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▪▪ zapewnia dostęp z ramienia C bez zmiany pozycji lub
cofania pacjenta
▪▪ powierzchnia stołu zbudowana z włókna węglowego
▪▪ możliwością konfiguracji (z długości i stylu poszczególnych sekcji nóg, pleców, a nawet w sekcji głowy, doskonały dostęp do dróg oddechowych).

pracownik dbający i obsługujący urządzenia;
▪▪ magazynki z odpowiednią ilością wózków transportowych do transportu instrumentarium chirurgicznego;
▪▪ windy połączone z centralną sterylizatornią (na zużyte
instrumentarium chirurgiczne oraz odbiór wysterylizowanego sprzętu połączonego z czystym magazynkiem);
▪▪ pokój regeneracyjno-rekreacyjny (telewizor, radio);
▪▪ pomieszczenie kuchenne oddziałowa (mikrofalówka,
lodówka, zmywarka, ekspres kawowy i do herbaty, dystrybutor wody i napoi).
BEZPIECZEŃSTWO PRACY W SALI HYBRYDOWEJ
Sala operacyjna hybrydowa powinna być tak wyposażona,
aby ułatwić i usprawnić pracę całego zespołu medycznego, by
personel mógł zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi i sobie.
Na bezpieczeństwo zespołu wpływa wiele elementów, m.in.:
▪▪ personalne systemy ochronne,
▪▪ maty pochłaniające,
▪▪ zintegrowany system pochłaniania dymu.

Sala operacyjna hybrydowa w Klinice Chirurgii Naczyniowej Instytucie Hematologii
i Transfuzjologii w Warszawie (źródło: silesiasmile.pl/wirtualna-sluzba-zdrowia)

Blok i sala operacyjna
– hybrydowa sala operacyjna (cz.3)
mgr EWA GRABOWSKA

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

statnio, często używamy określenia „hybrydowy”.
Hybrydowe są samochody, łodzie a nawet manicure.
Termin „hybryda” oznacza połączenie w jeden układ, rozwiązań na pierwszy rzut oka ze sobą niewspółgrających. Tak też
jest w przypadku sal hybrydowych, które są marzeniem każdego szpitala.
W Polsce sale hybrydowe znajdują się w Warszawie,
Krakowie, Łodzi, Gdańsku, Wrocławiu oraz na oddziale kardiologii w Nowej Soli.
Nowoczesne hybrydowe sale operacyjne, to scalenie konwencjonalnej sali operacyjnej, gdzie wykonuje się zarówno
skomplikowane zabiegi, jak również zabiegi o niskim stopniu
inwazji.

O

NAJWIĘKSZE ZALETY SALI HYBRYDOWEJ:
▪▪ możliwość natychmiastowego przeprowadzenia
operacji na otwartym sercu,
▪▪ wyposażenie zapewnia możliwość jednoczesnego
leczenia serca i dużych naczyń przez kardiologa
i kardiochirurga,
▪▪ możliwość przeprowadzania nawet najbardziej
złożonych zabiegów kardiologicznych w obrębie
naczyń wieńcowych i aorty,
▪▪ w ogromnym stopniu zmniejszenie ryzyka
wystąpienia powikłań.
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Zaletami są także:
▪▪ Zmniejszenie liczby kroków.
▪▪ Kontakt wewnętrzny i zewnętrzny poprzez wideokonferencje.
▪▪ Dwukierunkowa integracja ułatwia i wzmacnia interoperacyjność.
▪▪ Uproszczone sterowanie.
▪▪ Przepływ informacji i wykorzystanie sprzętu na sali operacyjna należy ustalić, aby skutecznie odciążyć
▪▪ personel sali operacyjnej.

CZY WIESZ, ŻE:
▪▪ 50% pielęgniarek stwierdziło, że były świadkami
błędu medycznych z powodu braku urządzenia
koordynującego!
▪▪ 91% pielęgniarek twierdzi, że mogłoby spędzać
mniej czasu na obsłudze urządzeń, a więcej
poświęcać pacjentom!
Wyposażenie sali operacyjnej opiera się o zintegrowanie
i nowe technologie. Bardzo zaawansowany system stanowi stół
operacyjny, który zapewnia i charakteryzuje się:
▪▪ modułowość i dostosowanie do wszystkich dyscyplin
chirurgicznych
▪▪ pełną linię kompatybilnych akcesoriów
▪▪ jakość i bezpieczeństwo
▪▪ doskonałą mobilność i zwrotność
▪▪ tworzenie kopii zapasowej systemu z pompą nożną

Hybrydowe sale operacyjne, to wieloaspektowy,
efektywny i ekonomicznie korzystny dla szpitala
system. Niezależnie od
zalet nowoczesnego wyposażenia, ważnymi elementami są także np. systemy
wspomagające utrzymanie
porządku, bezpieczeństwa i higieny na bloku
operacyjnym.
Do nich zaliczyć można m.in.:
▪▪ szafy do przechowy- Szafa do przechowywania i wydawania
jednorazowych (źródło: zdjęcie
wania i wydawania ubrań
własne)
ubrań jednorazowych,
które monitorują zużycie ubrań, informują o zapasach
w maszynie, zapewniają dopasowanie rozmiarów (XSXL) oraz utrzymują porządek i higienę. Personel bloku
otrzymuje czip, dzięki któremu może pobrać ubranie jednorazowe, które jest skompletowane jako bluza i spodnie;
▪▪ śluzę dla pacjentów wyposażoną w różnego rodzaju
udogodnienia tj.: podnośniki, śluzę mechaniczną, rolki,

