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W codzienności 2019 roku życzę
wiele radości, wewnętrznego
spokoju, wytrwałości i satysfakcji,
niech się wszystko udaje, otwierają
nowe możliwości i spełniają
Państwa marzenia.

Szanowni Państwo!

oczątek roku to czas na rozliczenie tego, który się zakończył oraz czas nowych postanowień i inicjatyw.
Korzystając z okazji składam podziękowanie firmie
MERCATOR MEDICAL S.A. z Krakowa, która dostrzega sens
promowania czasopisma dedykowanego dla naszego środowiska i także w 2019 roku finansuje wydawanie Magazynu
Pielęgniarki Operacyjnej.
Dziękuję także naszym nieocenionym Autorom, którzy nieodpłatnie dzielą się swoją wiedzą i praktyką na łamach Magazynu.
Serdeczne podziękowania składam również Kasi Dębińskiej,
która od początku założenia Stowarzyszenia, do końca 2018
roku pełniła funkcję skarbnika. Dziękuję za jej duże zaangażowanie i wkład pracy na rzecz Stowarzyszenia.
Od stycznia 2019 roku skarbnikiem KSI została Edyta
Izydorczyk, której gratuluję, życząc wiele satysfakcji z pełnienia funkcji skarbnika w KSI.
Dziękuję Państwu za słowa uznania i zachęcanie do wydawania
Magazynu Pielęgniarki Operacyjnej, polecając Państwa uwadze
artykuły 24 numeru, życzę ciekawej lektury i proszę o dzielenie
się doświadczeniami, i spostrzeżeniami z własnej pracy.

P

Z wyrazami szacunku
mgr Ewa Grabowska

opakowanie slim box

ergonomia przechowywania, wysokość opakowania
perfekcyjnie dopasowana do ułożonych
maszynowo rękawic

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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Pytanie sondy: „Jakie są oczekiwania personelu”.
Odpowiedzi: Hybrydowe sale operacyjne, nowoczesna
aparatura np.: mikroskop, nawigacje napędy chirurgiczne, diatermie, sprzęt endoskopowy, narzędzia w ilości wystarczające
potrzebom, większość narzędzi jednorazowego użytku, sale
operacyjne wyposażone w stoły operacyjne nowej generacji,
telekamery, drukarki i urządzenia umieszczone na kolumnie
chirurgicznej, ekrany płaskie dotykowe, oświetlenie z kamerą
wbudowaną w lampę operacyjną, dokumentacja rejestrowana
wybrane sekwencje wykonywanych zabiegów operacyjnych,
kolumny sufitowe.
Tak w większości, odpowiadały pielęgniarki/rze bezpośrednio i długo pracujący w bloku operacyjnym/sali operacyjnej, ale co jeszcze i na czym się skupił personel w pytaniu
jakie zadałam?
Ważne dla każdy człowieka jest by - niezależnie od wykonywanego zawodu - w trakcie pracy doskonalił swoje umiejętności, nabierał doświadczenia i szukał nowych rozwiązań,
ale także chciałby mieć możliwość odpoczynku i regeneracji. Nie zawężałam tych oczekiwań do konkretnego obszaru.
W odpowiedziach wskazano zarówno elementy bloku operacyjnego, jak i pozazawodowe. Najwięcej odpowiedzi wskazało
na nowoczesną aparaturę i sale hybrydowe.
Tak by chciały i tak widzą, już na pewno w niedalekiej
przyszłości, salę operacyjną i miejsce swojej pracy jakim jest:
WYPOSAŻENIE BLOKU OPERACYJNEGO

Blok i sala operacyjna (cz. 1)
– oczekiwania personelu

OCZEKIWANIA POZAZAWODOWE

mgr EWA GRABOWSKA

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

WSTĘP
W tym artykule chcę przybliżyć oczekiwania pielęgniarek
operacyjnych (instrumentariuszek). Temat jest rozległy i oczekiwania różne, skupię się jednak na głównych elementach.

Stanowisko instrumentariuszek powinno m.in.: zapewnić
bezpieczne, bezstresowe instrumentowanie, umożliwiające
elastyczność kontroli z dostępem do wszystkich funkcji
sterowania.
Blok operacyjny to nie tylko komórka organizacyjna,
sprzęt, czy aparatura. Najważniejszym elementem jest personel, czyli zespół ludzi, którzy oprócz zawodowych obowiązków, ma także potrzeby, marzenia i oczekiwania dotyczące
miejsca w którym pracują.
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Stanowisko instrumentariuszek powinno m.in.: zapewnić
bezpieczne, bezstresowe instrumentowanie, umożliwiające elastyczność kontroli z dostępem do wszystkich funkcji sterowania.
Pomieszczenia dodatkowe np. śluzy dla pacjentów,
powinny być wyposażone w podnośniki, śluzy mechaniczne
z automatycznym przesuwem.
Jak widać, odpowiedzi świadczą o wiedzy na temat technologii medycznej i elementów nowoczesnego wyposażenia
bloku operacyjnego. Pielęgniarki Operacyjne mają nie tylko
potrzebę pracy w nowoczesnym Bloku Operacyjnym, ale
także mają swoje oczekiwania, które nazwałabym marzeniami
pozazawodowymi.

Pielęgniarka operacyjna wykonuje piękny zawód pomimo
trudu, wielu wyrzeczeń i niebezpieczeństw wynikających ze
specyfiki tej dziedziny pielęgniarstwa. Pielęgniarka operacyjna, to osoba o dużej sile fizycznej, psychicznej, komunikatywna, przewidująca, odpowiedzialna nie tylko za pacjenta,
ale za siebie i zespół współpracujący. To osoba szybko przyswajająca wiedzę w ciągle zmieniającym się świecie medycyny,
technik operacyjnych i nowoczesnego sprzętu.
Jak wiemy Blok Operacyjny, to bardzo ważne miejsce
każdego szpitala, tu podejmuje się decyzje o zdrowiu i życiu
każdego pacjenta, to także zaufanie pacjenta i jego rodziny.
Na dobrą organizację pracy bloku operacyjnego, oprócz
wyposażenia i procedur organizacyjnych, wpływa także profesjonalny zespół, dlatego ten artykuł dedykuję szczególnej
grupie zawodowej, jaką są pielęgniarki operacyjne.
Wśród pielęgniarek operacyjnych przeprowadziłam sondę
i zapytałam jakie są oczekiwania?

Personel bloku operacyjnego marzy/oczekuje, aby:
1. czas pracy skrócony do 6-7 godzin,
2. wydłużenie urlopu wypoczynkowego do 30 dni
roboczych oraz wprowadzenie urlopów płatnych
zdrowotnych,
3. bezpłatne szkolenia tj. specjalizacje, kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne,
4. wyższe zarobki,
5. możliwość dostępu (w ramach funduszu socjalnego)
do: SPA, korzystania z basenu, masażysty.
Oczekiwania te, nazwałam je pozazawodowe, dotyczą na
obecną chwilę raczej „sfery fantazji”, ale pojawiły się w odpowiedziach z sondy, więc słów kilka o marzeniach realnych,
tych mniej realnych i nierealnych.
Punkt 5. wcale nie jest przysłowiową fanaberią. Masażysta
– przy ciągle wymuszonej postawie ciała podczas wielogodzinnego instrumentowania, bez możliwości zmiany z drugą
Pielęgniarką Operacyjną – jest często niezbędny.

Realizacja chociażby kilku z ww. punktów skutkowałyby
większą satysfakcją na co dzień. Wtedy pracuje się z radością,
bez frustracji i stresu.
Wróćmy jednak na ziemię i przyjrzyjmy się oczekiwaniom
personelu w odniesieniu do wyposażenia sali operacyjnej.
Sale operacyjne muszą spełniać rygorystyczne wymagania pod względem – powierzchni, czystości i wentylacji oraz
spełniać wymogi epidemiologiczne.
Sale operacyjne dzielą się według specjalności dokonywanych zabiegów operacyjnych m.in.: chirurgiczne, laryngologiczne, ortopedyczne, urologiczne, neurochirurgiczne, do
zabiegów laparoskopowych.
Specjalnego wyposażenia wymagają sale operacyjne przeznaczone do wykonywania zabiegów endoskopowych, m.in.
możliwości zaciemnienia pomieszczenia.
Wszyscy wiemy, czym jest sala operacyjna, więc przypomnę krótko, że istotą współczesnej sali operacyjnej jest
stworzenie zintegrowanego środowiska pracy z uwzględnieniem urządzeń, sprzętu, bielizny operacyjnej, komunikacja
w ramach i poza salą operacyjną.
NEUROCHIRURIA
▪▪ narzędzia precyzyjne
▪▪ diagnostyka (nawigacja)
▪▪ implanty i substytuty tkanek
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Postęp technologii w medycynie, a i pośrednio jako postęp
w rozwoju umiejętności personelu to poprawa jakości pracy.

Podstawowe wyposażenie sali operacyjnej w oczekiwaniu
personelu, to m.in.:
▪▪ stół – sterowany elektronicznie, wykonany z łatwo zmywalnego materiału z możliwością łatwej zmiany pozycji
pacjenta,
▪▪ lampy operacyjne – silnie oświetlające pole operacyjne,
ograniczające rzucanie cienia,
▪▪ nóż elektryczny (także laser),
▪▪ ssaki – aparaty do odsysania płynów z pola operacyjnego,
▪▪ zestaw nowoczesnych narzędzi – skrzynki/kontenery,
▪▪ napędy chirurgiczne,
▪▪ laparoskop, (monitor, itp.),
▪▪ mikroskop gwarantujący jakość i precyzję,
▪▪ nawigacja.

Techniki mikroskopowe
Zintegrowany mikroskop służy jako wirtualny wskaźnik –
centralny punkt śledzenia obrazu i możliwości aplikacji danych
pokazywanych na wyświetlaczu z systemu nawigacyjnego.

Do podstawowego wyposażenia sali operacyjnej personel
zaliczył kilka niezbędnych rzeczy. Jak widać nie są to zbyt wygórowane oczekiwania. Jedyna chciałoby się rzec „ekstrawagancja”
– to nawigacja.

Marskość wątroby
mgr IZABELA WRÓBLEWSKA, lic. piel. ZUZANNA WRÓBLEWSKA

Mikroskop jako przykład wysokospecjalistycznej procedury
klinicznej – oczekiwania personelu – SZKOLENIA!! Pytanie kto
za nie zapłaci – pracodawca?
ORTOPEDIA
Główne kryteria oczekiwań sprzętowych:
▪▪ Bezawaryjność
▪▪ Wysoka jakość wykonania
▪▪ Intuicyjne (proste) użycie
▪▪ Wpływ na zwiększenie wydajności i efektywności pracy
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Na następnym numerze Magazynu, przedstawię oczekiwania
dotyczące wyposażenia i nowoczesnemu sprzętowi, czyli SALA
OPERACYJNA ZINTEGROWANA.

ątroba jest największym narządem człowiek, waży ok.

W 1,5 kg i ma zdolność do regeneracji. W sytuacji, gdy

zniszczonych zostanie nawet 75% hepatocytów nadal funkcjonuje. Zachodzą w niej procesy polegające na przekształcaniu szkodliwych produktów przemiany materii w nieszkodliwe
związki, które są następnie usuwane z organizmu wraz
z moczem i kałem. Wątroba wydziela żółć niezbędną do trawienia tłuszczów, glu-kozę przetwarza w glikogen, który jest
zapasem energii, magazynuje też witaminy A, D, B12, a także
żelazo i miedź. Dodatkowo produkuje heparynę oraz niektóre
białka, w tym odpornościowe.
Łacińska nazwa schorzenia Cirrhosis hepatis pochodzi od greckiego słowa kirrhos, które oznacza kolor źółto-pomarańczowy nawiązujący do zmienionego chorobowo
wyglądu wątroby. Marskość wątroby jest końcowym stadium
przewlekłych, ciężkich stanów degeneracyjnych dotyczących tego narządu. Jest następstwem zwłóknienia narządu,
do którego dochodzi na skutek zapalenia lub stłuszczenia
organu. Charakteryzuje się przebudową prawidłowej architektury zrazikowej w guzki regeneracyjne, które są wynikiem
zwłóknienia.

