tygodni do kilku miesięcy. Jest to dobry
czas na rozpoczęcie zajęć rehabilitacyjnych, których celem

jest zmniejszenie dolegliwości związanych z urazem, przywrócenie możliwie najlepszej pracy całej kończyny dolnej,
zapobiegnięcie przeciążeniom innych stawów oraz przygotowanie pacjenta do zabiegu. Średni czas trwania pełnego programu rehabilitacji to 12-16 tygodni. Zależy on od rozmiarów
uszkodzeń, czasu gojenia tkanek po zabiegu i indywidualnej
wrażliwości chorych na stan podrażnienia. Inne czynniki to
wiek i kondycja fizyczna oraz zaangażowanie i poświęcenie
odpowiedniej ilości czasu na wykonywanie zaleceń zespołu
terapeutycznego.
PODSUMOWANIE
Artroskopia jest bezpieczną i skuteczną metodą diagnostyczno-leczniczą. Z pewnością wiąże się z mniejszym
ryzykiem niż klasyczne operacje. Ewentualne powikłania
są podobne jak w przypadku innych małych zabiegów oraz
zależne od zastosowanej metody znieczulenia. Atutem opisywanego zabiegu jest także fakt, że może być on wykonywany
u pacjentów w każdym wieku, a nawet u kobiet w ciąży. Jest
więc procedurą, z której warto skorzystać przy dolegliwościach
dotyczących stawu kolanowego. Stosunkowo ograniczona
ingerencja, minimalna rana i blizna, brak powikłań związanych ze znieczuleniem ogólnym w połączeniu z fachową
opieką oferowaną chorym na każdym etapie diagnostyki,
leczenia i rehabilitacji gwarantuje powrót podopiecznego do
poprzedzającego zabieg stanu funkcjonalnego.

WYBITNI CHIRURDZY
Ignacy Filip Semmelweis
(1818-1965)

gnacy Semmelweis urodził się 1 lipca 1818 roku w Budzie,
w rodzinie węgierskich Niemców. Był piątym dzieckiem
Jósefa i Teresy Müller. Swoją naukę rozpoczął w Katolickim
Gimnazjum w 1829 roku w swoim rodzinnym mieście. Następnie
w 1837 roku przeniósł się do Wiednia i rozpoczął studia prawnicze. Jednak rok później porzucił ten kierunek kształcenia na
rzecz medycyny. W roku 1844 obronił pracę doktorską pod
tytułem Tractatus de Vita Plantarium, a dwa lata później zdobył
specjalizację z chirurgii i położnictwa. W tym również czasie
został zatrudniony w charakterze asystenta w klinice położniczej przy wiedeńskim szpitalu powszechnym, którym kierował
profesor Klein. Był to początek rozważań Semmelweisa nad
wysoką umieralnością kobiet przy porodach.
Kolejnym impulsem do badania wysokiej umieralności była
śmierć jego przyjaciela, dra Jacoba Kolletschki. Podczas przeprowadzania sekcji zwłok dr Kolletschka został przypadkowo zraniony skalpelem, z którego rozwinęło się śmiertelne
zakażenie. W szpitalu, którym Semmelweis pracował istniały
dwie kliniki położnicze. W jednej z nich, w której lekarze
wraz ze studentami brali udział w sekcjach zwłok, odsetek
zgonów okołoporodowych był znamiennie wyższy. Po tych
obserwacjach zalecił lekarzom i personelowi kliniki stosowanie roztworu podchlorynu wapnia do mycia rąk przed
wykonywaniem zabiegów u pacjentów. Dzięki wprowa-
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dzonej metodzie odsetek zgonów
zmniejszył się dziesięciokrotnie.
W roku 1849 Semmelweis przeniósł
się w rodzinne strony do Pesztu,
gdzie podjął pracę kierownika
oddziału położniczego w Szpitalu Św. Rocha. Od 1855 roku
wykładał położnictwo na Uniwersytecie Peszteńskim. Dwa
lata później poślubił Marię Weidenhoffer, z którą doczekał się
pięciorga dzieci. W niedługim czasie po zawarciu małżeństwa
zrezygnował z prowadzenia oddziału położniczego.
Semmelweis był autorem dwóch ważnych prac naukowych
z dziedziny położnictwa. W 1858 roku opublikowano Etiologię
gorączki połogowej, a w 1861 w Wiedniu wydano pracę pod
tytułem Etiologia, pojecie i profilaktyka gorączki połogowej.
Jednak w owych czasach jego badana spotkały się z negatywnym
odbiorem środowiska lekarskiego. Nie mogło się ono pogodzić
z faktem, że to lekarze i studenci byli bezpośrednio związani
z przenoszeniem gorączki połogowej. Po licznych atakach
Semmelweis popadł w stan załamania nerwowego. Stan jego
zdrowia się pogarszał, trafił z tego powodu do szpitala psychiatrycznego w Wiedniu. Zmarł na skutek zakażenia rany – skaleczenia podczas sekcji zwłok 13 sierpnia 1865 roku w Döbling,
koło Wiednia. Obecnie jest uznawany za twórcę antyseptyki.
dr n. med. OSKAR PELZER

I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Wojewódzkie Centrum
Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, Ordynator: dr n. med. Kazimierz Pichlak

Przeszczepiamy świetnie, ale wciąż za mało (cz. 2)
28 tys. narządów przeszczepionych w Polsce!
dr n. o zdr. EWA ZAMOJSKA-KOŚCIÓW

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

ie sposób wyobrazić sobie współczesności bez środków
masowego przekazu. Media jednak nie tylko przekazują
rzetelną informację zgodnie z istniejącym stanem rzeczy, ale
także posiadają tę potężną siłę, która wykorzystywana nieprawidłowo, zafałszowuje obraz rzeczywistości. Portale inter-
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Gdy spojrzymy na falowanie transplantologii w rytm
medialnych burz, powstaje pytanie? Co można zrobić, by
zapobiec kolejnemu, niepotrzebnemu szukaniu sensacji,
tam gdzie jej nie ma oraz jak uzyskać zwiększenie liczby
ofiarowanych narządów?
netowe, audycje radiowe, telewizyjne, prasa prześcigają się
w przekazywaniu aktualności dotyczących zagadnień medycznych, w tym także poświęconych przeszczepianiu narządów,
nierzadko poszukując sensacji, tam gdzie wymagana jest jedynie prawda. Wszystkie nieprawdziwe doniesienia medialne

bardzo negatywnie wpływają na świadomość społeczną
w kwestii transplantacji organów. Podobnie, demonstrowane
publicznie pejoratywne stanowisko dotyczące pracy chirurgów transplantologów powoduje spadek liczby dawców i niepotrzebne zgony wśród potencjalnych biorców.
Transplantacja jest wyjątkowo wrażliwą w odbiorze
społecznym metodą leczenia. Środki masowego przekazu
z jednej strony sławią poczynania lekarzy transplantologów,
z drugiej jednak dyskwalifikują ich wysiłki w obawie, iż stanowią one niebezpieczeństwo dla egzystencji ludzkości. Gdy
spojrzymy na falowanie transplantologii w rytm medialnych
burz, powstaje pytanie? Co można zrobić, by zapobiec kolejnemu, niepotrzebnemu szukaniu sensacji, tam gdzie jej nie
ma oraz jak uzyskać zwiększenie liczby ofiarowanych narządów? Wydaje się, że ogromnie ważna jest uczciwa postawa
dziennikarzy i umiejętność właściwego kontaktu z mediami,
także lekarzy. Początku niedawnego impasu w polskiej
7

transplantologii niemal wszyscy doszukują się w okrytej złą
sławą „sprawie doktora G.”, szefa Kliniki Kardiochirurgii
Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie.
W 2007 roku ukazała się w całej niemal rodzimej prasie seria
artykułów, która doprowadziła do zapaści w transplantologii. Każdego dnia media donosiły o możliwych nadużyciach,
celowym wprowadzaniu pacjentów w stan śpiączki farmakologicznej dla przyspieszenia orzeczenia śmierci mózgu oraz
o podobnych zarzutach. Doniesienia na łamach prasy i portali
internetowych oraz liczne konferencje prasowe z udziałem
eksponowanych polityków predysponowały do utraty zaufania społeczeństwa do tej dziedziny medycyny. Na rezultaty
medialnej nagonki nie trzeba było długo czekać. W feralnym 2007 roku doszło do trzykrotnego wzrostu sprzeciwów

