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Szanowni Państwo!

itam przedwakacyjnie i zapraszam do lektury naszego

W czasopisma. Wakacje i okres urlopowy to czas odpo-

ASTM F 1671, ISO 16604

czynku i wytchnienia od obowiązków zawodowych i codzienności, czas na realizację marzeń zarówno tych zawodowych, jak
i osobistych. Moim marzeniem jest, aby Magazyn Pielęgniarki
Operacyjnej rozwijał się, pomagał w pracy, przybliżał nowoczesne metody operacyjne i na stale zagościł w Państwa
biblioteczkach.

ASTM D 6978

Bardzo doceniam wysiłek naszych Autorów, którzy pracując
zawodowo, mają czas na przygotowanie materiału, aby podzielić się z Państwem swoją wiedzą i doświadczeniem. Zachęcam
wszystkie osoby, do pisania i dzielenia się spostrzeżeniami
z własnej pracy zawodowej.

rękawice odporne na przenikanie wirusów i patogenów
krwiopochodnych

rękawice odporne na przenikanie leków cytostatycznych

EN 455-2, EN 374-2

Proszę o listy i uwagi, propozycje tematów, które szczególnie
Państwa interesują oraz opinie czy warto wracać do przeszłości publikując na łamach np. wspomnienia/porównania, jak
to kiedyś „na operacyjnym” bywało.

rękawice odporne na przenikanie bakterii i grzybów na
poziomie AQL 1.0

Z wyrazami szacunku
mgr Ewa Grabowska

opakowanie slim box

ergonomia przechowywania, wysokość opakowania
perfekcyjnie dopasowana do ułożonych
maszynowo rękawic
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Optymalizację. Zmniejszenie liczby kroków przy obsłudze
urządzeń z centralnym punkcie dotykowym. Dostęp i dwukierunkowość komunikacji z innymi systemami w szpitalu.
Egronomię. Zadowolenie pracowników, łatwość obsługi, czyli
zapewnienie komfortu i bezpieczeństwa.
Praca na optymalnych wskaźnikach przez cały dzień.

Jak widać dzięki zastosowaniu systemów zintegrowanych
wskaźniki zadowolenia zarówno personelu, jak i pacjentów są
znaczące. Poza tym widać jak na pracę wpływają również na
dodatkowe elementy, jak optymalizacja czy ergonomia.

1. Kompleksowa
platforma z najważniejszymi
elementami.

Efekty zastosowania zintegrowanych systemów:
▪▪ REDUKCJA o 93% ponownych wyjazdów w wyniku
integracji z systemami zarządzania sprzętu
▪▪ SKRÓCENIE o 11 min (średnio) konfiguracji sali do
następnego zabiegu
▪▪ ZWIĘKSZENIE o 0,8 roboczogodzin produktywności pracowników sali z urządzeniami, które są szybko
i łatwo kontrolowane

Czas poświęcony na odłączanie i podłączanie przewodów
i kabli, włączanie każdego z osobna urządzenia, ustawianie
parametrów jest czasem bezproduktywnym w znaczeniu właściwej opieki nad pacjentem - Zintegrowana sala operacyjna
rozwiązuje wiele problemów.
Zintegrowana sala operacyjna oznacza poprawę ergonomii,
integracji wyposażenia. Efektywności wykorzystania sali operacyjnej oraz wykorzystania dokumentacji i informacji pochodzącej z samego procesu chirurgicznego, jak i z zewnątrz sali.
Sala operacyjna powinna być tak wyposażona, aby ułatwić
i usprawnić pracę całego zespołu medycznego, by personel
mógł zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi i sobie.
Zapewnienie szybkiego wsparcia serwisowego jest także –
w tej specyficznej pracy – bardzo istotne, a czasem nawet
decyduje o życiu lub śmierci.
Nasze oczekiwania/marzenia to chęć pracy w nowoczesnym,
wyposażonym w dobry i nowoczesny sprzęt, który integruje
środowisko ludzi i technologię.
Mam nadzieję, że materiał pozwolił na zorientowanie się
w bieżących możliwościach dzisiejszej technologii. Jestem
ciekawa ilu z nas ma możliwość pracowania w nowoczesnych
warunkach.
Wszyscy mamy świadomość dzisiejszych ograniczeń i większość aparatury pozostaje w sferze marzeń, ale życzę wszystkim
chociaż części takiego wyposażenia w naszych placówkach,
ponieważ wiele ludzi pracuje na to, żebyśmy się rozwijali technologicznie i doskonalili swoją wiedzę.

Blok i sala operacyjna (cz. 2)
– sala operacyjna zintegrowana
mgr EWA GRABOWSKA

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

Pierwsza na świecie zintegrowana sala operacyjna powstała
w 1992 roku. Sala zintegrowana to pełna doskonałość do której
personel wraz z pracodawcą powinien dążyć! Wyposażanie
takiego środowiska opieki pacjenta wymaga kompleksowej
platformy, która spełnia wszystkie jego indywidualne potrzeby
oraz sprzętu z najważniejszymi elementami zintegrowanej sali.
OŚWIETLENIE
Bardzo ważnym elementem wyposażenia jest niewątpliwie, niezawodne oświetlenie, gwarantujące niezawodność
oraz funkcje dodatkowe, np.:
▪▪ zwiększa elastyczność (pozycjonowanie),
▪▪ zapewnia różne opcje oświetleniowe (regulację mocy
i barwy),
▪▪ ma możliwość dostosowania platformy zawieszenia
(dodania różnych elementów wspomagających zabieg,
np. kamera),
▪▪ jest trwałe / bezawaryjne,
▪▪ lampy chirurgiczne można dostosowywać do własnych
potrzeb oświetleniowych.
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KOLUMNA
ZALETY:
▪▪ zwiększona funkcjonalność (możliwość dodawania elementów)
▪▪ konfigurowalność (elastyczne opcje montażu)
▪▪ uniwersalność i mobilność
Kamery, monitory
▪▪ wsparcie wideo i zasilania (ramiona wideo)
▪▪ ołowiana osłona
▪▪ zewnętrzna obudowa kamery
▪▪ oprogramowanie nawigacyjne
▪▪ montaż monitora
▪▪ stacja dokumentująca
Systemy zintegrowane zapewniają:
▪▪ 80% satysfakcję personelu
▪▪ 89% satysfakcję pacjentów
▪▪ 77% zwiększoną wydajność
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DIAGNOSTYKA
Diagnostyka zapalenia wyrostka robaczkowego może być
zaskakująco trudna ze względu na niejednorodne objawy

Zapalenie wyrostka robaczkowego to najczęstsza choroba,
która przebiega z dolegliwościami bólowymi pochodzącymi
z jamy brzusznej, wymagająca natychmiastowej interwencji chirurgicznej. Szacuje się, że ryzyko wystąpienia tego
schorzenia dotyczy około 6-7% populacji, przy czym współczynniki zachorowalności u obu płci są porównywalne.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem
poddawanym appendektomii
EMILIA ŁĘTOWSKA, NATALIA ŁAZARZ, IZABELA WRÓBLEWSKA
Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

yrostek robaczkowy to cienkie uwypuklenie kątnicy, znanej

W także jako jelito ślepe. Jego długość wynosi około 8-10 cm.

Najczęściej jest zlokalizowany pomiędzy pętlami jelita cienkiego
bądź zwisa do miednicy mniejszej. Rzadziej występuje położenie
zakątnicze, wstępujące lub na kości biodrowej.
Zapalenie wyrostka robaczkowego to najczęstsza choroba,
która przebiega z dolegliwościami bólowymi pochodzącymi
z jamy brzusznej, wymagająca natychmiastowej interwencji
chirurgicznej. Szacuje się, że ryzyko wystąpienia tego schorzenia dotyczy około 6-7% populacji, przy czym współczynniki
zachorowalności u obu płci są porównywalne. Zapalenie to
najczęściej dotyczy dzieci i młodych dorosłych pomiędzy 20
a 30 r.ż. i dotyka około 10 na 10 000 osób rocznie.
O zapaleniu wyrostka robaczkowego (ZWR) mówi się wtedy,
gdy w jego obrębie tworzy się proces zapalny. Dochodzi do niego
w wyniku zamknięcia światła bliższej części wyrostka przez
zbite masy kałowe lub niestrawione resztki pokarmu, najczęściej
nasiona czy pestki. Taka sytuacja sprzyja rozwojowi bakterii, co
prowokuje powstanie zapalenia. Rzadziej zapalenie wyrostka
jest spowodowane przez występowanie pasożytów czy na skutek
zmian nowotworowych toczących się w jelicie grubym.
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SYMPTOMY
Typowym objawem schorzenia jest występowanie silnego,
uogólnionego bólu brzucha, który w początkowej fazie ma
charakter rozlany i ciężki do lokalizacji. Po upływie kilku
godzin umiejscawia się w okolicy prawego dołu biodrowego
(punkt McBurney’a) i nasila przy ruchu. Dodatkowymi objawami są: wysoka leukocytoza, nudności, wymioty, biegunka,
brak apetytu, a także podwyższona temperatura ciała (zazwyczaj nieprzekraczająca 37.5oC) oraz zatrzymanie moczu.
W różnicowaniu schorzenia należy rozważyć czy przedstawiane dolegliwości nie są wynikiem napadu kolki nerkowej,
a w przypadku kobiet patologicznych zmian prawego jajnika
i jajowodu. Istotne jest, by nie lekceważyć żadnych objawów
zgłaszanych przez chorego, ponieważ może się to wiązać
z poważnymi powikłaniami, takimi jak powstanie ropnia okołowyrostkowego czy rozlanego zapalenia otrzewnej, co jest
bezpośrednim zagrożeniem życia pacjenta. Stąd ważne jest jak
najszybsze postawienie prawidłowej diagnozy i niezwłoczne
rozpoczęcie leczenia.