Ze względu na przyczyny wystąpienia choroby wyróżnia
się marskość:
▪▪ alkoholową spowodowaną nadużywaniem alkoholu,
▪▪ zastoinową, której przyczyną może być niewydolność
krążenia,
▪▪ pozapalną, np. po przebytym wirusowym zapaleniu wątroby,
▪▪ żółciową, której przyczyną jest uszkodzenie komórek
drobnych dróg żółciowych,
▪▪ uwarunkowaną genetycznie.
Poza tym schorzenie to można podzielić ze względu na
obraz histopatologiczny na marskość drobnoguzkową (guzki
o porównywalnej wielkości do 3mm), wielkoguzkową (guzki
o niejednakowej wielkości o wymiarach od 3 mm do kilku
cm) oraz mieszaną.
Do najczęstszych przyczyn marskości wątroby należą
przewlekłe spożywanie alkoholu oraz wirusowe zapalenie
wątroby. Alkohol jest przyczyną ok. 60% wszystkich przypadków marskości. Z kolei wirusowe zapalenia wątroby powodują
tzw. marskość pozapalną, która jest spowodowana w większości przypadków przewlekłym zakażeniem wirusem
5

zapalenia wątroby typu B lub C. Do innych przyczyn należą
choroby genetyczne, takie jak niedobór alfa1-antytrypsyny,
choroba Wilsona (zaburzenie metabolizmu miedzi), patologie
w odpływie żylnym (zespół Budda i Chiariego) czy niewydolność prawokomorowa.

Głównymi objawami marskości wątroby są częste stany
podgorączkowe, ogólne osłabienie, bolesność stawów i
mięśni, skurcze pojawiające się głównie w nocy, łatwe
męczenie się, utrata apetytu, zmniejszona masa ciała,
dolegliwości bólowe zlokalizowane w prawym podżebrzu
czy powiększenie odwodu brzucha.
Marskość wątroby zalicza się do chorób o złym rokowaniu, ponieważ jest ostatnim stadium wielu przewlekłych
schorzeń wątroby. Może pojawić się niezależnie od wieku,
a w zależności od przebiegu można ją podzielić na dwa stadia:
marskość niewyrównaną i wyrównaną. Przy czym pierwsza
z wymienionych jest dużym zagrożeniem dla życia człowieka
z powodu współwystępowania licznych zaburzeń funkcjonowania innych narządów.
Głównymi objawami marskości wątroby są częste stany
podgorączkowe, ogólne osłabienie, bolesność stawów i mięśni,
skurcze pojawiające się głównie w nocy, łatwe męczenie się,
utrata apetytu, zmniejszona masa ciała, dolegliwości bólowe
zlokalizowane w prawym podżebrzu czy powiększenie
odwodu brzucha. Do wymienionych dołączają się objawy
skórne, do których należą: żółtaczka, rumień dłoniowy, nadmierne ubarwienie skóry, tzw. „głowa meduzy” (powiększone
naczynia krążenia obocznego widoczne na brzuchu), leukonychia (bielactwo paznokci) czy kępki żółte pojawiające się
na powiekach. Oprócz tego w badaniu fizykalnym można
zaobserwować u chorego pałeczkowatość palców, wybroczyny,
naczyniaki gwiaździste, teleangiektazje, pajączki naczyniowe,
sinicę, hepatomegalię przepuklinę pępkową czy wodobrzusze.
Z wywiadu najczęściej okazuje się, że chory skarży się
na trombocytopenię i obniżoną krzepliwość, która skutkuje
krwawieniem z dziąseł, krwotokami z nosa czy skłonnością
do powstawania wybroczyn. Jednym z najbardziej charakterystycznych objawów schorzenia jest niezwykle nieprzyjemny
dla pacjentów uporczywy świąd skóry.

U chorych cierpiących na przewlekłe zaburzenia wątroby
dochodzi także do nieprawidłowości endokrynologicznych.
Marskość wątroby jest jednostką chorobową, w której
występują także zaburzenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego. Przybierają one postać wymiotów, nudności czy wzdęć.
Towarzyszą im nieprawidłowości ze stronu układu chłonnego,
takie jak obrzęk ślinianek czy w okolicy stawów skokowych
oraz splenomegalia dotycząca ok. 60% chorych. Z kolei ze
strony układu nerwowego pojawiają się zaburzenia rytmu
okołodobowego, koncentracji, zachowania, a w sytuacji skrajnej śpiączka wątrobowa.
U chorych cierpiących na przewlekłe zaburzenia wątroby
dochodzi także do nieprawidłowości endokrynologicznych.
U mężczyzn zanikają jądra, pojawia się ginekomastia i impotencja czemu towarzyszy utrata owłosienia, zmniejszone
libido oraz skąpomocz. Dwa ostatnie objawy są wspólne
także dla kobiet, u których dodatkowo występują zaburzenia miesiączkowania, atrofia piersi oraz nadmierne owłosienie twarzy.
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Ze względu na dużą różnorodność objawów oraz fakt, że
wątroba nie boli (nie jest unerwiona) jej diagnostyka opiera
się głównie na zebraniu dokładnego wywiadu, przeprowadzeniu badania fizykalnego oraz badań laboratoryjnych. Ból
może się pojawić, gdy narząd znacznie się powiększy i zacznie
naciskać na otaczającą go unerwioną błonę surowiczą, zwaną
torebką wątrobową. Jednak nie należy on do głównych objawów chorób wątroby. Jednym z pierwszych może być, stwierdzona w morfologii krwi, trombocytopenia i leukopenia.
Wystąpienie niedokrwistości makrocytowej sugeruje chorobę
Wilsona lub alkoholową chorobę wątroby spowodowaną niedoborem kwasu foliowego oraz kobalaminy.
Od pacjenta, u którego podejrzewa się choroby wątroby
należy pobrać krew na tzw. próby wątrobowe. Niepokojące
jest, jeśli stwierdzi się podwyższone wartości: aminotransferazy alaninowej (AlAT), asparaginianowej (AspAT) gammaglutamylotranspeptydaz (GGTP), fosfatazy zasadowej (ALP),
cholinesterazy (ChE), dehydrogenazy mleczanowej (LDH),
stężenia amoniaku w surowicy oraz hiperbilirubinemię
i wydłużenie czasu protrombonowego (PT) z jednoczesnym
niedoborem albumin we krwi.
U chorego z zaburzeniami funkcjonowania wątroby wystąpią także nieprawidłowości w ilości elektrolitów we krwi.
W przypadku sodu będzie to jego niedobór, za to amoniaku
będzie nadmiar. Jeśli chodzi o potas jego wartości mogą być
skrajnie różne, od nadmiaru do niedoboru, przy czym ten
drugi prowadzi do zasadowicy hipokaliemicznej. Jednocześnie
poziom cukru może być obniżony.
W diagnostyce marskości wykorzystuje się badania obrazowe, takie jak ultrasonografię, arteriografię czy tomografię
komputerową. Ich uzupełnieniem będą badania endosko-

powe. W celu znalezienia w przełyku żylaków wykonuje się
ezofagogastroduodenoskopię. Można także pobrać histopatologiczny wycinek z wątroby.
Marskość wątroby jest schorzeniem o poważnych konsekwencjach. Najbardziej niebezpieczną i niepokojącą komplikację stanowi odwracalne zwyrodnienie neuropsychiatryczne
występujące u osób dotkniętych czynnościową niewydolnością wątroby, tzw. encefalopatia wątrobowa. Przyczyną jej
wystąpienia są zaburzenia funkcji detoksykacyjnej wątroby.
Pojawiające się w tej sytuacji objawy mogą obejmować zaburzenia aktywności nerwowo-mięśniowej, wahania nastroju,

Leczenie marskości wątroby jest zależne od przyczyny
choroby oraz stanu, w jakim znajduje się ten narząd.
Jeśli powodem schorzenia jest zakażenie wirusem WZW
rozwój choroby można spowolnić, stosując np. interferon.
Z kolei kortykosteroidy stosuje się w sytuacji, gdy organizm
wytwarza przeciwciała przeciwko tkance wątroby.
zmianę zachowania oraz osobowości, a także zaburzenie
świadomości i ubytki intelektualne. Pierwszy z wymienionych objawów może wywołać śpiączkę oraz doprowadzić do
zgonu chorego, czego przyczyną jest przepuklina pnia mózgu
spowodowana jego obrzękiem.
Do powikłań marskości należy także pojawienie się nadciśnienia wrotnego. Występuje ono wtedy, gdy ciśnienie
panujące w żyle wrotnej jest ≥5 mmHg od ciśnienia panującego w centralnym układzie żylnym. Podniesione ciśnienie wrotne w zakresie od 5 do 10 mmHg od OCŻ nazywa
się nadciśnieniem klinicznym niemym, ponieważ zazwyczaj
nie powoduje objawów klinicznych. Przekroczenie wartości

10 mmHg powoduje powikłania w postaci żylaków przełyku. Statystycznie najczęstszą przyczyną ich występowania
jest marskość wątroby (ok. 90% przypadków), a następnie
zakrzepica żyły wrotnej (ok. 10% przypadków). Konsekwencją
nadciśnienia wrotnego jest wodobrzusze, które polega na
patologicznym nagromadzeniem się płynu przesiękowego
w jamie brzusznej. Oprócz nadciśnienia wrotnego znaczną
rolę w jego rozwoju odgrywają zaburzenia gospodarki sodu
spowodowane jego retencją, a także hipoalbuminemia.
Częstym i niebezpiecznym powikłaniem wodobrzusza jest
samoistne zapalenie otrzewnej, które wiąże się ze śmiercią
ok. 20% pacjentów nim dotkniętych. Kolejnym objawem
zależnym od nadciśnienia wrotnego jest zespół wątrobowo-płucny powstający na skutek niedotlenienia krwi.
Jego objawami są hipoksemia oraz duszność występujące
w pozycji stojącej lub siedzącej.
Ciężka choroba wątroby prowadzi także do zespołu
watrobowo-nerkowego, będącego konsekwencją znacznego
zmniejszenia przesączania kłębuszkowego. U omawianych
chorych może także pojawić się rak wątrobowokomórkowy,
który zaliczany jest do nowotworów złośliwych. Występuje
on u ok. 90% pacjentów z marskością wątroby, a powstaje
w wyniku przekształcenia hepatocytów w komórki nowotworowe, najczęściej z powodu pozapalnej marskości
wątroby. Dotyczy on głównie chorych z niealkoholową,
stłuszczeniową chorobą wątroby.
Leczenie marskości wątroby jest zależne od przyczyny
choroby oraz stanu, w jakim znajduje się ten narząd. Jeśli
powodem schorzenia jest zakażenie wirusem WZW rozwój
choroby można spowolnić, stosując np. interferon. Z kolei
kortykosteroidy stosu-je się w sytuacji, gdy organizm wytwarza przeciwciała przeciwko tkance wątroby. Jeśli podłożem
jest choroba genetyczna (np. choroba Wilsona polegająca na
nadmiernym gromadzeniu się miedzi w narządach) podaje się
leki zapobiegające kumulacji tego pier-wiastka w organizmie.
W ramach zapobiegania powikłaniom podaje się diuretyki, które zmniejszają, a nawet likwidują wodobrzusze,
antybiotyki mające na celu zapobieganie infekcjom związanym z osłabieniem bariery immunologicznej, środki przeczyszczające zmniejszające ryzyko encefalopatii oraz leki
obniżające ciśnienie, które zmniejszają także nadciśnienie
wrotne. W przypadku, gdy nie udaje się opanować powikłań,
a funkcjonowanie wątroby ulega dramatycznemu pogorszeniu, rozważa się przeszczepienie narządu. Przeżywalność po
tym zabiegu sięga 90%, ale z znacznym stopniu zależy od
zaawansowania choroby i dostosowania się chorego do zaleceń lekarskich. Nie w każdym przypadku poddaje się pacjentów tego typu zabiegowi. Bezwzględnym przeciwwskazaniem
do wykonania ope-racji jest czynny alkoholizm oraz zakażenie wirusem HIV. Ponieważ opisywane schorze-nie dotyczy
najczęściej osób uzależnionych od alkoholu przeszczepienie
narządu w tej grupie pacjentów jest postrzegane dość kontrowersyjnie, ponieważ ok. 16% chorych wraca po operacji do
spożywania alkoholu. Stąd osoby kwalifikowane do transplantacji wątroby muszą wykazać się co najmniej półroczną abstynencją alkoholową, odpowied-nimi warunkami socjalnymi
oraz czynnym uczestnictwem w ośrodkach specjalizujących
się w pomocy osobom uzależnionym.
Ważnym elementem leczenia marskości wątroby jest
wprowadzenie tzw. diety wątrobowej. Z uwagi na swoje istotne
znaczenie jest ona zalecana, jako uzupełnienie leczenia farmakologicznego Jest to rodzaj diety łatwostrawnej z ogranicze7

