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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.

www.mercatormedical.eu
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Zakażenia miejsca operowanego (ZMO)
– mgr Ewa Grabowska
Zasady postępowania pielęgniarskiego
z raną oparzeniową
– dr n. med. Izabela Wróblewska,
lic. pielęg. Zuzanna Wróblewska,
lic. pielęg. Aleksandra Solorz
Halluksy
– dr n. o zdr. Ewa Zamojska-Kościów
Wybitni chirurdzy – Carl Franz Maria
Partsch (1855-1932)
– dr n. med. Oskar Pelzer
Urazy trzustki
– dr n. med. Ryszard Kędra,
lek. med. Konrad Kędra
Nadtlenek wodoru – reaktywacja
– mgr Andrzej Karaskiewicz
Przygotowanie sali operacyjnej i postępowanie podczas zabiegu septycznego
– mgr Dorota Mazur, mgr Maja Misztal
Śródoperacyjna zmiana rękawic: czy,
kiedy, jak?
– mgr Joanna Borzęcka
Zaopatrywanie przepuklin metodami
mini inwazyjnymi
– mgr Dorota Wyrzykowska
Wpływ realizowanych procesów zarządczych na poziom zaangażowania pielęgniarek do pracy
– mgr Maja Misztal
Postrzeganie zawodu pielęgniarki operacyjnej przez chirurgów
– lic. piel. Anna Ptaszek,
dr n. med. Brygida Sedlak

Szanowni Państwo!

itam serdecznie po wakacyjnej przerwie. Mam nadzieję,

W że każdy bezpiecznie wypoczął, a teraz z zapałem rusza do

pracy oraz z przyjemnością zapozna się z kolejnym, już 23 wydaniem, naszego magazynu, który jest przygotowany w większości
przez nasze wspaniałe koleżanki, jak i stałych, wiernych autorów.
W numerze 23 znajdziecie Państwo wiele ciekawych artykułów
m.in. ciąg dalszy cyklu wybitni chirurdzy, urazy trzustki oraz
kilka artykułów poświęconych czystości sali/bloku operacyjnego.
Nie zabraknie artykułu dotyczącego postrzegania pielęgniarek
operacyjnych przez chirurgów, a także dowiecie się jak sposób
zarządzania wpływa na pracę i zaangażowanie pielęgniarek.
Gorąco polecam także pozostałe artykuły pisane z myślą o Was
i dla Was.
Przed nami kolejna XVI Naukowa Konferencja „Pielęgniarstwo
operacyjne w Polsce”, na którą serdecznie Państwa zapraszam
i oczywiście nie zabraknie aktualnego Magazynu w materiałach
konferencyjnych.
Dzielcie się kochani swoją wiedzą na łamach naszego czasopisma
– zachęcam i zapraszam.

Program XVI

Z wyrazami szacunku
mgr Ewa Grabowska

Wydawca: Karkonoskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek www.ksi.jgora.pl
Współpraca: dr n. med. Ryszard Kędra, Konrad Kędra, dr n. med. Oskar Pelzer, dr n. med. Izabela Wróblewska, dr n. zdr. Ewa ZamojskaKościów,
prof. Wojciech Witkiewicz z zespołem, Pielęgniarki operacyjne WCSKJ
Sponsor: MERCATOR MEDICAL s.a., www.mercatormedical.eu
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Czynniki zwiększające ryzyko ZMO w istotnym stopniu
związane z pacjentem to:
▪▪ podeszły wiek – pow. 75 r.ż.,
▪▪ otyłość, nadwaga, wskaźnik masy ciała pow. 30,
▪▪ niedożywienie, wyniszczenie, ubytek wagi ciała >1020kg
w ciągu 3 miesięcy,
▪▪ choroba podstawowa,
▪▪ choroby towarzyszące: marskość wątroby z puchliną
brzuszną, żółtaczka, cukrzyca, niewydolność nerek
z mocznicą, obturacyjne choroby płuc, niewydolność
krążeniowo oddechowa,
▪▪ choroba nowotworowa,
▪▪ zakażenia wirusem HIV,
▪▪ choroby z mnogimi obrażeniami ciała, palenie tytoniu,
▪▪ choroby skóry, zwłaszcza w okolicy operowanej np.
łuszczyca,
▪▪ obecność odległych ognisk zakażenia,
▪▪ przebyta radioterapia.

Do rozwoju ZMO przyczyniają się czynniki ryzyka związane z pacjentem, ze środowiskiem sali operacyjnej,
z procedurą chirurgiczną i techniką jej wykonywania
oraz czynniki związane z chorobą podstawową i chorobami współtowarzyszącymi.

Zakażenie miejsca operowanego (ZMO)
mgr EWA GRABOWSKA

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

MO – zakażenie miejsca operowanego, jest to najczęściej
występujące powikłanie w chirurgii. Występuje prawie
w ok. 4% wszystkich procedur chirurgicznych i pojawia się do
30 dni po operacji lub 12 miesięcy po wszczepieniu siatki chirurgicznej, protezy lub innych implantów. ZMO jest to ciężkie
powikłanie po zabiegu operacyjnym, występujące w postaci:
ropni wewnątrzbrzusznych, posocznic, zwiększa się ryzyko
rozejścia rany pooperacyjnej, przewlekłych skórnych przetok
ropnych, upośledza gojenie rany.
Zakażenie rany dzielimy na zakażenia pierwotne (zbiornik ropny w ranie) i zakażenia wtórne, kiedy zakażeniu ulega
krwiak, zbiornik płynu surowiczego, pozostawione tkanki
martwicze lub ciała obce.
Według Mangrama – zakażenie miejsca operowanego
może obejmować ranę na różnej głębokości. W związku z tym
ZMO dzielimy na następujące rodzaje:
▪▪ zakażenia powierzchowne (skóra i tkanka podskórna),
▪▪ zakażenia głębokie (powięź i mięśnie),
▪▪ zakażenia narządu lub jamy ciała w bezpośrednim kontakcie z miejscem operowanym.
ZMO rozwija się, jeśli dochodzi do skażenia pola operacyjnego drobnoustrojami egzo lub endogennymi w warunkach
obniżonej odporności zakażonego organizmu.
W patogenezie ZMO odgrywa rolę liczba bakterii przedostająca się do rany (stopień skażenia rany). Wyróżniamy następujące stopnie czystości pola operacyjnego:

Z
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1. Rany czyste, kiedy nie dochodzi do otwarcia przewodu pokarmowego, układu oddechowego, moczowego i płciowego. Nie ma kontaktu z miejscowymi
lub odległymi ogniskami zakażenia. Rany te zwykle są
zamykane pierwotnie. Częstość zakażeń w tej klasie ran
występuje mniej niż 12% przypadków.
2. Rany czyste skażone, kiedy dochodzi do kontrolowanego otwarcia przewodu pokarmowego, dróg oddechowych i moczowych, bez wyraźnego skażenia pola
operacyjnego. Częstość zakażeń w tej klasie ran występuje ok. 411% przypadków.
3. Rany skażone, są to zwykle świeże rany urazowe, gdzie
przedostaje się zawartość przewodu pokarmowego
do ran, częstość występowania zakażeń to ok. 1017%
przypadków.
4. Rany brudne zakażone, to rany stare, zakażone rany
pourazowe, skażenie pola operacyjnego wyniku przedziurawienia narządu jamistego lub martwicy narządu
są to rany po operacji na jelicie grubym i stare zanieczyszczone rany pourazowe, stopa cukrzycowa, odleżyny częstość występowania to ok. 30% przypadków.
Do rozwoju ZMO przyczyniają się czynniki ryzyka związane
z pacjentem, ze środowiskiem sali operacyjnej, z procedurą chirurgiczną i techniką jej wykonywania oraz czynniki związane
z chorobą podstawową i chorobami współtowarzyszącymi.

Do czynników zwiększających ryzyko ZMO związanych
ze środowiskiem należą m.in.:
▪▪ przedłużony pobyt pacjenta w szpitalu przed operacją,
▪▪ operacja w trybie pilnym/nagłym,
▪▪ niewłaściwa dezynfekcja i sterylizacja materiału i narzędzi chirurgicznych,
▪▪ niewłaściwe przygotowanie skóry i pola operacyjnego,
▪▪ niewłaściwa wentylacja, dezynsekcja, wilgotność w sali
operacyjnej,
▪▪ nadmierny, niepotrzebny chaos i ruch personelu w sali
operacyjnej,
▪▪ braki kadrowe wśród lekarz pielęgniarek i salowych
w oddziałach zabiegowych i w bloku operacyjnym.
Następny czynnik zwiększający ryzyko ZMO jest związany
z procedurą chirurgiczną:
▪▪ procedura chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk,
▪▪ zbyt duża liczba osób obecnych w sali operacyjnej,
▪▪ przedoperacyjne usuwanie włosów z okolic cięcia chirurgicznego,
▪▪ operacje brzuszne,
▪▪ sprawność systemu wentylacyjnego,
▪▪ ciała obce w polu operacyjnym np. dreny,

Ważne jest, by ruch ludzi i sprzętu w BO ograniczyć do
minimum. Nadmierna liczba osób wchodzących do sali
operacyjnej, wnoszenie sprzętu z zewnątrz. Podczas operacji drzwi do sali operacyjnej powinny być zamknięte.
▪▪ tryb operacji: planowa, pilna, nagła,
▪▪ martwe tkanki w ranie,
▪▪ stopień urazu tkanek, szycie pod napięciem, niedokrwienie rany,
▪▪ wychłodzenie pacjenta operowanego (hipotermia),
▪▪ właściwe sprzątanie sali operacyjnej, przestrzeganie
czasu mycia i dezynfekcji sali operacyjnej po kolejnym
zabiegu operacyjnym.

1.
2.
3.
4.

Do najważniejszych czynników ryzyka ZMO należą:
Operacje brzuszne.
Czas trwania operacji powyżej 2 godzin.
Pole operacyjne/klasa pola operacyjnego.
Nie przestrzeganie procedur epidemiologicznych przed
i po zabiegu operacyjnym.

W zmniejszeniu częstości ZMO ważna jest przestrzeganie
techniki mycia i dezynfekcji rąk, uszkodzenie rękawiczek chirurgicznych, zmiana rękawic dla całego zespołu operującego
po 2 godzinach operacji.
Ważne jest, by ruch ludzi i sprzętu w BO ograniczyć do
minimum. Nadmierna liczba osób wchodzących do sali operacyjnej, wnoszenie sprzętu z zewnątrz. Podczas operacji drzwi
do sali operacyjnej powinny być zamknięte. Zespół operujący,
zwłaszcza kobiety, powinny nie mieć biżuterii, pomalowanych
lakierem paznokci, stosować czapki zakrywające całkowicie
włosy oraz maskę zakrywającą usta i nos.
Należy pamiętać, że obszar poniżej 1 m odległości od stołu
operacyjnego to strefa czysta. Każdy członek zespołu operacyjnego musi przestrzegać elementarnych procedur aseptyki
i antyseptyki. Personel bloku operacyjnego chory lub ze zmianami skórnymi nie bierze udziału w pracy.
ZMO przedłuża czas pobytu pacjenta w oddziale, wydłuża
okres powrotu do zdrowia, powoduje powikłania i wymaga
dodatkowych środków finansowych na badania, leczenie
i opiekę pielęgniarską.
Podstawą powodzenia, że pacjent uniknie ZMO jest: świadomość personelu bloku operacyjnego (lekarzy, pielęgniarki,
salowe), bezwzględnego przestrzegania zasad higieny; tworzenie procedur i standardów, które mówią nam o prostym,
skutecznym i bezpiecznym postępowaniu; zdrowy rozsądek
i poczucie partnerstwa, jak i świadomość wspólnych celów
całego zespołu operującego.
Wszelkie działania podejmowane w zapobieganiu ZMO nie
powinny być odczuwalne przez personel bloku operacyjnego
jako zbyt restrykcyjne. Zdrowie operowanego pacjenta jest najważniejsze, jak i satysfakcja całego zespołu bloku operacyjnego.
Literatura:
▪▪ Zakażenia chirurgiczne – prof. K. Bielecki
▪▪ Program kontroli zakażeń szpitalnych – prace nagrodzone w konkursie firmy Wyeth Lederle
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ci płyny pozakomórkowe. W konsekwencji u chorego
powstają obrzęki, dochodzi do zmniejszenia objętości
krwi krążącej, przez co następuje spadek wyrzutowej
objętości serca i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi.