Elastyczność sali hybrydowej polega na tym, aby była efektywnie wykorzystana, zapewniając ciągłość funkcjonowania.
OCHRONA OSOBISTA I KONTROLA INFEKCJI
NA SALI OPERACYJNEJ
System ochrony osobistej to korzyści dla pacjenta, personelu i administracji szpitala:
PERSONEL: ochrona, komfort, wygoda w pracy, zadowolenie
PACJENT: optymalna ochrona
SZPITAL: zmniejszenie kosztów wtórnych, kontrola kosztów
SYSTEMY ZARZĄDZANIA ODPADAMI PŁYNNYMI:
(MATY, SSAKI, RINGI ITP.)
Komfort:
▪▪ Utrzymują suche i czyste środowisko, dla ruchu personelu.
▪▪ Mata może zmniejszyć zmęczenie nóg (długie stanie na
twardej powierzchni).
▪▪ Ciche działanie podczas odsączania zmniejsza niepożądany szum na sali operacyjnej.
▪▪ Wykonane są z materiałów z recyklingu (maksymalnie 60%).
Bezpieczeństwo
▪▪ Aktywne usuwanie płynu z sali operacyjnej skraca czas
oczekiwania na kolejny zabieg.
▪▪ Giętki materiał pozwala na zwrotność i pozycjonowanie.
▪▪ Wysoka prędkość przepływu ssania szybko odprowadza
płyn z OR.

CZY WIESZ, ŻE:
▪▪ Producenci rozwiązań stosowanych w blokach operacyjnych proponują sale operacyjne zaprojektowane już nie tylko
przez architektów infrastruktury czy aparatury, ale też psychologów i designerów. Wykorzystują oni zależności między
kolorami, światłem i wzorami, a efektami leczenia.
▪▪ Kolor pomarańczowy jest szczególnie popularny na oddziałach położniczych, ale ta sama paleta nie jest zalecana na
oddziałach dermatologicznych, gdyż może wywoływać u pacjentów uczucie swędzenia.
▪▪ Koloru niebieskiego należy unikać w jednostkach kardiologicznych, ponieważ może wpływać na diagnozę.
▪▪ W salach operacyjnych korzystny jest kolor zielony, gdyż dobrze uwidacznia zakres zmian, krwotoków itp.
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Integracja systemów

Systemy zarządzania odpadami, to
usprawnione odsysanie odpadów
medycznych, odprowadzanie płynów
ustrojowych odsysanych podczas
zabiegów chirurgicznych, chroniąc
pacjentów i personel medyczny
przed zetknięciem z odpadami stanowiącymi zagrożenie biologiczne.
To również zintegrowany system
pochłaniania dymu, który pomaga
usuwać potencjalnie szkodliwy dym
chirurgiczny.
WNIOSEK
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 – Hybrydowa sala operacyjna
rozwiązuje wiele problemów.

Integracja połączeń

Oznacza poprawę ergonomii, integracji wyposażenia. Efektywności
wykorzystania sali operacyjnej oraz
wykorzystania dokumentacji i informacji pochodzącej z samego procesu
chirurgicznego, jak i z zewnątrz sali.
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.

Opieka pielęgniarska nad starszym pacjentem
z makroglobulinemią Waldenstroma
dr n. med. IZABELA WRÓBLEWSKA, KAROLINA PRZYBYŁ
akroglobulinemia Waldenstroma (WM) to nieziarniczy
chłoniak plazmocytowy powstający z małych komórek
B limfocytów produkujących osoczową monoklonalną immunoglobulinę IgM (gammapatia monoklonalna). Uwalniane do
osocza przeciwciała mogą być kompletne lub fragmentaryczne. Jest to choroba o nieznanej etiologii, choć predyspozycje do zachorowania przypisuje się czynnikom:
▪▪ genetycznym – rodzinne występowanie u bliźniąt
w około 20% przypadków;
▪▪ infekcyjnym – choroba częściej dotyka osób chorujących na wirusowe zapalenie wątroby typu C;
▪▪ jonizującym – po ekspozycji na źródło promieniowania;
▪▪ poprzedzającym gammapatię monoklonalną (MGUS).
Rocznie w Europie na makroglobulinemię Waldenstroma
zapada około 7 mln mężczyzn i 4 mln kobiet. Zapadalność rośnie
wraz z wiekiem, średni wiek rozpoznania przypada na 72 rok
życia, a mediana wieku postawienia diagnozy to 64 lata.

M

ZARZĄDZANIE ODPADAMI PŁYNNYMI
ZASADA: Praca urządzenia przez cały czas w obiegu zamkniętym bez otwartych punktów dostępu – zapewniając całkowite
bezpieczeństwo personelowi sali operacyjnej podczas zabiegu,
zmiany kolektora, transportu i oczyszczania sali oraz urządzenia!
Bezpieczeństwo w zakresie:
▪▪ Rozprysków na twarz, oczy, skórę
▪▪ Rozlania płynów na podłogę
▪▪ emisji oparów chirurgicznych
▪▪ bezpośredniego kontaktu podczas dodawania utwardzaczy
i w czasie transportu
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Objawy choroby pojawiają się zazwyczaj w związku z nacieczeniem nowotworowym (powiększenie wątroby, śledziony,
węzłów chłonnych, cytopenie) lub obecnością białka M w surowicy. W chwili rozpoznania chory najczęściej skarży się na osłabienie i łatwe męczenie się. Jeśli pojawiła się nadmierna lepkość krwi
(obecna w 30% przypadków WM) może ona przybrać postać:
▪▪ skazy krwotocznej (występuje najczęściej) i wynikających z niej krwawień z dziąseł, nosa, plamicy (hamowanie czynności fibryny przez IgM i jej interakcja z powierzchnią trombocytów);
▪▪ zmian na dnie oka, które upośledzają wzrok (krwiaki,
mikrotętniaki, poszerzenie żył siatkówki lub ich przewężenia, a w zaawansowanym stadium obrzęk tarczy
nerwu wzrokowego);
▪▪ neurologiczną (bóle i zawroty głowy, oczopląs, ataksja,
nagła głuchota, zaburzenia świadomości od senności
przez splątanie aż do śpiączki);
▪▪ kardiologiczną (zaostrzenie istniejącej niewydolności serca).
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Objawy ogólne, takie jak spadek masy ciała, nocne poty
czy gorączka dotykają około 23% chorych. U około 22%
pacjentów pojawia się dystalna, symetryczna polineuropatia
czuciowo-ruchowa, wyrażona bardziej w obrębie kończyn
dolnych, a u ok. 5% bóle kostne, które przypisuje się zmianom osteolitycznym.