i przebieg schorzenia. Szczególnie ciężko jest postawić trafną
diagnozę u młodszych pacjentów, ponieważ często nie są oni
w stanie opisać występujących dolegliwości. Ze względu na
ich różnorodność najważniejszym elementem w postawieniu
prawidłowej diagnozy jest rzetelnie przeprowadzone badanie
podmiotowe i przedmiotowe. Pierwsze polega na przeprowadzeniu dokładnego wywiadu z chorym lub jego opiekunem
zawierającego pytania dotyczące początku objawów i kolejności ich występowania. Warto zapytać także o przebyte wcześniej
zabiegi oraz choroby współistniejące. Jednak najważniejszym
elementem jest badanie przedmiotowe polegające na ogólnej
ocenie stanu pacjenta, w tym zwrócenie uwagi na jego pozycję,
która w sytuacji zapaleniem wyrostka robaczkowego będzie
wymuszona, z przygięciem ciała chorego do przodu.
Typowym symptomem schorzenia jest objaw Blumberga polegający na pojawieniu się wzmożonego bólu po zwolnieniu
ucisku powłok brzusznych, a także objaw Rovsinga charakteryzujący się występowaniem bólu nad prawym dołem biodrowym przy palpacyjnym badaniu lewego dołu biodrowego.
Badanie chorego można uzupełnić o sprawdzenie objawu
Jaworskiego, który charakteryzuje się występowaniem narastającego bólu podczas opuszczania wyprostowanej prawej
kończyny przy jednoczesnym ucisku prawego dołu biodrowego. Jeżeli ból ponownie zacznie mieć charakter rozproszony, może to świadczyć o rozprzestrzenieniu się procesu
zapalnego, co może wskazywać na zapalenie otrzewnej.
W postawieniu diagnozy pomocne okazują się badania laboratoryjne, takie jak: badanie poziomu leukocytów i granulocy-

Typowym cięciem stosowanym przez operatorów jest cięcie
skośne McBurney’a przebiegające w 1/3 odległości między
przednim górnym kolcem biodrowym a pępkiem
tów oraz stężenia białka ostrej fazy (CRP), a także morfologia
i badanie ogólne moczu. Lekarz może zlecić wykonanie dodatkowych badań obrazowych: USG jamy brzusznej i miednicy
oraz RTG brzucha wykonane w pozycji stojącej.
Zapalenie wyrostka robaczkowego jest najczęstszą przyczyną
tzw. „ostrego brzucha”, a jego operacyjne usunięcie jest rutynowym działaniem, do którego należy odpowiednio przygotować chorego. Błędem jest jednak bagatelizowanie operacji,
ponieważ nie jest to łatwy zabieg, który dodatkowo wiąże
się z możliwością wystąpienia wielu powikłań. W większości przypadków zabieg usunięcia wyrostka jest wykonywany
w trybie ostrodyżurowym, co znacznie utrudnia działania
przedstawicieli ochrony zdrowia. W związku z tym możliwe
jest zazwyczaj jedynie wyrównanie poważnych zaburzeń wodno-elektrolitowych, poziomu glukozy bądź niedokrwistości.
Jeśli jednak operacja odbywa się w trybie planowym pacjent

powinien pozostać na czczo przez co najmniej 6 godzin przed
zabiegiem, a bezpośrednio przed nim powinien wziąć kąpiel
i usunąć nadmiar owłosienia z okolicy prawego podbrzusza.
ZABIEG
Appendektomia jest najczęściej przeprowadzana w znieczuleniu ogólnym (dużo rzadziej w przewodowym), które polega
na podaniu środka znieczulającego do kanału rdzenia kręgowego, aby znieść czucie jedynie w dolnej części ciała. Leczenie
rozpoczyna się od wyrównania równowagi wodno-elektrolitowej oraz podania antybiotyków (amoksycylina, cefotaksym,
metronidazol, cyprofloksacyna).
Wyróżnia się dwie dopuszczalne metody wykonania tego
zabiegu. Pierwszą jest laparotomia, czyli appendektomia klasyczna, podczas której dochodzi do otwarcia powłok brzusznych. Jest to zabieg inwazyjny, ale stosunkowo bezpieczny,
który umożliwia dodatkowo ocenę stanu innych narządów
jamy brzusznej.
Drugą metodą jest appendektomia laparoskopowa, która jest
dużo mniej inwazyjna, a wykonywane nacięcie jest znacznie
mniejsze (ok. 1 cm). Pozwala to na skrócenie czasu hospitalizacji i znacząco zmniejsza ryzyko ewentualnych powikłań. Bez
względu na to, którą metodę wybierze chirurg, jej celem jest
potwierdzenie diagnozy i usunięcie wyrostka robaczkowego
objętego stanem zapalnym.
Typowym cięciem stosowanym przez operatorów jest cięcie
skośne McBurney’a przebiegające w 1/3 odległości między
przednim górnym kolcem biodrowym a pępkiem. Chirurg
wyłania kątnicę przez powłoki brzuszne i oddziela kleszczykami wyrostek robaczkowy od krezeczki. Następnie podwójnie
podwiązuje tętnicę wyrostka. Po wyizolowaniu tkanki miażdży jej podstawę przy pomocy kleszczyków, a poniżej miejsca
zmiażdżenia zakłada szew kapciuchowaty. Następnie odcina
wyrostek za pomocą noża, a kikut joduje i wgłębia w światło
jelita przy pomocy pęsety anatomicznej. Przed zamknięciem
otrzewnej i powłok brzusznych zawiązuje szew kapciuchowy
i dodatkowo zabezpiecza go drugim. Jeżeli wyrostek był otoczony ropą operator podejmuje decyzję o pozostawieniu
drenu w otrzewnej.
Czas trwania zabiegu jest bardzo zróżnicowany, ponieważ
jest on zależny od wagi i stanu pacjenta, położenia i wielkości wyrostka robaczkowego, a także od doświadczenia chirurga przeprowadzającego operację. Po zakończonym zabiegu
pacjent zostaje przewieziony na salę wybudzeń, a po odzyskaniu świadomości wraca na salę chorych. W szczególnie
ciężkich przypadkach niezbędny jest kilkudniowy pobyt na
oddziale intensywnej terapii.
PO ZABIEGU
Po wybudzeniu chory może odczuwać ból w obrębie brzucha,
nudności i zaburzenia koncentracji, co natychmiast powinno
zostać zgłoszone personelowi. Objawy te nie powinny się
jednak utrzymywać dłużej niż kilka godzin po operacji.
Zalecenia po zabiegu są dobierane indywidualnie do pacjenta
i jego stanu. Zazwyczaj choremu nie wolno wstawać z łóżka
do czasu, aż lekarz na to nie zezwoli. W pierwszej i drugiej
dobie po operacji pacjent otrzymuje płyny i stosuje ścisłą
dietę do czasu powrócenia prawidłowej perystaltyki jelit. Po
jej powrocie można zastosować dietę oszczędzającą, w której
należy unikać smażonych, tłustych potraw oraz wzdymają5

cych produktów. Dodatkowo przez pierwsze doby po operacji
należy zastosować rehabilitację polegającą na wykonywaniu
w łóżku ćwiczeń przeciwzakrzepowych. Wspomagają one krążenie krwi i minimalizują ryzyko powstawania zakrzepów.
Po kilku dniach można wprowadzić krótkie spacery i bierne
ćwiczenia mięśni brzucha. Jednak wszelkie stosowane ćwiczenia muszą być skonsultowane z lekarzem bądź fizjoterapeutą.

W całym procesie opieki nad chorym dużą rolę odgrywa
pielęgniarka, która, jako członek zespołu terapeutycznego,
bierze czynny udział w diagnostyce, leczeniu i pielęgnacji
pacjenta.
Jeżeli wyrostek został usunięty metodą laparoskopową, czas
hospitalizacji i powrotu do zdrowia jest znacznie krótszy, bo
wynosi ok. 2-3 dni. Po zabiegu wykonanym metodą tradycyjną konieczne jest zastosowanie antybiotykoterapii, aby
nie doszło do zakażenia rany pooperacyjnej, stąd też pobyt
w szpitalu może nieznacznie się wydłużyć. Najczęściej chorzy
są wypisywani ze szpitala w 3-4 dobie po operacji, a po 7-10
dniach usuwa się szwy skórne.
Po powrocie do domu pacjent powinien zwracać uwagę na
wygląd rany pooperacyjnej i zgłosić się do lekarza w przypadku wystąpienia takich objawów, jak: zaczerwienienie wokół
rany, krwawienie, podwyższona temperatura ciała, zatrzymanie stolca czy ból brzucha. W okresie 2 tygodni po zabiegu
chory powinien unikać spożywania alkoholu, podnoszenia
ciężkich przedmiotów i prowadzenia pojazdów mechanicznych. Pełną sprawność fizyczną osiąga się już po kilku dniach
od operacji, jednak przez okres 3 miesięcy pacjent powinien
unikać ciężkiego wysiłku fizycznego, co ma na celu uniknięcie
rozwinięcia się przepukliny pooperacyjnej. Po tym czasie nie
ma konieczności przestrzegania szczególnych zaleceń, należy
jednak pamiętać, aby zgłaszać lekarzowi fakt przebycia operacji, szczególnie w przypadku pojawiającego się bólu brzucha.