Oparzenia skórne

Najważniejszym działaniem w opiece nad osobą, która
uległa poparzeniu termicznemu lub chemicznemu jest
odcięcie oparzonego od czynniki parzącego, a w oparzeniach elektrycznych od źródła prądu.
Objawy występują zaraz po urazie i utrzymują się przez
cały czas. W przypadku pojawiających się obrzęków
należy zastosować u chorego okłady ochładzające oraz
regularnie kontrolować bilans płynów. Obrzęki, jako
powikłanie oparzenia, mogą towarzyszyć poszkodowanemu do końca życia;
▪▪ okres 2 – kataboliczny, który trwa około 4 tygodni.
Charakterystyczne dla tego okresu jest: zaburzenie
białkowe, niedokrwistość oraz zaburzenia oddychania.
Możliwe jest również pojawienie się zakażeń bakteryjnych (np. gronkowiec złocisty, pałeczki odmieńca);
▪▪ okres 3 – w zależności od głębokości i powierzchni
oparzenia może trwać nawet do roku od zdarzenia.
Dla chorego jest to czas powrotu do sprawności ogólnoustrojowej. Na tym etapie następują zahamowania
procesów katabolicznych, ustępuje niedokrwistość oraz
problemy z niedoborem białka. W tym okresie pacjent,
w miarę możliwości, powinien rozpocząć samoopiekę.

Zasady postępowania pielęgniarskiego
z raną oparzeniową
ALEKSANDRA SOLARZ, ZUZANNA WRÓBLEWSKA, IZABELA WRÓBLEWSKA

parzenie definiowane jest jako uszkodzenie tkanek, spowodowane czynnikami zewnętrznymi. Rozległość oraz
stopień oparzenia zależy od wysokości działającej temperatury
oraz czasu trwania eksploatacji na ciepło.
Oparzenia, pod względem działania, dzieli się na termiczne, chemiczne i elektryczne. Do pierwszych z nich
dochodzi na skutek kontaktu z gorącymi płynami lub płomieniem. Skóra reaguje na oparzenie już od 42°C, co może
doprowadzić do martwicy skóry już po 6 godzinach. Z kolei
wyższa temperatura, powyżej 55°C, już po 3 minutach doprowadza do oparzenia.
Z kolei oparzenia chemiczne wywoływane są głównie
przez czynniki chemiczne, kwasy, zasady i ługi. Ryzyko tego
typu oparzeń jest największe u: dzieci, osób niepełnosprawnych
i starszych. Ich powodem jest głównie brak wiedzy lub niepełna
świadomość jak należy obchodzić się ze środkami chemicznymi.
Kolejna grupa oparzeń – oparzenia elektryczne – dzielą
się na błyskowe (z łuku elektrycznego) lub kontaktowe (przez
zetkniecie się z prądem wysokiego napięcia). W warunkach
domowych najczęściej dochodzi do porażenia prądu o napięciu 220V, płynącym w instalacjach elektrycznych. Osobną
grupę stanowią oparzenia dróg oddechowych i zaburzenia

O
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wentylacji, które następują w wyniku wziewania gorących
gazów spalinowych czy dymów.

W ocenie ciężkości oparzenia najczęściej wykorzystuje
się tzw. regułę dziewiątek, która pozwala na określenie stosunku oparzenia do ogólnej powierzchni ciała
pacjenta. Według tej metody głowa i szyja stanowią ok.
9% powierzchni ciała, podobnie jak każda z kończyn
górnych (po 9%). Kończyny dolne oraz przednia i tylna
część tułowia są oceniane na poziomie 18%, a okolica
krocza na 1%.
Stan oparzenia w organizmie wywołuje reakcje, które
w medycynie określane są jako choroba oparzeniowa. Chory
oprócz miejscowych zmian skórnych może również odczuć
zmiany ogólnoustrojowe. Choroba oparzeniowa może dawać
objawy także w późniejszym czasie. Dzieli się ją na 3 okresy:
▪▪ okres 1 – wstrząsu oparzeniowego, który można zauważyć po 24 godzinach od zaistniałego incydentu. Jego
czas trwania to 2472 godzin. W fazie początkowej pacjent, w wyniku uszkodzenia naczyń włosowatych, tra-

W medycynie oparzenia opisuje się ze względu na jego
głębokość, dzieląc je na:
▪▪ I stopnia, powierzchowne, których objawami jest ból
i rumień, ich czas leczenia trwa około 12 tygodni, przy
czym zazwyczaj nie pojawiają się tu powikłania;
▪▪ II stopnia, pośredniej grubości, których objawami jest
pęcherz surowiczy, zaczerwienienie i silny ból, ich czas leczenia wynosi 24 tygodnie, nie pojawiają się powikłania;
▪▪ III stopnia, dochodzi do uszkodzenia pełnej grubości
skóry, która staje się blada, ze względu na uszkodzenia
nerwów czuciowych nie występuje ból, ich czas gojenia
wynosi 510 tygodni, mogą pojawić się skurcze i blizny;
▪▪ IV stopnia, dochodzi do uszkodzeń głębszych struktur,
zwęglenia ścięgien, kości i martwicy tkanek, pacjent nie
czuje bólu, stosuje się leczenie operacyjne, trudno jest
precyzyjnie określić czas leczenia, który zależy od wielu
czynników, w tym wieku, stanu ogólnego pacjenta oraz
miejsca uszkodzenia.
OBJAWY I POSTĘPOWANIE
Objawy towarzyszące oparzeniu to najczęściej: rumień, ból
zależny od stopnia oparzenia, obrzęk, pęcherze, utrata przytomności, a w oparzeniach III i IV stopnia rozległy wstrząs.
Duszność i kaszel towarzyszą oparzeniom dróg oddechowych.
W ocenie ciężkości oparzenia najczęściej wykorzystuje się
tzw. regułę dziewiątek, która pozwala na określenie stosunku
oparzenia do ogólnej powierzchni ciała pacjenta. Według
tej metody głowa i szyja stanowią ok. 9% powierzchni ciała,
podobnie jak każda z kończyn górnych (po 9%). Kończyny
dolne oraz przednia i tylna część tułowia są oceniane na poziomie 18%, a okolica krocza na 1%. U małych dzieci i niemowląt
obliczenia wyglądają nieco inaczej, ponieważ głowa dziecka
jest proporcjonalnie większa niż u dorosłego. Dlatego ocenia

Zdrowa skóra

Oparzenie pierwszego stopnia

Oparzenie drugiego stopnia

Oparzenie trzeciego stopnia

się ją na 18% powierzchni ciała. W związku z czym kończyny
dolne stanowią 13%, a reszta obliczeń pozostaje bez zmian.
Najważniejszym działaniem w opiece nad osobą, która
uległa poparzeniu termicznemu lub chemicznemu jest
odcięcie oparzonego od czynniki parzącego, a w oparzeniach
elektrycznych od źródła prądu. W celu uniknięcia dalszych
uszkodzeń, a także zminimalizowania ich głębokości należy
usunąć płonącą odzież. Podobnie postępuje się w przypadku,
gdy dochodzi do oparzenia chemicznego, gdzie pierwszym
działaniem powinno być natychmiastowe usunięcie odzieży
nasyconej środkiem chemicznym. Jeśli oparzony wylał na
skórę substancję chemiczną należy jak najszybciej zmyć ją
z powierzchni skóry. Poparzoną tkankę należy ochłodzić
zimną wodą, najlepiej przez co najmniej 1015 minut, co ma
na celu jak najszybsze schłodzenie, a tym samym złagodzenie
bólu oraz zminimalizowanie skutków zdarzenia. W oparzeniach dłoni należy natychmiastowo zdjąć biżuterię, ponieważ z czasem jej usuniecie będzie utrudnione ze względu na
pogłębiający się obrzęk. Na uszkodzoną tkankę można nałożyć
maści przeciwoparzeniowe, które będą dawały uczucie chłodu,
a tym samym znosiły ból. Można zastosować także jałowy opatrunek, aczkolwiek rany w chorobie poparzeniowej goją się
lepiej, gdy istnieje możliwość nie zakrywania ich materiałem
opatrunkowym.
Pacjent, który uległ poparzeniu, szczególnie, gdy jego objętość jest znaczna, powinien zostać przyjęty do szpitala i skierowany na badanie lekarskie. Lekarz ocenia rozległość oparzenia
i jego powikłania, takie jak: niedotlenienie, sinica lub zaburzenia świadomości. Poszkodowany powinien mieć udrożnione
drogi oddechowe oraz podany tlen. Pielęgniarka umieszcza
chorego w sali opatrunkowej lub operacyjnej i w zależności od
stanu pacjenta przeprowadza z nim wywiad, który powinien
5

anatoksyny tężcowej, co ma na celu zapobieganie tężcowi,
szczególnie u chorych ze świeżymi ranami.
LECZENIE

dotyczyć okoliczności zdarzenia, czasu i miejsca oraz dodatkowych współistniejących chorób, które mogą mieć wpływ na
podejmowane działania.
W przypadku oparzenia ciała przekraczającego 10%
należy założyć cewnik do żyły w celu podania płynów. Celem
takiego działania jest utrzymanie równowagi fizjologicznej
organizmu, zachowanie odpowiedniego poziomu elektrolitów, prawidłowej objętości wydalanego moczu oraz czynności wentylacyjnych. W praktyce najczęściej stosuje się płyn
Ringera lub 0.9% NaCl. Objętość płynów do przetoczenia
zależy od rozległości oparzenia. W ciągu pierwszych 24
godz. zaleca się przetaczanie 24 ml płynów na 1 kg m.c. i 1%
uszkodzonej powierzchni ciała. W kolejnych dobach przetaczanie płynów zależy od wyników laboratoryjnych chorego
oraz diurezy godzinnej. Jeżeli jest ona niższa niż 30 ml należy
przyspieszyć przetaczanie płynów, ponieważ obniżona diureza
godzinna może świadczyć o niewydolności nerek.
Pielęgniarka powinna pobrać również krew (grupa krwi,
morfologia, hematokryt), a w razie potrzeby, na zlecenie lekarza, oparzony powinien dostać środek przeciwbólowy. W tym
przypadku należy się upewnić się czy lek przeciwbólowy nie
został podany na miejscu zdarzenia. Oparzonemu nie wolno
podawać leków domięśniowo ponieważ poprzez zaistniałe
zdarzenie przepływ tkankowy może być upośledzony.
W przypadku, gdy oparzenie przekroczyło 25%
powierzchni ciała pacjenta lub uszkodzone zostały okolice
krocza chorego należy zacewnikować. Dzięki temu możliwe
jest precyzyjne określenie diurezy dobowej, przy czym kontrola moczu powinna odbywać się co 12 godzinny.
Oparzony powinien otrzymać w szpitalu surowicę przeciwtężcową w dawce 3000j. oraz dawkę przypominającą
6