O tym jak istotną rolę w pozyskiwaniu narządów
odgrywa społeczna akceptacja, wie zarówno środowisko transplantologów, jak i osób, które dalsze życie
zawdzięczają właśnie przeszczepowi narządu. Dobrze
poinformowane społeczeństwo może zmienić swoje
nastawienie i reagować pozytywnie na wykorzystanie
organów po śmierci.
wobec pobrania narządów, a ich liczba przekroczyła 1000.
W poprzednich kilku latach liczba takich sprzeciwów oscylowała wokół 400. Ewidentnie można więc dostrzec wpływ
niekorzystnego obrazu medialnego na rozmiar rejestrowanych sprzeciwów. „W sposób szczególny apelujemy do ludzi
mediów, aby w poczuciu odpowiedzialności współtworzyli
właściwy klimat sprzyjający lepszemu zrozumieniu tych trudnych spraw i kształtowaniu postaw otwartych na pomoc człowiekowi cierpiącemu i potrzebującemu” – tymi słowami, swoją
opinię wobec negatywnej kampanii medialnej wyrazili między
innymi biskupi polscy w liście odczytywanym w kościołach.
Przypomnieli tym samym przesłanie papieża Jana Pawła II,
skierowane do uczestników Międzynarodowego Kongresu
Transplantologicznego. Również Sejm RP dostrzegając wagę
problemu dnia 13 czerwca 2008 roku przyjął uchwałę w sprawie akceptacji transplantacji jako metody leczenia.
W ostatnich latach podjęto wysiłki medialne zmierzające
do zwiększenia liczby dawców. Dzisiejsze media to nie tylko
znane od zawsze i uznane tytuły, to także serwisy społecznościowe i blogi. W 2012 roku portal społecznościowy Facebook
zmienił swoją platformę w celu umożliwienia członkom tej
społeczności określenie się jako „dawca organu”. W przypadku takiego wyboru internautom zaoferowano link do
rejestracji, a ich „znajomi” w sieci są świadomi nowego statusu jako potencjalnego dawcy organów. Już w pierwszych
dniach odnotowano wielokrotny wzrost rejestracji. Może się
więc okazać, że serwisy społecznościowe są niezwykle skuteczne w zwiększaniu wskaźników donacji narządów, a także
mogą być efektywnie wykorzystywane w działaniach w zakresie public relations, komunikacji i edukacji. Profesjonalne
portale medyczne, kampanie medialne, strony internetowe
utworzone przez działające stowarzyszenia i organizacje na
rzecz transplantologii są źródłem wielu fachowych wiadomości dotyczących przeszczepiania narządów. Internet stał
się miejscem dyskusji między zwolennikami i przeciwnikami
transplantacji. Pewną odpowiedzią medialną są również
filmy poświęcone przeszczepom, w których wypowiadają
się pacjenci oraz osoby bezpośrednio, zawodowo zaangażo8

wane w transplantacje. Dobrze się stało, że powstał taki film jak
„Bogowie” – obraz wyróżniony na Festiwalu Polskich Filmów
w Gdyni, który może zmienić podejście Polaków do transplantologii. Film ilustruje wysiłek i determinacje zabrzańskich kardiochirurgów pod kierunkiem profesora Zbigniewa Religi, którzy
w 1985 roku dali szanse chorym z nieodwracalnym uszkodzeniem serca. Ten film jest dokumentem z wielowymiarowym przesłaniem, nobilitującym pracę każdego lekarza z najtrudniejszym
pacjentem, filmem promującym ideę transplantologii.
O tym jak istotną rolę w pozyskiwaniu narządów odgrywa
społeczna akceptacja, wie zarówno środowisko transplantologów, jak i osób, które dalsze życie zawdzięczają właśnie
przeszczepowi narządu. Dobrze poinformowane społeczeństwo może zmienić swoje nastawienie i reagować pozytywnie
na wykorzystanie organów po śmierci. Każda akcja informacyjna, która promuje i rozbudza świadomość społeczną jest
wielce pożądana. W Polsce działa kilka fundacji i stowarzyszeń popularyzujących wiedzę o transplantacji jako sposobie
leczenia osób ze schyłkową niewydolnością narządową.
Przyglądając się mapie Europy obrazującej donacje
narządów dostrzegamy duże zróżnicowanie. Do porównania poszczególnych krajów stosowany jest wskaźnik donacji narządów na milion mieszkańców – pmp. Aktualnie
w Polsce notuje się wyraźny wzrost liczby dawców oraz liczby
przeszczepionych narządów, co sygnalizuje wyjście z zapaści
trwającej od 2007 roku. W populacji polskiej w 2014 roku
przeprowadzono 1575 przeszczepów od zmarłych dawców
oraz 75 od dawców żywych, co daje razem 1650 przeszczepień.
Przeszczepy od dawców ex vivo stanowią w dalszym ciągu
znikomy odsetek zarówno w naszym kraju, jak i w Europie.
Bieżące dane nie budzą dziś emocji, ale kiedy 30 lat temu
w Zabrzu dokonano pierwszego udanego przeszczepienia
serca, wydarzenie to stało się sensacją i kamieniem milowym
rodzimej transplantologii.
Pomimo, że liczba wniosków wpływających do CRS jest
znikoma, to wskaźnik donacji w Polsce wynosi obecnie 15,4
pmp, podczas gdy w innych krajach Europy, np. w Hiszpanii
30-35 na milion mieszkańców. Należy w tym miejscu podkreślić fakt, że Hiszpania od wielu lat plasuje się na pierwszym
miejscu pod względem liczby pobrań narządów na świecie,
a społeczeństwo cechuje się wyraźnie wyższym poziomem
wiedzy na temat transplantacji. Kraje osiągające najlepsze
wyniki (będące najwyżej w rankingu) szczycą się wskaźnikiem ponad 50 przeszczepień na milion mieszkańców. Wśród
państw Bliskiego Wschodu, jednym z najbardziej aktywnych
transplantacyjnie krajów jest Iran, z liczbą 37 pmp.

Ostre niedokrwienie jelit
dr n. med. RYSZARD KĘDRA, KONRAD KĘDRA

II Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze

stre niedokrwienie jelit (acute mesenteric ischemia,
AMI) stanowi jedno z największych wyzwań, przed
jakim może stanąć chirurg podczas ostrego dyżuru. Ogólnie
rzecz biorąc, jest to stan w którym zaburzenie przepływu
krwi w naczyniach krezkowych prowadzi do niedokrwienia,
a w konsekwencji do martwicy ściany jelita. Pomimo tego,
że jest to stosunkowo rzadkie schorzenie, z powodu złego
rokowania należy zawsze brać je pod uwagę podczas badania
chorego z objawami ostrego brzucha.
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Narządy jamy brzusznej są zaopatrywane w krew przez
trzy nieparzyste odgałęzienia aorty brzusznej: pień trzewny
(dzielący się na tętnicę żołądkową lewą, tętnicę śledzionową
oraz tętnicę wątrobową wspólną), tętnicę krezkową górną oraz
tętnicą krezkową dolną, przy czym przewód pokarmowy od
poziomu więzadła Treitza do górnej części odbytnicy jest unaczyniony przez dwie ostatnie. Pomiędzy tymi trzema naczyniami istnieje tylko kilka połączeń (m.in. połączenie tętnicy
trzustkowo-dwunastniczej górnej z tętnicą trzustkowo-dwunastniczą dolną czy połączenie lewej gałęzi tętnicy okrężniczej
środkowej z gałęzią wstępująca tętnicy okrężniczej lewej). To

sprawia, że w przypadku krytycznego ograniczenia przepływu
w głównym pniu jednej z tętnic, teoretycznie pozostałe naczynia nie będą w stanie zaopatrzyć tak dużego obszaru jakim jest
przewód pokarmowy.
W rzeczywistości jednak najczęściej objawy daje ograniczenie przepływu w tętnicy krezkowej górnej. Dzieje się tak,
ponieważ pień trzewny szybko dzieli się na swoje trzy główne
odgałęzienia, przez co jego pień jest bardzo krótki, natomiast
tętnica krezkowa dolna posiada lepsze od tętnicy krezkowej
górnej krążenie oboczne w postaci wspomnianej już lewej
gałęzi tętnicy okrężniczej środkowej oraz gałęzi odchodzących od tętnic biodrowych wewnętrznych. Krew żylna natomiast spływa z jelit żyłami krezkowymi: górną i dolną. Żyła
krezkowa dolna wpada do żyły śledzionowej i razem z żyłą
krezkową górną tworzą żyłę wrotną.
RODZAJE SYTUACJI KLINICZNYCH
Pod terminem „ostre niedokrwienie jelit” kryje się kilka
sytuacji klinicznych, różnych pod względem etiologii, patomechanizmu oraz częściowo leczenia, dlatego należy te jed9

nostki omówić osobno. Można wyróżnić ostry zator tętnicy
krezkowej (acute mesentric arterial embolism, AMAE), ostrą
zakrzepicę tętnicy krezkowej (acute mesenteric arterial thrombosis, AMAT), nieobstrukcyjne niedokrwienie jelit (nonobstructive mesenteric ischemia, NOMI) oraz zakrzepicę żył
krezkowych (mesenteric venous thrombosis, MVT). Wśród
rzadszych przyczyn niedokrwienia można wymienić m.in.
rozwarstwienie czy urazy tętnic krezkowych.

zji o zabiegu operacyjnym, a tym
samym pogarsza znacznie rokowanie pacjenta. Objawy podrażnienia
otrzewnej pojawiają się dopiero
w przypadku dokonanej martwicy
jelita, a więc w zaawansowanym
etapie choroby.
Najlepszym badaniem pomocniczym umożliwiającym rozpoznanie zatoru lub zakrzepu tętnicy
krezkowej oraz czynnościowego
niedokrwienia jelit jest inwazyjna
angiografia naczyń krezkowych
w dwóch projekcjach: przednio-tylnej oraz bocznej. Tomografia Zdjęcie 3. Martwica jelita cienkiego
komputerowa z dożylnym podaniem kontrastu cechuje się mniejszą czułością. Inne badania
obrazowe, takie jak USG czy zdjęcie przeglądowe, służą jedynie wykluczeniu innych przyczyn bólu brzucha. W przypadku
zakrzepicy żył krezkowych badaniem z wyboru jest tomografia komputerowa z doustnym i dożylnym podaniem środka
kontrastowego, bardziej przydatne jest w tym przypadku także
badanie ultrasonograficzne.