W całym procesie opieki nad chorym dużą rolę odgrywa pielęgniarka, która, jako członek zespołu terapeutycznego, bierze
czynny udział w diagnostyce, leczeniu i pielęgnacji pacjenta.
Wysoki poziom jej wiedzy oraz wszechstronność, a także profesjonalizm w działaniu pozwalają jej na opracowanie indywidualnego planu działania dla konkretnego podopiecznego.
Praca pielęgniarki polega na sprawowaniu holistycznej opieki
nad chorym i zaczyna się od przeprowadzenia badania fizykalnego, pobrania materiału do badań czy przygotowania sali
operacyjnej, a kończy na asystowaniu chirurgowi przy zabiegu.
Przez cały ten okres czuwa nad pacjentem, kontrolując jego
parametry życiowe, obserwując w kierunku pojawienia się
niepokojących objawów i podając leki na zlecenie lekarza.
Do zadań pielęgniarki należy także kontrola i zmiana opatrunku z zachowaniem zasad aseptyki oraz obserwacja rany
w kierunku wystąpienia niepożądanych objawów. Jeżeli został
założony dren należy dodatkowo sprawdzać jego zawartości.
Odpowiednie przygotowanie pozwala jej także na prowadzenie ćwiczeń przeciwzakrzepowych i oddechowych już
w dniu zabiegu i pionizowanie pacjenta, o ile nie ma do tego
przeciwwskazań.
Ważnym aspektem pracy pielęgniarki na każdym etapie hospitalizacji jest edukacja podopiecznego, która powinna odbywać
się od momentu przyjęcia do szpitala. Właściwe przygotowanie teoretyczne i praktyczne wpływa na obniżenie poziomu
lęku chorego i zwiększa prawdopodobieństwo zakończenia
procesu leczenia powodzeniem. Podstawą działania jest
wyjaśnienie choremu na czym będzie polegał zabieg, jakie
są jego konsekwencje, a także rozwianie wszelkich wątpliwości pacjenta. Gdy chory będzie gotowy do powrotu do domu,
pielęgniarka powinna go poinstruować w jaki sposób pielęgnować ranę i na jakie niepokojące objawy należy zwracać
szczególną uwagę.

Mercator Medical wyłączny dystrybutor
rękawic iNtouch® w Polsce
Rękawice chirurgiczne iNtouch® to
wynik wielu lat intensywnych badań,
których celem było zaspokojenie potrzeb
pracowników opieki zdrowotnej.
Dzięki ścisłej współpracy z chirurgami
i zrozumieniu ich potrzeb, możliwe było
stworzenie rękawic klasy premium
o najlepszych parametrach.
Dostosowanie produktów do
wymagań przeprowadzanych procedur
medycznych zaowocowało stworzeniem
szerokiej gamy specjalistycznych
rękawic o parametrach odpowiadających
najlepszym markom rękawic
chirurgicznych dostępnych na rynku.
Liczymy na to, że dzięki naszym staraniom
rękawice iNtouch® na stałe zagoszczą
w polskich szpitalach, ciesząc się
uznaniem personelu.
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Dlaczego warto wybrać rękawice klasy premium?

OPAKOWANIE FOLIOWE
Czyste, bezwłókniste (niepylące)
otwieranie, duża szczelność zgrzewu.

PROSTA IDENTYFIKACJA
Oznaczenie serii na mankiecie umożliwia
skuteczne monitorowanie jakości wyrobu.

BEZPIECZEŃSTWO I WYGODA
ZAKŁADANIA
Bezproblemowe zakładanie na mokre
dłonie i natychmiastowe wykrywanie
przebić podczas użytkowania.

NISKI POZIOM ENDOTOKSTYN
Kontrola otoczenia umożliwia zachowanie
apirogennych właściwości produktów.

UNIKATOWY KSZTAŁT
Idealne dopasowanie i zwiększony
komfort użytkowania

BARIERA OCHRONNA

DLACZEGO RĘKAWICE
INTOUCH® SĄ WYJĄTKOWE?

Potwierdzona integralność ochrony, dzięki
rygorystycznym badaniom przy dopuszczeniu do obrotu na poziomie AQL 0,65 przy
100% kontroli.

LOW ENDOTOXIN
NON-PYROGENIC

tora jedynego kryterium oceny w tym zakresie. Zdarzają się
bowiem pomyłki w liczeniu i zgłoszenia nieprawidłowej liczby
jako prawidłowej. Rozstrzygającym w ustaleniu rozpoznania, jest badanie radiologiczne, wykonywane przenośnymi
aparatami rentgenowskimi o dużej rozdzielczości. Niektórzy
autorzy sugerują, aby w przypadku wysokiego ryzyka pozostawienia ciała obcego przeprowadzić jeszcze na bloku operacyjnym kontrolę radiologiczną, niezależnie od liczenia materiału
operacyjnego i narzędzi chirurgicznych przez pielęgniarki
operacyjne. Może to wprawdzie zmniejszyć częstość pozostawiania ciał obcych po operacji, należy jednak uwzględnić ryzyko wynikające z ekspozycji chorych na dodatkowe
napromienianie.
Należy podkreślić, że zapobieganie pozostawieniu narzędzia chirurgicznego wymaga skojarzonego postępowania
polegającego na analizie i uaktualnianiu procedur liczenia, eliminowaniu błędów w liczeniu, wyłanianiu chorych
obciążonych większym ryzykiem oraz usprawnieniu sposobów komunikacji między chirurgami i pielęgniarkami
operacyjnymi.
Piśmiennictwo:

▪▪ wymiana personelu w czasie trwania zabiegu operacyjnego,
▪▪ nieoczekiwane zamiany podczas operacji,
▪▪ niedostateczna komunikacja pomiędzy poszczególnymi
członkami zespołu operacyjnego,
▪▪ oddelegowanie pielęgniarki pomagającej do innych
czynności służbowych,
▪▪ nieprawidłowa procedura liczenia narzędzi.

Kontrola instrumentarium na bloku operacyjnym
dr n. zdr. EWA ZAMOJSKA-KOŚCIÓW

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego

ielęgniarstwo operacyjne to jedna z najbardziej wymagających dziedzin, wiążąca się z koniecznością wypracowania przez pielęgniarki odporności psychicznej oraz
ciągłego poszerzania zakresu swoich umiejętności. Praca pielęgniarki operacyjnej wiąże się z ogromnym stresem, wynikającym często z wielogodzinnej koncentracji i stałej uwagi
podczas zabiegu operacyjnego.

P

ważne jest aby operator umożliwił pielęgniarce instrumentującej i pomagającej dokładne i rzetelne przeliczenie oraz
sprawdzenie liczby materiału opatrunkowego i narzędzi
użytych do zabiegu operacyjnego.
Jednym z kluczowych elementów zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi jest procedura liczenia instrumentarium
i materiału operacyjnego. Do niezamierzonego pozostawienia
ciała obcego (retained foreign objects – RFO) w ciele pacjenta
podczas zabiegów operacyjnych dochodzi niezwykle rzadko
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(najczęściej podczas zabiegów chirurgicznych i ginekologicznych). Są to zazwyczaj bawełniane kompresy, setony serwety
chirurgiczne ale również narzędzia. Pozostawienie narzędzi chirurgicznych w ciele pacjenta jest jedną z najtrudniejszych sytuacji
w karierze zawodowej pielęgniarki operacyjnej i jednocześnie
może spowodować groźne konsekwencje dla pacjenta.
W światowym piśmiennictwie istnieją jedynie pojedyncze
publikacje o pozostawieniu narzędzi chirurgicznych w jamach
ciała. W polskim dotychczas brak jest doniesień o takich zdarzeniach, natomiast są one przedmiotem coraz częstszych
roszczeń prawnych. W Stanach Zjednoczonych pozostawianych jest około 1500 ciał obcych w ciągu roku. Część publikacji podaje, że ryzyko pozostawienia ciała obcego wzrasta
u pacjentów otyłych oraz podczas operacji wykonywanych
z przyczyn urazowych (masywne krwawienie) i nagłych
wymagających użycia wielu narzędzi chirurgicznych i znacznej ilości materiału dodatkowego z gazy. Do czynników ryzyka
należy również:

Jak wynika z piśmiennictwa fachowego, nawet śródoperacyjne potwierdzenie zgodności materiału operacyjnego
i narzędzi chirurgicznych nie zabezpiecza w pełni przed
pozostawieniem ciała obcego. Dlatego też wyjątkowo ważne
jest aby operator umożliwił pielęgniarce instrumentującej
i pomagającej dokładne i rzetelne przeliczenie oraz sprawdzenie liczby materiału opatrunkowego i narzędzi użytych
do zabiegu operacyjnego. Na czas liczenia powinno się przerwać czynności, które nie są konieczne aby nie rozpraszać
pielęgniarek operacyjnych oraz upewnić się, że stan narzędzi
i materiału opatrunkowego jest zgodny. Większość pozostawionych ciał obcych dotyczy jamy brzusznej – 74% oraz klatki
piersiowej – 11%. Jak wynika z doniesień, niezamierzone
pozostawienie ciała obcego wymaga ponownych zabiegów
operacyjnych w 70% przypadków i związane jest z poważnymi
konsekwencjami oraz szeregiem powikłań, a śmiertelność
może sięgać 35%. Badania potwierdzają, że wśród wszystkich
pozostawionych ciał obcych, narzędzia chirurgiczne stanowią
5,21%. Główną metodą zapobiegania pozostawieniu narzędzi
jest procedura dotycząca sposobu liczenia instrumentarium.
Zaleca się liczenie:
▪▪ przed zabiegiem, aby ustalić stan wyjściowy,
▪▪ przed rozpoczęciem zamykania rany operacyjnej,
▪▪ podczas zszywania skóry lub pod koniec zabiegu,
▪▪ w każdej wolnej chwili powinny to robić zarówno pielęgniarka operacyjna uczestnicząca w zabiegu, jak i pielęgniarka pomagająca wspierająca ją na sali operacyjnej.
Ważne jest, aby potwierdzenie zgodności narzędzi i materiału przez pielęgniarki operacyjne nie stanowiło dla opera-
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OPUS12 Scientist2008; 2: 1-8.
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2017; 5 (1): 97-100.
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Przeszczepienie twarzy
prof. ŁUKASZ KRAKOWCZYK, dr n. med. JANUSZ WIERZGOŃ, IRENA KAŃTOCH, BARBARA OWCORZ
Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii, Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

WSTĘP
Chirurgia rekonstrukcyjna i mikronaczyniowa obejmuje szereg
złożonych i często wieloetapowych technik odtwarzających
struktury tkanek miękkich, kości, naczyń i nerwów. Celem
takich zabiegów operacyjnych jest uzyskanie efektów: anatomicznego, topograficznego, czynnościowego i estetycznego,
najbardziej zbliżonych do warunków fizjologicznych.

Odtworzenie złożonego kostno-chrzęstno-miękkotkankowego kompleksu nosa, prawidłowego kształtu i koloru
czerwieni wargowej czy prawidłowego konturu kącika ust
wciąż są dla chirurga rekonstrukcyjnego jednym z najtrudniejszych wyzwań.
W mikrochirurgii zdefiniowano i zbadano przydatność już
kilkudziesięciu płatów wolnych (pobranych z odległych okolic
ciała), które można rutynowo wykorzystać na potrzeby zaplanowanych zabiegów rekonstrukcyjnych. Pomimo licznych zalet
klasycznych płatów mikronaczyniowych nadal brak idealnych
kombinacji płatów, których indywidualnie modyfikowana charakterystyka zapewniłaby uzyskanie najlepszych efektów funkcjonalnych i estetycznych w rekonstrukcji twarzy. Odtworzenie
złożonego kostno-chrzęstno-miękkotkankowego kompleksu
12

nosa, prawidłowego kształtu i koloru czerwieni wargowej czy prawidłowego konturu kącika ust wciąż są dla chirurga rekonstrukcyjnego jednym z najtrudniejszych wyzwań.
Najczęściej stosuje się wieloetapowe złożone operacje,
obejmujące płaty wolne, prelaminowane płaty promieniowe
łączone z nieunaczynionymi przeszczepami chrząstki ucha
lub żebra, dodatkowo pokrywane rotacyjnymi płatami czołowymi. Bardzo trudna technika wytwarzania tych kompleksów,
wysoka precyzja, łączny czas wszystkich procedur chirurgicznych – niejednokrotnie przekraczający cztery lata, oraz trudny
do przewidzenia ostateczny efekt funkcjonalno-estetyczny skłoniły do poszukiwania takich rozwiązań, które umożliwią lepiej,
prościej i szybciej odtworzyć elementy anatomiczne twarzy.
Takim rozwiązaniem wydaje się być częściowy lub całkowity
przeszczep twarzy.
Dzięki wprowadzaniu nowoczesnych technik chirurgii
rekonstrukcyjnej i mikronaczyniowej do standardów postępowania i leczenia schorzeń chirurgicznych pojawia się szansa
przeprowadzenia pierwszego w Polsce przeszczepu twarzy. Jego
podjęcie uzasadnia to, że dla niektórych osób ze zdeformowanymi twarzami (rozległe oparzenia termiczne, elektryczne,
choroby uwarunkowane genetycznie, np. nerwiakowłókniakowatość, nie ma innej możliwości skutecznego leczenia. Ponieważ
całkowita powierzchnia twarzy to ok. 700 cm2, z żadnej oko-

licy ciała nie można pobrać tak dużego fragmentu skóry, który
pokryłby całą twarz, odtworzył usta, nos, policzki i powieki,
a przede wszystkim przywrócił prawidłową funkcjonalność
i estetykę. Największy wolny płat możliwy do pobrania to zaledwie 60% powierzchni twarzy, a brak możliwości jego reinerwacji oraz inny niż u biorcy kolor skóry nie spełniają standardów
dzisiejszej chirurgii rekonstrukcyjnej.
Z technicznego punktu widzenia przeszczepy twarzy można
podzielić na pełne i częściowe. Z uwagi na małą liczbę tego typu
zabiegów wykonanych na świecie nazewnictwo to zostało wprowadzone arbitralnie. Obecnie, jako pełny przeszczep twarzy
kwalifikuje się przeniesienie tkanek miękkich wszystkich trzech
kompletnych pięter twarzy wraz ze stelażem kostno-chrzęstnym piętra środkowego i przednią częścią żuchwy. Rodzaj
struktur naczyniowo nerwowych może być różny i nie wpływa
na nazewnictwo. Zawartość oczodołów nie wchodzi w skład
przeszczepu. Tym samym każda allotransplantacja o mniejszej niż wspomniana rozległości w zakresie tkanek miękkich
lub stelaża, kwalifikowana jest, jako częściowa. Istnieje szereg
wariantów allotransplantacji częściowych w zależności od rozległości uszkodzenia struktur biorcy. Zastosowanie określonego
typu transplantacji wiąże się z koniecznością rozwiązania każdorazowo odmiennych problemów technicznych wynikających
z różnej anatomii każdego przeszczepu oraz założeń zespołu
operującego. Problemy te obejmują m.in. odpowiedni dobór
kształtu fragmentu(ów) kostnego(ych), innerwację czuciową
i ruchową (w tym aparatu ochronnego oka), odtworzenie uzębienia, uzyskanie funkcji żucia, połykania i mowy, odtworzenie
dróg oddechowych, kwestie naczyniowe, kwestie immunologiczne, i wreszcie kwestie tożsamości biorcy.
W Centrum Onkologii-Instytut im. Marii SkłodowskiejCurie oddział w Gliwicach przeprowadzono pierwsze w Polsce
allogeniczne przeszczepy twarzy i narządów szyi. Do tej
pory zespoły operacyjne Kliniki Chirurgii Onkologicznej
i Rekonstrukcyjnej przeprowadziły ponad trzy tysiące zabiegów
rekonstrukcyjnych pry użyciu wolnych płatów mikronaczyniowych, jednak w niektórych przypadkach u pacjentów po rozległych urazach twarzoczaszki, ze względu na wiele składowych
(to jest wielkość przeszczepu, rodzaj tkanek, jak i ich funkcjonalność) umożliwiających przeprowadzenie takiego zabiegu jak
rekonstrukcja twarzy bądź narządów szyi możliwe jest jedynie
z tkanek allogenicznych. Ze względu na konieczność kwalifikacji chorych po rozległych urazach termicznych, chemicznych
regionu głowy i szyi do przeszczepu twarzy, wielonarządowej
allotransplantacji narządów szyi oraz istniejące możliwości do
ich przeprowadzenia zostały wdrożone odpowiednie procedury organizacyjne dotyczące zespołów specjalistów różnych
dziedzin medycyny a w szczególności zespołów operacyjnych.
Innowacyjność oraz stopień trudności w/w zabiegów wymagała
odpowiedniego przygotowania również zespołu pielęgniarek
operacyjnych.
Ułożenie pacjenta
Na plecach z odwiedzionymi o 45-80° ramionami.
Znieczulenie
Ogólne dotchawicze lub dożylne (patrz rozdział „Znieczulenie”).
Obłożenie
Jednorazowe, typowe dla zabiegów regionu głowy i szyi.
Zestawy narzędzi i sprzęt dodatkowy – tab.1-5

ETAPY PRZEPROWADZENIA PROCEDURY
PRZESZCZEPIENIA TWARZY
Transport dawcy do miejsca wykonania przeszczepienia
Z uwagi na nieznany jak do tej pory możliwy czas niedokrwienia wieloelementowego kompleksu tkanek pobranej twarzy oraz
narządów szyi, za zgodą Poltransplantu oraz Krajowej Rady
Transplantacyjnej dawca w każdym przypadku zostaje przetransportowany do naszego ośrodka. Zabieg pobrania twarzy
oraz jej przeszczepienie odbywają się równocześnie na dwóch
salach operacyjnych. Na potrzebę przeprowadzenia tych zabiegów zostały wyznaczone w gotowości dwa zespoły pielęgniarek
operacyjnych. Przez koordynatora bloku operacyjnego stworzono odpowiedni grafik gotowości.
Tabela 1. Zestaw do pobrania przeszczepu