Leczenie oparzenia rozpoczyna się od dokładnego oczyszczenia skóry roztworem fizjologicznym chlorku sodu. Duże
pęcherze przekłuwa się i zdejmuje martwy naskórek. W przypadku małych pęcherzy można pominąć to działanie i pozostawić pęcherze nienaruszone. W dalszych etapach leczenia
na oparzenie stosowane są maści, aerozole i okłady o działaniu
przeciwzapalnym. W oparzeniach stosować można m.in. opatrunki hydrokoloidowe, hydrożelowe i algainowe. Pierwsze
z wymienionych szczelnie izolują ranę, usuwają tkankę martwiczą oraz zapobiegają wysychaniu rany. Jednocześnie opatrunek zapewnia stałą temperaturę, wpływając korzystnie na
dalsze gojenie się, rana jest chroniona przed uciskiem i urazami mechanicznymi. Opatrunki hydrożelowe są najbardziej
popularne w przypadku oparzeń, ponieważ nawadniają ranę
dzięki czemu rozpuszcza się tkanka martwicza. Utrzymująca
się w ranie wilgoć przyspiesza proces autolitycznego oczyszczania rany. Opatrunek należy pozostawić na okres 37 dni,
a w przypadku rany zakażonej zmieniać go co 3 dni. Kolejnym
rodzajem opatrunków znajdujących zastosowanie w oparzeniach są opatrunki algainowe, któ®e mają właściwości hemostatyczne i mogą być zastosowane także przy niewielkich
krwawieniach. Opatrunek tego typu pochłania wysięk i częściowo przekształca go w żel. Nie utrzymuje jednak termoregulacji w ranie, przez to trzeba go zmieniać co 2 dni.
Oparzenia stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka, szczególnie, gdy dotyczą najsłabszych grup pacjentów, a więc dzieci poniżej 6 r.ż. i osób w podeszłym wieku.
Występująca martwica tkanek i pojawiające się substancje
toksyczne mogą być powodem zaburzeń ogólnoustrojowych.
Uszkodzenie skóry, jakie następuje przy oparzeniu, powoduje utratę płynów z organizmu, co może prowadzić nawet
do wstrząsu. Leczenie oparzeń obejmuje zwalczanie zakażeń,
uzupełnienie białka oraz jałowe zabezpieczenie poparzonej skóry.
W oparzeniach stosowana jest profilaktyka przeciwtężcowa.
Skuteczną metodą leczenia oparzeń jest także przeszczep skóry.

100%
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na wystąpienie tejże choroby. Bardziej podatne na tę dolegliwość są również osoby o drobnej budowie ciała, a także te,
których praca zmusza do kilkugodzinnego stania czy dźwigania ciężarów.
Badania, które zostały przeprowadzone w krajach Afryki –
noszenie w tych rejonach obuwia należy do rzadkości – dowiodły, że także te rasy cierpią na zniekształcenie koślawe palucha.
Zaskakujący może jednak być fakt, iż deformacje w tych populacjach przebiegają bez charakterystycznych objawów.
Dobór odpowiedniej metody leczenia w dużej mierze uwarunkowany jest stopniem zniekształcenia i towarzyszącym
dolegliwościom. Istotny jest również wiek chorego i rodzaj
wykonywanej pracy. W związku z tym rozróżniamy dwie
metody leczenia halluksów: zachowawczą i operacyjną.
Leczenie operacyjne halluksów nie należy do najłatwiejszych. Świadczy o tym chociażby fakt, że w dostępnej literaturze opisanych jest aż 150 technik operacyjnych. Żadna
z metod operacji tego zniekształcenia nie jest idealna.
Najczęstszą operacją palucha koślawego jest osteotomia,
a jedną z lepszych metod jest korekcja sposobem Scarfy. Od
kilku lat coraz większą powszechność zyskują techniki mini
inwazyjne i przezskórnej korekcji deformacji. Swoją popularność zawdzięczają przede wszystkim temu, iż pozostałością
po nich jest mała blizna pooperacyjna. Jednym z takich sposobów jest zabieg z dostępu przezskórnego metodą MORO.
Istota zabiegu polega na wykorzystaniu frezów kostnych, które
precyzyjnie usuwają wszelkie narośla kostne, nie uszkadzając

jednocześnie tkanek miękkich. Problemem w leczeniu opisywanego schorzenia jest ryzyko nawrotu deformacji, które
bez przestrzegania zasad profilaktyki może nastąpić nawet po
najlepiej przeprowadzonej operacji.
Zniekształcenie koślawe palucha znane już było w czasach
starożytnych, a świadczą o tym zapisy w literaturze i przykłady
antycznej rzeźby. Pomimo tak długiej historii zagadnienie
palucha koślawego jest nadal problemem otwartym, zawierającym wiele niewyjaśnionych pytań, dotyczących nie tylko
przyczyny powstania, lecz także leczenia tego częstego i jakże
dokuczliwego zniekształcenia stopy.
Halluksy są ceną, jaką my kobiety płacimy za podążanie za
modą i przekładanie nowoczesności nad wygodą. Są one nie
tylko brzydkie, ale przede wszystkim bardzo bolesne. Ulegając
presji mody, nosimy coraz wymyślniejsze fasony butów. Jest
to szczególnie niekorzystne u młodych kobiet, które w okresie dorastania i ostatecznego kształtowania struktur kostnych
stopy, stosując się do szalonych pomysłów projektantów, nie
przewidują skutków takiego postępowania , które będą odczuwać w dalekiej przyszłości.
Udana operacja to jedynie połowa sukcesu leczenia. Drugą
część stanowi postępowanie pozabiegowe, a mianowicie wprowadzenie ćwiczeń usprawniających i zastosowanie się do
wskazówek edukacyjnych. Śmiało można stwierdzić, iż systematyczność i dokładność w wykonywaniu zaleconych ćwiczeń
to jedyne rozwiązanie w powrocie do pełnej sprawności stopy.

WYBITNI CHIRURDZY
Carl Franz Maria Partsch

Halluksy

(1855-1932)

„Ludzka stopa jest machiną o mistrzowskiej konstrukcji oraz dziełem sztuki.” Leonardo da Vinci
dr n. o zdr. EWA ZAMOJSKAKOŚCIÓW

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

aluch koślawy – zwany potocznie halluksem, to zniekształcenie polegające na szpotawym ustawieniu pierwszej kości śródstopia. Zniekształcenie to, występuje
zdecydowanie częściej u płci żeńskiej aniżeli męskiej.

P

Dobór odpowiedniej metody leczenia w dużej mierze uwarunkowany jest stopniem zniekształcenia i towarzyszącym
dolegliwościom. Istotny jest również wiek chorego i rodzaj
wykonywanej pracy. W związku z tym rozróżniamy dwie
metody leczenia halluksów: zachowawczą i operacyjną.
Przypadłość ta kwalifikowana jest jako choroba cywilizacyjna ponieważ jednym z głównych czynników ją powodujących są zmiany cywilizacyjne oraz zmiana stylu życia,
a dokładniej ujmując praca – często wymagająca kilkugodzinnej pozycji stojącej. Do tego dochodzi noszenie zbyt ciasnego
obuwia, zwłaszcza na wysokim obcasie.
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Etiologia schorzenia nie jest do końca wyjaśniona.
Niewątpliwą rolę w powstaniu palucha koślawego odgrywa
budowa mięśniowowięzadłowostopowa stopy żeńskiej.
Dodatkowo zauważalny jest szkodliwy wpływ obuwia damskiego. Wysoki obcas sprawia, iż przednia część stopy jest
zbytnio przeciążona. Następstwem takiego stanu jest znaczne
poszerzenie przodostopia i obniżenie poprzecznego łuku
stopy. Na dodatek spiczasty kształt butów zwiększa ucisk, a ten
z kolei potęguje deformację.
Innymi przyczynami hallux valgus mogą być choroby
tkanki łącznej, płaskostopie poprzeczne, niestabilność stawu
skokowego, a nawet przykurcz ścięgna Achillesa. Mówiąc
ogólniej, deformację palucha może wywołać każda choroba,
która zaburza prawidłowy chód.
Krzywy paluch uważa się również za schorzenie dziedziczne, dlatego też te kobiety, których babki bądź matki
miały problem z halluksami, są znacznie bardziej narażone

arl Partsch urodził się 1 stycznia 1855 roku w Szklarskiej
Porębie. Był synem Aloisa Partscha, pracownika
fabryki szkła i bratem Josepha Partscha, znanego geografa
i filozofa, a także rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.
W Jeleniej Górze uczęszczał do szkoły średniej. W latach
18741878 studiował medycynę na Śląskim Uniwersytecie
Fryderyka Wilhelma we Wrocławiu. Studiując angażował
się w promocję sportu wśród studentów. 4 listopada 1875
roku stał się jednym z założycieli Akademickiego Związku
Gimnastycznego. Kierując nim od 1877 przyczynił się do
budowy zespołu obiektów sportowych w dzielnicy Dąbie.
W roku 1879 zdał egzamin lekarski i otrzymał stanowisko lekarza asystenta w klinice chirurgicznej. Po obronie
dysertacji „Über den feineren Bau der Milchdrüse” w roku
1880 i obronie pracy habilitacyjnej „Über d. Carzinom
u. seine Behandlung” (1884) otworzył własną praktykę.
W roku 1890 objął kierownictwo nowo utworzonego
Instytutu Stomatologii, a pięć lat później również szpitala
oo. Bonifratrów, w którym zorganizował oddział chirurgiczny. Instytutem kierował do roku 1923 a szpitalem oo.
Bonifratrów jeszcze 2 lata dłużej.
Dążył do tego, aby stomatologia stała się równoważną
dziedziną medycyny. Dzięki jego staraniom, lekarze
mieli możliwości od 1919 roku obrony pracy doktor-

C

skiej w dziedzinie dentystyki.
Instytut Stomatologii w 1894
został uznany za najlepsze centrum dydaktyczne i stał się bardzo popularny również
poza granicami Niemiec. Partsch był długoletnim przewodniczącym Śląskiej Izby lekarskiej we Wrocławiu, prezesem Akademii Śpiewaczej, a także członkiem Zarządu
Wrocławskiego Stowarzyszenia Orkiestralnego. W 1911
roku zorganizował pierwszą olimpiadę akademicką. Na
jego cześć, z okazji 70 urodzin powstała również w 1924
fundacja PartschStiftung promująca sport akademicki.
Partsch napisał obszerny rozdział w podręczniku chirurgii Jana MikuliczaRedeckiego, a razem z Christianem
Bruhnem i Alfredem Kantorowiczem podręcznik stomatologii „ Handbuch der Zahnheilkunde”. Opracował swoje
narzędzia chirurgiczne i metody operacyjne. Do dnia dzisiejszego znane są one, jako operacje Partsch I i Partsch
II. Pierwsza to wgłobienie torbieli tkanek miękkich jamy
ustnej, druga to jej wyłuszczenie. Zmarł 06.09.1932 roku
we Wrocławiu.
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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Urazy trzustki

przewodem Wirsunga, który przechodzi przez prawie całą
długość trzustki. Unaczynienie głowy trzustki pochodzi od
tętnicy trzustkowodwunastniczej górnej i tętnicy trzustkowodwunastniczej dolnej które są gałęziami odpowiednio tętnicy
żołądkowodwunastniczej (od pnia trzewnego) i tętnicy krezkowej górnej. Szyja, trzon i ogon są zaopatrywane przez tętnicę trzustkowa wielką odchodząca od tętnicy śledzionowej,
i przez inne mniejsze gałęzie tejże tętnicy. Krew żylna spływa
żyłą śledzionową i tętnicą krezkową górną do żyły wrotnej.