Zator tętnicy krezkowej (AMAE) jest najczęstszą przyczyną ostrego niedokrwienia jelit. Najczęściej (w 90%) ulega
zatkaniu tętnica krezkowa górna, co wynika w dużym stopniu
z opisanej wyżej anatomii naczyń jamy brzusznej. O wiele częściej dochodzi do umiejscowienia się zatoru w pniu głównym
tętnicy niż w jednym z jej odgałęzień, natomiast rzadko jest
to samo ujście tętnicy krezkowej. Zatory powstają najczęściej
w mechanizmie zakrzepowo-zatorowym, pochodząc najczęściej z serca (np. u pacjentów z migotaniem przedsionków,
chorymi lub sztucznymi zastawkami, podczas zawału serca),
lub rzadziej z żył głębokich przy obecności drożnego otworu
owalnego (zatorowość skrzyżowana).
Ostra zakrzepica tętnicy krezkowej górnej (AMAT)
powstaje zwykle we wcześniej zmienionym naczyniu, najczęściej miażdżycowo zwężonym, rzadziej na podłożu dysplazji
włóknisto-mięśniowej czy układowego zapalenia tętnic. Szybko
postępująca zakrzepica powoduje gwałtowne zmniejszenie światła naczynia, w krótkim czasie znacznie ograniczając przepływ
krwi. Jeśli zakrzepica postępuje wolniej, często możliwe jest
wytworzenie się krążenia obocznego, a objawy są słabiej nasilone.
Najczęściej pacjenci są wieloletnimi palaczami, z uogólnioną
miażdżycą łożyska naczyniowego.
Zakrzepica żył krezkowych (MVT) jest stanem, gdy wykrzepianie się krwi w żyłach krezkowych doprowadza do ich niedrożności, prowadząc w konsekwencji do zastoju żylnego i obrzęku
w ścianie jelita, a ostatecznie do martwicy. Najczęściej występuje
u pacjentów z marskością wątroby i nadciśnieniem wrotnym,
stanami nadkrzepliwości krwi (np. niedobory białek C i S, antytrombiny III, obecność czynnika V Leiden), zespołem antyfosfolipidowym, a także u chorych z nieswoistymi zapaleniami jelit.
Nieobstrukcyjne niedokrwienie jelit (NOMI), zwane
także czynnościowym, powstaje gdy zmniejszenie przepływu

Zdjęcie 1. Tętnice krezkowe

krwi nie wynika z przeszkody w świetle naczynia, lecz z powodu
nadmiernego jej skurczu. Dzieje się tak m.in. przy centralizacji
krążenia w przebiegu wstrząsu hipowolemicznego, kardiogennego czy septycznego. Za pośrednictwem amin katecholowych
rozszerzają się wtedy naczynia doprowadzające krew do najważniejszych narządów (serce oraz OUN), spada natomiast przepływ
krwi przez m.in. trzewia i nerki, a powstały stan zmniejszonej
perfuzji może spowodować ostre niedokrwienie.
Niedokrwienie jelit w obrębie tętnicy krezkowej dolnej
jest, jak już wspomniano, o wiele rzadsze, i najczęściej jest
powikłaniem zabiegów naczyniowych w obrębie aorty brzusznej (zwłaszcza w przypadku operacji pękniętego tętniaka
aorty brzusznej), a także zabiegów operacyjnych na esicy oraz
okrężnicy zstępującej.

Typowo nagłe zamknięcie głównego pnia tętnicy krezkowej górnej objawia się bardzo silnym bólem brzucha,
początkowo kolkowym w okolicy
pępka, ale szybko przechodzącym
w rozlany, nie ustępującym nawet
po podaniu opioidowych leków
przeciwbólowych. Często występują objawy rozpoczynającego
się wstrząsu, może też pojawić się
domieszka krwi w stolcu. Z drugiej strony, w badaniu przedmiotowym brzucha oprócz miejscowej
bolesności uciskowej może nie
być żadnych odchyleń, a rozbieżność ta powinna wzbudzić niepokój chirurga. Brak wzmożonego
napięcia mięśniowego oraz objawu
Blumberga w początkowych fazach
niedokrwienia często powoduje
Zdjęcie 2. Angio-tk jamy brzusznej. Biała strzałka po lewej stronie wskazuje na zator w tętnicy krezkowej górnej
jednak opóźnienie podjęcia decy10

LECZENIE
Leczenie ostrego niedokrwienia jelit różni się w zależności
od stopnia zaawansowania choroby. Sposób postępowania we
wczesnym niedokrwieniu, wykrytym jeszcze przed dokonaniem się martwicy w ścianie jelita, zależy również od postaci
klinicznej niedokrwienia.
W przypadku ostrego zatoru tętnicy krezkowej wykonuje
się otwartą embolektomię, czyli operacyjne usunięcie zatoru
ze światła tętnicy. Dostęp do tętnicy krezkowej górnej uzyskuje się poprzez mobilizację czwartego odcinka dwunastnicy
oraz okrężnicy poprzecznej. Następnie poprzecznie nacina się
ścianę naczynia i za pomocą cewnika Fogarty’ego usuwa się zator,
co zwykle nie sprawia większych trudności. Rzadko wszczepia
się też pomost naczyniowy z żyły odpiszczelowej lub sztuczną
protezę naczyniową PTFE. Alternatywą dla zabiegu operacyjnego
jest wykonanie wewnątrznaczyniowej angioplastyki balonowej ze
wszczepieniem stentu do światła tętnicy.
Leczeniem z wyboru wczesnej zakrzepicy tętnicy krezkowej górnej jest miejscowe podanie leków trombolitycznych
metodami wewnątrznaczyniowymi, po której wykonuje się
angioplastykę naczynia i stentowanie. Leczenie czynnościowego niedokrwienia jelit sprowadza się do wewnątrznaczyniowego podania roztworu papaweryny oraz na odpowiednim
nawodnieniu pacjenta.
Zakrzepicę żył krezkowych leczy się dużymi dawkami
heparyny niefrakcjonowanej oraz lekami poprawiającymi
właściwości reologiczne krwi. Oczywiście heparynę w dawkach leczniczych należy podawać także w pozostałych typach
ostrego niedokrwienia jelit.

miastowej laparotomii. Po śródoperacyjnym potwierdzeniu
rozpoznania należy wykonać resekcję martwiczo zmienionego
odcinka z marginesem zdrowego jelita. Resekcja powinna być
rozległa, aby uniknąć pozostawienia martwego jelita w jamie
brzusznej. Brzeg resekcji powinien znajdować się przynajmniej kilkanaście cm od widocznych gołym okiem zmian
martwiczych oraz kilka cm od wyraźnie wyczuwalnego tętnienia w naczyń krezki.
W przypadku wątpliwości można podejrzane odcinki jelita
pozostawić w jamie brzusznej i wykonać po 24-48 godzinach
tzw. operację second-look, która rozstrzyga o stanie żywotności
jelita. Należy jednak pamiętać, że każdy kolejny zabieg stanowi ogromne obciążenie dla chorego. Decyzja o wykonaniu
pierwotnego zespolenia zależy od stanu pacjenta i stanu jelita,
jednak bezpieczniej jest wykonać przetokę odbarczającą.
W przypadku zatoru w tętnicy krezkowej dolnej i martwicy dystalnego odcinka jelita grubego zaleca się wykonanie
zabiegu Hartmanna, polegającego na wycięciu zmienionego
odcinka, zamknięciu odcinka dystalnego oraz wytworzeniu
odbarczającej stomii jednolufowej na odcinku proksymalnym.
PODSUMOWANIE
Ostre niedokrwienie jelit jest jedną z najgorzej rokujących
ostrych schorzeń jamy brzusznej. Mało charakterystyczne
objawy, brak skutecznych i łatwo dostępnych metod diagnostycznych oraz szybko postępujące niedokrwienie powoduje, że u większości pacjentów dochodzi do nieodwracalnej
martwicy jelita, która znacznie pogarsza rokowanie. Zabieg
rozległej resekcji jelita cienkiego przeżywa tylko ok. 20%
pacjentów. W przypadku wczesnego rozpoznania oraz wdrożenia odpowiedniego leczenia przyczynowego rokowanie jest
znacznie lepsze.