Zestaw do pobrania przeszczepu
1) maczak
2) haki – Langenbecka małe
3) haki– 2 zębne średnie
4) haki – 2 zębne małe
5) hak automat mały – rozwieracz Weitlainera
6) hak – jednozębny ostry
7) hak– jednozębny tępy
8) linijka
9) ssak
10) trzonek
11) kleszczyki – Chappi
12) preparator mały – Overholt 16 cm.
13) kleszczyki naczyniowe – Mosquito większe 14 cm
14) kleszczyki naczyniowe– Mosquito małe 12 cm
15) kleszczyki naczyniowe – Pean 14 cm
16) kleszczyki naczyniowe – Pean proste 18 cm
17) spinaki do serwet – Backhaus
18) pensety – chirurgiczne szerokie Adson
19) penseta – anatomiczna szeroka Adson
20) pensety z gumką
21) imadło – delikatne
22) imadło – średnie
23) nożyczki Mayo
24) nożyczki preparacyjne
25) nożyczki preparacyjne – precyzyjne Metzenbaum 16 cm
26) nożyczki preparacyjne – złote krótkie 16 cm

Przygotowanie dawcy do pobrania twarzy
W momencie pojawienia się dawcy organów zespół instrumentariuszek składający się z ośmiu pielęgniarek, rozpoczyna
przygotowania do zabiegu operacyjnego – pobrania wielonarządowego. Na dwóch równoległych salach operacyjnych, po
cztery instrumentariuszki, okresowo rotujące się (dwie instrumentujące – „czyste” i dwie pomagające – „brudne”) przy13

gotowują instrumentarium oraz odpowiedni sprzęt niezbędny
do pobrania, oraz przeszczepienia narządu. Instrumentariuszki
oraz pielęgniarki pomagające, kompletują potrzebne w tym dniu
instrumentarium, środki opatrunkowe, materiały szewne, obłożenia pola operacyjnego – jednorazowe pakiety, fartuchy operacyjne, rękawice, ssaki oraz podpórki do ciała umożliwiające
odpowiednie ułożenie ,,dawcy” i ,,biorcy”. Konieczne jest także
przygotowanie aparatów do elektrokoagulacji oraz mikroskopu.

Zdjęcie nr 1. Zestaw do pobrania twarzy

Zdjęcie nr 2. Doppler do oceny i identyfikacji naczyń

Zdjęcie nr 3. Klipsy naczyniowe różnych rozmiarów

Zdjęcie nr 4. Narzędzia mikrochirurgiczne

Instrumentariuszki rozpoczynają pracę około 40 minut przed
rozpoczęciem zabiegu operacyjnego. Na sali, na której odbywa
się pobranie twarzy dawcy, pielęgniarka operacyjna instrumentująca przygotowuje stoliki Mayo z narzędziami chirurgicznymi
oraz stoliki dodatkowe (tabela 1). Instrumentarium składa się
z narzędzi do pobrania tkanek miękkich, kostnych oraz narzędzi mikrochirurgicznych. Niezbędne jest przygotowanie róż14

nych wielkości klipsów naczyniowych, Dopplera oraz jałowego
pojemnika z zimną solą fizjologiczną, przeznaczonego do przeniesienia na drugą salę pobranego narządu.
Pielęgniarki pomagające na obu salach operacyjnych, poza oczywistą pomocą pielęgniarce instrumentującej odpowiedzialne są
za rzetelne prowadzenie dokumentacji medycznej oraz zapewnienie sprawnej pracy całego zespołu operacyjnego. Zespół
instrumentariuszek sali dawcy szybko i sprawnie zabezpiecza
swoje instrumentarium, jednocześnie umożliwiając wejście
kolejnym zespołom transplantacyjnym, które dokonują pobrania kolejnych narządów do przeszczepienia. Praca zespołu sali
dawcy kończy się z chwila przekazania odpowiednio przygotowanych zwłok poza blok operacyjny. W celu godnego pochówku
dawcy po miejsce po pobraniu twarzy zaopatruje się silikonową
maska, indywidualnie przygotowywaną przez techników plastyków. Biorąc pod uwagę charakter pracy, ważne jest aby zespół
instrumentariuszek pracujący na sali dawcy miał w sobie dużą
odporność psychiczną i umiejętność radzenia sobie ze stresem.
Chirurgiczne etapy przeprowadzenia procedury pobrania
twarzy od zmarłego dawcy.
I. Procedury przygotowawcze
1. Zaplanowanie obszaru pobrania tkanek twarzy dawcy
będącego precyzyjnym lustrzanym odbiciem powierzchni
ubytku twarzy biorcy:
a) wykonanie obrysu powłoki skórnej (projektowanie linii
cięć skórnych),
b) oznaczenie linii przecięcia struktur chrzęstnych nosa,
c) oznaczenie obustronnego przebiegu naczyń twarzowych
przy użyciu ręcznego Dopplera oraz miejsc lokalizacji
gałęzi brzeżnych nerwów twarzowych, oraz nerwów
bródkowych,
d) oznaczenie linii cięcia śluzówki przedsionka jamy ustnej.
Wykonanie tego etapu odbywa się z wykorzystaniem przedoperacyjnych seryjnych zdjęć twarzy biorcy, na której oznaczono
obszar resekcji zmienionych tkanek będący naturalną matrycą
dla kształtu i wielkości przeszczepu, oraz ewentualnych zmian
linii cięć skórnych twarzy biorcy wykonywanych śródoperacyjnie i przekazywanych drogą elektroniczną, co w precyzyjny
sposób pozwoli na dokładne odwzorowanie powierzchni
powłoki skórnej. Oznaczenie linii cięć wykonuje się przy użyciu
niezmywalnych flamastrów niedrażniących skórę.
2. Ułożenie chorego oraz przygotowanie pola operacyjnego.
Polega na wygięciu odcinka szyjnego kręgosłupa powodującego
pozycjonowanie głowy dawcy pod kątem 30-45 stopni oraz stabilizacja tej pozycji, co umożliwia korzystny dostęp do struktur
naczyniowo nerwowych obustronnych okolic podżuchwowych
i ułatwia precyzyjną ich identyfikację oraz preparowanie.
Przygotowanie pola operacyjnego – 3 krotna dezynfekcja jamy
ustnej oraz jamy nosowej przy użyciu preparatu Octanisept oraz
stabilizacja i zabezpieczenie drożności drogi oddechowej (rurka
intubacyjna), 1-krotna dezynfekcja powłoki skórnej twarzy i szyi
przy zastosowaniu preparatu Prevacare (Dodosept), a następnie
dwukrotna dezynfekcja powłoki skórnej twarzy i szyi z zastosowaniem preparatu Dodosept C.
Zabezpieczenie sterylności szerokiego pola operacyjnego przy
użyciu jednorazowych prześcieradeł operacyjnych oraz samoprzylepnych obłożeń. Czas procedury przygotowawczej nie
powinien przekroczyć 40 min.

II. Kolejność czynności chirurgicznych
1. Cięcia powłok skórnych oraz tłuszczowej tkanki
podskórnej:
a) atraumatyczne cięcia skórne wykonywane wzdłuż wyznaczonych w etapie przygotowawczym linii przy użyciu
ostrzy nr. 15 w płaszczyźnie prostopadłej do powłoki
skórnej twarzy. Hemostaza przy użyciu koagulacji bipolarnej oraz automatycznych klipsów naczyniowych,
b) przecięcie tkanki podskórnej oraz hemostaza identyczne
jak w przypadku powłoki skórnej,
c) identyfikacja powierzchni mięśniowej środkowego i dolnego piętra twarzy oraz okolicy podżuchwowej szyi.
2. Opracowanie struktur mięśniowych i chrzęstnych:
a) identyfikacja poszczególnych mięśni mimicznych obu
stron środkowego i dolnego piętra twarzy oraz w okolicy
podżuchwowej mięśnia szerokiego szyi z następowym ich
symetrycznym przecięciem (mięśnie mimiczne przecinane z marginesem 1-1.5 cm większym niż uprzednio
przecięta powłoka skórno-podskórna, ze szczególnym
uwzględnieniem mięśnia okrężnego ust i zaoszczędzeniem ruchowych gałęzi nerwów twarzowych) oraz
następowa hemostaza. Obustronne oznaczenie poszczególnych mięśni przy użyciu kolorowych znaczników (nici,
gumki),
b) identyfikacja powierzchni chrząstek nosa, oraz ich przecięcie z marginesem 2-3 mm większym niż margines
warstwy skórnej. Kolejność ich przecięcia: nasada nosa,
ściany boczne, przewody nosowe, skrzydełka, słupek.
3. Etap wewnątrzustny – opracowanie przedsionka jamy
ustnej oraz wargi górnej i dolnej:
a) oznaczenie linii cięcia powierzchni śluzówkowej 1,5-2 cm
od poziomu czerwieni wargowej,