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

T

Rys. 1. Anatomia trzustki

BUDOWA TRZUSTKI

URAZY TRZUSTKI

W budowie trzustki można wyróżnić głowę, szyję, trzon
i ogon. Większa część trzustki w rozwoju embriologicznym
wtórnie traci położenie wewnątrzotrzewnowe, znajdując
się bezpośrednio ku tyłowi od korzenia krezki okrężnicy
poprzecznej. Jedynie dystalna część ogona trzustki wchodzi
miedzy blaszki więzadła przeponowośledzionowego i jest
z tego względu położona wewnątrzotrzewnowo. Trzustka
jest położona ku tyłowi od żołądka i stanowi tylne ograniczenie torby sieciowej. Za trzustką znajduje się kręgosłup
i odgrywa istotną rolę w mechanizmie urazu tępego tego
narządu, ponieważ najczęściej siła powodująca uraz powoduje dociśniecie trzustki do kręgosłupa i jej zmiażdżenie.
Najczęściej odbywa się to poprzez wbicie się w jamę brzuszna
kierownicy (samochodu lub roweru) bądź pasów bezpieczeństwa. Głowa trzustki jest otoczona przez pierwsze trzy części
dwunastnicy, do której uchodzi przewód trzustkowy, zwany

Można wyróżnić urazy tępe i penetrujące trzustki. Urazy
penetrujące spowodowane postrzałami cechują się znacznie
wyższą śmiertelnością niż obrażenia spowodowane innymi
mechanizmami, które zwykle nie kończą się zgonem jeśli
nie doszło do uszkodzenia blisko leżących dużych naczyń.
Klasycznym przykładem urazu tępego jest uraz rowerowy
u dzieci, który jest najczęstszą przyczyna ostrego zapalenia
trzustki w tej grupie wiekowej. Jak już wspomniano, urazom
trzustki bardzo często towarzyszą obrażenia innych narządów wewnątrzbrzusznych: śledziony, wątroby, żołądka,
dwunastnicy. Objawy urazu trzustki mogą być początkowo nieswoiste pod postacią niewielkiego bólu brzucha.
Następnie może dojść do obrzęku i zapalenia tego narządu
z silnymi nudnościami i wymiotami. W innych przypadkach
od początku pacjent czuje silny ból brzucha, a w badaniu
przedmiotowym występuje silna obrona mięśniowa oraz
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kowego. Do tej kategorii można zaliczyć nawet 60% urazów
trzustki i w tych przypadkach leczenie operacyjne można
ograniczyć do drenażu zewnętrznego trzustki. Również głębsze pęknięcia miąższu oszczędzające przewód trzustkowy
można leczyć drenażem zewnętrznym, jednak w takich przypadkach mogą istnieć wątpliwości odnośnie zachowania
jego ciągłości, co powinno skłonić do wykonania ECPW lub
śródoperacyjnej pankreatografii. Stopnie IIIV są związane
z uszkodzeniem przewodu Wirsunga i wymagają bardziej
agresywnego leczenia. W przypadku obwodowych uszkodzeń
trzonu i ogona należy wykonać lewostronną pankreatektomię,
często ze splenektomią z powodu bliskości miąższu trzustkowego i naczyń śledzionowych, po czym można doprowadzić do kikuta ramie pętli RouxY w celu odprowadzenia soku
trzustkowego. Obrażenia głowy trzustki są bardziej skomplikowane i jeżeli nie ma współistniejących obrażeń dwunastnicy
i krwawienia, zwykle ogranicza się do drenażu zewnetrznego
i zapewnienia dostępu do żywienia dojelitowego dystalnie od
miejsca uszkodzenia. Operacje rekonstrukcyjne w obrębie
głowy często kończą się powstawaniem przetok trzustkowych,
zwłaszcza gdy są wykonywane w krótkim okresie po urazie.
Ciężkie uszkodzenia dwunastnicy i głowy trzustki mogą
w ostateczności wymagać pankreatoduodenektomii.

Rys. 2. Tomografia komputerowa jamy brzusznej. Strzałka
wskazuje na hipodensyjny obszar odpowiadający uszkodzeniu
trzustki, które przechodzi przez całą jej grubość.

Skala urazów trzustki wg American Association for Surgery
of Trauma

BADANIA I LECZENIE

lek. KONRAD KĘDRA, dr n. med. RYSZARD KĘDRA

rzustka jest pojedynczym narządem wewnątrz
i zewnątrzwydzielniczym, leżącym zaotrzewnowo
w jamie brzusznej. Urazy trzustki zdarzają się stosunkowo
rzadko, stanowiąc około 3% wszystkich tępych urazów jamy
brzusznej. Jej głębokie położenie sprawia ze najczęściej
mechanizm urazu jest poważny, spowodowany dużą energią.
Wiąże się z tym także częste współistnienie innych urazów
wewnątrzbrzusznych, które szacuje się na około 7080%.

dodatnie objawy otrzewnowe. Pacjent może tez od początku
wykazywać cechy wstrząsu, co może być związane z krwotokiem wewnątrzbrzusznym lub z gwałtownie przebiegającym
zapaleniem trzustki.

W celu wykrycia urazu trzustki najbardziej przydatne
są badania obrazowe. Czasami jednak pacjent znajduje się
w zbyt ciężkim stanie, aby wykonać u niego takie badanie.
Jeżeli u pacjenta z podejrzeniem urazu trzustki utrzymuje się
niestabilność hemodynamiczna lub występują cechy rozlanego zapalenia otrzewnej, należy natychmiast przenieść go
na sale operacyjną w celu wykonania laparotomii. Jeśli pacjent
jest stabilny, można zlecić potrzebne badania. Badaniem
z wyboru jest tomografia komputerowa z dożylnym podaniem środka cieniującego. Pozwala ona nie tylko na dokładną
ocenę trzustki, ale także okolicy okołotrzustkowej i innych
narządów jamy brzusznej. Czasami jest potrzebne wykonanie
powtórnego badania po 2448 godzinach. Przydatnym badaniem jest również ultrasonografia, która może wykryć płyn
w przestrzeni okołotrzustkowej. Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW) pomaga wykryć uszkodzenia
przewodu trzustkowego, chociaż rzadko jest wykonywana bezpośrednio po urazie. W przypadku ran postrzałowych dzięki
zdjęciu przeglądowemu jamy brzusznej można, znając miejsce
wlotu pocisku, prześledzić jego trajektorię i na tej podstawie
rozpoznać uraz trzustki. Zdjęcie pozwala również rozpoznać
współistniejącą perforację przewodu pokarmowego. Z badań
laboratoryjnych można oznaczyć poziom amylazy, jednak jest
ona mało swoista, a w dodatku w pierwszych godzinach po
urazie jej poziom może znajdować się w granicach normy.
Leczenie obrażeń trzustki zależy od stopnia jej uszkodzenia. Obecnie w celu oceny ciężkości uszkodzenia trzustki
stosuje się 5stopniowa skale zaproponowana przez American
Association for the Surgery of Trauma. Najmniej groźne są
powierzchowne stłuczenia narządu lub powierzchowne pęknięcia miąższu bez przerwania ciągłości przewodu trzust-

Stopień urazu

Opis urazu
I

Małe stłuczenie bez uszkodzenia przewodu trzustkowego. Powierzchowna rana bez uszkodzenia
przewodu trzustkowego.

II

Większe stłuczenie lb większa raz bez uszkodzenia
przewodu trzustkowego lub utraty krwi.

III

Dystalne przerwanie lub uraz miąższu z uszkodzeniem przewodu trzustkowego.

IV

Bliższe przerwanie lub uraz miąższu obejmuje
brodawkę Vatera.

V

Masywne oderwanie głowy trzustki.

Potwierdzenie uszkodzenia przewodu w trakcie zabiegu
sprawia czasami trudności. Często nie udaje się gołym
okiem uwidocznić uszkodzenia przewodu trzustkowego.
Rozpoznanie można uzyskać poprzez wykonanie śródoperacyjnej cholangiopankreatografii, dzięki wstrzyknięciu środka
cieniującego do pęcherzyka żółciowego, lub przez brodawkę
większą po wykonaniu duodenotomii. Jeżeli nie ma możliwości wykonania takich badań, chirurg powinien zachować
dużą podejrzliwość uszkodzenia tego przewodu, zwłaszcza
jeśli uszkodzenie miąższu jest głębsze.
Podsumowując, ze względu na wysokoenergetyczny
mechanizm urazu uszkodzenia trzustki często związane są
z uszkodzeniami innych narządów wewnątrzbrzusznych.
Cechują się śmiertelnością wynoszącą ok. 1025%, a zgon jest
najczęściej następstwem uszkodzenia dużych naczyń przebiegających w pobliżu trzustki. Powikłania urazu pojawiają się
nawet u jednej trzeciej pacjentów. Najczęstszym powikłaniem
jest przetoka trzustkowa, która może być skutecznie leczona
zachowawczo za pomocą oktreotydu, który jest syntetycznym
analogiem somatostatyny. Innymi powikłaniami są miedzy
innymi ropnie i torbiele rzekome, leczone za pomocą drenażu
i w pierwszym przypadku także za pomocą antybiotykoterapii.
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kuteczna dezynfekcja jest jedną z podstawowych procedur szpitalnych zapewniających prawidłowość wykonania oraz bezpieczeństwo pacjentów i personelu w trakcie
wykonywania praktycznie wszystkich czynności na terenie
placówki medycznej.
Oczekiwania związane z użyciem i właściwościami preparatu dezynfekcyjnego pozostają praktycznie biorąc niezmienne
od wielu lat. Użytkownik oczekuje preparatu o krótkim czasie
i szerokim spektrum działania, dobrej tolerancji materiałowej,
niskiej toksyczności dla personelu i środowiska naturalnego,
a także akceptowalnej cenie.