Aby rozpoznać makroglobulinemię Waldenstroma
należy spełniać pewne kryteria, takie jak obecność
monoklonalnego białka IgM, naciek plazmatyczny
z małych limfocytów i komórek plazmacytoidialnych
w szpiku kostnym oraz odpowiedni immunofenotyp
wyżej wymienionych komórek.
Niedobór przeciwciał innych klas powoduje obniżenie
odporności, co ma swoje odzwierciedlenie w nawracających
zakażeniach. Obecna może być również krioglobulinemia
i choroba zimnych aglutynin. Ta ostatnia to rzadki typ niedokrwistości, w której organizm produkuje przeciwciała
(aglutyniny) atakujące erytrocyty, co doprowadza do ich
hemolizy. Schorzenie ujawnia się zazwyczaj w temperaturze
28-31 st., a dostęp niskiej temperatury i aktywacji aglutynin
następuje przez nieosłonięte części ciała, takie jak małżowina
uszna czy chrząstka nosowa.
W celu potwierdzenia lub wykluczenia rozpoznania przeprowadza się następujące badania diagnostyczne:
▪▪ morfologia krwi obwodowej, która u 38% pacjentów
wykazuje niedokrwistość normocytarną i normochroniczną powstałe w mechanizmach upośledzenia
produkcji czerwonych krwinek i przedwczesnemu ich
obumieraniu oraz utratą krwi. W około 9% przypadków pojawia się limfocytoza, małopłytkowość czy neutropenia. Występować może rulonizacja erytrocytów
(opłaszczenie ich przeciwciałami);
▪▪ biopsja aspiracyjna szpiku i trepanobiopsja – w pierwszym przypadku może wykazywać zmniejszoną komórkowość, w drugim nadmierną wraz z naciekiem
komórkowym limfoidalnym bądź plazmatycznym do
przestrzeni międzybeleczkowej kości. Może wystąpić
także wzrost odsetka mastocytów, co jest cechą różnicującą WM od chłoniaka czy szpiczaka plazmocytowego;
▪▪ badania molekularne i cytogenetyczne – nie są stosowane rutynowo w diagnostyce. Bardziej stanowią podstawę różnicowania np. z MGUS IgM (WM w blisko
40% przebiega z delecją 6q i innymi licznymi zmianami
w kariotypie).
▪▪ Obecność monoklonalnego białka może wywołać artefakty i wpłynąć na wynik badania, na przykład wskazać hiperbilirubinemię lub zmniejszenie frakcji cholesterolu HDL.

Terapia powinna być dobierana indywidualnie i być
dostosowana do stanu jego zdrowia, wieku oraz stopnia
zaawansowania WM.
Aby rozpoznać makroglobulinemię Waldenstroma należy
spełniać pewne kryteria, takie jak obecność monoklonalnego
białka IgM, naciek plazmatyczny z małych limfocytów i komórek plazmacytoidialnych w szpiku kostnym oraz odpowiedni
immunofenotyp wyżej wymienionych komórek. W przypadku
wystąpienia bezobjawowej (tlącej) postaci WM, tj. w około
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30%, pacjenta poddaje się jedynie obserwacji i kontroli
hematologicznej odbywającej się co 3 do 6 miesięcy. Inaczej
postępuje się, gdy pojawią się symptomy choroby (nocne poty,
osłabienie, gorączka, powiększenie węzłów chłonnych, objawowe zwiększenie rozmiarów śledziony i wątroby, anemia,
polineuropatia, trombocytopenia, amyloidowa, jawny zespół
nadmiernej lepkości, krioglobulinemia, choroba zimnych
aglutynin). Przy czym nie stwierdza się zależności pomiędzy
stopniem nacieczenia szpiku kostnego i stężeniem IgM we
krwi a nasileniem objawów.
Terapia powinna być dobierana indywidualnie i być dostosowana do stanu jego zdrowia, wieku oraz stopnia zaawansowania WM. W pierwszej kolejności w schemacie leczenia
stosuje się rytuksymab w połączeniu z cyklofosfamidem, bortezomibem albo bendamustyną. Natomiast według Intenational
Workshop on Waldenerstrom Macroglobulinemia (IWWM – S)
pierwszym stosowanym protokołem jest model DRC (deksametazon, rytuksymab, cyklofosfamid). W sytuacji, gdy obecny jest
zespół nadmiernej lepkości lub opcjonalnie przy polineuropatii,
chorobie zimnych aglutynin czy krioglobulinemii wykonuje się
plazmaferezę. Jest to sposób oczyszczania osocza krwi z cząsteczek o dużych rozmiarach, takich jak immunoglobuliny, kompleksy immunologiczne czy krioglobuliny.
Leczenie ma na celu poprawę jakości życia pacjenta, a nie
tylko zmniejszenie ilości białka M we krwi. Mediana okresu
przeżycia dla pacjentów z WM wynosi ok. 8 lat.
U starszego pacjenta z WM można zaobserwować wiele
problemów pielęgnacyjnych, dotyczących wszystkich sfer
jego funkcjonowania. Jedną z najistotniejszych jest obniżony
nastrój związany ze stanem zdrowia i sytuacją społeczną chorego. W celu jego poprawy należy przede wszystkim zastosować standaryzowane skale służące do obiektywnej oceny
samopoczucia (np. Geriatryczna Skala Oceny Depresji).
W razie stwierdzenia jego obniżenia zaproponować konsultację specjalistyczną z psychiatrą. Podstawowym działaniem
jest rozmowa z seniorem, udzielanie wsparcia emocjonalnego,
okazywanie akceptacji, szacunku, cierpliwości i zainteresowania problemami pacjenta. Należy także obserwować reakcję