b) identyfikacja obustronnych ujść przewodów ślinianek
przyusznych,
c) cięcie śluzówki oraz warstwy podśluzowej prostopadle do
powierzchni wewnętrznej wargi górnej i dolnej,
d) identyfikacja uprzednio przeciętej warstw mięśniowej oraz
połączenie linii cięć warstwy wewnątrz– i zewnątrzustnej.
4. Oddzielenie przeszczepu w okolicy środkowego i dolnego
piętra twarzy:
a) ocena brzegów poszczególnych warstw tkankowych
alloprzeszczepu,
b) ponowna kontrola hemostazy.
5. Identyfikacja i opracowanie struktur naczyniowo nerwowych okolicy podżuchwowej oraz żuchwowej:
a) przecięty w pkt. 2 mięsień szeroki szyi otwiera poprzeczną
warstwę w której następuje identyfikacja obustronnych naczyń twarzowych (o pionowym przebiegu) oraz
gałęzi brzeżnych nerwu twarzowego (o poprzecznym
przebiegu),
b) obustronne preparowanie naczyń twarzowych na odcinku
dystalnym 4-5 cm bez ich przecinania, oraz przygotowanie światła naczyń do poszczególnych mikrozespoleń
(usunięcie przydanki na odcinku ok. 1 cm, mechaniczne
rozszerzenie światła tętnic i żył),
c) obustronne preparowanie gałęzi brzeżnych nerwu twarzowego na odcinku dystalnym 3-4 cm z ich następowym
opracowaniem pod kątem mikrozespoleń, przecięciem
i oznaczeniem kolorowym znacznikiem,
d) identyfikacja obustronnych nerwów bródkowych i ich
następowe przecięcie na poziomie otworów bródkowych
i ich oznaczenie.
6. Przygotowanie przeszczepu do odcięcia i jego odcięcie:
a) zewnętrzne płukanie powierzchni przeszczepu przy
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użyciu roztworu soli fizjologicznej oraz następowa ostateczna hemostaza przy użyciu koagulacji bipolarnej oraz
klipsów naczyniowych,
b) opis kolejno oznaczonych struktur mięśniowych, naczyniowych oraz nerwowych,
c) przecięcie lewej tętnicy twarzowej, zamknięcie zaciskiem mikronaczyniowym prawej z następowym płukaniem płata roztworem heparyny w celu potwierdzenia
obustronnego przepływu tętniczo-żylnego oraz oceny
wydolności połączeń naczyniowych strony lewej i prawej,
d) odcięcie prawej tętnicy twarzowej oraz obustronnych żył
twarzowych i właściwe oddzielenie przeszczepu.
7. Procedury dodatkowe:
a) identyfikacja lewego nerwu usznego wielkiego na odcinku
długości 8 cm, jego atraumatyczne preparowanie, odcięcie i przeniesienie do naczynia wypełnionego roztworem
soli fizjologicznej w temperaturze 4-8 stopni Celsjusza.
W przypadku ewentualnego napięcia zespolenia gałęzi
brzeżnych nerwów twarzowych lub bródkowych ww.
nerw umożliwi wydłużenie drogi nerwowej i pozwoli na
beznapięciowe wykonanie mikrozespolenia;
b) pobranie w sposób klasyczny lewego wolnego skórnego płata
promieniowego o wymiarach 4x5 cm na szypule naczyń promieniowych długości ok. 10 cm, który, po odcięciu szypuły
jest poddany perfuzji roztworem heparyny i podobnie do
pobranego nerwu usznego wielkiego zostaje umieszczony
w naczyniu wypełnionym roztworem soli fizjologicznej
w temperaturze 4-8 stopni Celsjusza;
c) identyfikacja, wypreparowanie oraz pobranie żyły odpromieniowej, która w analogiczny sposób opisany w pkt. a)
pozwoli na ewentualne przedłużenie naczyń twarzowych
w przypadku deficytu ich długości. Postępowanie po
odcięciu żyły jest analogiczne do postępowania z płatem
promieniowym.

Tabela 2. Zestaw do wszywania przeszczepu

Zestaw do zespolenia staplerowego naczyń
1) haki Langenbecka
2) haki ostre
3) szpatułka
4) ssak
5) kleszczyki preparacyjny – Overholt 20 cm
6) kleszczyki naczyniowe – Pean 14 cm
7) kleszczyki naczyniowe – Peany 16 cm
8) kleszczyki naczyniowe – Mosquito 14 cm
9) kleszczyki naczyniowe – Mosquito 12 cm
10) kleszczyki – prosta Kochera 18 cm
11) kleszczyki – naczyniowe Pean prosty 18 cm
12) imadła średnie
13) imadła delikatne (długie i krótkie)
14) penseta chirurgiczna – długa
15) penseta chirurgiczna – Adson
16) penseta chirurgiczna – 18 cm
17) pensety anatomiczne – długie 22 cm
18) pensety anatomiczne – delikatne 22 cm
19) penseta anatomiczna – Adson
20) nożyczki Mayo
21) nożyczki preparacyjne
22) nożyczki preparacyjne – delikatne Metzenbaum 16 cm
23) nożyczki delikatne – długie 22 cm.

Przygotowanie twarzy do przeszczepienia
Po pobraniu, narząd odpowiednio zabezpieczony roztworem soli
fizjologicznej w jałowym pojemniku zostaje przekazany na równolegle pracującą salę, gdzie przygotowuje się pole operacyjne do
przeszczepienia narządu biorcy. Oprócz podstawowego instrumentarium, istotne jest przygotowanie kolejnego stolika Meyo
do przyjęcia narządu dawcy. Na tym stoliku zespół opracowuje
narząd do transplantacji poprzez przepłukiwanie jego naczyń
krwionośnych płynem konserwującym o temperaturze od 4 do
10˚ np. Plegistore, Celsior. Stolik Meyo musi być jałowo obłożony,
zaopatrzony w dwa aparaty do transfuzji, cztery wenflony małej
średnicy, niezbędny jest również stojak do kroplówki. Do zabiegu
przeszczepu twarzy wykorzystuje się około 2000 ml schłodzonego
płynu konserwującego.

Do tej części zabiegu operacyjnego wykorzystuje się instrumentarium do tkanek miękkich, w razie konieczności przeprowadzenia osteosyntezy niezbędne są narzędzia kostne: piły,
wiertarka, frezy, systemy do zespolenia kości.

Przygotowanie biorcy do przeszczepienia
W momencie gdy na sali dawcy pobierany jest narząd na sali biorcy
drugi zespół instrumentariuszek przygotowuje się do przeszczepienia pobranego narządu. Pielęgniarka operacyjna instrumentująca przygotowuje odpowiednie instrumentarium oraz sprzęt
to jest: noże do elektrokoagulacji, ssak, Doppler, różnego rodzaju
klipsy naczyniowe, staplery naczyniowe, mikroskop (tabela 2).

Pierwszy stolik służy do przygotowania naczyń biorcy do
mikrozespoleń natomiast drugi zestaw narzędziowy użyty jest
do zespoleń naczyń i nerwów podczas transplantacji narządu.
Praca na równoległych salach jest zsynchronizowana. Moment
przygotowania zespołu biorcy do przejęcia pobranego narządu
do przeszczepienia jest sygnałem dla zespołu dawcy o możliwości odcięcia głównej szypuły naczyniowej allotransplantu.

Zabieg operacyjny biorcy rozpoczyna się od opracowania,
przygotowania tkanek, naczyń i nerwów do transplantacji
narządu dawcy.

Po przygotowaniu narządu do transplantacji następuje wykonanie szeregu mikrozespoleń naczyniowych oraz nerwowych
drugim zestawem mikrochirurgicznym z użyciem mikroskopu.
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24) trzonek
25) spinaków do serwet – Backhaus 16 cm
26) kleszczyki – Chappi 20 cm

Podczas tego zabiegu wykonuje się wiele zespoleń mikronaczyniowych oraz nerwowych. W tym celu instrumentariuszka
przygotowuje dwa niezależne stoliki z narzędziami mikrochirurgicznymi (tabela 3, tabela 4).

Podczas tego zabiegu instrumentariuszka musi być zaopatrzona
Tabela 3. Zestaw do mikrochirurgii

Zestaw do mikrochirurgii
1) Pensety krótkie – mikronaczyniowe JFL-3
2) Penseta długa – mikronaczyniowa JF-3-18
3) Penseta długa – mikronaczyniowa JF-3-18 P
4) Penseta długa – mikronaczyniowa FRS-18 RM-8
5) Penseta długa – mikronaczyniowa FRS-18 RM-8 AT
6) Penseta krótka – mikronaczyniowa FRS-15 RM-8
7) Rozszerzadło – JFAL-3d.3
8) Uchwyt do zacisków naczyniowych – FD 568
9) Uchwyt do zacisków naczyniowych – 56.85.91

Tabela 5. Zestaw nici, szwów chirurgicznych i staplerów

Zestaw nici, szwów chirurgicznych i staplerów
1) Plecionka wchłanialna – 4/0 podwiązki
2) Plecionka wchłanialna – 3/0 podwiązki
3) Plecionka wchłanialna – 2/0 podwiązki
4) Plecionka wchłanialna – 3 z okrągłą igłą 30 mm
5) Monofilament wchłanialny – 2/0 z okrągłą igłą 30 mm
6) Monofilament wchłanialny – 3/0 z okrągłą igłą 30 mm
7) Monofilament wchłanialny – 3/0 z okrągłą igłą 40 mm
8) Monofilament wchłanialny – 3/0 z ostrą igła 26 mm
9) Monofilament wchłanialny – 4/0 z okrągłą igłą 20 mm

10) Nożyczki – SAS-18R-8

10) Monofilament wchłanialny – 5/0 z okrągłą igłą 16 mm
(dwie igły)

11) Nożyczki – SDC-15R– 8

11) Monofilament wchłanialny – 6/0 z okrągłą igłą 16 mm

12) Imadło – B-15-8

12) Monofilament niewchłanialny – 6/0 z okrągłą igłą 11 mm

13) Imadło – C-14.2

13) Monofilament niewchłanialny – 5/0 z okrągłą igłą 15 mm

14) Imadło – NH-18 RM-8

14) Monofilament niewchłanialny – 4/0 z okrągłą igłą 20 mm

15) Nożyczki czarne – BC934R

15) Monofilament niewchłanialny – 3/0 z okrągłą igłą 31 mm

16) Zaciski naczyniowe złotych

16) Monofilament niewchłanialny – 2/0 z okrągłą igłą 30 mm

17) Zaciski naczyniowe podwójne – sanki

17) Monofilament niewchłanialny– 3/0 z ostrą igłą 30 mm

18) Zaciski naczyniowe srebrne

18) Monofilament niewchłanialny – 9/0 z okrągłą igłą 11 mm

w różnego rodzaju klipsy naczyniowe, materiały szewne o średnicy 9/0, 10/0 oraz staplery naczyniowe różnej średnicy, od
1mm do 4mm w celu sprawnego wykonania mikrozespoleń
naczyniowych (tabela 5).