W rzeczywistości wczesne rozpoznanie ostrego niedokrwienia jelita zdarza się rzadko. W większości przypadków
zanim zostanie ustalone rozpoznanie dochodzi do martwicy
ściany jelita. Pojawienie się objawów otrzewnowych jest bezwzględnym przeciwwskazaniem do przeprowadzania wyżej
opisanych metod leczniczych i jest wskazaniem do natych11

NOWOŚĆ – OPAKOWANIA TYPU THERMOFORM PACKS
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Nowoczesne rozwiązanie
– opakowania typu termoform

3

mgr KINGA PRZYGODA

Kierownik Grupy Produktowej – rękawice chirurgiczne, Mercator Medical

a globalnym rynku opieki zdrowotnej i wyrobów
medycznych prowadzone są nieustannie badania konkurencyjności produktów pod względem jakości, bezpieczeństwa użytkowania jak i ceny. Ma to szczególne zastosowanie
w dynamicznie rozwijającym się sektorze jałowych produktów
dedykowanych na blok operacyjny.
Producenci jałowych rękawic medycznych, rozumiejąc tę
sytuację inwestują w nowe koncepcje opakowań, które zapewniają oszczędność kosztów w wielu obszarach logistycznych,
jednocześnie przynosząc duża wartość dodaną do samego
produktu. Z tego też powodu coraz więcej producentów
jałowych rękawic medycznych decyduje się na wprowadzenie nowoczesnego systemu pakowania typu termoform dla
swoich wyrobów.
Wiąże się to z wieloma korzyściami w porównaniu z popularnym do tej pory standardowym opakowaniem papierowym,
między innymi:
▪▪ Stabilne ceny materiału z filmu foliowego w porównaniu z papierem
▪▪ Bezpyłowa powierzchnia w środowisku wrażliwym na
uwalnianie cząstek włókien
▪▪ Minimalistyczny design – zapewnia odpowiednie postrzeganie jałowego produktu
▪▪ Konstrukcja zgrzewu powalająca na łatwe, bezpyłowe
otwarcie, idealne dla jałowego środowiska bez ryzyka
zanieczyszczenia pyłem i wolnymi włóknami oraz bez
naruszania sterylnej bariery
▪▪ Integralność zgrzewu zabezpieczająca przed rozszczelnianiem
▪▪ Łatwy do zaznaczenia szewron, wskazujący kierunek
otwarcia koperty
▪▪ W pełni zautomatyzowany i elastyczny system pakowania z drukiem online
▪▪ Nadruk atramentowy pozwalający na łatwą identyfikację partii produkcyjnej
▪▪ Redukcja ilości odpadów opakowaniowych, co za tym
idzie emisji CO2 do atmosfery

N

Za ewidentnymi korzyściami użytkowymi idą również
korzyści wynikające z logistyki produktów pakowanych
w systemie termoform, oszczędności wynikające z mniejszego zużycia materiału, obniżonego kosztu sterylizacji oraz,
ze względu na mniejszy rozmiar opakowań, wymierne zwięk12

szenie pojemności oraz wagi załadunkowej i magazynowej
u producenta jak i użytkownika.
Pakowanie w koperty typu termoform pozwala na zapewnienie ochrony przed negatywnym wpływem środowiska
zewnętrznego, gwarantuje utrzymanie odpowiedniej wysokiej jakości produktu poprzez ograniczony kontakt z ozonem
znajdującym się w powietrzu atmosferycznym, a mającym
długofalowo negatywny wpływ na przechowywany produkt,
ograniczony kontakt z wilgocią, mogącą dostawać się do
wnętrza przez całkowicie papierowy nośnik opakowania, czy
zewnętrznymi zanieczyszczeniami szczególnie mikrobiologicznymi, które bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo
pracy z produktem. Powyższe znajduje odzwierciedlenie
w utrzymaniu bariery ochronnej produktu w aseptycznych
warunkach pracy.
Pakowanie w systemie termoform jest procesem wytwarzania, w którym arkusz z tworzywa sztucznego jest ogrzewany do określonej temperatury, aby utworzyć określony
kształt w formie koperty.
System pakowania składa się z kilku etapów, faza druku,
w której mamy do czynienia z dwoma rodzajami zadruku
online zintegrowanych bezpośrednio z maszyną pakująca.
Fleksograficzny system obrotowy, który wykorzystuje maty
gumowe zawierające wzór opakowania, przenoszące tusz na
górną rolkę folii oraz druk atramentowy (inkjet), drukujący
zmienne dane identyfikacyjne wyrobu medycznego. W obu
przypadkach stosuje się tusze na wodnym nośniku, czyste
i bezpieczne dla środowiska.
Zgrzew, w którym blok grzewczy maszyny pakującej służy
do precyzyjnego rozprowadzenia ciepła tylko po powierzchni
uszczelniającej kopertę. System uszczelniający posiada cylindry pneumatyczne, które przesuwając się w dół, zgrzewają
folię koperty. Bardzo ważnymi aspektami tej części procesu
jest prędkość, temperatura oraz wytworzone ciśnienie.
Następnie cięcie specjalnym systemem wyciskania,
w czasie, którego uwalnia się znacznie mniej cząstek pyłu
z opracowywanego materiału.
W obrębie dostępnych opakowań typu termoform dla
rękawic chirurgicznych możemy wyróżnić dwa zasadnicze
rodzaje – długie koperty, w których rękawice spakowane są
bez ich składania, oraz koperty typu halfpack, w którym to
systemie rękawice są dodatkowo złożone wpół.
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OPAKOWANIE
KTÓRE CHRONI
I ZAPEWNIA
STERYLNOŚĆ PRODUKTU
Foliowe, termoformowane opakowanie to nowatorskie, komfortowe, a przede wszystkim zwiększające bezpieczeństwo pacjentów rozwiązanie.
Pozbawione włókien, zgrzewane foliowe opakowania redukują ryzyko zakażeń, cechuje je
wysoka barierowość oraz wytrzymałość materiału.
Opakowania rękawic są zdecydowanie przyjazne
w użytkowaniu zarówno dla użytkownika, jak i dla
pacjenta.
FOLIOWE KOPERTY CECHUJE
1

bardzo wysoki stopień szczelności,
siła zgrzewu,

2

odporność na działania czynników
zewnętrznych (np. wilgoci)

3

prosty system otwierania opakowań.

Opakowania thermoform podlegają recyklingowi.
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stwierdza się przerost lewej komory, uszkodzenie nerek, oraz
zmiany miażdżycowe, a także częstsze powstawanie ognisk
mikrozawałowych w OUN oraz udarów mózgu. U osób pracujących w nocy występuje o 5% wyższe ryzyko powstania
udaru mózgu i o 23% wyższe ryzyko wystąpienia zawału serca.
ZAGROŻENIE NOWOTWORAMI

Wpływ pracy zmianowej na zdrowie
licencjat pielęgniarstwa MARCIN DOSKOCZ
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

lok operacyjny jest specyficznym miejscem pod wieloma
względami. Jednym z nich jest konieczność całodobowego funkcjonowania. Całodobowe działanie bloku operacyjnego jest możliwe dzięki pracy zmianowej pracowników.
Według Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
Europy z dnia 4 listopada 2003 roku (2003/88/WE) przez
pracę zmianową rozumie się sytuację, w której pracownicy
zmieniają się na tych samych stanowiskach pracy według
określonego harmonogramu, łącznie z systemem następowania po sobie, który może mieć charakter nieprzerwany
lub przerywany oraz pociąga za sobą konieczność wykony-

B

Praca zmianowa oraz pełnienie dyżurów w porze
nocnej zawsze stanowi obciążenie dla organizmu.
Jednakże odpowiedź organizmu może być różna
w zależności od indywidualnych predyspozycji oraz
odporności.
wania pracy przez pracownika o różnych porach w ciągu
określonych dni lub tygodni. Ponadto Dyrektywa ta określa
konieczność zapewnienia ochrony bezpieczeństwa i zdrowia
pracowników. Polskie prawo w Kodeksie Pracy określa prace
zmianową jako: „wykonywanie pracy według ustalonego rozkładu czasu pracy przewidującego zmianę pory wykonywania
pracy przez poszczególnych pracowników po upływie określonej liczby godzin, dni lub tygodni.”
Praca zmianowa oraz pełnienie dyżurów w porze nocnej
zawsze stanowi obciążenie dla organizmu. Jednakże odpowiedź organizmu może być różna w zależności od indywidualnych predyspozycji oraz odporności. [2]
Liczba pracowników zmianowych wzrasta z roku na rok
[6]. Według Głównego Urzędu Statystycznego w roku 2008
w Polsce osoby pracujące w trybie zmianowym stanowiły
14

8,1% wszystkich pracowników. Praca zmianowa może wywoływać u pracowników rożnego typu zaburzenia, które można
podzielić na trzy kategorie:
1. socjologiczne – zburzenia życia rodzinnego, zburzenie udziału w życiu społecznym i towarzyskim
(pozazawodowym);
2. biologiczne – wykonywanie pracy umysłowej w niekorzystnych fazach rytmu okołodobowego, niezgodność
faz rytmów czynności fizjologicznych, niepełnowartościowość snu;
3. zdrowotne – schorzenia wieloukładowe, schorzenia onkologiczne, zaburzenia psychiatryczne, zaburzenia snu.
W niniejszym artykule szerzej opisane zostaną zaburzenia
zdrowotne, które zdają się być najczęściej występującymi.
ZABURZENIA UKŁADU KRĄŻENIA
Na podstawie wielorakich danych można stwierdzić, że
praca zmianowa znacząco wpływa na występowanie chorób
układu krążenia [6]. Powoduje ona zwiększenie ryzyka chorób
sercowo-naczyniowych o 40%. Inne dane pokazują, że wystąpienie choroby wieńcowej jest wprost proporcjonalne do
ilości przepracowanych lat i wzrasta o 51% po 6 latach. Praca
zmianowa zwiększa również ilość udarów niedokrwiennych
mózgu. Taki tryb pracy wpływa również znacząco na występowanie nadciśnienia tętniczego [5]. Wartości ciśnienia tętniczego mogą różnić się pomiędzy dniem i nocą o około 10%.
Osoby, u których nie występują tego typy różnice określa się
mianem non-dippers, a konsekwencją tego stanu może być
zwiększenie ryzyka wystąpienia epizodów sercowo-naczyniowych. U osób pracujących w trybie zmianowym dochodzi o zaburzeń rytmów okołodobowych, co doprowadza do
wzrostu ciśnienia krwi w czasie nocnym. U osób tych częściej