podopiecznego na chorobę (np. unikanie, lęk, agresja, akceptacja, zaprzeczanie), określać trudności, z jakimi senior sobie
nie radzi i umożliwić odreagowywanie stresowych sytuacji.
Przydatna będzie tu nauka technik radzenia sobie z niepowodzeniami i niedomogami oraz relaksacji, a także umożliwienie
kontaktu z rodziną, znajomymi czy duchownym.
Kolejnym problemem dotyczącym pacjentów z WM
jest dyskomfort spowodowany okresowym występowaniem
gorączki i nocnych potów. Jego zmniejszenie można uzyskać
poprzez zebranie wywiadu o okolicznościach pojawienia się
objawów, kontrolę parametrów życiowych, stosowanie niefarmakologicznych technik obniżania temperatury ciała, (np.
zimnych okładów), doustne nawadnianie pacjenta, zadbanie
o odpowiedni mikroklimat sali i rodzaj odzieży.
Poważnym problemem w codziennym funkcjonowaniu
pacjentów z WM jest pogorszenie wzroku wynikające ze
zmian na dnie oka, często nakładających się na zmiany starcze.
Podstawą działań pielęgniarskich jest rozmowa z pacjentem
mająca na celu określenie jego oczekiwań, potrzeb, deficytów
oraz zmniejszanie poczucia lęku. Poprawę jakości życia można
osiągnąć poprzez zapewnienie kontaktu z okulistą, zastosowanie odpowiedniego oświetlenia i znaków szczególnych ułatwiających orientację, zachowywanie kontaktu wzrokowego
w trakcie rozmów czy podaż kropli nawilżających oko.
Kolejny problem – dyskomfort spowodowany większą
męczliwością przy wykonywaniu czynności dnia codziennego
– jest skutkiem obniżenia wydolności fizycznej w przebiegu
zaostrzenia niewydolności serca. Przeciwdziałać mu można
poprzez monitorowanie pacjenta skalą NYHA, kontrolę parametrów życiowych oraz stanu świadomości (skala Glasgow).
Dodatkowo należy obserwować zabarwienie i ciepłotę skóry
(głównie dystalnych części kończyn), makroskopowo oceniać
wyglądu moczu, w razie konieczności pomagać w wykonywaniu bardziej złożonych czynności, jednocześnie nie wyręczając
chorego we wszystkim. Dobrym zwyczajem jest prowadzenie
kontrolowanego wysiłku, najlepiej pod opieką fizjoterapeuty
oraz zachęcanie do wykonywania ćwiczeń oddechowych.
W razie nasilenia objawów pacjenta przygotowuje się do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (IABP).

Poważnym problemem w codziennym funkcjonowaniu
pacjentów z WM jest pogorszenie wzroku wynikające ze
zmian na dnie oka, często nakładających się na zmiany
starcze. Podstawą działań pielęgniarskich jest rozmowa
z pacjentem mająca na celu określenie jego oczekiwań,
potrzeb, deficytów oraz zmniejszanie poczucia lęku.
Poprawę jakości życia można osiągnąć poprzez zapewnienie kontaktu z okulistą, zastosowanie odpowiedniego
oświetlenia i znaków szczególnych ułatwiających orientację, zachowywanie kontaktu wzrokowego w trakcie
rozmów czy podaż kropli nawilżających oko.
Ponieważ wynikiem anemii może być zwiększone ryzyko
upadku należy od chorego zawczasu zebrać dokładny wywiad
dotyczący występowania tych zdarzeń w przeszłości. Pacjent
powinien mieć wykonany test Tinetti, kontrolowane wartości
hematologiczne krwi czy stosować ćwiczenia poprawiające
koordynację ruchową i równowagę.
Pielęgniarka natomiast powinna w razie potrzeby asekurować seniora w trakcie ruchu, zachęcać do korzystania
z pomocy innych osób, przystosować pokój pacjenta do swo-

bodnego poruszania się, zadbać o jego odpowiednie oświetlenie, udostępnić możliwość korzystania z udogodnień (np.
laska, balkonik, barierka przyłóżkowa) oraz zabezpieczyć
ostre, kanciaste, wystające rogi mebli. Dodatkowo dopilnować,

Kolejnym problemem, jaki może dotyczyć chorych
z makroglobulinemią Waldenstroma jest ryzyko niedożywienia związane z szybką utratą masy ciała powstającą na skutek toczącego się procesu nowotworowego.
aby podopieczny ubierał wygodne, w miarę przylegające ubrania, dopasowane i nieuciskające obuwie, a także edukować
w zakresie odpowiedniej techniki wstawania, siadania, poruszania się, zachowania się po upadku i zaopatrzenia do domu
w maty antypoślizgowe.
Kolejnym problemem, jaki może dotyczyć chorych
z makroglobulinemią Waldenstroma jest ryzyko niedożywienia związane z szybką utratą masy ciała powstającą na
skutek toczącego się procesu nowotworowego. Zapobieganie
niedożywieniu opierać się będzie w dużej mierze na edukacji
osoby starszej i jej rodziny, a także monitorowaniu masy ciała
i sposobu odżywiania z zastosowaniem standaryzowanych
skal (np. MNA, BMI, WHR). Wydaje się jednak, że najbardziej miarodajnym wskaźnikiem faktycznego stanu seniora
będzie analiza składu jej ciała. U chorego powinno się także
wykonywać kontrolne badania laboratoryjne stężenia żelaza,
witaminy B12, albumin i elektrolitów i w razie konieczności,
na zlecenie lekarza, dokonywać ich suplementacji. U osób
w podeszłym wieku zaleca się dietę wysokobiałkową, z ograniczeniem podaży tłuszczy oraz potrawy lekkostrawne.
Jak wynika z powyższego makroglobulinemia
Waldenstroma może powodować różnorodne uciążliwości
w codziennym funkcjonowaniu chorego. Jej objawy i skutki
rzutują na codzienne funkcjonowanie pacjenta. Schorzenie
jest szczególnie niebezpieczne dla osób w podeszłym wieku,
u których występuje wielochorobowość i związana z nią wielolekowość. Sytuacja ta stanowi problem diagnostyczny,
ponieważ objawy różnych schorzeń nakładają się na siebie
tworząc złożony obraz ogólny. Kłopotliwe bywa także leczenie
tej grupy pacjentów, gdyż z powodu jednoczesnego występowania wielu schorzeń senior przyjmuje znaczne ilości leków,
które mogą wchodzić interakcje, zaburzając całościową ocenę
stanu podopiecznego i dając dodatkowe objawy. Stąd personel
pielęgniarski w opiece nad osobą podeszłą z WM powinien
starać się uwzględniać wszelkie aspekty jej funkcjonowania
i na równi traktować problemy dotyczące sfery fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Wszystkie one bowiem mają
wpływ na ogólne samopoczucie seniora i rzutują na jego
jakość życia. Profesjonalizm w działaniu oraz wielopłaszczyznowe wsparcie chorego ma duże znaczenie przy dalszym
rokowaniu, a analiza objawów występujących u pacjenta
potwierdza wielozadaniowość, przed która staje pielęgniarka
w swojej codziennej pracy.
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Przeszczepienie
twarzy (cz. 2)