19) Monofilament niewchłanialny – 10/0 z okrągłą igłą 11 mm
20) Stapler naczyniowy od 2.0mm do 4.0mm
21) Stapler skórny

Kolejnym etapem zabiegu jest wszycie narządu dawczego, z użyciem wcześniej przygotowanego instrumentarium do wszywania tkanek miękkich lub w razie potrzeby instrumentarium do
wykonania osteosyntezy elementów kostnych.
Tabela 4. Zestaw do zespolenia staplerowego naczyń

Zestaw do zespolenia staplerowego naczyń
1) Stapler
2) Penseta
3) Przymiar do naczyń

Zabieg jest wieloetapowy, kilkunastogodzinny, wymagający
stałej koncentracji. Instrumentariuszki muszą zadbać o swoją
ergonomię pracy poprzez rotowanie się przy stole operacyjnym minimum co 2 godziny, co zapewnia sprawną ciągłość
zabiegu, bezpieczeństwo pacjenta oraz zespołu operacyjnego.
Do zabiegu wykorzystuje się wiele specjalistycznych zestawów
operacyjnych, mikrochirurgicznych, supermikrochirurgicznych, wymagających ostrożnego i dbałego zabezpieczenia ich
po zakończonej operacji.

Zdjęcie nr 5.
Narzędzia mikrochirurgiczne

Zdjęcie nr 6.
Mikroskop

Zdjęcie nr 7. Zestaw do wszywania płata wraz z narzędziami
mikrochirurgicznymi
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Skład zastawów został tak zaprojektowany, aby zapewnić kompleksowo pełne bezpieczeństwo i komfort pracy.

Procedury medyczne o dużej ilości płynów
dodatkowe wzmocnienie
wysokochłonne

Zestawy OPERO® SET są wyposażone w niezbędne
dodatkowe elementy, jak:
▪▪ elastyczne taśmy przylepne z włókniny Spunlace,
▪▪ taśmy typu „rzep" do mocowania przewodów i drenów,
▪▪ osłony na kończyny,
▪▪ osłony na stolik Mayo,
▪▪ ręczniki,
▪▪ kieszenie na narzędzia chirurgiczne i materiał
opatrunkowy,
▪▪ dreny do odprowadzania płynów.

SPERSONALIZOWANE ROZWIĄZANIA
Zapobieganie infekcjom jest jednym z priorytetów na
sali operacyjnej. Oznacza to konieczność stosowania
wyrobów medycznych o odpowiednich standardach
jakości. Ochrona pacjentów oraz personelu medycznego skuteczna jest tylko wtedy, gdy wszystkie możliwe
drogi migracji czynników infekcyjnych zostały w należyty
sposób zabezpieczone.
Parametry techniczne obłożeń i fartuchów chirurgicznych OPERO® spełniają, a w wielu przypadkach znacznie przewyższają, wymogi europejskiej normy EN 13795
określającej podstawowe wymagania dla obłożeń pola
operacyjnego oraz fartuchów chirurgicznych stosowanych na sali operacyjnej. Niniejsza norma określa jedynie
minimalne wartości odporności na przenikanie cieczy,
wytrzymałości na wypychanie oraz rozciąganie.
W celu usprawnienia pracy na bloku operacyjnym nasze
rozwiązania dostosowane są do wymagań poszczególnych procedur medycznych. Optymalizacja zapewnia
pełen komfort pracy oraz odpowiedni dobór komponentów zgodnie z potrzebami personelu medycznego.
Oferowane przez Mercator Medical S.A. obłożenia
OPERO® DRAPE oraz OPERO® SET są dostępne w wersji
18

W ofercie znajdą Państwo wiele zestawów zawierających osłony na stolik Mayo w kolorze niebieskim
lub czerwonym. Na uwagę zasługuje fakt, że nasze
osłony składane są teleskopowo. Gwarantuje to łatwe
i aseptyczne nałożenie osłony przez jedną osobę nawet
pod presją czasu oraz pełen komfort pracy. Warto podkreślić, że osłona w kolorze czerwonym może służyć
także jako worek na odpady medyczne zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

warstwa chłonna
polipropylen
warstwa nieprzemakalna
polietylen

Procedury medyczne o standardowej ilości płynów
warstwa chłonna
polipropylen
warstwa nieprzemakalna
polietylen

standardowej oraz wzmocnionej. Wybór odpowiedniego
rozwiązania zależy od preferencji użytkownika, czasu
trwania procedury medycznej, a także od ilości płynów
ustrojowych występujących w trakcie jej trwania.
Materiały stosowane do produkcji obłożeń składają się z:
1. elastycznej folii polietylenowej stanowiącej barierę
dla płynów, odporna na przebicia i rozerwania,
2. niebieskiej polipropylenowej warstwy absorpcyjnej
umieszczonej na całej powierzchni obłożenia nie
powodującej refleksów z lamp operacyjnych,
3. wysokochłonnego wzmocnienia w strefie krytycznej
obłożenia wykonanego z włókniny typu Spunlace do
procedur medycznych o dużej ilości płynów.
W wybranych zestawach OPERO® SET serwety
główne zawierają dodatkowe elementy takie jak:
1.1 folia chirurgiczna stanowiąca dodatkową barierę
przed przenikaniem drobnoustrojów,
2.
2 zbiornik do przechwytywania płynów zintegrowany
z obłożeniem,
3
3. kieszeń na narzędzia,
4.
4 organizatory przewodów zapewniające ich uporządkowanie podczas zabiegów operacyjnych.

1

2

3

4
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WYBITNI CHIRURDZY
Joseph Lister
(1827-1912)

oseph Lister urodził się 5 kwietnia 1827 roku w Upton/
Essex w Wielkiej Brytanii, w rodzinie Josepha Jacksona
Listera i Isabelli Harris. Jego ojciec zasłynął jako wynalazca
soczewki achromatycznej stosowanej w mikroskopach,
a młody Lister obserwował swojego ojca i przejął jego
zainteresowania.

J

Do szkoły uczęszczał w miejscowościach Hitchin
i Tottenham. W roku 1844 rozpoczął studia humanistyczne
w University College London, a następnie przeniósł się na
wydział medyczny wiedziony ciekawością za sprawą uczestnictwa w eksperymencie medycznym z wykorzystaniem
eteru do narkozy w 1846 roku. Tytuł licencjacki w naukach
humanistycznych otrzymał w roku 1847, a w naukach
medycznych w 1852 (Bachelor of Medicine). Za namową
Williama Sharpey’a udał się na miesięczny staż do uniwersyteckiego szpitala Uniwersytetu Edynburskiego, którym kierował James Syme. Był on nazywany „Napoleonem Chirurgii”,
kierował trzema salami w Royal Infirmary i zarządzał 228
łóżkami szpitalnymi. Pobyt w Edynburgu znacznie się przedłużył. Lister otrzymał stanowisko asystenta, a w roku 1854
etat chirurga-rezydenta.
W 1855 został członkiem Royal College of Sureons
w Edunburgu, a rok później ożenił się z córką swojego
mistrza – Agnes. Profesor Jemes Lawrie, kierownik królewskiej katedry chirurgii klinicznej Uniwerystetu Glasgow
w roku 1859 doznał udaru mózgu. Lister złożył wniosek
o zatrudnienie na tym zaszczytnym stanowisku. Jego kandydaturę poparł James Syme, William Sharpey z University
College London oraz pierwszy przełożony Listera z Londynu
John Eric Erichsen.
W roku 1860 uzyskał nominację i przez 9 lat zajmował stanowisko Regius Professor Uniwersytetu w Glasgow. Okres
pracy w Glasgow miał największy wpływ na badania Listera
w zakresie antyseptyki. W tamtym czasie zaznajomił się
z pracami Pasteur’a dotyczącymi procesów fermentacji
i gnicia, badaniami Semmelweisa, Holmesa i Gordona na
temat gorączki połogowej czy Budda i Snow’a, którzy publikowali o cholerze.
Joseph Lister wpadł na pomysł użycia kwasu karbolowego w medycynie, który obecnie nazywamy fenolem.
W dziewiętnastym wieku był on używany powszechnie do
zwalczania odoru z odpływów i kanalizacji. W roku 1865
przeprowadził pierwszą operację za pomocą fenolowej
antyseptyki u jedenastoletniego chłopca, która zakończyła
się sukcesem. Śmiertelność szpitalna dzięki jego odkryciu spadła z 50% do 15%, a swoje odkrycie opublikował
w marcu 1867 w czasopiśmie Lancet.
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Następnie zastosował opatrunki karbolowe, prowadził
badania nad bakteriami i grzybami oraz wprowadził do
użycia nici chirurgiczne typu Catgut.
W roku 1869 na skutek ciężkiej choroby teścia i przyjaciela – Jamesa Syme’a Lister otrzymał stanowisko kierownika kliniki chirurgicznej w Edynburgu. Na tym stanowisku
pracował do roku 1877, w którym powrócił do Londynu
obejmując kierownictwo katedry chirurgii King’s College
London. Rok później Lister stał się nadwornym chirurgiem
królowej Wiktorii.
Po śmierci swojej żony, podczas urlopu we Włoszech w roku
1892, wycofał się z czynnego praktykowania chirurgii.
Wracał do zawodu w sytuacjach szczególnych np. podczas
operacji wyrostka robaczkowego króla Edwarda VII zaraz
przed jego koronacją w roku 1901. Zmarł 10 lutego 1912
roku w Walmer/Kent i został pochowany na cmentarzu
w West Hampstead.