Praca zmianowa może mieć wpływ karcynogenny [6, 5].
Związane jest to z zaburzeniami wydzielania melatoniny, która
może mieć hamujący wpływ na powstawanie nowotworów
[1]. Odpowiedni poziom melatoniny może również wpływać
hamująco na wytwarzanie naczyń w obrębie guzów nowotworowych oraz istotnie wpływa na tempo syntezy DNA
w komórkach niektórych nowotworów. Melatonina nazywana
jest „zmiataczem wolnych rodników”, działa immunomodulacyjnie, wpływa na dojrzewanie płciowe, proces rozrodu oraz
pojawienie się zaburzeń psychicznych i chorób ośrodkowego
układy nerwowego. Wpływa także na działanie przeciwnowotworowe interleukiny 2, posiada stymulujący wpływ odpornościowy na infekcję bakteriami Gram-ujemnymi.
Badania wskazują na zwiększenie ryzyka zachorowania na
raka piersi u kobiet pracujących w nocy lub w trybie zmianowym. Mechanizmy wpływające na powstawanie raka piersi
obejmują: niedobór snu, ekspozycję na intensywne światło
w godzinach nocnych, zaburzenia wydzielania melatoniny,
kortyzolu, hormonów płciowych, chronotyp, palenie tytoniu
i stres związany z pracą. Ponadto badania i rekomendacje
sugerują, żeby kobiety u których występuje dodatni wywiad
rodzinny w kierunku raka piersi, nie wykonywały zawodów
wymagających pracy zmianowej [3, 4].
ZABURZENIA UKŁADU POKARMOWEGO
U osób pracujących w systemie zmianowym zaburzenia
żołądkowo-jelitowe występują 2-3 razy częściej [6]. W grupie
tej częściej występuje choroba wrzodowa i zespół jelita drażliwego. Częściej można spotkać takie zaburzenia jak: zgaga,
wzdęcia, nieregularność wypróżnień, bóle brzucha, nudności.
Związane jest to z nieregularnym przyjmowaniem pokarmów
oraz zmianami nawyków żywieniowych. Spożywanie posiłków w godzinach nocnych powoduje spadek pH soku żołądkowego, organizm wykazuje większą oporność na insulinę,
zmienia się przyswajanie pokarmów. Wyższe jest również
ryzyko wystąpienia wrzodów żołądka w wyniku zakażenia
Helicobacter pylori. Zburzenia rytmu snu i czuwania powoduje nasilenie ciężkości choroby Leśniowskiego-Crohna oraz
wrzodziejącego zapalenia jelita grubego. Zwiększenie objawów tych chorób jest związane z niższym stężeniem melatoniny w wyniku nadmiernej ekspozycji na sztuczne światło.
ZABURZENIA METABOLICZNE
Praca zmianowa, oprócz zwiększonej ekspozycji na światło,
wiąże się również ze zwiększoną aktywnością w godzinach nocnych oraz zmianami pór spożywanych posiłków i ich składem [8].
Brak równowagi w funkcjonowaniu zegara biologicznego powoduje zmiany w homeostazie glukozy i lipidogenezy. Zaburzenia
te mogą doprowadzić do rozwoju cukrzycy typu 2. W modelu
zwierzęcym po 10 tygodniach zaburzeń zegara biologicznego
stwierdza się szybszy rozwój cukrzycy w porównaniu z grupą
kontrolną. Stwierdza się silniejsze zaburzenia wydzielania insu-

liny w odpowiedzi na poziom glukozy i szybszą utratę komórek
beta trzustki. Należy stwierdzić również, że praca nadliczbowa
zwiększa 3,7-krotnie ryzyko wystąpienia cukrzycy. Praca zmianowa jest szczególnie niebezpieczna u osób z nieprawidłową glikemią na czczo i nietolerancją glukozy. U osób takich występuje
5-krotnie wyższe ryzyko wystąpienie cukrzycy.
ZABURZENIA SFERY SEKSUALNEJ
Skutkiem pracy zmianowej może być rozregulowanie
cyklu menstruacyjnego [7]. Ciekawym jest fakt, że nie obserwuje się różnic pomiędzy kobietami pracującymi w systemie
dwuzmianowym a kobietami pracującymi w systemie zmian
dziennych. Część badanych pielęgniarek wskazała na pogorszenie życia intymnego wskazując na jego utrudnienie oraz
na pogorszenie satysfakcji z życia seksualnego. W wyniku
długoletniej pracy zmianowej może dojść do obniżenia
sprawności seksualnej i libido. Zmiany te jednak mogą być
spowodowane naturalnym procesem starzenia się organizmu.
Praca z w trybie zmianowym może być przyczyną wczesnego
rozwiązania ciąży, niskiej masy urodzeniowej dziecka, a także
niskiej punktacji dziecka w skali Apgar.
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choroby nowotworowej? [w:] Medycyna Pracy, 2005, nr 56(2).
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Karczewski Jan, Wydawnictwo Czelej, Lublin 2002.
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ryzyka kancerogenezy. Bezpieczeństwo Pracy, [w:] Nauka
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4. Kawalec A., Pawlas K.: Praca na zmianie nocnej a ryzyko raka
piersi u kobiet – na podstawie przegl¹du literatury i danych
IARC, [w:] Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i praktyka 2013,
nr 11.
5. Kuleta A.: Wpływ pracy zmianowej na wystąpienie zmian
patofizjologicznych – przegląd literatury, [w:] Forum
Zaburzeń Metabolicznych 2016, t. 7, nr 2.
6. Stryjewski P.J., Kuczaj A. Domal-Kwiatkowska D., Mazurek
U., Nowalany-Kozielska E.: Wpływ pracy nocnej i zmianowej
na zdrowie pracowników. [w:] Przegląd lekarski 2016, Nr 7.
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pracy zmianowej na organizm kobiety, [w:] Problemy
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w społeczeństwie 24/7. Związek między praca zmianową
a zaburzeniami metabolicznymi. [w:] Diabetologia Kliniczna
2015, tom 4, nr 1.

15

HISTORIA METODY VALENTIEGO
W 1992 r. włoski chirurg Gabrielle Valenti po raz pierwszy przedstawił, nowatorską technikę naprawy przepuklin
pachwinowych, przy jednoczesnym zastosowaniu dwu siatek,
pod nazwą Prostaesis Autoregulantesis Dinamica – PAD.
Siedem lat później opublikował wyniki badań dotyczące grupy
500 chorych, których zoperował zaproponowaną przez siebie
metodą. Dowiódł, że brak nawrotów i niewielkie dolegliwości
bólowe, które samoistnie ustępują, są pozytywnie opiniowane
przez chorych. Od 1999 r. technika ta znalazła swoich zwolenników w Polsce, pod powszechnie używaną nazwą – metoda
Valentiego. Jako pierwszy zastosował ją chirurg Andrzej
Opertowski ze szpitala w Garwolinie.
HERNIOPLASTYKA KANAŁU PACHWINOWEGO
METODĄ VALENTIEGO
Chirurg wykonując operację przepukliny pachwinowej
metodą Valentiego, stosuje się do techniki operacyjnej opracowanej przez jej autora, włoskiego chirurga Gabrielle Valentiego.
Pierwszy etap ma na celu zaopatrzenie i przygotowanie kanału
pachwinowego do wszczepu. Po jego wykonaniu operator
przystępuje do hernioplastyki (zaopatrzenia kanału pachwinowego) sposobem Valentiego. Do przestrzeni pod rozcięgnem,
wytworzonej na tępo palcem w pierwszej fazie operacji zostanie położona pierwsza siatka. Pokryje ona tylną ścianę kanału
pachwinowego, otwór w protezie obejmie powrózek nasienny na
wysokości pierścienia pachwinowego głębokiego. Obie jej odnogi
zostaną umocowane pojedynczymi niewchłanianymi szwami
do pochewki mięśnia prostego brzucha. Druga siatka zostanie
umieszczona ponad pierwszą w taki sposób by brzeg o półkolistym wycięciu biegł równolegle do więzadła pachwinowego.
Zostanie on ufiksowany czterema niewchłanianymi szwami,
z których pierwszy jest bardzo ważny w profilaktyce nawrotów,
mocuje on róg siatki do guzka kości łonowej. Po umocowaniu
implantów zszywa się rozcięgno mięśnia skośnego zewnętrznego
brzucha, ponad elementami siatki szwem niewchłanianym ciągłym. Zostaje odtworzony przebieg ściany kanału pachwinowego
i pierścień pachwinowy powierzchowny. W etapie końcowym
zostanie zszyta się tkanka podskórna i skóra.