WYBITNI CHIRURDZY
William Stewart Halsted
(1852-1922)

prof. ŁUKASZ KRAKOWCZYK,
dr n. med. JANUSZ WIERZGOŃ,
IRENA KAŃTOCH,
BARBARA OWCORZ

William Halsted urodził się 23 września 1852 roku
w Nowym Jorku, jako syn Marii Luizy Haines i Williama
Mills Halsteda. Był najstarszym z czwórki rodzeństwa. Jego
rodzina należała do bardzo zamożnych w Nowym Jorku i dlatego mogła sobie pozwolić na prywatne nauczanie we własnym domu. W wieku dziesięciu lat młody Halsted został
wysłany do szkoły w Manson, a później w Andover w stanie
Massachusetts, którą ukończył w 1869 roku. Po roku pobytu
w rodzinnym domu i prywatnej edukacji przyjęto go na
Uniwersytet Yale. Ukończył go w 1874 roku i przeniósł się na
Uniwersytet Columbia, a dokładniej uczęszczał do College of
Physicians and Surgeons. Edukację zakończył w 1877 roku
uzyskując stopień doktora medycyny.
Początek swojej kariery rozpoczął rok później w New
York Hospital. Ze względu na stosunkowo małe możliwości rozwoju i dalszego kształcenia w dziedzinie chirurgii
w Stanach Zjednoczonych, Halsted zdecydował się na podróż
do najbardziej znanych ośrodków chirurgicznych ówczesnej
Europy. Jego nauczycielami na Starym Kontynencie byli
Edoaerdo Bassini, Ernst von Bergmann, Teodor Billroth,
Heinrich Braun, Hans Chiari, Friedrich von Esmarch, Albert
von Koelliker, Jan Mikulicz-Radecki, Max Schede, Richard
von Volkmann, Emil Zuckerkandl i Anton Woelfler. Były to
początki chirurgicznego leczenia raka, a dzięki podróży po
Europie William Halsted mógł wrócić do domu z nowymi
pomysłami i doświadczeniem. Do Nowego Jorku powrócił
w 1880 roku, gdzie pracował jednocześnie w kilku szpitalach,
a w Emigrant Hospital powołano go na stanowisko ordynatora.
Zainspirowany ideą antyseptyki w szpitalu Bellevue zastosował specjalny namiot operacyjny. W tamtym czasie rozpoczął również nauczanie. Znany był z zajęć praktycznych przy
łóżku chorego, jako bardzo charyzmatyczny nauczyciel.
W 1882 roku przeprowadził jedną z pierwszych operacji
pęcherzyka żółciowego u własnej matki usuwając 7 kamieni
żółciowych. Po tym zabiegu matka wróciła do zdrowia bez
większych komplikacji. Był również pionierem transfuzji krwi
w Stanach Zjednoczonych. Po przeczytaniu artykułu austriackiego okulisty Krala Kollera, rozpoczął eksperymenty z zastosowaniem kokainy do znieczulenia miejscowego. W roku 1886
przeniósł się do Johns Hopkins Hospital w Baltimore do swojego przyjaciela Williama Welcha, z którym to w 1892 roku
razem z Williamem Oslerem i Howardem Kelly ufundował
John Hopkins School of Medicine.
Był autorem pierwszego formalnego programu kształcenia
chirurgicznego na ww. uczelni. Skorzystali z niego tak wybitni
chirurdzy jak H.W. Cushing czy H.H. Young. Halsted przypuszczał, że nowotwory szerzą się poprzez naczynia krwionośne i w związku z tym opracował pierwszą radykalną
mastektomię, którą przeprowadził w Roosevelt Hospital
w Nowym Jorku w 1882 roku.

Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, Centrum Onkologii,
Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach

J

CHIRURGICZNE ETAPY
PRZYGOTOWANIA BIORCY

Był autorem różnego typu kleszczyków, szwów, technik
operacji tarczycy, dróg żółciowych, przepuklin, a także jako
pierwszy zastosował ze współpracy z firmą Goodyear gumowe
rękawiczki (w podobnym czasie zostały wprowadzone
gumowe rękawiczki w Europie przez Paula Freidricha
w Niemczech). W roku 1890 Halsted poślubił Caroline
Hampton, z którą jednak nie doczekał się dzieci. Zmarł 7
września 1922 roku na zapalenie płuc.