S

BEZPIECZEŃSTWO PONAD WSZYSTKO
Pomimo ogromnego rozwoju nauki i nowoczesnych technologii, w przypadku preparatów dezynfekcyjnych ciągle dysponujemy (w zasadzie od lat) tym samym zestawem substancji
aktywnych, a nowe receptury preparatów dezynfekcyjnych
sprowadzają się do tworzenia kompilacji istniejących substan-

cji aktywnych, tak aby podnieść ich skuteczność biobójczą.
Jest to skutkiem wymagań i ograniczeń opisanych powyżej.
Jedną z substancji stosowanych od wielu lat jest płynny nadtlenek wodoru. Spośród znanych środków dezynfekcyjnych
i biobójczych nadtlenek wodoru zdaje się posiadać wyjątkowy
potencjał, ponieważ produkty jego rozkładu, czyli woda i tlen,
nie są toksyczne ani szkodliwe dla środowiska na co zwracamy
coraz większą uwagę. Charakteryzuje się szerokim zakresem
działania biobójczego, od działania bakteriobójczego, aż po
działanie sporobójcze. Szerokie spektrum działania jest istotne
na przykład w sytuacjach, gdzie obecne są patogenne organizmy, lecz nie znana jest ich tożsamość. Środki dezynfekcyjne
na bazie nadtlenku wodoru są przydatne w wielu różnych
zastosowaniach, w tym w szpitalach, klinikach, laboratoriach,
gabinetach dentystycznych, placówkach opieki domowej oraz
opieki długoterminowej. Mogą być stosowane także w przetwórstwie spożywczym i napojów, hodowli zwierząt, branży
hotelarskiej oraz do ogólnych celów higienicznosanitarnych.
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SYNERGIZM DZIAŁANIA
– SZYBKODZIAŁAJĄCY H2O2
W celu zapewnienia szybkiego, skutecznego działania, biobójcze roztwory nadtlenku wodoru muszą zawierać stosunkowo wysokie stężenie tego składnika. Jednak przy wyższych
stężeniach roztwory mogą podlegać przepisom o substancjach
niebezpiecznych i ich stosowanie może wymagać zachowania
specjalnych środków ostrożności, a jest to poważne utrudnienie dla użytkownika. Przykładowo, w stężeniach powyżej
8% w roztworze wodnym, nadtlenek wodoru jest uważany za
żrący, a także jest silnym czynnikiem utleniającym. Dlatego,
ze względów bezpieczeństwa, preferowane są roztwory zawierające mniej niż ok. 8% nadtlenku wodoru. Jednocześnie
preparaty na bazie nadtlenku wodoru jako jedynego związku
biobójczego, zawierające do 7% nadtlenku wodoru nie są
w pełni skuteczne jako środki do dezynfekcji zanieczyszczonej
powierzchni, dlatego jest konieczność dodania innej substancji wspomagającej.
Na przestrzeni kilku lat dokonywano wielu eksperymentów, aby uzyskać kompozycje nadtlenku wodoru o wzmocnionym działaniu biobójczym. Testowano kompozycję
dezynfekującą zawierającą nadtlenek wodoru z betainą, aldehydem glutarowym oraz olejkiem eterycznym o właściwościach mikrobójczych. Dokonywano także prób kombinacji
nadtlenku wodoru z czwartorzędowymi związkami amoniowymi (QAC) oraz nieorganicznymi związkami fosforu.
Przedmiotem dalszych badań były kombinacje nadtlenku
wodoru z kwasem sulfonowym i tlenkami amin. Celem tych
wszystkich badań było znalezienie kompozycji, które charakteryzują się wysoce skutecznym działaniem biobójczym przy
użyciu możliwie najniższych stężeń nadtlenku wodoru i/lub
możliwie jak najmniejszej ilości dalszych komponentów o właściwościach biobójczych. Ponadto celem badań było ustalenie
składu kompozycji, która może być stosowana bez środków
ostrożności związanych z ich użyciem, oraz która nie wymaga
spłukiwania lub jedynie nieznacznego spłukania po użyciu.
W wyniku badań opracowano kompozycję zawierającą nadtlenek wodoru w stężeniu 0,0550% (udziału wagowego) oraz
związek będący substancją powierzchniowoczynną pochodzenia roślinnego. Taka receptura charakteryzuje się zaskakująco silnym działaniem biobójczym, nawet po rozcieńczeniu
do mieszaniny zawierającej 0,058% nadtlenku wodoru oraz
0,0110% związku o strukturze podanej powyżej. Mieszanina
ta wykazuje także wysoką stabilność w czasie. Połączenie nadtlenku wodoru oraz w/w substancji zapewnia silniejsze działanie biobójcze niż można uzyskać poprzez użycie obu tych
związków osobno. Występuje tu zjawisko zwane synergizmem
działania. Ponadto jest ona bezpieczna dla ludzi, środowiska
oraz cechuje się wysoką kompatybilnością materiałową.
Zmodyfikowany poprzez odpowiednie komponenty nadtlenek wodoru jest określany mianem „szybkodziałającego
H2O2”.
SZYBKODZIAŁAJĄCY H2O2TM
– MECHANIZM DZIAŁANIA
Wewnątrz komórki bakteryjnej dochodzi do reakcji rozkładu H2O2 na reaktywne rodniki hydroksylowe (OH.).
Rozpad H2O2 zachodzi poprzez enzymy ochronne min.
katalazę oraz obecne reduktory jak Fe2+. Rodniki hydroksy14

lowe niszczą błonę komórkową bakterii, reagują z obecnymi
w komórce nukleofilami, co w konsekwencji prowadzi do
rozrywania bakteryjnych nici DNA1. Dla organizmów beztlenowych czynnikiem cytotoksycznym jest tlen cząsteczkowy
– końcowy produkt rozkładu nadtlenku wodoru2.
PODSUMOWANIE

Rys. 1. Mechanizm działania szybkodziałającego H2O2

Przygotowanie sali operacyjnej i postępowanie
podczas zabiegu septycznego na Bloku Operacyjnym
mgr DOROTA MAZUR, mgr MAJA MISZTAL
Rys. 2. Struktura komórki bakteryjnej najczęściej uszkadzanej przez reaktywne

formy tlenu3

Współczesna medycyna boryka się dzisiaj z wieloma problemami. Patogeny bakteryjne (ich przetrwalniki czy formy
lekooporne) to jeden z jej głównych problemów. Poszukuje
się więc nowych metod inaktywacji drobnoustrojów chorobotwórczych. Działania muszą być efektywne, ale i bezpiecznych
dla personelu, pacjentów i środowiska. Przy pomocy nowoczesnych technologii udaje się „przywrócić do życia” klasyczną
substancję aktywną – nadtlenek wodoru i nadać jej zupełnie
nowe właściwości pozwalające na szerokie jej zastosowanie.
Bibliografia:
1. K. Anzai, O. Kunitaka, Y. Goto, H. Yamamoto, T. Ozawa, Antioxid.
Redox Signal., 1 (1999) 339.
2. M.V. Marshall, L.P. Cancro, S.L. Fischman, J. Periodontol., 66 (1995)
786.
3. J. Bogdan, J. Szczawinski, J. Zarzyńska, J. PławińskaCzarnak, 70
(2014) 657.

Pielęgniarki operacyjne Bloku Operacyjnego
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze

lok operacyjny stanowi zamknięty i wydzielony dział
podmiotu leczniczego, dostępny dla osób zaangażowanych w wykonanie zabiegu. Jest głównym motorem napędowym szpitala i jednym z miejsc wysokiego ryzyka zakażeń
szpitalnych. Dlatego też, aby zapewnić wysoką jakość usług
medycznych, świadczonych przez personel bloku operacyjnego na rzecz pacjenta, powinny być stworzone prawidłowe
warunki pracy, zgodne z przepisami, zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, dokładne trzymanie się reżimu sanitarnego, w tym zasad aseptyki i antyseptyki.
Uważa się, ze każdy chory jest potencjalnym nosicielem wirusa choroby zakaźnej (np. HIV, żółtaczki typu B lub
C, AIDS), dlatego w każdej sali operacyjnej należy zachować szczególne środki ostrożności, które pozwolą uniknąć
zarówno personelowi jak i pacjentom zainfekowania chorobą
zakaźną. Dlatego też w placówkach medycznych tworzone są
i udoskonalane standardy i procedury.

B

PRZYGOTOWANIE SALI OPERACYJNEJ DO
ZABIEGU SEPTYCZNEGO, W TYM RÓWNIEŻ
PRZYGOTOWANIE SALI OPERACYJNEJ
SEPTYCZNEJ DO „ZAMKNIĘCIA”
Do zadań pielęgniarki należy przygotowanie sali operacyjnej w taki sposób, aby w trakcie trwania zabiegu nie było
konieczności wychodzenia z sali septycznej:

1. salę należy przygotować do minimum, zgodnie z rodzajem zabiegu; w przypadku podejrzenia lub potwierdzenia przybycia pacjenta ze zgorzelą gazową, należy
usunąć z sali operacyjnej dodatkowy sprzęt tj. wózki,
taborety, stoliki, stojaki, itp.;
2. przygotowanie zestawów z narzędziami chirurgicznymi;
3. przygotowanie pakietów z bielizną operacyjną jednorazowego użytku;
4. przygotowanie materiału dodatkowego;
5. przygotowanie drenaży, dużych ilości ciepłego płynu
do płukania rany operacyjnej, fartuchów ochronnych
– foliowych (dla członków zespołu operacyjnego);
6. sprawdzenie aparatury medycznej i sprzętu niezbędnego do bezpiecznego przeprowadzenia operacji;
7. przygotowanie okularów ochronnych;
8. przygotowanie wózka „septycznego”, na którym
powinna znajdować się odzież operacyjna do przebrania się po zabiegu przed wyjściem z sali operacyjnej
(świeże ubranie operacyjne, czyste czapki, maski chirurgiczne, czyste obuwie operacyjne). Do wózka powinien być przymocowany uchwyt na worek, do którego
będą wrzucane brudne ubrania operacyjne;
9. oznakowanie drzwi wejściowych do sali operacyjnej
napisem „Sala septyczna” przed przystąpieniem do
zabiegu;
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10. wyznaczenia dodatkowej pielęgniarki „z zewnątrz” na
wypadek sytuacji nieprzewidzianych: jeżeli w trakcie
zabiegu zaistnieje konieczność uzupełnienia zapasu
środków medycznych lub wymiany niektórych narzędzi czy drenów;
11. operowany pacjent powinien być rozebrany z koszuli
czy piżamy, ponieważ w czasie zbiegu septycznego
koszula może ulec zainfekowaniu.
POSTĘPOWANIE PODCZAS TRWANIA ZABIEGU
SEPTYCZNEGO
Ze względów bezpieczeństwa konieczne jest:
1. używanie przez zespół operacyjny (szczególnie chirurg
operujący i asystenci) fartuchów foliowych jednorazowego użycia w celu ochrony przed zainfekowaniem
w przypadku przemoczenia fartucha operacyjnego;
2. używanie, przez cały zespół operacyjny łącznie z pielęgniarką instrumentującą, okularów ochronnych lub
maski ze specjalną osłoną na oczy;
3. używanie do zabiegu septycznego podwójnych
rękawiczek;
4. zachowanie szczególnej ostrożności przy posługiwaniu
się ostrymi narzędziami i przy ich podawaniu w czasie
trwania zabiegu;
5. po zeszyciu powłok przed założeniem opatrunku na ranę
operacyjną bezwzględnie należy zmienić rękawiczki;
opatrunek należy wykonać w świeżych rękawiczkach;
6. po założeniu opatrunku należy umyć i zdezynfekować
okolice pola operacyjnego; skóra pacjenta musi być czysta.
Nie może być na niej śladów krwi, ropy, moczu itp.;
7. osoby, u których stwierdza się uszkodzenia skóry
(drobne rany, otarcia naskórka, przecięcia ostrymi
przedmiotami, rany oparzeniowe) oraz zmiany zapalne
nie powinny uczestniczyć w zabiegach operacyjnych
i w bezpośredniej opiece nad chorym;
8. wszyscy zatrudnieni w sali operacyjnej septycznej
muszą pracować w rękawiczkach;
9. pracując w rękawiczkach w roli pielęgniarki pomagającej należy zwracać szczególną uwagę na to, aby nie dotykać twarzy, ubrania, nie poprawiać okularów, ani nie
infekować przedmiotów ogólnego użytku: nie wypełniać druków, nie dotykać do opakowań z materiałem
medycznym.
POSTĘPOWANIE PO ZABIEGU SEPTYCZNYM
1. wszystkie ostre przedmioty (igły od szwów chirurgicznych, igły i mandryny od iniekcji, ampułki, ostrza
chirurgiczne) należy umieścić w pojemniku o ścianach
odpornych na przekłucie;
2. narzędzia chirurgiczne zapakować do szczelnego
pojemnika transportowego i przetransportować
„brudną” windą do Centralnej Sterylizatorni (należy
poinformować pracowników Centralnej Sterylizatorni
o zakażeniu narzędzi drobnoustrojami alarmowymi);
3. bieliznę operacyjną oraz odpady medyczne włożyć do
worka przeznaczonego do zbiórki materiałów skażonych, szczelnie zamknąć i wywieźć do brudownika
Bloku Operacyjnego;
4. wycinki przeznaczone do badania histopatologicznego
należy włożyć do czystego pojemnika na „preparaty”
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zawierającego roztwór formaliny; nie dotykać brudnymi
rękawiczkami do zewnętrznej powierzchni pojemnika;
5. wszystkie osoby opuszczające salę septyczną obowiązkowo muszą:
▪▪ zdjąć brudne rękawiczki,
▪▪ zdjąć brudne ubranie operacyjne, czapkę, maskę oraz
obuwie,
▪▪ umyć i zdezynfekować higienicznie ręce,
▪▪ nałożyć czyste ubranie operacyjne, nową czapkę maskę
oraz ochraniacze na nogi lub czyste obuwie operacyjne
(wcześniej przygotowane na wózku „septycznym”),
▪▪ przejść bezpośrednio do śluzy dla personelu,
▪▪ wziąć prysznic i opuścić Blok Operacyjny lub ponownie ubrać się w czysty strój operacyjny w czystej części
śluzy dla personelu,
6. aparaturę oraz sprzęt medyczny należy zdezynfekować
przez zmycie roztworem środka dezynfekcyjnego o szerokim zakresie działania według aktualnych zaleceń
Działu Epidemiologii;
7. zawartość ssaka operacyjnego powinna być odpowiednio zabezpieczona przed przypadkowym wylaniem
i przekazana do utylizacji;
8. przed opuszczeniem sali operacyjnej pacjent powinien
być przełożony na czysty wózek transportowy, przykryty prześcieradłem jednorazowego użytku i tak przewieziony do śluzy dla pacjentów;
9. personel sprzątający w pierwszej kolejności dezynfekuje
powierzchnie pionowe (ściany, lampy operacyjne), na
końcu dezynfekuję podłogę;
10. personel sprzątający jest zobowiązany do przebrania
się przed opuszczeniem sali operacyjnej (tak jak zespół
operacyjny i anestezjologiczny).
SALA OPERACYJNA ZOSTAJE WYŁĄCZONA
Z UŻYTKOWANIA DO MOMENTU DECYZJI
KIEROWNIKA DZIAŁU EPIDEMIOLOGII.
Praca w bloku operacyjnym powinna być w najwyższym
stopniu bezpieczna, zarówno dla pacjenta, jak i osób tu pracujących. Dlatego konieczne jest przestrzeganie zasad aseptyki
i antyseptyki, wdrażanie i przestrzeganie standardów odnoszących się do wszystkich czynności wykonywanych w bloku
operacyjnym.
Stworzenie warunków ku temu w dużym stopniu zależy
od całego zespołu.
Sentencja Salus aegroti suprema lex łac. „Zdrowie chorego
najwyższym prawem”. Ten aksjomat medycyny już od czasów
Hipokratesa z jego kodeksową zasadą: primum non nocere –
po pierwsze nie szkodzić, do dzisiaj jest podstawowym kanonem medycyny.
Literatura:
▪▪ Bielecki K., Zakażenia chirurgiczne, Wyd. Medyczne Borgis,
Warszawa 2007.
▪▪ Curuś M., Pielęgniarstwo operacyjne, Wyd. Makmed, Lublin 2007.
▪▪ Denys A., Zakażenia szpitalne w wybranych oddziałach, Wyd.
Wolters Kluwer business, Warszawa 2013.

Śródoperacyjna zmiana rękawic:
czy, kiedy, jak?
mgr JOANNA BORZĘCKA

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek, Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego – SP. Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego, Lublin

ękawice chirurgiczne mają cechować się odpornością na
przenikanie i przesiąkanie.
Przenikanie to ruch substancji chemicznej oraz/lub mikroorganizmów przez materiały porowate, rozdarcia, nakłucia lub
inne uszkodzenia bądź defekty produkcyjne w materiale rękawicy ochronnej na poziomie nie molekularnym. Przesiąkanie
natomiast to proces, w wyniku którego substancja chemiczna
i/lub biologiczna przedostaje się przez materiał rękawicy
ochronnej na poziomie molekularnym. W procesie przesiąka-

R

nia można zaobserwować następujące fazy:
▪▪ fazę absorpcji molekuł substancji chemicznej przez powierzchnię materiału mającą kontakt z substancją
▪▪ fazę rozprzestrzenienia się zaabsorbowanych molekuł
w materiale
▪▪ fazę desorpcji molekuł na odwrotnej stronie powierzchni materiału
Rękawice chirurgiczne najogólniej można podzielić na lateksowe i syntetyczne (nitrylowe, neoprenowe i poliizoprenowe).
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poruszając prawą dłonią w przód i w tył, zmienia dłonie
i wykonuje tę samą czynność
▪▪ pociera o siebie wewnętrzne strony dłoni, poruszając
nimi do przodu i do tyłu
▪▪ pociera grzbiety palców, a następnie kciuki
▪▪ Po naniesieniu preparatu i jego wyschnięciu pielęgniarka
operacyjna instrumentująca nakłada nową parę rękawic.

Najbardziej pożądane cechy rękawic chirurgicznych –
poza właściwym rozmiarem – to: przyjazność dla skóry (brak
zawartości protein lateksu wywołujących alergię, brak pudru),
komfort użytkowania, wytrzymałość i trwałość, odpowiednia
rozciągliwość, elastyczność, odporność na przekłucie, odporność na rozdarcie, ochrona przed wirusami i bakteriami (pato-

Śródoperacyjna zmiana rękawic jest zasadą „najlepszych
praktyk” i powinna stać się nawykiem całego zespołu operacyjnego, a zwłaszcza każdej pielęgniarki operacyjnej
i każdej położnej operacyjnej

W sytuacji, gdy zespół operacyjny pracuje w systemie rękawic podwójnych a rękawice wierzchnie zostały zdjęte w sposób
opisany powyżej – nie przeprowadza się dezynfekcji, chyba, że
wewnętrzna para rękawic uległa uszkodzeniu lub rozluźnieniu,
wówczas należy wymienić również ją, dezynfekując dłonie.

genami krwiopochodnymi).
Śródoperacyjna zmiana rękawic jest tematem, który budzi
szereg wątpliwości, a każda ze stron ma swoje argumenty:
Przeciwnicy śródoperacyjnej zmiany rękawic tłumaczą,
że w 2016 roku zostały opublikowane rekomendacje zespołu
światowych ekspertów dotyczące profilaktyki zakażeń miejsca
operowanego . Podstawowe pytania jakie zostały postawione ekspertom się w związku z używaniem rękawic chirurgicznych to:
1. kiedy rekomendowane jest użycie dwóch par rękawic?
2. jakie są kryteria zmiany rękawic w trakcie zabiegu
operacyjnego?
3. jaki rodzaj rękawic powinien być używany?
Zespół ekspertów postanowił nie formułować rekomendacji, ponieważ uznał, że nie ma wystarczających dowodów
naukowych oceniających wpływ stosowania podwójnych
rękawic, zmiany rękawic w trakcie zabiegu operacyjnego oraz
czy stosowanie specjalnych rodzajów rękawic jest bardziej skuteczne w zapobieganiu występowania ZMO.
Zwolennicy śródoperacyjnej zmiany rękawic tłumaczą,
że wyniki najnowszych badań świadczą o tym, że rękawice
mogą mieć perforacje, które nie zostały zauważone przez
zespół operacyjny.
Między styczniem a marcem 2017 roku zostało przeprowadzone opisowe badanie w tunezyjskim uniwersyteckim
ośrodku szpitalnym w 3 różnych oddziałach chirurgicznych:
urologii, szczękowotwarzowej i ogólnej i trawiennej. Rękawice
zostały zebrane i przetestowane w celu wykrycia perforacji
przy użyciu testu przeciekania wody zgodnie z europejską
normą NF EN 4551. W przypadku porównań procentowych
użyto testu χ 2 z progiem istotności wynoszącym 5%.
WYNIKI:
Zebrano łącznie 284 rękawiczki. Spośród nich 47 okazało
się perforowanych, co stanowi 16,5%. Wszystkie perforacje
zostały niezauważone przez członków zespołu chirurgicznego. Większość perforowanych rękawic (61,7%) zebrano po
procedurach urologicznych (P = .00005), 77% perforowanych
rękawiczek wykryto, gdy czas trwania procedury przekroczył
90 minut (P = 0.001), a 96% pochodziło od marki A, które
były grubszymi rękawicami (P = .015).
WNIOSKI:
Odkrycia potwierdzają znaczenie pracy w systemie
podwójnej pary rękawic i zmiany rękawiczek w operacjach
trwających ponad 90 minut.
Ponieważ, zgodnie z Art. 11. pkt 1. Ustawy z dnia 15 lipca
2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej : ,,Pielęgniarka
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ZAŁOŻENIE NOWEJ PARY RĘKAWIC:
Jak zostało zasygnalizowane wcześniej, pierwsza zmienia rękawice pielęgniarka operacyjna (położna operacyjna)
instrumentująca. Nie powinna zakładać nowej pary rękawic lekarzom, jeżeli sama ich nie zmieniła. Jeżeli z różnych
przyczyn pielęgniarka operacyjna instrumentująca nie może
,,ubrać” lekarza w rękawice, powinien on założyć je podchodząc do stołu dodatkowego. Nie można zmieniać rękawic nad
polem operacyjnym.

i położna wykonują zawód, z należytą starannością, zgodnie
z zasadami etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta,
dbałością o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania
aktualnej wiedzy medycznej oraz pośrednictwo systemów
teleinformatycznych lub systemów łączności” autorka stoi
na stanowisku, że śródoperacyjna zmiana rękawic jest zasadą
„najlepszych praktyk” i powinna stać się nawykiem całego
zespołu operacyjnego, a zwłaszcza każdej pielęgniarki operacyjnej i każdej położnej operacyjnej, ponieważ to właśnie one
są osobami, które najczęściej przypominają o konieczności
zmiany rękawic.
KIEDY ZMIENIAĆ RĘKAWICE CHIRURGICZNE
PODCZAS OPERACJI?
Podczas śródoperacyjnej zmiany rękawic pierwsza zmienia rękawiczki pielęgniarka operacyjna instrumentująca,
a następnie w zmienionych rękawicach nakłada rękawice
lekarzom. Pielęgniarka operacyjna pomagająca podaje nowe
rękawice zgodnie z zasadami aseptyki. Rękawice te nie mogą
leżeć na powierzchni wykorzystywanej do zabiegu. Powinny
być położone na stole z narzędziami dodatkowymi, a nie na
stoliku Mayo.
Rękawice chirurgiczne należy zmieniać:
▪▪ co 90 minut, nie później niż do 2 godzin
▪▪ kiedy lekarz/ pielęgniarka operacyjna (położna operacyjna) zauważy rozluźnienie rękawiczki, niezależnie od
czasu, jaki upłynął
▪▪ zwyczajowo zmienia się rękawice po zakończeniu
,,brudnego” etapu operacji (na przykład po zamknięciu
światła jelita)