Naprawa przepukliny pachwiny metodą
Valentiego
mgr DOROTA WYRZYKOWSKA
Specjalistka pielęgniarstwa operacyjnego

spółczesna herniologia (nauka o profilaktyce, rozpozna-

W waniu i leczeniu przepuklin) cały czas poszukuje nowych

rozwiązań operacyjnych, które w stu procentach zapobiegną
nawrotom przepuklin. Na dzień dzisiejszy nie ma idealnej
techniki naprawy kanału pachwinowego, ale chirurdzy zajmujący się tym problemem co raz częściej sięgają po metody
beznapięciowe, kiedy niepełnowartościowe tkanki wzmacnia
proteza przepuklinowa. Zaimplantowany materiał sztuczny
w miejscu ubytku zwiększa szanse wytrzymałości tkanek
i zapobiega nawrotom.
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RODZAJE TECHNIK BEZNAPIĘCIOWYCH
Wśród metod wykorzystujących siatkę chirurgiczną pierwsze miejsce zajmuje najpopularniejsza z technik – Lichtensteina,
implantuje się również sposobem Gilberta, bądź jedną z technik
wideoskopowych: TAAP (z ang. Transabdominal Preperitoneal
Plasty), naprawa przepukliny od strony jamy brzusznej oraz TEP
(z ang. Totally Ekstraperitoneal Plasty). Kolejną mniej znaną i nie
tak popularną wśród chirurgów, ale dającą dobre wyniki w leczeniu jest metoda Gabrielle Valentiego.

CHARAKTERYSTYKA SIATKI
Istotą beznapięciowej operacji naprawczej metodą
Valentiego jest implantowanie siatki syntetycznej,
składającej się z dwu wzajemnie dopasowujących się
elementów. Implant wypełnia ubytek w powłokach
nie stykając się z trzewiami.
Każda siatka posiada okreMatryce do wycinania siatek
ślony kształt, specjalnie
opracowany przez autora
tej metody. Pierwsza z wszywanych siatek jest w kształcie trapezu, druga jest większa i przypomina prostokąt. Obie są
dziane, wyplecione z pojedynczych nici. Do ich wyprodukowania użyto 100% polipropylenu monofilamentowego, który
po raz pierwszy został wykorzystany do produkcji protez
w 1962 r. i do dzisiejszego dnia jest najczęściej stosowany.

MATRYCE DO WYCINANIA SIATEK
Materiał ten cechuje: łatwość wycinania określonego
kształtu, brzegi wyciętej siatki nie prują się i nie siepią, jest
wytrzymała i elastyczna, posiada zdolność przerastania
tkanką łączną. Są to siatki niewchłaniane, pozbawione białka
ludzkiego i zwierzęcego. Posiadają efekt pamięci kształtu
i są nierozciągliwe. Istotną cechą charakterystyczną tego
typu siatek jest ich porowata struktura, co w istotny sposób
zmniejsza reakcję organizmu na ciało obce, proteza szybciej scala się z tkanką łączną, zapewniając dobry drenaż
w okolicy wszczepu. Przeciwwskazane jest implantowanie
u dzieci w okresie wzrostu, u chorych z toczącą się infekcją
ogólną i okolicy operowanej lub uczulonych na polipropylen.
Implant jest jednorazowy i nie może być poddawany ponownej sterylizacji. Powyższa fotografia przedstawia matryce, za
pomocą których nadawany jest kształt i rozmiar siatkom, przy
zachowaniu odpowiednich parametrów w przypadku braku
gotowych. W tym celu wykorzystuje się arkusz siatki polipropylenowej o wymiarach 15x15.
Wyniki leczenia metodą Valentiego;
▪▪ pacjent jest operowany w trybie jednodniowym,
▪▪ w chwili wypisania ze szpitala pacjenci nie zgłaszają
bólu spoczynkowego a ból w chwili mobilizacji jest niewielki,
▪▪ czynnościom dnia codziennego przez pewien okres towarzyszą niewielkie dolegliwości bólowe, które po pewnym czasie samoistnie ustępują,
▪▪ ponad 90% chorych operowanych tą metodą nie zgłasza
żadnych powikłań.
PAD to beznapięciowa metoda zaopatrywania ubytku kanału
pachwinowego, w trakcie której wszczepiany jest sztuczny
materiał. Bardzo ważne jest rygorystyczne przestrzeganie zasad
jałowości w czasie implantowania, co ma ogromny wpływ na
przebieg pooperacyjny, krótki pobyt chorego w szpitalu i jego
szybki powrót do samodzielnego funkcjonowania.
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Dodatkowo w procesie technologicznym rękawic dodaje się do
lateksu: akceleratory, stabilizatory, antyutleniacze, wulkanizatory,
barwniki, środki pudrujące.
Rodzaj alergii

Alergia typu I (natychmiastowa)

Reakcje alergiczne (alergia IV typu) mogą również wywoływać składniki chemiczne dodawane do lateksu lub innych
surowców wykorzystywanych w produkcji rękawic, takie
Alergia typu IV (późna)

Kontaktowe zapalenie skóry
z podrażnienia

przyczyna

proteiny lateksu kauczuku naturalnego

chemiczne akceleratory (tiuramy, karbomaty, tiazole), antyutleniacze, barwniki

środek pudrujący, mechaniczne podrażnienia, detergenty, zakładanie rękawic na
wilgotne dłonie

mechanizm
działania

reakcje natychmiastowe lub związane z produkcją IgE, immunologicznie uwarunkowane, które występują na skutek kontaktu
z wyrobami zawierającymi lateks

reakcje uczuleniowe z opóźnieniem 48–96
godzin typu komórkowego, z reguły
miejscowe i ograniczone do powierzchni
kontaktu, utrzymujące się przed długi czas;
wiąże się z bezpośrednim działaniem swoiście uczulonych limfocytów T

miejscowa reakcja zapalna o podłożu
nieimmunologicznym, będąca następstwem
kontaktu np. ze środkiem pudrującym, jako
nośnikiem alergenów (lateksu, środków
chemicznych)

objawy

częste: pokrzywka, katar swędzenie skóry,
zaczerwienienie, obrzęk, kichanie, sapka

częste: swędzenie skóry, rumień, wysuszenie skóry z pęknięciami i ze zgrubieniami
naskórka, alergiczny wyprysk, wzrost temperatury ciała, obniżona bariera ochronna
skóry

częste: rumień, obrzęk, wysuszenie, zaczerwienienie, swędzenie skóry

rzadkie: ciężkie zaburzenia oddychania,
spadek ciśnienia tętniczego, obrzęk naczynioruchowy, ostry nieżyt nosa, spojówek,
astmatyczne napady duszności, wymioty,
wstrząs anafilaktyczny

rzadkie: pęcherze na powierzchni skóry

rzadkie: owrzodzenie skóry rąk

Alergie wśród pracowników służby zdrowia
mgr MAŁGORZATA WIERZBIŃSKA-RYDEL

Kierownik Grupy Produktowej – rękawice diagnostyczne i ochronne, Mercator Medical

Minimalizacja ekspozycji na alergeny w miejscu pracy
wpływa na zmniejszenie ryzyka alergii zawodowych.
Personel medyczny z racji wykonywanych obowiązków
w swoim środowisku pracy narażony jest na wiele czynników
o silnym działaniu alergizującym, które indukują uczulenia
zawodowe o różnym przebiegu.
Alergia stanowi nieprawidłowe, nadmiernie nasilone
reakcje organizmu na czynniki, które u osób niealergicznych
nie powodują niepożądanych zachowań organizmu. Jest to
nieprawidłowa nadwrażliwość na substancje uważane za bezpieczne, podczas której mobilizowany jest przeciw niej układ
odpornościowy. Reakcja odpornościowa jest silna, wygasa
z trudem, a w pamięci immunologicznej pozostaje zakodowana informacja i skłonność do jej powtarzania.
Instytut Medycyny Pracy monitoruje przypadki chorób zawodowych w Polsce. Najwięcej zgłaszanych przypadków stanowią
choroby zakaźne i pasożytnicze (ok. 60%), choroby skóry (11%),
przewlekłe choroby układu ruchu wywołane sposobem wykonywania pracy i choroby układu nerwowego (11%). Najwięcej
zgłoszonych zachorowań dotyczyło pielęgniarek [1]. Wystąpieniu
alergii sprzyjają uszkodzenia błon śluzowych i skóry [2].
NAJCZĘSTSZE ALERGENY U PERSONELU
MEDYCZNEGO
Najczęściej spotykanymi alergenami w środowisku
medycznym są:
▪▪ metale, jak nikiel (do wywołania reakcji alergicznej wystarcza zawartość niklu rzędu 30 ppm – najczęściej uczulający
metal), kobalt, chrom, rtęć kobaltu, pallad i srebro – uwalniane ze środków czystości, środków dezynfekujących,
narzędzi, nici chirurgicznych, opatrunków gipsowych,
wypełnień stomatologicznych, materiałów protetycznych;
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▪▪ lateks pochodzący głownie z rękawic, gumy ubraniowej
i bieliźniarskiej;
▪▪ akceleratory i środki chemiczne z rękawic;
▪▪ akrylany metylu, etylu, butylu, heksylu, izobutylu oraz plastyfikatory: ftalany di-butylu, ftalany di-metylu, salol [3];
▪▪ leki.
RODZAJE ALERGII
Pierwszym rodzajem alergii jest kontaktowe zapalenie
skóry. Wyglądem przypomina wysypkę, która może pojawić
się w ciągu 12–36 godzin od kontaktu z alergenem.
Najczęściej zmiany występują na skórze rąk, w miejscach,
do których przylegała rękawica, głównie na grzbietowej
powierzchni dłoni, powyżej stawów śródręczno-palcowych,
w obrębie kłębu kciuka, kłębika małego palca, nadgarstka oraz
dystalnej części przedramienia.
Reakcje natychmiastowe lub związane z produkcją IgE
stanowią poważniejszą formę uczulenia. Podczas powtarzalnych ekspozycji może pojawić się: zaczerwienienie skóry,
świąd, obrzęk, kichanie, sapka, katar. Rzadziej pojawia się
reakcja anafilaktyczna lub objawy zagrażające życiu: ciężkie
zaburzenia oddychania, spadek ciśnienia tętniczego.
Reakcje natychmiastowe, w tym alergię na lateks, stwierdza się u 8–20% pracowników służby zdrowia [4]. Powszechnie
uczulającym produktem są rękawice lateksowe.
Lateks jest swoistą żywicą, mlecznym sokiem wytwarzanym przez drzewa kauczukowe Hevea Brasiliensis rosnące
w naturalnych warunkach w Malezji, Indonezji, Wietnamie,
Chinach, krajach Ameryki Południowej [5]. Chemicznie
składa się on z mieszaniny fragmentów poliizoprenowych
otoczonych fosfolipoproteinami oraz zawiesiny zawierającej
cukry, tłuszcze, popioły, kwasy nukleinowe i składniki mineralne.