dr n. med. OSKAR PELZER

I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Wojewódzkie Centrum
Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, Ordynator: dr n. med. Kazimierz Pichlak
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I. Procedury przygotowawcze
1. Zaplanowanie obszaru resekcji zmienionych/uszkodzonych powłok twarzy biorcy:
a) wykonanie obrysu powłoki skórnej obejmującej uszkodzony obszar oraz margines tkanek zdrowych szerokości około 1 cm. Oznaczenie linii cięć wykonuje się
przy użyciu niezmywal-nych flamastrów niedrażniących skórę;
b) oznaczenie linii przecięcia struktur chrzęstnych nosa;
c) oznaczenie obustronnego przebiegu naczyń twarzowych przy użyciu ręcznego Dopplera, oraz miejsc lokalizacji gałęzi brzeżnych nerwów twarzowych i nerwów
bródkowych;
d) oznaczenie linii cięcia śluzówki przedsionka jamy ustnej.
Procedura tego etapu kończy się wykonaniem seryjnych
zdjęć twarzy biorcy, na której oznaczono obszar resekcji zmienionych tkanek będący naturalną matrycą dla
kształtu i wielkości przeszczepu, co w precyzyjny sposób
pozwoli na dokładne odwzorowanie powierzchni
powłoki skórnej oraz przesłanie ich drogą elektroniczną zespołowi pobierającemu przeszczep od dawcy.
Jakiekolwiek zmiany dotyczące linii resekcji muszą być
bezzwłocznie przekazane zespołowi pobierającemu
przeszczep od dawcy.
2. Ułożenie chorego oraz przygotowanie pola operacyjnego
Polega na wygięciu odcinka szyjnego kręgosłupa
powodującego pozycjonowanie głowy dawcy pod
kątem 30-45 stopni, 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 Prevacare (Dodosept),
a następnie dwukrotna dezynfekcja powłoki skórnej
twarzy i szyi z zastosowaniem preparatu Dodosept
C. Zabezpieczenie szerokiego pola operacyjnego przy
użyciu jednorazowych prześcieradeł operacyjnych oraz
samoprzylepnych obłożeń. Powyższy podetap nie różni
się od adekwatnego podetapu przygotowania twarzy
dawcy.
Czas procedury przygotowawczej nie powinien przekroczyć
40 min.

II. Kolejność czynności chirurgicznych (podetapy podobne
jak w przypadku dawcy)
1. Cięcia powłok skórnych oraz tłuszczowej tkanki
podskórnej:
a) atraumatyczne cięcia skórne wykonywane wzdłuż
wyznaczonych w etapie przygotowaw-czym 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 mięśnia sze-rokiego szyi
w okolicy podżuchwowej.
2. Opracowanie struktur mięśniowych i chrzęstnych:
a) identyfikacja poszczególnych mięśni mimicznych
oraz mięśnia szerokiego szyi w okolicy podżuchwowej
z następowym ich symetrycznym przecięciem (mięśnie
mimiczne przecinane w płaszczyźnie zdrowej makroskopowo niezmienionej tkanki mięśniowej z marginesem nie-przekraczającym 1 cm z wypreparowaniem
eliptycznej powierzchni mięśnia okrężnego ust oraz
identyfikacją ruchowych gałęzi nerwów twarzowych)
oraz następowa hemostaza szcze-gólnie w zakresie
przekroju przeciętych mięśni. W przypadku konieczności ich resekcji (mię-snie zmienione bliznowato,
bez funkcji ruchowej lub funkcji znacznie ograniczonej) oznacze-nie kikutów poszczególnych mięśni przy
użyciu kolorowych znaczników (nici, gumki);
b) identyfikacja powierzchni chrząstek nosa, oraz ich
przecięcie w płaszczyznach tkanek nie-zmienionych
z zachowaniem symetrii obu przewodów nosowych,
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w kolejności identycznej jak w przypadku chrząstek
nosa dawcy. Przecięcie na tym samym poziomie śluzówki nosa wewnętrznego. Tamponada przewodów
nosowych gazowymi setonami pokrytymi maścią
neomycynową.
3. Etap wewnątrzustny – opracowanie przedsionka jamy
ustnej oraz wargi górnej i dolnej:
a) oznaczenie linii cięcia powierzchni śluzówkowej od 0.5
do 1cm od linii czerwieni wargowej (warunek dotyczy niezmienionej śluzówki przedsionka jamy ustnej).
W przypadku bliznowa-to uszkodzonej śluzówki margines stanowią 2 mm śluzówki niezmienionej;
b) identyfikacja ujść przewodów ślinianek przyusznych
oraz oznaczenie tuszem ich lokalizacji;
c) cięcie śluzówki oraz warstwy podśluzowej;
d) identyfikacja uprzednio przeciętej warstw mięśniowej oraz połączenie linii cięć warstwy
we-wnątrz– i zewnątrzustnej.
4. Usunięcie w pojedynczym bloku zmienionych tkanek.
Na tym etapie istotne jest zachowanie prostych linii
i symetrii lewej i prawej strony pola poresekcyjnego,
w granicach niezmienionych powierzchni skóry, śluzówki, chrząstek i mięśni.
5. Opracowanie struktur naczyniowo nerwowych okolicy
podżuchwowej oraz żuchwowej:
a) przecięty w pkt. 2 mięsień szeroki szyi otwiera
poprzeczną warstwę, w której następuje iden-tyfikacja obustronnych naczyń twarzowych (o pionowym
przebiegu), oraz gałęzi brzeżnych nerwu twarzowego
(o poprzecznym przebiegu);
b) obustronne preparowanie naczyń twarzowych na
odcinku proksymalnym ok. 3 cm z do gra-nicy zwężenia tętnicy twarzowej do średnicy światła 1.2 mm,
ich przecięcie i zabezpieczenie klipsami naczyniowymi
i kolorowymi znacznikami;
c) obustronne preparowanie gałęzi brzeżnych na odcinku
proksymalnym ok. 3 cm lub do granic niezmienionych
przekrojów nerwów z ich następowym przecięciem
i oznaczeniem koloro-wym znacznikiem;
d) identyfikacja obustronnych nerwów bródkowych i ich
następowe przecięcie na ok. 2 cm od poziomu otworów
bródkowych i ich oznaczenie.
6. Przygotowanie pola poresekcyjnego:
a) zewnętrzne płukanie pola poresekcyjnego roztworem
antyseptycznym (roztwór betadyny lub chlorheksydyny), oraz następowa ostateczna hemostaza przy użyciu
koagulacji bipolarnej oraz klipsów naczyniowych;
b) opis kolejno oznaczonych struktur mięśniowych,
naczyniowych oraz nerwowych;
c) końcowa kontrola przepływów naczyń twarzowych
z następowym płukaniem płata roztwo-rem heparyny.
7. Przygotowanie do mikrozespoleń naczyń oraz
nerwów biorcy. Przy użyciu mikroskopu operacyjnego
w powiększeniu obrazu 3.5-4.5x po założeniu tętniczych zacisków mikronaczyniowych obustronne tętnice
twarzowe są preparowane na odcinku ok. 1.5-2 cm, usuwana zostaje przydanka naczyniowa oraz opracowuje
się światło kikutów tętnic (prostopadłe przecięcie oraz
mechaniczne rozszerzenie). Podobnie przygotowuje
się obustronne żyły twarzowe. Zarówno tętnice i żyły
przepłukuje się roztworem heparyny, a ściany naczyń
ostrzykuje się roztworem papaweryny zgodnie z kla10