niem tłuszczu. Powinna być ona modyfikowana w zależności
od stanu pacjenta, ponieważ prawidłowe postępowanie żywieniowe oraz dobrze skomponowany jadłospis odpowiadają za
utrzy-manie wydolności wątroby. Pozwalają także na szybszy powrót chorego do zdrowia i utrzymywanie wydolności narządu. W omawianej diecie zaleca się spożywanie 5-6
mniejszych posiłków zamiast 3 dużych. Pozwala to na odciążenie wątroby i spowolnie-nie tempa jej pracy. Dodatkowo
posiłki należy jeść w regularnych odstępach czasowych, mniej
więcej co 2-3 godziny. Śniadanie powinno być zjedzone do
godziny po przebu-dzeniu, a kolacja ok. 2-3 godziny przed
snem. Chorzy powinni spożywać około 1,5 litra bezcukrowych
płynów, głównie wody czy naparów słabych herbat. Z codziennej
diety należy wykluczyć produkty smażone, szczególnie w głębokim tłuszczu i panierkach, odsmażane oraz duszone w ciężkich
sosach. Przygotowywane posiłki powinny być bo-gate w takie
składniki, jak metionina, cholina oraz witaminy B12, C i E, które
ograniczają odkładanie się lipidów w wątrobie, zmniejszają jej
stłuszczenie i przyspieszają oczysz-czanie. Chorym odradza się
spożywanie zup, wywarów przygotowywanych na kościach czy
tłustym mięsie, a także żółtek jaj, majonezu i śmietany. Z jadłospisu należy wyklu-czyć całkowicie żywność wysokoprzetworzoną i zawierającą konserwanty. Poleca się, by potrawy były
przygotowywane przez gotowanie w wodzie i na parze, duszenie
bez dodatku tłuszczu i bez uprzedniego obsmażania oraz pieczenie w folii lub pergaminie.
W jadłospisie chorego powinny się znaleźć tłuszcze wysokiej jakości, takie jak oliwa z oliwek, olej lniany czy masło,

które należy dodawać na surowo do gotowych potraw.
W diecie wątrobowej dozwolone są warzywa, które
powinny być zjadane co najmniej 3 razy dziennie. Zaleca się
jedzenie chudego nabiału i ryb, natomiast pacjent powinien
znacznie ograniczyć spożycie tłustego mięsa i wędlin, słodyczy
czy soli oraz absolutnie wyeliminować z jadłospisu alkohol.
W silnej niewydolności wątroby zaleca się dietę niskotłuszczową i niskobiałkową, której celem jest ograniczenie
wytwarzania toksycznych dla organizmu produktów metaboli-zmu białek oraz ochrona zmienionego chorobowo narządu.
Jednocześnie należy dostar-czać odpowiedniej ilości energii
i składników odżywczych. Ograniczenie tłuszczu jest niezbędne w przypadku zastoju żółci i zahamowania jej wydzielania, zaburzenia wydzie-lania enzymów trawiennych oraz
przy zaostrzeniu przewlekłego zapalenia wątroby.
W przewlekłych chorobach wątroby, w okresie wyrównania zaleca się stosowanie diety normotłuszczowej z ograniczeniem błonnika. W sytuacji, gdy choroba przebiega bez
powikłań stosuje się żywienie zbliżone do podstawowego.
Długość życia pacjentów z marskością wątroby jest zależna
od czynnika wywołu-jącego chorobę, jej stopnia zaawansowania, stosowania się do zaleceń lekarzy oraz reak-cji na stosowaną terapię. W każdym przypadku zaawansowanej
choroby wątroby jakość życia pacjentów może być znacznie
obniżona, dlatego podstawą postępowania terapeu-tycznego
jest jak najszybsze zdiagnozowanie problemu i podjęcie wszelkich starań mają-cych na celu poprawę funkcjonowania
wątroby na jak najwcześniejszym etapie.

mgr ELŻBIETA KURAS

WYBITNI CHIRURDZY

Junior Product Manager Mercator Medical

(1915-2002)

adeusz Koszarowski urodził się 16 września 1915 roku
w Bicas w Brazylii, jako syn polskich emigrantów. Po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości rodzina
Koszarowskich wróciła do ojczyzny w 1920 roku. Młody
Tadeusz ukończył w 1928 roku Gimnazjum Księży Marianów
w Warszawie, a następnie Państwowe Gimnazjum im.
Tadeusza Rejtana. Studia medyczne zakończył w 1939 roku
na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego
w Warszawie.
Po wybuchu II Wojny Światowej brał udział w kampanii
wrześniowej walcząc w szeregach SGO Polesie Franciszka
Kleeberga. Po powrocie do Warszawy został zatrudniony
jako lekarz asystent w oddziale chirurgicznym Szpitala
Wolskiego i prowadził zajęcia na tajnych studiach lekarskich.
Należał do Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej oraz
brał aktywny udział w działaniach konspiracyjnych, za co
w 1943 roku został aresztowany i więziony na Pawiaku. Po
wybuchu Powstania Warszawskiego kierował szpitalem
polowym na Pradze. W trakcie odbudowy stolicy po zakończeniu wojny jako dyrektor wydziału szpitalnictwa nadzorował odnowę warszawskich szpitali, następnie powrócił do
pracy chirurga w Szpitalu Wolskim. W 1948 obronił pracę
doktorską, a sześć lat później objął stanowisko docenta.
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ękawice medyczne odgrywają ważną rolę w tworzeniu
bariery ochronnej między personelem medycznym
a pacjentem, chroniąc przed zanieczyszczeniami i chorobami
zakaźnymi. Kiedy rękawice gumowe były po raz pierwszy produkowane komercyjnie, pokryto je pudrem, aby po zakończeniu procesu produkcji móc w łatwy sposób zsunąć je z form
ceramicznych. Puder był także niezbędny dla użytkowników,
gdyż ułatwiał zakładanie i zdejmowanie rękawic.
Po wielu latach stosowania pudru w procesie produkcyjnym rękawic wskazuje się na liczne dowody naukowe
świadczące o ryzyku wynikającym ze stosowania pudru
w rękawicach medycznych. Puder stosowany w rękawicach
medycznych, który dostanie się do tkanek pacjenta, może stanowić zagrożenie i przyczyniać się do SSI (zakażenia miejsca
operowanego). Puder może również zmienić sposób, w jaki
organizm i układ odpornościowy reagują na ciała obce – puder
działa jako nośnik naturalnych alergenów lateksowych, co
może prowadzić do zwiększenia liczby przypadków zakażeń.
W związku ze wzrostem liczby krajów, w których stosuje się
wyłącznie rękawice bezpudrowe, chcielibyśmy zwrócić uwagę
na słuszność tych decyzji i wskazać wynikające z nich korzyści.

R

Tadeusz Tomasz Koszarowski
T

Bądź świadomy – przejdź na bezpudrowe

Zaczął specjalizować się w chirurgii onkologicznej przeprowadzając nowatorskie operacje
guzów odbytnicy, odbytu i nowotworów ginekologicznych.
W 1961 roku otrzymał tytuł
profesora nauk medycznych. Od
roku 1952 pełnił funkcję zastępcy
dyrektora Instytutu Onkologii,
a od 1972 funkcję dyrektora tej
placówki do roku 1985. W latach 1953-73 był konsultantem krajowym ds. onkologii. Organizował Centralny Rejestr
Nowotworów oraz Zakład Organizacji Walki z Rakiem.
Dzięki jego staraniom w 1984 roku otwarto Centrum
Onkologii na warszawskim Ursynowie.
Za swoje zasługi został wielokrotnie odznaczony. W 2001
roku otrzymał Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski.
Zmarł 17 sierpnia 2002 roku w Warszawie.
dr n. med. OSKAR PELZER

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

OGÓLNOŚWIATOWE DOWODY KLINICZNE
Ze względu na liczne dowody naukowe zarejestrowane
w różnych ośrodkach klinicznych w Europie m.in. Niemcy,
Wielka Brytania i kraje skandynawskie stopniowo wycofywały
pudrowane rękawice medyczne, począwszy od końca lat 90.

Puder na bazie skrobi dodawany do lateksowych rękawic
chirurgicznych przyczynia się do powstawania stanów zapalnych i fałszuje wyniki badań pod kątem diagnozy np. zmian
nowotworowych czy identyfikacji wirusa HIV.
„Zgromadziliśmy wystarczająco dużo danych naukowych,
aby stwierdzić, że puder stosowany w rękawicach musi zostać
zakazany” – powiedział Klaus Junghanns, profesor chirurgii
pracujący w Szpitalu Ludwigsburg w Niemczech.
Gdy w 1998 r. w Niemczech zakazano używania pudrowanych rękawic lateksowych, statystyki wykazały spadek
liczby przypadków alergii na lateks o prawie 80% w ciągu
5 lat. Jak się okazało, skrobia kukurydziana stosowana jako
puder w rękawicach odgrywała znaczącą rolę w powstawaniu
nadwrażliwości wywołanej lateksem i stanowiła nośnik alergenów absorbowanych drogą oddechową lub przez bezpośredni
kontakt ze skórą i błonami śluzowymi. Wykazano, że puder
zwiększał indukowany przez antygen skurcz oskrzeli i powodował indukcję przeciwciał.
W ranach pooperacyjnych mogą pozostawać duże ilości
pudru. Pierwotnie uważano, że puder stosowany w rękawicach jest biologicznie obojętny, ale kilka prac naukowych
ujawniło, że może on powodować stany zapalne i reakcje alergiczne (np. Turjanmaa (1990), Beezhold (1992), Giercksky
(1994), Phillips (2001).) Karl-Erik Giercksky, specjalista od
chorób nowotworowych na uniwersytecie w Oslo, twierdzi, że
puder może nawet doprowadzić do powstawania zapalnych
guzków tkanki, które mylone są następnie z nowotworami.
Infekcje wywoływane przez puder mogą również zakłócać
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przebieg testów na obecność wirusa HIV, prowadząc do fałszywych diagnoz. „Puder należy uznać za wysoce reaktywny
materiał” – twierdzi Giercksky.
Lena Holmdahl, ekspertka zajmująca się leczeniem ran na
University of Florida w Gainesville, mówi, że skrobia kukurydziana spowalnia gojenie się ran i może zakłócać działanie
układu odpornościowego. Zwiększa to ryzyko wystąpienia
infekcji pooperacyjnych.
W Wielkiej Brytanii Agencja Wyrobów Medycznych
(Medical Devices Agency) odradzała stosowanie pudro-