Z nielicznie przeprowadzanych w Polsce badań epidemiologicznych wynika, że ok. 60% pracowników oddziałów zabiegowych ma nietolerancję na rękawice lateksowe,
22% ankietowanych pracowników bloków operacyjnych ma
objawy alergii po założeniu rękawic. W innych przeprowadzonych badaniach niemal 40% chirurgów zgłaszało objawy alergii : bąble pokrzywkowe (22%), nieżyt nosa (20%), wyprysk
(11%), zapalenie spojówek (16%), trudności w oddychaniu
(3,3%) [6].
Zawartość protein lateksowych w rękawicach jest ograniczana w procesie produkcyjnym poprzez cykl płukań rękawic,
nawet do poziomu niewykrywalnego. Zmniejszenie poziomu
protein w gotowym produkcie obniża ryzyko wystąpienia alergii typu I.
U osób z wrodzoną wadą, jak rozszczep kręgosłupa czy
zaburzenia układu moczowego, ryzyko wystąpienia reakcji
alergicznej na lateks jest bliskie 50%, co związane jest z częstą
ekspozycją organizmu na wyroby lateksowe, np. cewniki.
Osoby pracujące w rękawicach lateksowych lub przy produkcji wyrobów gumowych w 20% narażone są na ujawnienie
się alergii.
Nasilenie objawów alergii potęguje obecność środka pudrującego w rękawicy. Posiada on zdolności absorpcji protein podczas
obróbki termicznej (wulkanizacji). W czasie zakładania rękawic
może unosić się on w powietrzu i wnikać do śluzówek. Środek
pudrujący dodatkowo powoduje podrażnienia mechaniczne
oraz wysusza dłonie. Jego obecność nie jest również obojętna
dla otwartego organizmu, gdyż może spowodować powikłania:
niewydolności nerek z powodu zablokowania naczyń, skażeń
wszczepów i przeszczepów, uszkodzenia jam stawowych, zaburzeń funkcji oka. Przedostanie się środka pudrującego do materiału klinicznego zaburza wyniki testów, skaża preparaty do
chemioterapii, przyczynia się do złego gojenia się ran pooperacyjnych oraz powstawania na skórze zrostów i ziarniaków.

▪▪ alergia typu IV jest drugą największa zgłaszaną chorobą zawodową wg OSHA [7];
▪▪ 90% alergii i podrażnień to efekt użytych chemicznych
akceleratorów [8];
▪▪ 54% osób nawet przy zamianie na rękawice bezlateksowe nadal cierpi z powodu alergii [9];
▪▪ kontaktowe zapalenie skóry stanowi 70–90% chorób
wśród 10–40% zawodowych chorób skóry w Unii Europejskiej [10];
▪▪ 18% personelu reaguje na przyspieszacze wulkanizacji,
a alergiczne kontaktowe zapalnie i zapalenie skóry z podrażnienia to podstawy choroby skóry o etiologii zawodowej u pracowników służy zdrowia w Polsce [11];
▪▪ alergię kontaktową stwierdza się u 40% dorosłych oraz
u 20–30% dzieci i młodzieży [12];
▪▪ alergię na lateks stwierdza się u 8–20% pracowników
służby zdrowia [13];
▪▪ rękawice lateksowe mogą zawierać aż 240 alergizujących protein.
jak: akceleratory, stabilizatory, wulkanizatory, antyutleniacze.
Najczęstszymi alergenami są: benzotiazole, tiuramy (dwusiarczek
tetrametyleno tiuramu), ditiokarbaminiany, pochodne tiomocznika, fenole. Akceleratory chemiczne zapewniają elastyczność
i wytrzymałość rękawic, trwałość w okresie dłuższego przechowywania oraz integralność barierową produktu. Tiuramy, merkaptobenzotiazole i karbamaty są odpowiedzialne za 91% alergii
typu IV, antyoksydanty – 6%, a konserwanty – 3% reakcji.
Wywołują one reakcje uczuleniowe z opóźnieniem 6–48
godzin. Reakcja alergiczna jest z reguły miejscowa i ograniczona do powierzchni przylegania lateksu do skóry, ale mogąca
się utrzymywać po usunięciu alergenu nawet do 4 tygodni.
Objawy mogące wystąpić to: rumień, obrzmienie, pęknięcia,
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Test

Wskazanie

Metodologia

Plastrowy test
skórny

Ocena nadwrażliwości
na substancje chemiczne
i białka lateksu.

Skrawek rękawicy lub
kroplę rozpuszczonego ekstraktu lateksu
umieszcza się na przedramieniu. Przez ok. 20
min., a później 48 godz.
sprawdza się skórę pod
kątem reakcji skórnych.

Testy skórne
z nakłuciem

Ocena nadwrażliwości
na alergeny białkowe
– duże ryzyko dla
badanego, należy mieć
dostęp do sprzętu do
resuscytacji.

Sporządza się wyciąg
z białek ze skrawka rękawicy. Nanosi się krople
roztworu na przedramię,
które zostaje nakłute.
Reakcję porównuje się
z reakcją na roztwór
soli fizjologicznej, która
służy jako negatywna
reakcja kontrolna, oraz
z reakcją na histaminę
lub kodeinę, służącą
jako pozytywna reakcja
kontrolna.

Test RAST
(test radioalergosorbentem)

Ilościowy pomiar swoistych przeciwciał IgE
dla alergenu w surowicy
badanej osoby – mały
stopień ryzyka dla badanej osoby, bez narażenia
pacjenta na działanie
alergenu.

Z pobranej krwi mierzy
się swoiste przeciwciała
IgE przeciwko alergenowi – proteinom
lateksu.

Test stosuje się, gdy
wynik testu skórnego
z nakłuciem nie jest
zgodny z danymi
z wywiadu. Osoby
z nieznacznie dodatnim wynikiem testu
skórnego z nakłuciem
lub wynikiem RAST
należy poddać testowi
prowokacji w celu
weryfikacji występowania alergii – ryzyko
testu duże, konieczny
jest dostęp do sprzętu
resuscytacyjnego.

Pacjent nosi rękawicę
lateksową na jednej ręce,
a na drugiej rękawicę
winylową jako negatywną próbę kontrolną.
Następnie ocenia się
pacjenta przez 15 min
pod kątem objawów
alergii.

Test
prowokacji

swędzenie, wysuszenie skóry, wysypka, wyczuwalne dotykiem
guzy, wzrost temperatury ciała, egzema. Bariera ochronna
skóry jest zniszczona i powoduje zwiększenie przenikalności
innych alergenów.
WYKRYWALNOŚĆ ALERGII
Podstawą leczenia alergii kontaktowej jest odpowiednia
diagnoza, oparta na wywiadzie lekarskim i badaniu przedmiotowym. W wywiadzie bardzo istotny jest przebieg choroby
oraz okoliczności pojawienia się zmian [14]. Kolejny etap to
wykonanie stosownych testów na wykrycie alergenu, badania
laboratoryjne oraz próby prowokacji swoistej [15].
ZAPOBIEGANIE ALERGIOM ZWIĄZANYM
Z RĘKAWICAMI
W celu minimalizacji ryzyka podrażnień należy wyeliminować stosowanie rękawic pudrowanych – stosować wyłącznie
rękawice bezpudrowe (większość oznaczeń na opakowaniach
powder-free lub skrót PF).
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W przypadku stosowania rękawic lateksowych należy
zwracać uwagę na poziomy protein. Im niższa wartość, tym
statystycznie mniejsze ryzyko wystąpienia podrażnienia
(poziomy protein podawane w kartach produktu lub innych
dokumentach zgodnie z EN 455-3).
Zastąpić rękawice lateksowe rękawicami syntetycznymi
w celu eliminacji uczulenia na lateks. Należy również unikać
kontaktu z innymi przedmiotami zawierającymi lateks (informacja o zawartości lateksu na opakowaniu w formie tekstowej
lub piktogramu l) oraz wprowadzić paszport alergika lub
inną formę dostępnej informacji o alergii na lateks.
W przypadkach przebytych epizodów anafilaksji należy
być zaopatrzonym w zestaw pierwszej pomocy zawierający
adrenalinę [16].
W przypadku podrażnień i alergii typu IV na rękawice
syntetyczne należy wybierać produkty przyjazne skórze,
pozbawione chemicznych akceleratorów wykorzystywanych
w produkcji rękawic.
Dodatkowo celem poprawy płaszcza lipidowego skóry
zaleca się: dbać o dłonie w trudnych warunkach pogodowych, głównie zimą; nie eksponować dłoni na wietrze i mrozie
w celu uniknięcia mikropęknięć; stosować kremy ochronne.
Należy dokładnie osuszać dłonie przed nałożeniem rękawic.
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Sprawozdanie z III Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej
mgr IWONA ŻURECKA-SOBCZAK