sycznymi zasadami mikrochirurgii. Przygotowanie
nerwów polega na prostopadłym atraumatycznym
przecięciu ich przekroju oraz ostrzyknięciu roztworem
hydrokortyzonu.
8. Procedury dodatkowe:
a) przygotowanie pola operacyjnego lewego dołu pachowego, wytworzenie płatów skórnych, identyfikacja,
preparowanie i przygotowanie naczyń piersiowo-grzbietowych, jako dawczych naczyń dla płata promieniowego
dawcy. Powyższy płat wolny spełnia rolę dodatkowego
mo-nitora żywotności, oraz dostarcza unaczyniony element skórny z którego w okresie poopera-cyjnym będą
pobierane biopsje celem oceny reakcji odrzuceniowej;
b) identyfikacja oraz przygotowanie tętnic tarczowych górnych oraz żył szyjnych wewnętrznych jako awaryjnych
naczyń dla mikrozespoleń szypuł przeszczepu dawcy.
9. Biorąc pod uwagę specyfikę zabiegu musi być zachowana szczególna aseptyka. Dawca niejednokrotnie był
pacjentem OIOM-u narażonym na ryzyko zakażenia
wewnątrzszpitalnego, natomiast biorca jest pacjentem
poddanym immunosupresji co zwiększa u niego ryzyko
zakażeń. Poza zachowaniem ogólnej zasady aseptyki
szczególnie przestrzega się izolacji sal operacyjnych
dawcy i biorcy. Zabieg transplantacyjny jest zabiegiem
stresogennym, obciążającym psychicznie, fizycznie
i logistycznie. Jednak porównując obciążenia zespołów instrumentariuszek pracujących na równoległych
salach możemy stwierdzić, że narażone są one na dwa
różne rodzaje stresów: eustres – sala biorcy, personel
cieszy się sukcesem i nadzieją dla pacjenta i dystres
– sala dawcy, personel odczuwa smutek związany ze
zgonem nadal pracując rzetelnie z szacunkiem dla ciała
dawcy.

3.

4.