POSTRZEGANE JAKO ZAGROŻENIE?
W wielu prowadzonych dotąd badaniach klinicznych (m.in.
Van der Meern (1986), Beezhold (1992), Phillips (2001)) wykazano liczne działania niepożądane wynikające ze stosowania
rękawic pudrowanych mąką kukurydzianą, takie jak:
▪▪ nadwrażliwość na lateks i alergie,
▪▪ kontaktowe zapalenie skóry i podrażnienia,
▪▪ mniejsza odporność na infekcje,
▪▪ zrosty otrzewnej,
▪▪ anafilaksja,
▪▪ upośledzone gojenie się ran,
▪▪ rozprzestrzenianie się infekcji,
▪▪ problemy z oddychaniem, np. astma,
▪▪ ziarniniaki.
BŁĘDNE PRZEKONANIA
Mimo licznych doniesień naukowych na temat ryzyka
wynikającego ze stosowania rękawic pudrowanych rękawice
te nadal znajdują się w powszechnym użyciu. Sytuacja ta może
wynikać z błędnych przekonań funkcjonujących w świadomości lekarzy (i kadr zarządzających placówkami medycznymi)
dotyczących wprowadzenia rękawic bezpudrowych.
Poniżej kilka związanych z rękawicami bezpudrowymi
błędnych przekonań, które wymagają wyjaśnień:

wanych rękawic już w 1996 r. „W szpitalu nie ma rękawic
pudrowanych” – mówi Ian White, dermatolog ze St Thomas’
Hospital w Londynie. „I nie powinny istnieć nigdzie indziej”.
INNE ZIDENTYFIKOWANE ZAGROŻENIA
WYNIKAJĄCE Z UŻYWANIA RĘKAWIC
PUDROWANYCH
Rozprzestrzenianie się patogenów mikrobiologicznych
– wirusy i bakterie mogą łączyć się z cząsteczkami pudru
i w ten sposób rozprzestrzeniać się przez systemy wentylacyjne w całym środowisku szpitalnym.
Podrażnienie i kontaktowe zapalenie skóry – skrobia kukurydziana stosowana do pudrowania rękawic ma silne właściwości wysuszające, dlatego też stosowanie jej w rękawicach
może doprowadzić do przesuszenia i swędzenia skóry dłoni.
Pojawiające się podrażnienia mogą prowadzić do pękania
skóry i pojawiania się drobnych ran, które stanowią otwarta
drogę dla drobnoustrojów wywołujących infekcje.
Decyzja FDA (U.S. Food and Drug Administration) – wykluczenie z użycia rękawic pudrowanych ze względu na prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych skutków takich jak:
▪▪ przedłużająca się hospitalizacja,
▪▪ ponowne przyjęcie pacjenta do szpitala w wyniku pogorszenia się stanu zdrowia,
▪▪ konieczność częstszego monitorowania stanu zdrowia
pacjenta,
▪▪ przedłużające się leczenie,
▪▪ w sytuacjach krytycznych dodatkowe zabiegi operacyjne.
▪▪ Powyższe sytuacje wywołują wrażenie, że pacjenci przebywający w placówkach służby zdrowia są poddawani dodatkowym procedurom po samym zabiegu operacyjnym.
DLACZEGO PUDROWANE RĘKAWICE SĄ
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1. Powszechne stosowanie rękawic bezpudrowych podnosi
koszty procedur medycznych (rękawice pudrowane są tańsze
w produkcji niż rękawice bezpudrowe) – FAŁSZ
Stosując rękawice pudrowane, narażamy się na dużo większe koszty, z pozoru niezauważalne, a wynikające z:
▪▪ konieczności stosowania dodatkowego leczenia u pacjentów z infekcjami pooperacyjnymi, powstałymi na skutek
zanieczyszczenia ran pudrem pochodzącym z rękawic;
▪▪ konieczności stosowania dodatkowych procedur odkażających, wynikających z zanieczyszczenia otoczenia
medycznego pudrem z rękawic;
▪▪ konieczności częstszego serwisowana sprzętu medycznego – cząsteczki pudru znajdujące się w powietrzu
mogą zanieczyszczać filtry i przenikać do wewnątrz
specjalistycznych urządzeń medycznych, zakłócając ich
prawidłowe funkcjonowanie.
2. Zakładanie rękawic bezpudrowych jest trudniejsze niż
zakładanie rękawic pudrowanych – FAŁSZ
Niektórzy użytkownicy są przekonani, że zakładanie rękawic bezpudrowych jest dużo trudniejsze i może prowadzić do
częstszego rozrywania się rękawic.
Obawy te są bezzasadne, ponieważ prowadzone badania
oraz stosowane technologie pokryć syntetycznych potwierdzają, że rękawice bezpudrowe mogą być z łatwością zakładane zarówno na suche, jak i wilgotne dłonie. Co więcej, siła,
jakiej używamy do zakładania rękawic bezpudrowych, okazała
się być dużo mniejsza niż ta potrzebna przy zakładaniu rękawic pudrowanych.

tworzywa, z którego rękawice zostały wykonane. Nie
stwierdzono zależności pomiędzy zastosowaniem
pudru a zwiększeniem komfortu użytkowania rękawic.
Wrażliwość dotykową rękawicy uzyskuje się przez
zastosowanie odpowiedniej grubości tworzywa, z którego rękawica jest produkowana. Parametry te są szczegółowo zdefiniowane w specyfikacji danego produktu.
4. Roztwór stosowany do usuwania pudru wykorzystywanego do produkcji rękawic bezpudrowych może
niekorzystnie wpływać na użytkowników – FAŁSZ
Przy zastosowaniu nowoczesnych technologii produkcyjnych rękawice bezpudrowe nie wymagają stosowania dodatkowych roztworów usuwających puder
z wewnętrznej strony rękawic. Rękawice są powlekane powłoką z polimerem, dzięki której zakładanie
i zdejmowanie rękawic jest łatwe i wygodne. W procesie produkcyjnym stosuje się także chlorowanie, ale
proces ten jest neutralizowany, a pozostałości środków
chemicznych są wypłukiwane. Badania nad podrażnianiem i uwrażliwianiem skóry wykazały, że rękawice
bezpudrowe wyprodukowane zgodnie z powyższymi
standardami nie powodują żadnych niepożądanych
reakcji skórnych.
Zastosowanie rękawic bezpudrowych i wyeliminowanie pudru ze środowiska medycznego stanowi najlepsze rozwiązanie zarówno ze względu na
bezpieczeństwo personelu oraz czystość otoczenia
pracy, jak i z uwagi na ochronę pacjentów. Nie bez znaczenia jest również aspekt dotychczas ponoszonych
kosztów związanych z zanieczyszczeniem środowiska
szpitalnego oraz awariami specjalistycznego sprzętu
medycznego wrażliwego na zanieczyszczenie pudrem.
W związku z przytoczonymi argumentami powszechne
stosowanie rękawic bezpudrowych powinno zostać
wprowadzone w najbliższej przyszłości.
Bibliografia:

1. Turjanmaa K, Reunala T, Alenius H, Brummer-Konverkontio
H, Palosuo T (1990) Allergens in latex surgical gloves and
glove powder. Lancet 336:1588.
2. Beezhold DH, Beck WC (1992) Surgical glove powders bind
latex antigens. Arch Surg 127:1354-1357
3. Phillips ML, Meagher CC, Johnson DL (2001) What is
„powder free”? Characterisation of powder aerosol produced
during simulated use of powdered and powder free latex
gloves. Occup Environ Med. 58:479-481
4. Van der Meern HLM, van Erp PEJ (1986) Life-threating urticaria from glove powder. Contact Dermatitis 14:190-191

3. Rękawice pudrowane są lepiej dopasowane i bardziej
komfortowe w użytkowaniu – FAŁSZ
Dopasowanie rękawic i ich komfort użytkowania zależne
są od kształtu formy produkcyjnej i właściwości fizycznych
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przy zbyt wysoko umieszczonym stentgrafcie aortalnym),
a także ucisk tętnicy nerkowej z zewnątrz, np. przez guz
nowotworowy. W populacji dziecięcej najczęstszą przyczyną
zwężenia tętnic nerkowych jest FMD, a w dalszej kolejności
nerwiakowłókniakowatość typu 1 i choroba Takayasu.
Główną kliniczną konsekwencją zwężenia tętnicy nerkowej

Zwężenie tętnicy nerkowej na podłożu miażdżycy

jest nadciśnienie tętnicze (zwane też nadciśnieniem naczyniowonerkowym), często ciężkie i oporne na leczenie farmakologiczne. Wynika to jak już wspomniano z funkcji nerek,
które zatrzymują wodę i sód w przypadku ich nadmiernej
utraty za pomocą układu renina-angiotensyna-aldosteron

...nadmierna, niezahamowana aktywacja układu RAA
powoduje retencję wody, aktywację układu współczulnego
i w konsekwencji nadciśnienie tętnicze oraz inne objawy,
np. napadowy obrzęk płuc.

Zwężenie tętnicy nerkowej
lek. KONRAD KĘDRA

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

wężenie tętnicy nerkowej (ang. renal artery stenosis),
mimo że jest stosunkowo rzadkim schorzeniem, stanowi
drugą najczęstszą przyczynę nadciśnienia tętniczego wtórnego
(tuż po schorzeniach miąższu nerek) oraz jest częstą przyczyną nadciśnienia opornego na leczenie. Wynika to bezpośrednio z funkcji nerek, których rola polega na regulowaniu
gospodarki wodno-elektrolitowej w organizmie.

Z

Czynniki ryzyka powstawania zmian miażdżycowych są
dla tych wszystkich schorzeń takie same i obejmują m.in.
otyłość, palenie papierosów, cukrzycę, hiperlipidemię,
a także nadciśnienie tętnicze pierwotne.
Najczęstszą przyczyną zwężenia tętnicy lub tętnic nerkowych
u osób dorosłych jest miażdżyca tętnic nerkowych, czyli tworzenie się w śródbłonku naczynia tzw. blaszek miażdżycowych, które zwężają światło tętnicy i powodują zmniejszenie
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przepływu krwi przez to naczynie. Zwężenie tętnic nerkowych
na podłożu miażdżycowym często współistnieje ze zmianami
miażdżycowymi w innych łożyskach naczyniowych, np. w tętnicach wieńcowych, szyjnych czy udowych. Czynniki ryzyka
powstawania zmian miażdżycowych są dla tych wszystkich
schorzeń takie same i obejmują m.in. otyłość, palenie papierosów, cukrzycę, hiperlipidemię, a także nadciśnienie tętnicze
pierwotne. Drugą najczęstszą, jednak już o wiele rzadszą przyczyną zwężenia tętnic nerkowych jest dysplazja włóknisto-mięśniowa (fibromuscular dysplasia, FMD), niemiażdżycowa
i niezapalna choroba mięśniówki naczyń, która w przeciwieństwie do miażdżycy pojawia się zwykle u osób młodszych,
poniżej 40 r.ż.
Wśród rzadszych przyczyn zwężenia można wymienić martwicze zapalenia tętnic (np. guzkowe zapalenie tętnic, choroba Takayasu), tętniaki i zatory tętnic nerkowych, pourazowe
i jatrogenne uszkodzenia lub zwężenia tętnic nerkowych (np.

(tzw. układ RAA). W przypadku zmniejszonego przepływu
krwi przez tętnicę nerkową, jak się dzieje np. w odwodnieniu
lub chorobowym zwężeniu światła naczynia obejmujące >60%
średnicy, komórki przykłębuszkowe znajdujące się w aparacie
przykłębuszkowym nerki zaczynają wydzielać reninę, która
następnie przekształca krążący angiotensynogen w angiotensynę I. Ta z kolei jest przekształcana przez enzym konwertujący w płucach do angiotensyny II, która oprócz podnoszenia
ciśnienia tętniczego, pobudza warstwę kłębkowatą kory nadnerczy do wydzielania aldosteronu, odpowiedzialnego za
zatrzymywanie w organizmie dużych ilości wody oraz jonów
sodowych. Podsumowując, to właśnie ta nadmierna, niezahamowana aktywacja układu RAA powoduje retencję wody,
aktywację układu współczulnego i w konsekwencji nadciśnienie tętnicze oraz inne objawy, np. napadowy obrzęk płuc.
Podejrzenie zwężenia tętnicy nerkowej powinny nasuwać takie
cechy kliniczne nadciśnienia tętniczego, jak: nagle pojawiające
się, ciężkie nadciśnienie tętnicze (zwłaszcza poniżej 30 lub

USG czy nagły obrzęk płuc. Bardzo charakterystyczna jest
obecność szmeru naczyniowego nad jamą brzuszną, a także
nagłe pogorszenie czynności nerek po podaniu leków hamujących układ RAA, np. inhibitorów konwertazy angiotensyny.
Czujność powinno też wzbudzać współistnienie nadciśnienia
tętniczego oraz miażdżycy lub dysplazji włóknisto-mięśniowej
w innych łożyskach naczyniowych, a także niewyjaśniona, postępująca niewydolność nerek lub zastoinowa niewydolność serca.
Podstawą rozpoznania zwężenia tętnicy nerkowej są badania
obrazowe. Badaniem pierwszego rzutu przy podejrzeniu nadciśnienia naczyniowo-nerkowego jest badanie USG techniką
duplex, która pozwala rozpoznać zwężenie, a także monitorować pacjentów zarówno po interwencji zabiegowej, jak i do
oceny progresji zmian u osób leczonych wyłącznie zachowawczo. Jak już wspomniano, zwężenie istotne hemodynamicznie,
czyli takie które powoduje nadmierną aktywację układu RAA
i pojawienie się objawów klinicznych, to zwężenie >60-70%
średnicy naczynia. Innymi badaniami nieinwazyjnymi są
m.in. angio-TK lub angio-MR, z czego tylko angio-TK wymaga
dożylnego podania kontrastu. W przypadkach watpliwych badaniem najdokładniejszym, lecz i najbardziej inwazyjnym jest arteriografia subtrakcyjna tętnic nerkowych. Rzadko wykonuje się
aortografię z oceną tętnic nerkowych podczas koronarografii
tętnic wieńcowych. Badania laboratoryjne są mniej przydatne;
hipokaliemia może wskazywać na nadmierną aktywację układu
RAA, a podwyższona kreatynina i obniżony eGFR na uszkodzenie nerek. Ponadto charakterystyczna jest znacznie podwyższona
aktywność reninowa osocza (ARO).