Technika śródoperacyjnej zmiany rękawic:
1. prawidłowe zdejmowanie rękawic
2. dezynfekcja rąk
3. założenie nowej pary rękawic
Prawidłowe zdejmowania rękawic
1. rękawice należy zdejmować poza polem operacyjnym
w następujący sposób :
▪▪ zdjąć pierwszą rękawiczkę ściągając ją do tyłu palcami drugiej ręki, wywijając ją wewnętrzną stroną na
zewnątrz aż do wysokości drugiego stawu palców, nie
zdejmując jej całkowicie
▪▪ zdjąć drugą rękawiczkę, wywijając zewnętrzny brzeg
palcami ręki, z której rękawica została już częściowo
zdjęta
▪▪ zdjąć rękawicę wywracając całkowicie jej wewnętrzną
stroną na wierzch, tak, by skóra przez cały czas miała
kontakt tylko z wewnętrzną stroną rękawicy
▪▪ wyrzucić rękawice
DEZYNFEKCJA RĄK:
Po wyrzuceniu rękawic pielęgniarka operacyjna pomagająca dozuje na skórę rąk osoby zmieniającej rękawice preparat
dezynfekcyjny na bazie alkoholu w ilości zalecanej przez producenta (zwykle wystarcza około 5 ml). Osoba zmieniająca
rękawice:
▪▪ pokrywa całą powierzchnię dłoni, pocierając o siebie
dłonie obrotowymi ruchami
▪▪ pociera grzbiet lewej dłoni, włącznie z nadgarstkiem,

Każdy, kto zakłada rękawice sterylne, powinien robić to
w następujący sposób.
▪▪ Po otrzymaniu pakietu z rękawicami od pielęgniarki
operacyjnej pomagającej należy rozłożyć wewnętrzne
opakowanie w taki sposób, by nie zamknęło się.
▪▪ Kciukiem i palcem wskazującym jednej ręki chwycić
wywinięty mankiet rękawicy
▪▪ Jednym ruchem wsunąć drugą rękę w rękawicę, trzymając zawinięty mankiet na poziomie nadgarstka
▪▪ Podnieść drugą rękawicę, wsuwając palce ,,ubranej” ręki
(poza kciukiem) pod mankiet drugiej rękawicy
▪▪ Jednym ruchem nałożyć drugą rękawicę, nie dotykając
żadnej innej powierzchni poza nakładaną rękawicą
▪▪ Po nałożeniu obu rękawic odwinąć mankiet rękawicy
nakładanej jako pierwsza, wsuwając palce pod jej mankiet, unikając kontaktu z inną powierzchnią niż nakładana rękawica.
▪▪ Ułożyć rękawice, tak by wygodnie było pracować
Podsumowując, należy zauważyć, że chociaż zespół ekspertów WHO nie zdecydował się zalecić ani pracy w systemie podwójnych rękawic, ani konieczności śródoperacyjnej
zmiany rękawic, to wyniki najnowszych badań podpowiadają,
że bezpieczniej jest w swojej codziennej praktyce stosować
zasady śródoperacyjnej zmiany rękawic.
Literatura:

▪▪ www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28893444, data wejścia 8 09 2018
▪▪ Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Dz.U. 2011 Nr 174 poz.
1039
▪▪ www.cmj.org.pl/cleancare/higienarakwytycznewhodraft.pdf, data
wejścia 9 09 2018
▪▪ www.ses.edu.pl/files/download/swiatowe_wytyczne_dotyczace_profilaktyki_zakazen_miejsca_operowanego_who_2016_rok.pdf data
wejścia 8 09 2018
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Zaopatrywanie przepuklin metodami
miniinwazyjnymi/laparoskopowymi
mgr DOROTA WYRZYKOWSKA
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

iągły postęp jest nieodłącznym elementem medycyny,
szczególnie zauważalnym w ciągu ostatnich kliku
dekad. Każdy dzień przynosi progres w sposobie rekonstrukcji powłok brzusznych, między innymi widoczne jest to
w technologii produkcji szwów chirurgicznych, technikach
operacyjnych, nowym sprzęcie medycznym czy metodach
zaopatrywania powłok po operacji otwartej, która zmniejszy
ryzyko powstawania przepuklin pooperacyjnych.
Współczesne pielęgniarstwo operacyjne musi nadążać za
tymi nowościami, które zobowiązują do ciągłego rozwoju,
zgłębiania wiedzy teoretycznej i nabywania umiejętności
praktycznych, niezbędnych przy asystowaniu zarówno do
zabiegów chirurgii klasycznej, jak i miniinwazyjnej (tj. TAPP,
TEP czy IPOM). Zobowiązuje do elastyczności i skutecznego
odnalezienia się w każdej sytuacji.

C

PRZYGOTOWANIE FIZYCZNE CHOREGO DO
OPERACJI PRZEPUKLINY METODĄ VIDEOSKOPOWĄ
Bardzo ważny element w cały procesie przygotowawczym, którego istotą jest zwrócenie uwagi na okolicę operacji.
Pacjentowi zaleca się kąpiel całego ciała wieczorem, w przed20

dzień zabiegu, z zastosowaniem antyseptycznego mydła.
Tę czynność, chory powinien powtórzyć w dniu operacji,
zwracając uwagę na dokładne umycie skóry brzucha, okolicy
pachwin, krocza i pępka.
Jeżeli zachodzi konieczność ogolenia skóry, należy to
wykonać bezpośrednio przed zabiegiem (nie wcześniej niż
2 godz. przed planowaną procedurą), używając do tego celu
elektrycznej strzygarki. Pacjent otrzymuje czystą koszulę
operacyjną, najlepiej jednorazową. Tuż przed udaniem się na
blok operacyjny, chory powinien opróżnić pęcherz moczowy
(wypełniony uniemożliwi dokładne i bezpieczne przeprowadzenie operacji, szczególnie przepukliny pachwiny).
USTAWIENIE KOLUMNY LAPAROSKOPOWEJ
Przebieg operacji videoskopowej, jest zależny od prawidłowego rozmieszczenia sprzętu. Zaopatrując przepuklinę
kanału pachwinowego metodą TAPP lub TEP, kolumnę laparoskopową ustawia się u szczytu stołu, od strony nóg pacjenta.
Operator zajmie miejsce po jego prawej lub lewej stronie
(przeciwnie do okolicy operowanej).
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W przypadku operacji przepukliny brzusznej lub pooperacyjnej, kolumna umieszczana jest po prawej lub lewej stronie
chorego a operator po przeciwnej stronie kolumny. Idealnym
rozwiązaniem jest zajęcie przez instrumentariuszkę miejsca
po przeciwnej stronie operatora. Takie ustawienie zespołu
umożliwi lepszą współpracę między chirurgiem a asystującą
mu pielęgniarką operacyjną, wpłynie na płynność i koordynację ruchów podczas zabiegu.
UŁOŻENIE PACJENTA NA STOLE OPERACYJNYM
Przygotowania do operacji przepuklin brzusznych i kanału
pachwinowego wymagają ułożenia pacjenta w pozycji na
plecach, ze zwróceniem uwagi by kończyny dolne pozostały
w odwiedzeniu (ma to zapobiec stykaniu się powierzchni
skóry i jej oparzeniu w czasie używania elektrokoagulacji).
Podczas operacji wykonywanej techniką TAPP lub TEP,
kończynę górną po stronie operatora należy ułożyć wzdłuż
tułowia chorego, zabezpieczając przed ewentualnym zsunięciem się ręki ze stołu i kontaktem z jego metalowymi elementami (owijamy dodatkową serwetą, wsuwając ją pod pacjenta).
Parawan maksymalnie odsuwamy dogłowowo i obniżamy jego
wysokość, by nie ograniczał ruchów operatora.
Z chwilą rozpoczęcia naprawy przepukliny pachwiny
metodą miniinwazyjną nastąpi zmiana ułożenia pacjenta, na
pozycję Trendelenburga z niewielką boczną rotacją stołu przeciwnie do strony operowanej. W przypadku techniki IPOM
stół operacyjny zostanie zrotowany na stronę prawą lub lewą,
zwykle przeciwną do usytuowania operatora, co wymaga
dodatkowych zabezpieczeń pasami i podpórkami by uniknąć
zdarzeń niepożądanych.
ODMA OTRZEWNOWA
Warunkiem prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzenia
operacji laparoskopowej jest wytworzenie odmy otrzewnowej po
podaniu dwutlenku węgla do jamy brzusznej, którego ciśnienie
nie powinno przekraczać 12 mmHg. Na uzyskanie i utrzymanie
prawidłowej przestrzeni wpływa również pozycja ułożeniowa
(np. Trendelenburga – TAPP, TEP) oraz zwiotczenie chorego.
Po ostatecznym umieszczeniu i ewentualnie umocowaniu siatki
syntetycznej w danej okolicy, zaleca się zmniejszenie ciśnienia
podawanego gazu do 89 mmHg co ułatwi zbliżenie brzegów
otrzewnej i jej zszycie w technice TAPP.
PROTEZA CHIRURGICZNA
Po chirurgicznym zaopatrzeniu ubytku powłok jamy
brzusznej następuje etap wszczepiania materiału syntetycznego, który wymaga odpowiedniego postępowania. Siatkę
wyjmujemy z opakowania w ostatniej chwili przed zastosowaniem. Najnowsze badania dowodzą, że nie ma konieczności
zmiany rękawiczek przed dotknięciem siatki (chyba że operacja przedłuży się powyżej dwóch godzin albo rękawice będą
mocno zabrudzone krwią). Ważne jest by proteza nie leżała
między zabrudzonymi narzędziami, a w przypadku konieczności docięcia do odpowiedniej wielkości lub kształtu siatki,
zaleca się użycie niezakrwawionych nożyczek.
Siatka jest wprowadzana do wnętrza jamy otrzewnej
(TAPP i IPOM) lub przestrzeni przedotrzewnowej (TEP)
przez port 10 lub 11 mm, którego zewnętrzne ujście winno
być zdezynfekowane tupferkiem nasączonym w antyseptyku.
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Metodami miniinwazyjnymi wszczepia się różne rodzaje
siatek. W przypadku protezy lekkiej, makroporowatej wykonanej z polipropylenu wskazane jest bezwzględne przestrzeganie zasad sterylnego postępowania. Jeżeli chirurg zadecyduję
o wszyciu siatki pokrytej antyadhezyjnym polimerem (warstwa
kolagenu, kwas hialuronowy), czasem, zgodnie z instrukcją
producenta, oprócz przestrzegania zasady jałowości, zachodzi
konieczność namoczenia siatki w soli fizjologicznej przygotowanej w sterylnej misce nerkowatej. Polimer pokrywający
implant nadaje mu twardość, co utrudnia wprowadzenie siatki
przez port do jamy brzusznej. Namoczenie jej w soli spowoduje zmianę konsystencji antyadhezyjnego materiału, siatka
nabiera elastyczności co pozwala na jej modelowanie, zwijanie, ułatwia przeprowadzenie przez port i rozłożenie wewnątrz
otrzewnej. Należy podkreślić, że ta delikatna powłoka jest
bardzo podatna na uszkodzenia i utratę właściwości antyadhezyjnych, zapobiegających powstawaniu zrostów.