dr n. med. OSKAR PELZER

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

Szew mechaniczny
mgr DOROTA WYRZYKOWSKA
specjalista pielęgniarstwa operacyjnego

Szew mechaniczny czyli stapler, to narzędzie służące do
mechanicznego zespalania tkanek miękkich.
RYS HISTORYCZNY
Pierwsze szwy mechaniczne zakładali medycy żyjący w czasach starożytnych, zespalając brzegi ran szczypcami mrówek.

W 1945 r. V. Gudor zaprojektował i skonstruował narzędzie do zszywania naczyń krwionośnych. Ten sam Rosjanin
stworzył asortyment narzędzi stosowanych w różnych dziedzinach chirurgii.
W XIX w. belgijski chirurg Henroz prowadząc doświadczenia
na psach, łączył przecięte jelita dwoma specjalnie skonstruowanymi pierścieniami. Kilka lat później amerykański chirurg
John B. Murphy skonstruował urządzenie, nazywane na jego

cześć spinką lub guzikiem Murphy’ego, za jego pomocą połączył światło pęcherzyka żółciowego z dwunastnicą. Z biegiem
lat znalazło ono zastosowanie w chirurgii żołądka i jelit, stając
się pierwowzorem do wyprodukowania w latach 80-tych mienionego wieku pierścienia do zespoleń jelitowych, ulegającego
biofragmentacji, pod fabryczną nazwą VALTRAC.
Pierwsze instrumenty do zakładania szwu mechanicznego
były ciężkie i trudne w zastosowaniu. Na przełomie XIX i XX
wieku nad powstaniem tych urządzeń pracowali M. Jeanel,
H. Hult i P. Hahn, wykorzystywali naturalny materiał szewny
przypominający łańcuch z jedwabnych nici. Zaś w 1907 roku
Rosjanin N. Stakhovsky opisał sposób użycia narzędzia z metalowymi zszywkami w kształcie litery U, do zespalania tkanek
miękkich. Zastosował on zszywki zaprojektowane w 1900 r.
przez francuskiego chirurga P. Michaela. Od tego momentu
do zespoleń tkanek miękkich zaczęto stosować zszywki metalowe. Najbardziej popularnym narzędziem była „Petsa’’.
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W momencie szycia tkanki miękkie ulegają ściśnięciu pomiędzy
końcami staplera i przebite przez
ostrza zszywek, które ulegają
zagięciu do wewnątrz, pod naciskiem dźwigni.
STAPLERY WIELORAZOWE

Wykorzystując stapler okrężny można wykonać zespolenie
„koniec do końca”
W 1945 r. V. Gudor zaprojektował i skonstruował narzędzie
do zszywania naczyń krwionośnych. Ten sam Rosjanin stworzył asortyment narzędzi stosowanych w różnych dziedzinach
chirurgii. Wynaleziono staplery: naczyniowe, do zespalania
oskrzeli, kikuta oskrzeli, kikuta płuc, tkanki płucnej, kikuta
żołądka, jelit i zespoleń żołądkowo-jelitowych. Pod koniec
XX wieku rosyjski przemysł medyczny produkował około
czterdziestu różnych staplerów. Zagraniczne firmy wykupiły
od Rosjan licencję i staplery zaczęto produkować w Stanach
Zjednoczonych.
BUDOWA STAPLERÓW
Kształty staplerów są ściśle uzależnione od ich zastosowania.
Zawierają zszywki, które można użyć po założeniu liniowych,
owalnych lub okrągłych magazynków, z podłużną, poprzeczną
lub zagiętą linią szwów. Urządzenie zszywające może być
wyposażone w ostrze do przecinania tkanek miękkich albo
narzędzie do ich łączenia, czyli dźwignię lub mechanizm zszywający w kształcie spirali lub klina. Większość powszechnie
używanych staplerów łączy tkanki za pomocą metalowych
zszywek. Początkowo materiałem służącym do ich produkcji
był Tantal, a później stopy CoCrNiMo (kobalt 40%, chrom
20%, nikiel 15%, molibden 7% i dopełniacz 17%).
Stapler składa się z trzech części: matrycy z dwoma zagłębieniami, magazynka z zszywkami i mechanizmu spustowego.
Rozmiary magazynków mają różną długość od 30-90 mm
– dotyczy aparatów liniowych, i 21-31 mm – dotyczy aparatów okrężnych. Zszywki też posiadają różną długość i dla
łatwiejszej identyfikacji, magazynki są oznakowane różnymi
kolorami: magazynek biały zszywki najkrótsze, magazynek
niebieski zszywki pośredniej długości, zaś zszywki najdłuższe
znajdują się w magazynku oznaczonym kolorem zielonym.
Aby zespolić brzegi powięzi i skóry stosuje się aparaty z zszywkami w kształcie klamerek.
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ZASTOSOWANIE STAPLERÓW
W CHIRURGII PRZEWODU
POKARMOWEGO
Nowoczesna chirurgia jest ukierunkowana na stosowanie szwu
mechanicznego, użycie którego
stwarza warunki do zespalania lub
zamykania poszczególnych odcinków przewodu pokarmowego,
bez konieczności otwierania jego
światła, lub znacznie skraca czas
jego otwarcia. To z kolei zmniejsza w znacznym stopniu ryzyko
zakażeń i ogranicza powikłania
z nim związane. Przy użyciu, czy
to zszywacza liniowego czy okrężnego można zespolić jeden
odcinek przewodu pokarmowego z drugim jego odcinkiem.
Wykorzystując stapler okrężny można wykonać zespolenie
„koniec do końca” (np. zespalając jelito z jelitem) lub koniec
do boku (np. zespalając jelito z żołądkiem).
Celem zamknięcia światła przewodu pokarmowego np. po
częściowej resekcji żołądka, stosuje się stapler liniowy. To za
jego pomocą można wytworzyć zespolenie np. jelita cienkiego
z jelitem grubym metodą „bok do boku”. Szew mechaniczny
otwiera ogromne możliwości dla chirurga kreatywnego z inwencją i doświadczeniem a różnorodność zmian chorobowych stwarza okoliczności do zastosowania szwu mechanicznego.
KORZYŚCI ZE STOSOWANIA SZWU MECHANICZNEGO
1. Znacznie skraca czas operacji.
2. Umożliwia wykonanie zespoleń w trudno dostępnych
okolicach operacyjnych.
3. Zmniejsza utratę krwi.
4. Skraca czas pobytu w szpitalu, tym samym obniżając
koszty hospitalizacji.
5. Ogranicza ryzyko powikłań (powstawanie przetok czy
zwężeń w miejscu operowanym).
6. Zapewnia zamykanie rany bez upośledzenia ukrwienia.
7. Ułatwia gojenie rany jednocześnie dając lepszy efekt
kosmetyczny.
8. Znalazł zastosowanie zarówno w chirurgii otwartej jak
i endoskopowej.
9. Zapewniają szczelność zespolenia.
Literatura:
▪▪ K. Bielecki (red.): Narzędzia protezy i szwy chirurgiczne, Wydawca: Makmed, Lublin 2008.

nitrylex® beFree
nitrylex® beFree to produkt przyjazny skórze:

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

POTWIERDZONE
KLINICZNIE

STOP
ALERGII

LIDER
TECHNOLOGII

redukuje nadwrażliwość
typu I i typu IV, zapewniając
skuteczną ochronę

opatentowane rozwiązanie
dla najbardziej wrażliwych
użytkowników dzięki techno
logii LOW DERMA™

pierwsze amerykańskie oświadczenie FDA
wydane w sprawie technologii LOW DERMA™
dla rękawic medycznych

ASTM F 1671,
ISO 16604

rękawice odporne
na przenikanie wirusów
i patogenów krwiopochodnych

www.mercatormedical.eu

ASTM D 6978

rękawice odporne
na przenikanie leków
cytostatycznych

EN 455-2,
EN 374-2

rękawice odporne na
przenikanie bakterii i grzy
bów na poziomie AQL 1.0
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