Alternatywnymi lekami hipotensyjnymi są blokery kanału
wapniowego bądź beta-adrenolityki. Bardzo ważnym elementem leczenia zachowawczego jest również modyfikacja czynników ryzyka miażdżycy, co nie tylko zmniejsza
duże ryzyko sercowo-naczyniowe jakim jest obciążony
pacjent, ale może też spowolnić progresję zwężenia na tle
miażdżycowym.
powyżej 55 r.ż), nadciśnienie tętnicze oporne (czyli wymagające stosowania 3-4 leków hipotensyjnych), nadciśnienie tętnicze złośliwe (czyli z ciśnieniem rozkurczowym >120 mm Hg
i szybkim postępem powikłań narządowych), niewyjaśniony
zanik nerki lub różnica w wielkości nerek >1,5 cm w badaniu

Badanie angio-TK. Widoczne zwężenie prawej tętnicy nerkowej oraz
zanik prawej nerki
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Leczenie zwężenia tętnicy nerkowej może być zachowawcze
lub zabiegowe. Leczenie zachowawcze polega głównie na kontroli farmakologicznej ciśnienia tętniczego, często za pomocą
kilku leków hipotensyjnych. Lekami pierwszego rzutu są inhibitory konwertazy, ponieważ hamują nadmiernie aktywowany
układ RAA. Należy jednak zachować ostrożność podczas ich
stosowania ponieważ mogą niekorzystnie wpływać na funkcję
nerek. Sytuacja taka jest bardzo prawdopodobna w przypadku
obustronnego zwężenia tętnic nerkowych lub w wypadku
zwężenia tętnicy nerkowej jedynej nerki i w tym wypadku
inhibitory konwertazy są bezwzględnie przeciwwskazane.
Jeśli są one jednak stosowane, wskazane jest monitorowanie
czynności nerek poprzez okresowe oznaczanie poziomu kreatyniny. Alternatywnymi lekami hipotensyjnymi są blokery
kanału wapniowego bądź beta-adrenolityki. Bardzo ważnym
elementem leczenia zachowawczego jest również modyfikacja czynników ryzyka miażdżycy, co nie tylko zmniejsza duże
ryzyko sercowo-naczyniowe jakim jest obciążony pacjent, ale
może też spowolnić progresję zwężenia na tle miażdżycowym.
Modyfikacja czynników ryzyka polega na leczeniu lekami przeciwpłytkowymi i statynami, a także na prowadzeniu prozdrowotnego stylu życia.
Leczenie rewaskularyzacyjne zwężenia tętnic nerkowych na
podłożu zmian miażdżycowych jest kontrowersyjne. Nie ma
obecnie silnych dowodów na to aby interwencja zabiegowa
korzystnie wpływała u tych pacjentów na częstość powikłań
ze strony nerek lub układu sercowo-naczyniowego ani na
kontrolę ciśnienia tętniczego, dlatego nie jest rutynowo polecana. Rewaskularyzację można rozważyć w przypadku zwężenia na tle dysplazji włóknisto-mięśniowej, jeżeli jest obecne
nadciśnienie tętnicze i/lub objawy upośledzonej czynności
nerek. Wtedy zaleca się wewnątrznaczyniowy zabieg angioplastyki balonowej z wszczepieniem stentu. Zabieg ten polega
na poszerzeniu światła tętnicy nerkowej za pomocą małego
balonika umieszczonego wewnątrz naczynia, a następnie na
14

pozostawieniu w poszerzonej tętnicy stentu, czyli małej sprężynki stalowej lub chromowo-kobaltowej, która utrzymuje
drożność naczynia. Rewaskularyzacja chirurgiczna powinno
być rozważona w przypadku pacjentów, u których nie powiodło się leczenie wewnątrznaczyniowe lub anatomia naczyń
nerkowych jest niekorzystna. Można też ją rozważyć u pacjentów którzy mają wykonywany planowy zabieg w obrębie aorty
brzusznej. Zabieg chirurgiczny polega najczęściej na wykonaniu
pomostowania aortalno-nerkowego lub na udrożnieniu tętnicy.

Chirurgia ręki
lic. piel. MARCIN DOSKOCZ

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

ednym z działów chirurgii, z jakim może się spotkać
pielęgniarka operacyjna pracująca na bloku operacyjnym,
jest chirurgia ręki. Oprócz zabiegów urazowych najczęściej
można spotkać się z takimi zabiegami jak: usunięcie ganglionu,
przykurczu Dupuytrena i operacja cieśni nadgarstka.

J

CHOROBA DUPUYTRENA

Wewnątrznaczyniowy zabieg angioplastyki balonowej. Rozprężenie
balonika powoduje poszerzenie światła naczynia.

Podsumowując, zwężenie tętnicy nerkowej jest rzadkim schorzeniem, mogącym przez wiele lat przebiegać jedynie pod
postacią ciężkiego nadciśnienia i prowadzić do jego powikłań,
takich jak przerost lewej komory serca, uszkodzenia funkcji
nerek lub ośrodkowego układu nerwowego czy w ostateczności niewydolności serca. Pacjenci z ciężkim, opornym nadciśnieniem tętniczym znajdują się w grupie dużego ryzyka
sercowo-naczyniowego, dlatego kontrola czynników ryzyka
miażdżycy jak i prowadzenie prozdrowotnego trybu życia jest
niezbędnym elementem leczenia, natomiast leczenie rewaskularyzacyjne nie jest rutynowo zalecane.

Choroba ta polega na przykurczu palców związanych
z rozplemem komórek fibroblastycznych produkujących kola-

Na podstawie obserwacji rodzinnych można wysunąć
wniosek, że jest ona chorobą genetyczną związaną z występowaniem genu dominującego.
gen budujący rozścięgno dłoniowe. Częściej występuje u mężczyzn po 40 roku (1). Obraz kliniczny tej choroby obejmuje:
▪▪ pojawienie się zaciągnięcia, zgrubienia lub pasma położonego pod skórą na powierzchni dłoniowej ręki;
▪▪ przykurcz palca z ograniczeniem biernego i czynnego
wyprostu w stawie śródręczno-paliczkowym lub między paliczkowym;
▪▪ w zaawansowanej chorobie – przeprost w stawie między paliczkowym dalszym.

Choroba Dupuytrena najczęściej spotykana jest wśród
populacji osób zamieszkujących północ Europy (2). Na podstawie obserwacji rodzinnych można wysunąć wniosek, że
jest ona chorobą genetyczną związaną z występowaniem
genu dominującego. Pacjenci skarżą się również na trudności
w wyciąganiu drobnych przedmiotów z kieszeni, problemy
z założeniem okularów, a także z wykonywaniem czynności
z zakresu higieny osobistej.
GANGLION
Ganglion, inaczej zwany torbielą galaretowatą, jest najczęściej występującą zmianą tkanek miękkich ręki i nadgarstka (3).
Umiejscawia się najczęściej na grzbietowej stronie nadgarstka.
Sugerowana jest urazowa etiologia tej zmiany. Powstaje ona
w wyniku nagromadzenia się płynu stawowego w postaci
torbieli, w której brakuje prawdziwej wyściółki nabłonkowej.
ZESPÓŁ CIEŚNI NADGARSTKA
Do choroby tej dochodzi wskutek ucisku nerwu pośrodkowego w kanale nadgarstka, czyli przestrzeni wytworzonej
pomiędzy więzadłem poprzecznym nadgarstka i kośćmi nadgarstka (4).
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GANGLION
Zabieg operacyjny polegający na usunięciu ganglionu
z torebką i szypułą. Ułożenie pacjenta podobnie jak w operacji przykurczu Dupuytrena. Znieczulenie – blokada splotu
ramiennego. Dezynfekcja – podobnie jak w operacji przykurczu Dupuytrena.
Przebieg operacji:
▪▪ odpowiednia identyfikacja pacjenta, oznaczenie miejsca operowanego;
▪▪ założenie mankietu uciskowego;
▪▪ nacięcie skóry nad torbielą;
▪▪ ostrożne odsunięcie skory za pomocą haczyków dwuzębnych;
▪▪ uwolnienie torbieli za pomocą skalpela;
▪▪ w razie potrzeby hemostaza za pomocą pęsety bipolarnej;
▪▪ wycięcie torbieli – założenie podwiązki 3/0 lub 4/0;
▪▪ otwarcie mankietu uciskowego;
▪▪ hemostaza za pomocą pęsety bipolarnej;
▪▪ założenie drenu, szwów skórnych i sterylnego opatrunku.
OPERACJA CIEŚNI NADGARSTKA
Do najczęstszych objawów należy (5):
▪▪ brak czucia na obszarze nerwu pośrodkowego, głównie w okolicy dystalnej pierwszych trzech palców;
▪▪ bóle przedramienia i nadgarstka;
▪▪ trudność w wykonaniu czynności wymagających
zgięcia nadgarstka przez pacjenta.
▪▪ Objawy nasilają się w nocy i mogą być przyczyną zaburzenia snu.
POSTĘPOWANIE CHIRURGICZNE
PRZYKURCZ DUPUYTRENA
Zabieg operacyjny polega na usunięciu zesztywniałych
włókien łącznotkankowych. Przeprowadzany jest na w pozycji
na placach z odwiedzionym ramieniem, ułożonym na stoliku
operacyjnym. Do zabiegu należy założyć pacjentowi mankiet
uciskowy w celu zmniejszenia krwawienia. Operacja odbywa
się w znieczuleniu ogólnym z intubacją dotchawiczną lub
w blokadzie splotu ramiennego. Pole operacyjne należy zdezynfekować okrężnie wokół dłoni aż do łokcia.
Przebieg operacji:
▪▪ odpowiednia identyfikacja pacjenta, oznaczenie miejsca operowanego;
▪▪ założenie mankietu uciskowego;
▪▪ nacięcie skóry;
▪▪ odpreparowanie skóry
▪▪ w razie potrzeby – hemostaza pęseta bipolarną;
▪▪ odsłonięcie powięzi dłoniowej od strony reki w kierunku palców;
▪▪ fasciektomia powięzi dłoniowej;
▪▪ ostrożne prostowanie palców;
▪▪ zwolnienie opaski uciskowej;
▪▪ hemostaza krwawiących naczyń krwionośnych;
▪▪ założenie drenu;
▪▪ szew skórny;
▪▪ opatrunek na ranę.
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Operacja cieśni nadgarstka polega na rozcięciu troczka zginaczy.
Przebieg operacji:
▪▪ odpowiednia identyfikacja pacjenta, oznaczenie miejsca operowanego;
▪▪ założenie mankietu uciskowego;
▪▪ nacięcie skóry;
▪▪ za pomocą haczyków odsłonięcie skóry w celu uwidocznienia niżej leżących warstw;
▪▪ w razie potrzeby – hemostaza za pomocą pęsety bipolarnej;
▪▪ uwidocznienie i uwolnienie nerwu pośrodkowego;
▪▪ rozciągnięcie rozścięgna za pomocą skalpela;
▪▪ uwidocznienie gałęzi ruchowych nerwu pośrodkowego
od strony kciuka i palców uwolnienie uciskanego nerwu;
▪▪ założenie szwu skórnego, sterylnego opatrunku.
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Szew chirurgiczny
espalanie tkanek szwem chirurgicznym jest najczęstszą
i jedną z najważniejszych procedur zabiegowych.
Zakładanie szwów chirurgicznych to sztuka, na którą składa
się wiele czynników: zręczność chirurga, szybkość szycia, czy
technika szycia. Nieodzownym elementem tej sztuki jest
odpowiedni dobór materiału szewnego.