Przewodnicząca komisji Pielęgniarek Operacyjnych
Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego i chirurgicznego, Łódź

dniu 16.03.2018 roku odbyła się w Łodzi III Konferencja

W Naukowo-Szkoleniowa zorganizowana przez Komisje

Pielęgniarek Operacyjnych działającą w Okręgowej Izbie
Pielęgniarek i Położnych na temat : „Drugie życie pacjentów
z perspektywy pielęgniarki operacyjnej”.
Konferencja odbyła się pod patronatem Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi oraz została objęta
honorowym patronatem Prezydent Miasta Łodzi Hanny
Zdanowskiej.
Konferencję rozpoczęła Przewodnicząca Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Instrumentariuszek mgr Joanna Borzęcka
w swojej prezentacji przedstawiła problemy z jakimi stykamy
się na co dzień w pracy na bloku operacyjnym, a następnie
przedstawiła działania jakie w ostatnim czasie podjęło OSI,
aby umocnić pozycję pielęgniarki operacyjnej czyli przeforsowanie norm zatrudnienia pielęgniarek operacyjnych
(położnych operacyjnych).
Drugim prelegentem była Izabela Szwed – położna operacyjna, pracująca w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
we Wrocławiu. Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa operacyjnego oraz członek Zarządu Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Instrumentariuszek. Specjalistka w dziedzinie chirurgii małoinwazyjnej-robotowej. Tematem prezen22

tacji był „Udział pielęgniarki operacyjnej w procedurach
z wykorzystaniem robota da Vinci”. W swojej prelekcji przybliżyła jak wygląda praca na sali operacyjnej gdzie wykonuje
się procedury chirurgiczne z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu jakim jest robot da Vinci. Dopełnieniem
prelekcji był film pokazujący sposób w jaki pielęgniarka
przygotowuje robota do pracy.
Kolejnym prelegentem była Izabela Sadowska – magister
nauk prawnych, obecnie związana naukowo z Wydziałem
Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Towarzystwem
Naukowym Organizacji i Kierownictwa oddział w Rzeszowie.
Tematem wiodącym tej prelekcji były zagadnienia dotyczące
rodzaju prowadzonej dokumentacji medycznej obowiązującej na Bloku Operacyjnym poparte przykładami oraz
omówienie ponownie Okołooperacyjnej Karty Kontroli
dedykowanej przez CMJ oraz WHO.
I na koniec w swojej wypowiedzi podkreśliła najistotniejsze błędy formalne i merytoryczne w prowadzonej dokumentacji, wskazała na nieczytelne jej prowadzenie, niepełne
informacje, braki we wpisach, niechronologiczne wpisy, nieczytelne skreślanie i usuwanie błędnych wpisów. Wystąpienie
Pani mecenas wzbudziło wiele kontrowersji oraz wywołało
dyskusję wśród uczestników konferencji.

Do wzięcia czynnego udziału w konferencji został zaproszony również mąż Pani Izy – Piotr Sadowski, szczęśliwy
biorca nerki, który przedstawił doświadczenia własne, jakich
doznał będąc pacjentem oddziału transplantologii.
Pan Piotr to 36 letni pacjent po nefrektomii nerki lewej,
chorujący na schyłkową niewydolność nerek od 2011 r.
W dniu 30 stycznia 2017 otrzymał nerkę od zmarłego dawcy.
Opowiedział swoją historię od momentu usunięcia nerki,
poprzez kilkuletni okres dializowania po dzień kiedy otrzymał upragniony telefon z Poltransplantu z informacją o tym,
iż jest nerka dla Niego. Opowieść Pana Piotra była niezwykle
ciekawa i zaciekawieniem każdy go słuchał, było to przekazanie odczuć pacjenta, który czekał na nowy narząd 5 lat.
Zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu również przyjął dr Arkadiusz Ammer, kardiochirurg pracujący w WSSz.
i Wł. Biegańskiego, z prezentacji jaką przedstawił dowiedziałyśmy się w jaki sposób technicznie przeprowadzany jest zabieg
przeszczepu serca, przybliżył również zagadnienia dotyczące
kwalifikacji chorych do tego typu procedury oraz opowiedział
o możliwych powikłaniach i kiedy dochodzi do tzw. odrzutu
przeszczepu. I to było kolejne wystąpienie, które przyczyniło
się do ciekawej dyskusji.
Następna prezentacja to „Opieka okołooperacyjna
nad zmarłym dawcą narządów” przedstawiona przez mgr
Aleksandrę Kozłowską, która jest pielęgniarką anestezjologiczną w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Autorka i współautorka prac i publikacji podejmujących tematykę transplantologii, autorka pracy na temat żywego dawstwa nerki
wyróżnionej przez PFRON w XIII edycji konkursu 'Otwarte
Drzwi'. Prezentacja dotyczyła w głównej mierze okołooperacyjnej opieki medycznej, w tym pielęgniarskiej nad zmarłym
dawcą narządów.
Podarować komuś nieznanemu cząstkę siebie lub osoby
najbliższej to dar więcej, niż wyjątkowy. Te piękne słowa, które
zostały wypowiedziane na zakończenie przez prelegentkę Olę
Kozłowską dały początek kolejnej prezentacji przedstawionej
przez Koordynatora Regionalnego mgr Edytę Karpetę, która
pracuje w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie,
jest Regionalnym koordynatorem transplantacyjnym
w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie, magister
pielęgniarstwa, instrumentariuszka.
Pani Koordynator przedstawiła kto może pełnić taką
funkcję i jakie ma obowiązki - zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Zdrowia.
Koordynator transplantacyjny jest pewnego rodzaju „logistycznym strategiem – dyrygentem” – odpowiada za właściwą
synchronizację procesu donacji i transplantacji. Praca koordynatora transplantacyjnego jest grą zespołową – pielęgniarek (instrumentariuszek, anestetyczne) i lekarzy (chirurgów,
anestezjologów, transplantologów).
Mgr Marta Kotomska to kolejna prelegentka, specjalistka
w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, instrumentariuszka
w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie.
W swojej prezentacji przybliżyła zagadnienia dotyczące wielonarządowego pobrania organów z perspektywy pielęgniarki
operacyjnej. Poruszyła również temat samej pracy na bloku
operacyjnym transplantologii.

Kolejna prezentacja była poświęcona sposobowi, w jaki
pielęgniarka operacyjna z zespołu transplantacyjnego radzi
sobie ze śmiercią, z którą styka się na co dzień w swojej pracy.
Temat ten przybliżyła pielęgniarka, która należy do takiego
zespołu. Pani mgr Aldona Michalak, na co dzień pracująca w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie,
specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego,
instrumentariuszka w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej
i Transplantacyjnej, w Szpitalu Klinicznym Dzieciątka Jezus,
aktywny członek zespołu pielęgniarek operacyjnych uczestniczących w pełnym zakresie procedur chirurgicznych
i transplantacyjnych.
Ostatnim prelegentem, który przyjął zaproszenie była Pani
Jolanta Kruczkowska, mama dawcy, założycielka Fundacji im.
Bartka Kruczkowskiego „ORGANiści”. Opowiedziała o swoim
synu, który uległ wypadkowi 6 lat temu i wyraziła zgodę na
pobranie narządów syna, dając tym samym nowe życie sześciu
osobom, w tym 2,5-letniemu dziecku.
Ostatnia prezentacja była najbardziej emocjonująca
i wzruszająca dla uczestników konferencji o czym świadczyły
owacje na stojąco.
Podsumowując III Konferencję należy podkreślić, jak
ważną rolę zawodową pełni instrumentariuszka zatrudniona
w bloku transplantacyjnym. Nie tylko przygotowuje instrumentarium, ale i aktywnie uczestniczy w zabiegach oraz sprawuje opiekę nad chorym w okresie okołooperacyjnym.
Wszystkie prezentacje były bardzo ciekawe, ukazały
wiele ważnych informacji dotyczących zagadnień takich jak:
„dawca” i „biorca”. Oraz, po raz kolejny, omówiono rolę dokumentacji medycznej tym razem w sposób bardzo praktyczny
przywołując przykłady między innymi z sali sądowej.
Konferencji towarzyszyły liczne wystawy firm medycznych
prezentujące między innymi jednorazowy sprzęt medyczny.
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Chłonność
o 13% wyższa
od gazy
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