Wpływ realizowanych procesów zarządczych
na poziom zaangażowania pielęgniarek do pracy
Przedstawienie wyników badań pracy magisterskiej
mgr MAJA MISZTAL

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

OPATRUNEK
Opatrunek na ranie pooperacyjnej to ostatni etap, ale niezwykle ważny i mający ogromny wpływ na przebieg gojenia
w okresie pooperacyjnym. Pierwsze cztery godziny po zakończonym zabiegu, to czas w którym jeśli dojdzie do kontaminacji rany patogenami chorobotwórczymi, może rzutować na
dalsze losy pacjenta i wszytej siatki.
Zalecane jest dokładne umycie pola pooperacyjnego
i zastosowanie opatrunku specjalistycznego ze srebrem, które
posiada właściwości bakteriobójcze, przeciwbólowe, zostanie przyklejony na dłuższy okres pooperacyjny, zapewniając odpowiednią wilgotność, temperaturę, oddychanie rany,
odprowadzanie nadmiaru wilgoci i okluzję okolicy operowanej. Należy pamiętać, że srebro wchodzi w reakcje z jodem
i oktenidyną, z tego powodu zaleca się dokładne osuszenie
rany przed nałożeniem opatrunku lub wykorzystanie innych preparatów. Należy podkreślić, że o zakażeniu rany pooperacyjnej
po wszczepieniu protezy syntetycznej mówi się, gdy do niego
dojdzie przed upływem 12 miesięcy od zakończonej operacji.

menedżerów zarządzających szpitalami szuka spoW ielu
sobów na zwiększenie zaangażowania pracowników

medycznych do pracy, słusznie wierząc, że jest to droga do

Jednym z głównych czynników wyzwalającym zaangażowanie pielęgniarek do pracy jest wysokość płacy. Nie ulega
wątpliwości, iż przy tak niskim poziomie wynagrodzeń
pielęgniarek, menedżerowie powinni zainteresować się
innymi sposobami motywowania pracowników.
efektywnego osiągania celów i sposób na niwelowanie deficytów różnego kalibru.
Celem pracy było określenie wpływu procesów zarządczych
na poziom zaangażowania pielęgniarek do pracy, innymi słowy,
czy poprawnie realizowane procesy zarządcze wzmagają zaangażowanie pracowników.
Metodą i narzędziem badawczym był sondaż diagnostyczny,
ankieta bezpośrednio dystrybuowana przez autorkę. Autorski

kwestionariusz, zawierał 17 pytań zamkniętych, wśród których
znajdowały się 3 pytania dotyczące stażu, wieku, wykształcenia
pielęgniarek. Anonimowe badanie ankietowe przeprowadzono
w grupie pielęgniarek pracujących na terenie woj. dolnośląskiego
i w wybranych oddziałach Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego
Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze.
Do analizy wyników wykorzystano następujące metody
statystyczne:
1. Test AlfaCronbacha
Skala [N = 420]

Wskaźnik rzetelności

Wpływ procesów zarządczych
na zaangażowanie pielęgniarek w pracę

0,941

2. Test korelacji Spearmana.
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CHARAKTERYSTYKA BADANEJ GRUPY
Wiek badanych pielęgniarek:

Poziom wykształcenia badanych pielęgniarek:

Staż pracy badanych pielęgniarek:

Jednym z głównych czynników wyzwalającym zaangażowanie pielęgniarek do pracy jest wysokość płacy. Nie ulega wątpliwości, iż przy tak niskim poziomie wynagrodzeń pielęgniarek,
menedżerowie powinni zainteresować się innymi sposobami
motywowania pracowników.
Jednymi z najbardziej pożądanymi sposobami pozafinansowego motywowania według respondentek są:
▪▪ dobra atmosfera pomiędzy współpracownikami (65%),
▪▪ wyposażenie szpitala/oddziału w nowoczesny sprzęt
medyczny (71%),
▪▪ jasno sformułowane obowiązki przez przełożonego
(58%),
▪▪ zainteresowanie rozwojem zawodowym (69%),
▪▪ przekazywanie informacji zwrotnych (60%),
▪▪ docenianie zaangażowania przez przełożonych (81%).
Do innych czynników wpływającymi na zaangażowanie pielęgniarek w pracę należy zaliczyć:
▪▪ zaangażowanie kadry kierowniczej w tworzenie dobrej
atmosfery w pracy (30%),
▪▪ profesjonalnie zarządzająca pielęgniarka oddziałowa
(62%),
▪▪ ergonomizacja pracy (100%),
▪▪ zainteresowania kierownictwa problemami i potrzebami pielęgniarek (61%),
▪▪ przywódczy styl zarządzania (51%),
▪▪ bodźce pozafinansowe (dobre relacje z przełożonym,
bardzo dobra organizacja pracy, spotkania, wyjazdy integracyjne, wyróżnienie przed personelem),
▪▪ stabilność zatrudnienia (92%).
WNIOSKI Z BADAŃ:

Analiza statystyczna nie wykazała zależności pomiędzy:
▪▪ wiekiem,
▪▪ wykształceniem,
▪▪ stażem pracy,
a poziomem zaangażowania w pracę badanych pielęgniarek.

1. Zdaniem pielęgniarek, niewłaściwe zarządzanie, zbyt
małe zaangażowanie kadry kierowniczej, kontrolowanie
i ocenianie pracy, negatywnie wpływają na zaangażowanie zespołu w pracę.
2. Wachlarz dostępnych bodźców pozafinansowych nie
zawsze wpływa na wzrost zaangażowania w pracę.
3. Mobilizacja, zaangażowanie personelu szpitalnego w wykonywanie obowiązków zawodowych ma kluczowe znaczenie
dla jakości świadczonej opieki, oczywistym zaś jest to, że
powinna być ona jak najwyższa.

Postrzeganie zawodu pielęgniarki
operacyjnej przez chirurgów
lic. pielęgniarstwa ANNA PTASZEK, dr n. med. BRYGIDA SEDLAK
racownicy bloku operacyjnego muszą wykazywać się
specyficznymi predyspozycjami zawodowymi, wśród
których wyróżnia się umiejętność pracy w zespole. Kluczem do
zapewnienia właściwych relacji interpersonalnych, które mają
wpływ na jakość pracy, jest adekwatne postrzeganie współpracujących ze sobą grup różnych zawodów medycznych.
Aby określić jakie relacje panują pomiędzy operującymi
lekarzami a asystującymi im pielęgniarkami instrumentariuszkami przeprowadzono ankietę, która skierowana była
do chirurgów, a której celem było określenie, w jaki sposób
chirurdzy postrzegają profesję pielęgniarki operacyjnej.

P

MATERIAŁ I METODA
Kwestionariusz ankiety został przygotowany przez autorki
artykułu. W badaniu wzięło udział 26 lekarzy chirurgów różnych specjalności zabiegowych. Wśród badanych najliczniejszą grupę stanowiły osoby w przedziale wiekowym od 4655
lat, ze znaczącą przewagą mężczyzn.
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Ryc. 1. Grupa respondentów
WYNIKI
Większość ankietowanych twierdzi, że funkcję osoby
instrumentującej do zabiegu może pełnić zarówno mężczyzna jak i kobieta. Wszyscy biorący udział w badaniu odpowiedzieli, że doświadczenie pielęgniarki operacyjnej ma
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wpływ na jakość wykonywanej pracy. Na pytanie dotyczące
tego, czy stopień wykształcenia pielęgniarki ma znaczenie
dla chirurga, połowa odpowiedziała twierdząco. 65% ankietowanych uważa, że relacje interpersonalne mają przełożenie na pracę w zespole, a 35% deklaruje, że potrafi oddzielić
relacje międzyludzkie od wykonywanej przez siebie pracy.
Spośród tych, którzy obserwują przełożenie relacji na współpracę 59% twierdzi, że jest to zjawisko pozytywne, a 41% ma
doświadczenia negatywne. 92% lekarzy nie wyobraża sobie
przeprowadzenia zabiegu bez udziału pielęgniarki „czystej”,
natomiast jeśli chodzi o pielęgniarkę „brudną” liczba ta spada
do 77%. Prawie wszyscy badani przynajmniej raz operowali
bez udziału pielęgniarki „brudnej” i 85% z nich stwierdza że
miało to wpływ na pracę chirurga, a według 60% miało to
również wpływ na przebieg operacji wydłużało czas trwania
zabiegu. Dla 88% ankietowanych pielęgniarka operacyjna jest
równorzędnym członkiem zespołu, a 96% chirurgów liczy się
ze zdaniem pielęgniarki przy wyborze narzędzi. 88% ankietowanych deklaruje, że nie miałoby nic przeciwko, gdyby pie-

Ryc. 3. Opinia na temat możliwości operowania bez pielęgniarki „brudnej”

Dla 88% ankietowanych pielęgniarka operacyjna jest równorzędnym członkiem zespołu, a 96% chirurgów liczy się ze
zdaniem pielęgniarki przy wyborze narzędzi.

lęgniarka operacyjna posiadała wyższy stopień naukowy niż
operator – zdaniem większości lekarzy stopień naukowy nie
ma znaczenia w trakcie operacji.
Chirurdzy wskazali również na najważniejsze cechy, które
powinny charakteryzować pielęgniarkę operacyjną. Na pierwszym miejscu znalazła się odpowiedzialność (25% ankietowanych), później kolejno: umiejętność koncentracji (15,6%),
szybkość w działaniu (12,5%) a także umiejętność pracy
w zespole (12,5%). Pozostałe cechy, które powinna wykazywać instrumentariuszka to dokładność, umiejętność obserwacji, koordynacja, szczerość, umiejętność przyznania się do
błędu. Najbardziej niepożądaną cechą zdaniem lekarzy jest
emocjonalność, a zdania są podzielone w kwestii cech takich
jak umiejętność wyrażania własnej opinii, podzielność uwagi,
czy też dobry stan zdrowia fizycznego zdaniem większości,
cechy te nie są koniecznie wymagane. Badanie wykazało, że
60% lekarzy nie okazałoby wyrozumiałości, jeśli pielęgniarce
zabrakłoby w zestawie jakiegoś narzędzia, wymagają oni
jednak wysokiej precyzji i profesjonalizmu.

Ryc. 2. Opinia na temat możliwości operowania bez pielęgniarki „czystej”
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Ryc. 4. Opinia na temat równorzędności pielęgniarki operacyjnej w zespole operacyjnym
WNIOSKI
Wyniki badań ukazują, że w większości przypadków pielęgniarki operacyjne są postrzegane jako partnerzy dla operujących lekarzy, co korzystnie wpływa na atmosferę pracy
i współpracę. Niestety, ciągle zdarzają się lekarze, którzy nie
szanują swoich współpracowników i traktują zawód pielęgniarki jako gorszy. Instrumentariuszki powinny dążyć
do profesjonalizmu w swojej pracy a także zdobywać nowe
doświadczenia i umiejętności praktyczne, które – według
badań – mają dla chirurgów dużo większą wartość niż posiadane tytuły i certyfikaty. Osoby, które chciałyby podjąć pracę
w charakterze pielęgniarki operacyjnej powinny zweryfikować, czy ich cechy osobowości mogą odpowiadać wymaganiom, jakie ten zawód stawia przed kandydatami.
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