Z

RYS HISTORYCZNY
Pierwsze wzmianki o zastosowaniu szwów chirurgicznych
sięgają 3000 r. p.n.e. starożytnego Egiptu. Do produkcji nici
wykorzystywano materiały roślinne (len, konopie, bawełnę)
oraz zwierzęce (włosy, ścięgna czy tętnice). W II w. n.e. Galen
– rzymski lekarz opisał nici zrobione ze zwierzęcych jelit
o nazwie Catgut (ang. Cattle – bydło, Gut- jelito). Dopiero
w XIX w Joseph Lister ojciec antyseptyki, rozpoczął prace
nad nićmi jedwabnymi, a następnie typu Catgut zanurzonymi
w wodnym roztworze fenolu, co pozwoliło ograniczenie ropienia szwów. Pod koniec lat pięćdziesiątych XX w. amerykański
chirurg Francis Usher wprowadził polipropylen, który po dziś
dzień jest jednym z najważniejszych materiałów do produkcji
szwów chirurgicznych.
MATERIAŁ SZEWNY
Materiał szewny obecnie dostępny na rynku, ma postać
sterylnie zapakowanych nici chirurgicznych.
Termin „szew” ma dwa znaczenia:
1. szew – materiał szewny, nić chirurgiczna połączona
z igłą,
2. szew – efekt szycia.
Termin „podwiązka – ligatura”, posiada również dwa
znaczenia:

mgr DOROTA WYRZYKOWSKA

specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

1. podwiązka – materiał, którym się podwiązuje,
2. podwiązka – efekt podwiązania.
Opisując nici chirurgiczne stosuje się następujące kryteria:
1. Pochodzenie
a) naturalne (jedwab, len)
b) metalowe
c) syntetyczne (poliester, poliamid, polipropylen,
kwas poliglokolowy, Poli-p-dioksanon, Poli-4hydroksybutyrat,glokonat, glikolid, L-Laktyd)
2. Struktura
a) wielowłóknowa (multifilament)
b) jednowłóknowa (monofilament)
c) nici plecione – braidet
d) nici skręcone – twisted
e) pseudomonofilament
f) taśma pleciona
3. Wchłanialność
a) szwy wchłanialne
okres
wchłaniania

50% początkowej
siły podtrzymywania

całkowita
absorpcja

krótki

5-7 dni

42-56 dni

średni

14-21 dni

60-90 dni

długi

28-35 dni

180-210 dni

90 dni

ok. 390 dni

ekstremalnie długi

b) szwy niewchłanialne – pozostają w ciele pacjenta na
zawsze, za wyjątkiem szwów skórnych, które są zdejmowane po 7-14 dniach.
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WŁAŚCIWOŚCI
Do najważniejszych właściwości materiału szewnego
zalicza się:
1. giętkość i elastyczność,
2. łatwość w przeciąganiu przez tkanki,
3. łatwość wiązania,
4. bezpieczeństwo założonego węzła,
5. stopień wchłaniania,
6. odczyn tkankowy.
Znikomy, zapalny odczyn tkankowy występuje po zastosowaniu szwów pochodzenia syntetycznego. Najmniejszy
wywołują szwy stalowe czy tantalowe. Obecnie odchodzi się
od stosowania materiału szewnego pochodzenia naturalnego,
ze wzglądu na możliwość szerzenia się chorób prionowych,
oraz bardzo nasilonej reakcji zapalnej i trudnego do oszacowania sposobu wchłaniania. W przypadku szycia w środowisku
zakażonym zalecane jest używanie szwów monofilamentowych , które nie posiadają światła.
GRUBOŚĆ NICI
Do oceny grubości nici chirurgicznych stosuje się amerykańską skalę UPS (UNITED STATES PHARMACOPOEIA),
zgodnie z którą im większa cyfra przed zerem , tym nić jest
cieńsza. Jeżeli posługujemy się skalą europejską, to cyfra
podana na opakowaniu oznacza ilość dziesiątych części
milimetra.

tkanek ma istotne znaczenie w profilaktyce ZMO w postaci
obniżenia wskaźnika ZMO.
IGŁY CHIRURGICZNE
Igła chirurgiczna to narzędzie służące do łączenia tkanek
przy pomocy szwu. Wykonana jest najczęściej ze stali węglowej lub jej nierdzewnej odmiany. W procesie produkcji nadaje
się jej odpowiednią twardość i elastyczność ponieważ ulega
on różnym rodzajom obciążeń podczas szycia. Wytrzymałość
połączenia z nitką określa norma UPS – co nadaje jej atraumatyczny charakter, przez co uraz tkanek w trakcie ich zespalania
jest minimalizowany.
Biorąc pod uwagę kształt końca igły wyróżniamy:
1. igły okrągłe – Taper Point, Taper Point plus, Ethiguard,
Blunt Point, CC, Tapercut;
2. igły tnące – odwrotnie tnące, konwencjonalnie tnące,
Trocar Point;
3. igły okulistyczne – szkatułkowe.
RODZAJE IGIEŁ – schemat

A

B

C

D

E

nitrylex® beFree

OCHRONA ANTYBAKTERYJNA – TRIKLOSAN
Aby zapobiec zakażeniom miejsca operowanego, a tym
samym ograniczyć: niepotrzebne cierpienie pacjentów, wysokie koszty leczenia, dłuższą hospitalizację, bardzo dobrym
rozwiązaniem jest wprowadzenie antybakteryjnych szwów
chirurgicznych. Wysoką ochroną przeciw chorobotwórczemu
namnażaniu bakterii wzdłuż linii szwu i wnikaniu ich w głębsze warstwy tkanek, jest stosowanie czynnego środka antyseptycznego (nie będącego antybiotykiem) – TRIKLOSANU,
który w medycynie używany jest od pół wieku. Niszczy on
błonę komórkową bakterii( zarówno gram – dodatnich jak
i gram – ujemnych) i zapobiega ich namnażaniu. Szew pleciony jest pokrywany, zaś monofilamentowy impregnowany
Triklosanem.
Na podstawie przeprowadzonych badań dowiedziono:
▪▪ żaden szczep bakteryjny nie wykazuje oporności na Triklosan;
▪▪ Triklosan nie powoduje oporności krzyżowej na antybiotyki;
▪▪ nie wykazuje działania toksycznego na organizm człowieka, nie kumuluje się w tkankach, ulega metabolizmowi i jest wydalany w postaci obojętnej;
▪▪ udowodniono skuteczność Triklosanu w zwalczaniu następujących szczepów: Staphylococcus aureus,
Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Staphylococcus ureus (MRSA), Staphylococcus epidermidis (MRSE).
Na podstawie przeprowadzonych badań zaobserwowano,
że stosowanie nici pokrytych Triklosanem do zespalania
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ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY STOSOWANIU
SZWÓW CHIRURGICZNYCH:
1. Po przeanalizowaniu metody operacyjnej przygotuj niezbędną ilość opakowań szwów do zużycia – o dodatkowy szew zawsze można poprosić.
2. Przed podaniem sprawdź termin ważności.
3. Szwy rozpakowujemy przez rozchylenie listków opakowania zewnętrznego.
4. Nie wolno wyrzucać rozpakowanych szwów chirurgicznych na stolik Mayo.
5. Podczas zabiegu:
▪▪ szwy przechowujemy na stoliku dodatkowym,
▪▪ nie miażdżymy nici narzędziem chirurgicznym,
▪▪ nie rozciągamy nitek celem ich rozprostowania,
▪▪ resztki nitek wyrzucamy do odpadów medycznych.
6. Postępowanie z niewykorzystanymi szwami:
▪▪ wyrzucamy do odpadów medycznych,
▪▪ nie wolno wkładać szwów wyjętych z pierwszego opakowania do opakowania zbiorczego,
▪▪ nie wolno poddawać niewykorzystanych szwów ponownej sterylizacji,
▪▪ igły wrzucamy do pojemnika twardościennego.
Bibliografia:

1. K. Bielecki, „Narzędzia, protezy i szwy chirurgiczne’’
2. M. Ciuruś, „Pielęgniarstwo operacyjne”

nitrylex® beFree to produkt przyjazny skórze:

▪ bez pudru, bez lateksu,
▪ bez akceleratorów chemicznych,
▪ bez siarki.
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STOP
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TECHNOLOGII

redukuje nadwrażliwość
typu I i typu IV, zapewniając
skuteczną ochronę

opatentowane rozwiązanie
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Podziękowania

Serdecznie dziękuję za możliwość czynnego uczestnictwa
w Państwa konferencji. Jest mi niezmiernie żal, że nie mogłam
pozostać dłużej i podziękować osobiście.
Bardzo cieszę się z możliwości zaprezentowania wykładu
oraz z otrzymania bardzo przydatnych prezentów
w materiałach zjazdowych.
W razie potrzeby na przyszłość z przyjemnością służę swoją
osobą. Możliwość kontaktu z szerokim gronem pielęgniarek
operacyjnych jest dla mnie prawdziwym zaszczytem
i jeszcze większą przyjemnością.
Pozdrowienia,
Anna Chrapusta
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Protokół z XVI Konferencji Naukowej
„Blok Operacyjny – Pielęgniarstwo Operacyjne w Polsce”
MARZANNA GREGOLIŃSKA

Specjalista Pielęgniarstwa Operacyjnego bloku operacyjnego
WCSKJ w Jeleniej Górze

dniach 25-26 października 2018 roku w sali widowisko-

W wej Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze-

Cieplicach, pod patronatem naukowym Europejskiego
Centrum Kształcenia Podyplomowego z siedzibą we
Wrocławiu i firm medycznych: B.Braun, Bowa, Lohman
Rauscher, Ecolab, Molnlycke Health Care, Magnus-Medical,
Meden Inmed Wolf, Mercator Medical, Medicom, Skamex,
Erbe, Alvo, Żak-Med, KNK, Gore, TZMO, Hartman, Geting
odbyła się XVI Konferencja Naukowa „Blok Operacyjny –
Pielęgniarstwo Operacyjne w Polsce”.
Konferencje swoją obecnością zaszczycili: dyrekcja
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
w Jeleniej Górze – dyrektor Tomasz Dymyt i dyrektor do
spraw lecznictwa Zbigniew Markiewicz. Zaproszenie przyjęli
również: dr Bartosz Uchmanowicz - dyrektor Europejskiego
Centrum Kształcenia Podyplomowego, mgr Elżbieta
Słojewska-Poznańska – przewodnicząca Okręgowej Izby
Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze, Ewa Fabich – przełożona pielęgniarek Uniwersytecki Szpital Kliniczny we Wrocławiu,
Joanna Borzęcka – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Instrumentariuszek, mgr Bronisława Szumigowska – kierownik
Działu Epidemiologii WCSZKJ w Jeleniej Górze.
WCSKJ reprezentowali: dr n. med. Kazimierz Pichlak –
ordynator chirurgii i onkologii, dr n. med .Wiesław Janik –
asystent oddziału onkologii.
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Moderatorkami spotkania były pielęgniarki operacyjne:
mgr Dorota Mazur, lic Agnieszka Jastrzębska.
Hasło konferencji brzmiało „Zdrowie wartość bezcenna”.
Tematy wykładów miały na celu wskazanie nowych możliwości i metod, aby to zdrowie zachować.
Gości przywitała pielęgniarka oddziałowa Bloku
Operacyjnego WCSKJ i przewodnicząca Karkonoskiego
Stowarzyszenia Instrumentariuszek mgr Ewa Grabowska oraz
kierownik Bloku Operacyjnego WCSKJ, spec. w dziedzinie
Anestezjologii i Intensywnej Terapii lek. med. Jacek Barancewicz.
Wszystkich gości przywitała również przewodnicząca
OIPiP mgr Elżbieta Słojewska-Poznańska, która odczytała list
prezes NRPiP Zofii Małas z podziękowaniem za zaproszenie
na konferencje, jednocześnie przepraszając za nieobecność
z powodu zobowiązań służbowych.
Pierwszy dzień – sesja I – rozpoczęła się wykładem
inauguracyjnym prof. Krzysztofa Bieleckiego, specjalisty
z dziedziny chirurgii ogólnej i onkologicznej zatytułowanym
„Co chirurgia zawdzięcza anestezjologii”. Profesor przedstawił historię znieczulenia ogólnego oraz operacji z pierwszym
znieczuleniem. Powiedział również, że: „Chirurg ni anestezjolog to para tancerzy na lodzie, upadek jednego powoduje
upadek drugiego”.
Drugi wykład poprowadził prof. Jerzy Błaszczuk – pracownik Kliniki Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej
w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Nr 1 we Wrocławiu.
W swoim wystąpieniu „Współpraca anestezjologa i chirurga
– granice odpowiedzialności”. Anestezjologa nazwał „cichym”
bohaterem chirurgii. Uwypuklił jak ważna jest współpraca,
kiedy obaj (chirurg i anestezjolog) rozumieją swoje zadania.

Kolejny wykład poprowadziła dr Catherine Voo Wan Ping
z Malezji reprezentującą firmę Mercator Medical S.A. po tytułem „Wyroby medyczne jako wsparcie w kontroli zakażeń na
sali operacyjnej”. W wykładzie skupiono uwagę na rękawiczkach, ich rodzajach, jakości, sposobie sterylizacji oraz badaniach jakie są prowadzone, aby jakość ich była jak najwyższa.
„Idealna instrumentariuszka widziana oczami chirurga” to
tytuł wykładu dr n. med. Adama Domanasiewicza – członka
wielu Towarzystw Naukowych m.in.: Europejskiej Federacji
Towarzystw Chirurgii Ręki, Międzynarodowego Towarzystwa
Transplantacji Ręki i Przeszczepów Tkanek Złożonych, współautora pierwszego polskiego przeszczepu ręki. Wykładowca
przedstawił jak ważne są zawodowe kompetencje. Wiedza,
dokształcanie, umiejętności, wszechstronność, kreatywność
to cechy wszechstronnej instrumentariuszki.
Dr n. med. Igor Madej – kierownik Bloku Operacyjnego
DCO we Wrocławiu, w wykładzie pt. „Wzajemny szacunek
na sali operacyjnej – kompetencje miękkie czy charakter?
Czas na zmianę sposobu myślenia”. W bardzo trafny sposób
omówił wzajemną współpracę i kompetencje na sali operacyjnej. Zespół operacyjny to wszyscy uczestnicy równie ważni
i potrzebni dla dobra pacjenta.
Sesję II rozpoczęła prof. Anna Chrapusta z Małopolskiego
Centrum Rehabilitacji Ręki w wykładzie pt. „Problemy
i wyzwania w replantacji i rewaskularyzacji kończyny górnej
u dzieci i dorosłych”. Zaproszeni goście mieli okazję wysłuchać
ciekawego wykładu oraz zobaczyć slajdy na których pacjenci
prof. Anny Chrapusty odzyskują sprawność w kończynach
górnych, krok po kroku od wypadku do zakończenia leczenia.
Kolejny wykład poprowadziła mgr Dorota KudziaKarwowska „Centralizacja instrumentarium chirurgicznego
rozwiązaniem na miarę naszych czasów”. W wykładzie tym
omówiła przyszłościowe podejście do przechowywania
sprzętu w sterylizacji, a nie na bloku operacyjnym.
Przedostatni wykład wygłosiła mgr Malwina Derkacz
pt. „Systemowe podejście do przygotowania sali operacyjnej
przed zabiegiem”. Skupiła się w nim na prawidłowym podejściu do sprzątania i dezynfekcji sali operacyjnej.
Ostatni wykład pt. „Procesowe aspekty prawa medycznego” należał do mecenasa Macieja Gułąja. Mecenas, na
podstawie przykładów z własnego doświadczenia, omówił
zachowania i postępowanie gdy dojdzie do błędu medycznego.
Po zakończonych wykładach wszyscy goście zostali
zaproszeni na spektakl do Teatru Animacji. W godzinach
wieczornych w hotelu „Cieplice” odbyła się uroczysta kolacja i wieczór towarzyski.
Sesja III, rozpoczęła drugi dzień konferencji. Po przywitaniu uczestników, wykładowców i zaproszonych gości wykład

rozpoczęła prof. Marzenna Bartoszewicz. „Epidemiologia
zakażenia miejsca operowanego – temat wciąż aktualny” to
wykład w którym profesor Bartoszewicz przypomniała, że
każdy drobnoustrój może dokonać zakażenia, a rozmnażanie
ich jest zaskakująco szybkie.
O „Zapobieganiu zakażeniom miejsca operowanego
dzięki zastosowaniu procedur higienicznych na sali operacyjnej” w interesujący sposób opowiedziała dr n. med. Justyna
Piwowarczyk – mikrobiolog. W swoim wystąpieniu przypomniała o definicji zakażenia miejsca operowanego oraz profilaktyce. Powiedziała również że: „Miarą rozwoju medycyny są zbiegi
bez powikłań”. Kolejnym punktem sesji było wystąpienie Anny
Błażejczyk, która przedstawiła śluzę mobilną ALVO TRANSPA.
Następny wykład pt. „Zastosowanie ziołolecznictwa
w medycynie” przedstawiła dr. n. Izabela Wróblewska wykładowca filozofii, etyki zawodu, zdrowia publicznego, podstaw
pielęgniarstwa, która przypomniała, że leczenie preparatami
roślinnymi to gałąź medycyny alternatywnej. W swoim wystąpieniu szczegółowo omówiła zastosowanie wybranych ziół
w leczeniu chorób kiedyś i dziś.
Ostatni wykład należał do dr n. prawa Małgorzaty
Serwach, specjalistki prawa medycznego. W wykładzie pt.
„Odpowiedzialność personelu operacyjnego w świetle prawa”
odpowiedziała mi.in. na pytania Kto ponosi odpowiedzialność za zakażenia? Czy odpowiedzialność jest indywidualna
czy zbiorowa? Czy pacjentowi należy się zadość uczynienie za
doznaną krzywdę, lub odszkodowanie?
Podczas dwudniowej konferencji miały miejsce dyskusje
z udziałem prelegentów, gości i uczestników. Były one poświęcone szczegółowym zagadnieniom omawianych w poszczególnych wystąpieniach.
Konferencja, po raz kolejny, pozwoliła na zaprezentowanie
przez wykładowców nowoczesnych metod zabiegowych oraz
była doskonałą okazją do przypomnienia o bezpieczeństwie
i organizacji pracy, przyczyniając się tym samym do poszerzenia wiedzy uczestników.
Wszystkie wystąpienia zostały bardzo dobrze przyjęte
przez uczestników.
XVI Konferencję Naukową „Blok operacyjny –
Pielęgniarstwo operacyjne w Polsce” z udziałem około 250
osób zakończył uroczysty obiad.
Protokół sporządziła: Marzanna Gregolińska
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„Rola Pielęgniarek Operacyjnych
w Zespołach Transplantacyjnych”
mgr IWONA ŻURECKA-SOBCZAK, mgr MARTA KOTOMSKA

dniu 27.09.2018 roku w Warszawie odbyła się
Naukowo-Szkoleniowa zorganizowana
przez Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego,
Transplantacyjnego i Leczenia Pozaustrojowego
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski oraz Katedrę
i Klinikę Chirurgii Ogólnej, i Transplantacyjnej WUM, pod
kierownictwem dr hab. n. med. Macieja Kosieradzkiego na
temat: „Rola Pielęgniarek Operacyjnych w Zespołach
Transplantacyjnych”.
Partnerem głównym tego wydarzenia było Polskie
Centrum Edukacji, pod kierownictwem Pani Anny Osińskiej.
Konferencja została objęta honorowym patronatem
przez Warszawską Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych,
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, Dolnośląską
Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych, oraz Centrum
Organizacyjno-Koordynacyjne do spraw Transplantacji
„POLTRANSPLANT”.
Nad częścią merytoryczną tego spotkania czuwała mgr
Marta Kotomska, wspólnie z prof. dr. hab. n. med. Romanem
Danielewiczem. Nad częścią organizacyjną z wielkim zaangażowaniem czuwała Marta Kotomska specjalistka w dziedzinie
pielęgniarstwa operacyjnego, instrumentariuszka w Katedrze
i Klinice Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej w Szpitalu
Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie, wraz z członkami
Studenckiego Koła Naukowego BeLivers oraz Pani Anna
Osińska z Polskiego Centrum Edukacji w Warszawie wraz
z Zespołem.
Zaproszonych gości i słuchaczy przywitali, Pani Anna
Osińska i Pan Profesor Piotr Małkowski.
Konferencję rozpoczęła Przewodnicząca Warszawskiej
Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Pani Anna
Dudzińska, która w swoim wystąpieniu przedstawiła problemy
z jakimi stykamy się na co dzień w pracy na bloku operacyjnym i jaka jest aktualna sytuacja w polskim pielęgniarstwie.
Pierwsza prezentacja została przedstawiona przez dr. hab.
n. med. Macieja Kosieradzkiego, Kierownika Katedry i Kliniki
Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala klinicznego
Dzieciątka Jezus w Warszawie, Konsultanta Województwa
Świętokrzyskiego w dziedzinie transplantologii, tematem
„Komu i czemu służy pobieranie i przeszczepianie narządów”.
Przybliżył on słuchaczom jaki jest główny cel przeszczepiania
narządów, jakim są wydłużenie życia, zwłaszcza w przypadku
narządów dla, których nie ma terapii trwale zastępującej
funkcję tych narządów, jak również poprawa jakości życia
chorym ze schyłkową niewydolnością nerek, trzustki i innych
narządów. Podkreślił, że w roku 2017 leczono w ten sposób
1668 osób. Dodał, że zapotrzebowanie na narządy jest nadal
ogromne ponieważ na Krajowych Listach Oczekujących na
przeszczep pozostało 1763 osoby oraz 3500 chorych oczekujących na przeszczep rogówki lub komórek macierzystych.
Drugim prelegentem był Prof. dr hab. n. med. Roman
Danielewicz pracujący w Klinice Chirurgii Ogólnej

W Konferencja
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i Transplantacyjnej w Szpitalu dzieciątka Jezus oraz w Zakładzie
Pielęgniarstwa Chirurgicznego , Transplantacyjnego
i Leczenia pozaustrojowego na Wydziale nauki o Zdrowiu
WUM. W swojej prezentacji ukazał prawne aspekty w dziedzinie transplantologii. Mogliśmy dowiedzieć się w jaki
sposób działa POLTRANSPLANT, jakie, liczne akty prawne,
warunkują pobieranie narządów i jak funkcjonują ośrodki
transplantacyjne. Profesor podkreślił, że regulacje prawne
przyjęte w Polsce są zgodne z wymogami dyrektywy Unii
Europejskiej, a Polska aktywnie uczestniczy we współpracy
krajów UE w wysiłkach na rzecz zwiększenia liczby pobieranych i przeszczepianych narządów, jak również w sprawie
uzgadniania jednolitych wymagań jakościowych w medycynie
transplantacyjnej UE.
Bardzo ciekawą prezentację w zakresie aspektów prawnych
w pracy pielęgniarki operacyjnej przedstawił Radca prawny,
Sędzia Sądu Dyscyplinarnego OIRP w Lublinie Paweł Strzelec.
Uświadomił Nam, pielęgniarką operacyjnym jak ważna jest
odpowiedzialność zawodowa w codziennej pracy, jak jesteśmy
narażone na możliwość popełnienia błędu medycznego i jak
tego unikać. Po zakończonej prelekcji na sali pojawiło się wiele
pytań dotyczących miedzy innymi RODO w pielęgniarstwie
oraz z zakresu odpowiedzialności zawodowej.
Kolejna prezentacja przedstawiona przez Koordynatora
Regionalnego mgr Edytę Karpetę, która pracuje w Szpitalu
Klinicznym Dzieciątka Jezus w Warszawie i jest Regionalnym
koordynatorem transplantacyjnym w Katedrze i Klinice
Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego
Dzieciątka Jezus w Warszawie na temat przybliżyła nam role
koordynatora w zespołach transplantacyjnych. Mgr Edyta
Karpeta przypomniała kto może pełnić funkcję koordyna-

tora. „Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia, funkcje
koordynatora pobierania i przeszczepiania narządów może
pełnić osoba posiadająca co najmniej wyższe wykształcenie
medyczne oraz ukończyła szkolenie dla koordynatorów”.
Podkreśliła, że koordynator transplantacyjny jest osobą niezbędną w procesie pozyskiwania i przeszczepiania narządów.
Organizuje, nadzoruje, koordynuje i dokumentuje czynności,
które bezpośrednio wpływają na jakość pobieranych komórek,
tkanek i narządów oraz bezpieczeństwo dawców Przybliżyła
strukturę systemu transplantacyjnego w Polsce, która przypomina trójwarstwową piramidę: koordynator centralny,
regionalny i lokalny. Podstawą i najważniejszym ogniwem
systemu transplantacyjnego jest koordynator lokalny, osoba,
która odpowiada za identyfikację i rekrutację dawcy, w którego roli doskonale spełniają się pielęgniarki. 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).
Kontynuacją tematu pobrania narządów była prezentacja
mgr Aleksandry Kozłowskiej, która jest pielęgniarką anestezjologiczną i specjalistą w tej dziedzinie, pracującą w Oddziale
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala Wojewódzkiego
w Bielsku-Białej – „Opieka okołooperacyjna nad zmarłym
dawcą narządów”. Prezentacja dotyczyła w głównej mierze
okołooperacyjnej opieki medycznej, w tym pielęgniarskiej nad
zmarłym dawcą narządów. Zauważyła jak ważne jest optymalne wykorzystanie zasobów, zapewnienie maksymalnego
bezpieczeństwa biorcom i jak najdłuższe funkcjonowanie
przeszczepu u biorcy. Podkreśliła, że w praktyce opieka nad
dawcą jest najwcześniejszą formą opieki nad biorcą. Dodała,
że opieka nad dawcą jest terapią narządów przed pobraniem
i, że obowiązuje nas postępowanie pielęgniarskie z najwyższą starannością, jak u rokującego chorego nieprzytomnego.
Opieka nad zmarłym dawcą koncentruje się na zmniejszaniu
niekorzystnego wpływu zaburzeń ustrojowych związanych ze
śmiercią mózgu na biologiczną jakość narządów. Zaznaczyła
również, że pobrania narządów odbywają się najczęściej
w godzinach nocnych, gdyż taka pora nie koliduje z realizacją
planu operacyjnego szpitala.
Równie interesującą prelekcje miała pielęgniarka operacyjna mgr Marzena Witkowska, która przedstawiła techniczne aspekty pobrania wielonarządowego z perspektywy
pielęgniarki operacyjnej, która jest czynnym członkiem
zespołu wyjazdowego. Poruszyła także temat pracy na bloku
operacyjnym transplantologii udowadniając, że jest on najważniejszym miejscem i sercem przedsięwzięcia. Pielęgniarka
operacyjna w zespole transplantacyjnym powinna postępować
skutecznie i sprawnie w nagłych sytuacjach. W procedurze
pobrania i przeszczepiania narządów unaczynionych bierze
udział zwykle około 20 osób. Rola pielęgniarki operacyjnej
jest ważna ponieważ stanowi nierozerwalne ogniwo zespołu
transplantacyjnego. Od jej wiedzy, umiejętności i wyszkolenia
zależy w dużej mierze sprawna praca zespołów a tym samym
dobre wyniki leczenia.
Pani mgr Dorota Bartnik, oddziałowa Bloku Operacyjnego
w Instytucie Kardiologii w Aninie to kolejna czynna uczestniczka Konferencji. W krótkiej prezentacji przedstawiła jak
ważny jest czas od momentu pobrania serca do jego wszczepienia, w nieprzekraczającym czasie 4 godzin, przybliżyła jak

wygląda z punktu widzenia zespołu pobraniowego i wszczepiającego cały proces tzw. „wyścig z czasem”.
Niezwykle wzruszającą prezentację miała mgr Jolanta
Jagoda pracująca na co dzień w Instytucie Pomnik Centrum
Zdrowia Dziecka. Po krótkim wykładzie na temat „Odrębności
w przeszczepianiu i pobieraniu narządów u dzieci”; dysproporcji wielkości dawcy i biorcy, o z byt małej liczbie dawców
dla dzieci, o idei transplantacji od dawców rodzinnych,
historii transplantacji u dzieci w Polsce, przytoczyła przykłady dawstwa pediatrycznego. Pierwsza historia dotyczyła
chłopca zatrutego muchomorem sromotnikowym, dla którego
szukano wątroby w Polsce i za granicą. Druga zaś 16-letniej
dziewczynki, która śledziła losy chłopca, w mediach i oświadczyła rodzicom, że po jej śmierci życzy sobie, aby jej narządy
były przeznaczone do transplantacji. W niedługim czasie
dziewczynka zmarła, a mama uszanowała jej wolę.
Kolejnym ważnym tematem poruszonym na konferencji
było „Pobieranie nerek od żywych dawców”. Wstęp do tego
tematu zrobił Profesor Roman Danielewicz, który podkreślił
ważność tematu „żywego dawstwa” przy wciąż brakujących
narządach do transplantacji.
Mgr 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 przedstawiła nam tematem: „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 tej prelekcji był film przedstawiający w jaki sposób pielęgniarka przygotowuje robota do
pracy. System da Vinci został zaprojektowany z myślą wykonywania kompleksowych zabiegów chirurgicznych sposobem
małoinwazyjnym. Charakteryzuje się niezwykłą precyzją,
małą inwazyjnością, oraz intuicyjnym interfejsem. Znajduje
zastosowanie w różnych dziedzinach chirurgii, najczęściej
jest wykorzystywana w zabiegach urologicznych, ginekologicznych, operacjach jelita grubego ale także przy pobieraniu
nerek do „żywych dawców”.
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, przybliżyła temat "Stresu jako
nieodzownego elementu pobrania narządów", radzenia
sobie z nim pielęgniarki operacyjnej z zespołu transplantacyjnego. Podkreśliła, że praca pielęgniarki operacyjnej wiąże
się z dużym stresem wynikającym z ogromnej odpowiedzialności zawodowej, wielogodzinnej koncentracji wymagającej
ciągłej uwagi, szybkiego podejmowania decyzji oraz pracy
w nagłych sytuacjach i trudnych warunkach. Poza wymienionymi czynnikami praca wykonywana jest pod presją czasu,
wymaga dyspozycyjności – zwykle ingerującej w życie prywatne. Pielęgniarka operacyjna z transplantacyjnego zespołu
wyjazdowego musi być przygotowana do pracy w warunkach
różnych bloków operacyjnych i na każdą ewentualność. Na
koniec Pani Aldona przytoczyła słowa pacjentki, biorczyni
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płuc, której historię opisała Weronika
Chuchmacz, uczennica I klasy liceum
– „Osoby, u których wykonano przeszczepy, otrzymują najdroższy prezent, jaki
można dostać: życie!”
"Psychologiczne czynniki procesu decyzyjnego w donacji narządów
do transplantacji" przedstawiła mgr
Monika Sternau – psycholog, terapeuta,
Współzałożycielka Fundacji im. Bartka
Kruczkowskiego „ORGANiści”. Na co
dzień wspierająca działania fundacji,
a także pracująca jako psycholog, terapeuta dzieci z całościowym zaburzeniem
rozwoju. Podkreśliła, że podejmowanie
decyzji w obliczu śmierci najbliższej
osoby jest złożoną umiejętnością adaptacyjną wymagającą od jednostki syntezy informacji, osobistych motywacji
i przewidywania konsekwencji wynikających z podejmowanych działań. Decyzje
podejmowane są pod wpływem silnego
stres. Przedmiotem jej badań jest analiza
czynników psychologicznych determinujących kierunek podejmowanych decyzji
w obliczu donacji narządów za życia i ex
mortuo do transplantacji.
Prelegentem, który przyjął zaproszenie była Pani Jolanta Kruczkowska,
Mama Dawcy, założycielka Fundacji im
Bartka Kruczkowskiego „ORGANiści”.
Opowiedziała o swoim Synu, który uległ
wypadkowi w Wielkiej Brytanii, 6 lat temu,
a ona stanęła przed decyzją o donacji Jego
narządów. Pani Jola opowiedziała, że wie
iż jej Syn dał nowe życie sześciu osobom
w tym 2,5 letniemu dziecku. Podkreśliła, że
bardzo ważna dla niej jest coroczna informacja, przekazywana listownie o stanie
zdrowia biorców. Ostatnia prezentacja
była najbardziej emocjonująca i wzruszająca dla uczestników
Konferencji o czym świadczyły owacje na stojąco.
Miłym akcentem na zakończenie wszystkich prezentacji było wystąpienie studentek III roku studiów licencjackich Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na
kierunku Pielęgniarstwo, członkiń SKN BeLivers, Klaudii
Smyrek i Karoliny Sobeczek. Przedstawiły one wyniki
badania pilotażowego przeprowadzonego pod kierunkiem
mgr Marty Kotomskiej i dr Tomasza Piątka, z Zakładu
Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Transplantacyjnego i Leczenia
Pozaustrojowego, wśród 93 pielęgniarek i pielęgniarzy związanych ze środowiskiem transplantologicznym pracującym
na blokach operacyjnych, OIT, na oddziałach zabiegowych
i zachowawczych. Tematem był „PREZENTEIZM – niezdrowa nadgorliwość, czyli zjawisko nieefektywnej obecności
w pracy” – w skrócie gdy chorzy pracownicy przychodzą do
pracy. Prezentacja młodych koleżanek była bardzo ciekawa
a jednocześnie ukazała problem nieefektywności w pracy podczas kiedy jesteśmy chorzy i mamy złe samopoczucie. Brawo
dla studentek za wykazanie zainteresowaniem tak trudnym
tematem i wielu z nas nie znanym. Badania będą kontynuowane a wnioski przedstawione w artykule.
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Z WŁÓKNINY
BAWEŁNIANEJ
Bawełna jest jednym z najstarszych surowców na świecie. Ten biodegradowalny
produkt jest naturalnie hipoalergiczny.
Naturalna budowa włókna bawełnianego
Konferencję naukowo-szkoleniową „Rola pielęgniarek
operacyjnych w Zespołach Transplantacyjnych" podsumowali
mgr Iwona Żurecka-Sobczak, przedstawicielka Okręgowej
Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi, Przewodnicząca
Komisji Pielęgniarek Operacyjnych w Okręgowej Izbie
Pielęgniarek i Położnych w Łodzi i Profesor Roman
Danielewicz, a ze strony organizatorów Pani Anna Osińska
PCE, i mgr Marta Kotomska. Organizatorzy podziękowali
studentkom – członkiniom SKN-u „BeLivers” Pielęgniarstwa
Chirurgicznego i Transplantacyjnego za ogromne zaangażowanie w organizację wydarzenia. Mgr Iwona Sobczak podkreśliła znaczenie budowania pozytywnego stosunku
społeczeństwa do medycyny transplantacyjnej. Pani Anna
Osińska zachęcała uczestników spotkania do propagowania
wiedzy na jej temat. Mgr Marta Kotomska i Profesor Roman
Danielewicz wyrazili nadzieję na kontynuację szkoleń w kolejnych regionach Polski.
Przewodnicząca komisji Pielęgniarek Operacyjnych
mgr Iwona Żurecka-Sobczak
Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego i chirurgicznego
oraz mgr Marta Kotomska
Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
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