CHIRURGICZNE ETAPY
PRZESZCZEPIENIA TWARZY
1. Mikrozespolenia naczyniowe
W pierwszej kolejności implantację przeszczepu rozpoczyna przywrócenie perfuzji krwi poprzez wykonanie pod mikroskopem operacyjnym lewostronnego
mikrozespolenia tętnic twarzowych „dawca – biorca”
z następowym połączeniem żył twarzowych wg klasycznych zasad mikrochirurgii naczyniowej przy użyciu
monofilamentowych nici 9.0 (tętnica) oraz 10.0 (żyła)
koniec do końca szwami pojedynczymi, z następową
oceną szczelności szwów oraz drożności połączeń, oraz
z wykorzystaniem staplerów naczyniowych w rozmiarach od 2 mm do 4 mm.
Efektem tego podetapu jest całkowita reperfuzja przeszczepu (powrót krwi żylnej poprzez mikrozespolenie
żylne oraz żyłę twarzową biorcy – zarówno lewą jak
i prawą jako dowód obecności otwartych połączeń
naczyniowych obu stron przeszczepu twarzy, powrót
barwy, ocieplenia oraz tętna w dystalnym odcinku tętnicy twarzowej).
W następnym etapie w taki sam sposób wykonuje się
mikrozespolenia tętniczo-żylne naczyń twarzowych
strony prawej, które w przypadku jakichkolwiek zaburzeń w perfuzji płata poprzez naczynia strony lewej
mają charakter jedynie protekcyjny.
2. Mikrozespolenia nerwowe
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Kolejność mikrozespoleń:
1) zespolenie gałęzi brzeżnych nerwu twarzowego dawcy-biorcy strony lewej,
2) zespolenie gałęzi brzeżnych nerwu twarzowego dawcy-biorcy strony prawej,
3) zespolenie nerwów bródkowych dawcy-biorcy
strony lewej,
4) zespolenie nerwów bródkowych dawcy-biorcy
strony prawej.
Wszystkie mikrozespolenia nerwowe wykonuje się pod
mikroskopem operacyjnym według klasycznych zasad
mikrochirurgii nerwów, łącząc onerwia końców proksymalnych i dystalnych gałęzi dawca-biorca 3-4 szwami
monofilamentowymi o numeracji 10.0 lub 11.0.
Łączenie elementów mięśniowych
Oznaczone w etapach A i B jednoimienne mięśnie
przeszczepu oraz kikuty mięśni twarzy biorcy są łączone
za pomocą rozpuszczalnych szwów Vicryl o grubości
3.0 tak, aby zapewnić fizjologiczne ich napięcie i umożliwić powrót funkcji ruchowej. W tym celu długość
i powierzchnia mięśnia przeszczepu musi korespondować z długością i powierzchnią odpowiedniego kikuta
mięśnia biorcy. W przypadku niestosunku ww. parametrów docinany jest mięsień przeszczepu aby zlikwidować jego nadmiar. Szwy zakładane są dwuwarstwowo,
pojedynczo. W przypadku mięśnia okrężnego ust jego
łączenie odbywa się pod wizualną kontrolą wielkości
nowo wytwarzanej szpary ust.
Łączenie chrząstek nosa
Przy łączeniu elementów chrzęstnych nosa w pierwszej
kolejności należy dopasować ich długość i szerokość tak
aby uzyskać anatomiczne, szerokie światło obu przewodów nosowych, oraz symetryczny kształt i odpowiednią wielkość nosa zewnętrznego. W tym celu poprawki
wielkości i kształtu chrząstek polegają na odcięciu ich
fragmentów z przeszczepu dawcy. Szwy (Vicryl 3.0) są
zakładane pojedynczo, jednowarstwowo. W pierwszej
kolejności odtwarzana jest ciągłość obu przewodów
nosowych, następnie słupek, skrzydełka, nasada, i jako
ostatnie, ściany boczne oraz nasada nosa.
Łączenie powierzchni śluzówkowej przedsionka jamy
ustnej
Podobnie jak w pkt. 3 i 4 pierwszym krokiem jest dopasowanie długości i szerokości odtwarzanego przedsionka i jakiekolwiek manewry dopasowujące dotyczą
jedynie śluzówki przeszczepu. Docięcie śluzówki ma
na celu uzyskanie właściwej głębokości przedsionka
zarówno w zakresie wargi górnej jak i dolnej. Vicrylowe
szwy zakładane są pojedynczo w sposób pozwalający na
uzyskanie szczelnej linii połączenia.
Drenaż i łączenie tkanki podskórnej i skóry
Przed ostatecznym zamknięciem ran pomiędzy
powierzchnią mięśniową i podskórną umieszcza się
obustronnie w okolicach mikrozespoleń naczyniowych
2 dreny ssące, oraz dodatkowo po 2 setony gumowe,
drenujące zarówno okolice środkowego jak i dolnego
piętra twarzy.
Szycie tkanki podskórnej wykonuje się przy użyciu
Vicrylu 3.0 lub 4.0, zakładając pojedyncze szwy w odstępie 0.7-1 cm. Pojedyncze monofilamentowe szwy skórne
o numeracji 4.0 lub 5.0 zakładane w odstępach 0.5 cm
kończą etap implantacji przeszczepu.

7. Procedury dodatkowe
1) tracheostomia czasowa – wykonywana w sposób
typowy – cięcie podłużne nad wcięciem szyjnym
mostka, uwidocznienie przedniej powierzchni
tchawicy po rozwarstwieniu mięśni krótkich szyi,
krzyżowe cięcie chrząstek III, IV tchawicy, umieszczenie w świetle tchawicy rurki 7-8 (rozmiar rurki
zależy od średnicy światła tchawicy), zabezpieczenie
tracheostomii;
2) założenie przez nos żywieniowej sondy żołądkowej;
3) założenie neomycynowych setonów gazowych do
obu przewodów nosowych,
4) dezynfekcja ran i założenie opatrunków;
5) implantacja płata promieniowego – po dostosowaniu długości szypuły (odcięcie nadmiaru) wykonanie
mikrozespoleń naczyń promieniowych płata dawcy
z naczyniami piersiowo-grzbietowymi pachy lewej
w sposób typowy koniec do końca pod mikroskopem szwami pojedynczymi 9.0 (tętnica) i 10.0 (żyła).
Założenie drenu ssącego. Wszycie wyspy skórnej
w obręb powłoki skórnej pachy lewej. Założenie
sterylnego opatrunku.
Po zabiegu operacyjnym pacjent trafia na oddział intensywnej terapii. Spędza tam około 14 dni w zależności od jego
stanu. Już wtedy rozpoczyna się intensywna fizjoterapia.
Po usunięciu rurki tracheotomijnej oraz sondy żołądkowej
pacjent zostaje przeniesiony na oddział transplantologii. Na
przestrzeni kolejnych tygodni pacjenci po przeszczepie twarzy,
są powoli przyzwyczajani do swojego nowego wizerunku.
Bardzo ważne jest utrzymanie prywatności pacjentów, zwłaszcza w pierwszych tygodniach. W naszym szpitalu pacjent miał
zapewnioną ochronę 24 godziny na dobę przed niechcianymi
mediami. Pacjenci bezwzględnie powinni być pod opieką psychologa, który monitoruje ich stan już od pierwszych godzin
po wybudzeniu. Główną misją fizjoterapii w tym okresie jest
praca nad funkcjonowaniem mięśni podtrzymujących konstrukcję twarzy (część statyczna) oraz stopniowe zwiększanie
zakresu zamykania jamy ustnej (część dynamiczna).
Głównym celem przeszczepu twarzy jest umożliwienie powrotu pacjentom do normalnego funkcjonowania.
Najlepszym tego rezultatem byłby powrót pacjentów do
pracy w zawodzie sprzed wypadku lub choroby. Wraz ze
zwiększoną ilością osób po przeszczepie twarzy zmniejszyłoby się ryzyko tzw. stygmatyzacji pacjentów w ich własnym
środowisku. Przeszczep twarzy pomimo swoich ograniczeń
oraz stosunkowo wysokiego ryzyka zawsze zostanie jedyną
nadzieją dla pacjentów z rozległymi ubytkami twarzy, którym
konwencjonalna chirurgia rekonstrukcyjna nie jest w stanie
pomóc. Wydaje się że zabieg ten ma tylu zwolenników, co
przeciwników. Ale wygląda na to że ich wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane przez coraz to bardziej doświadczone
ośrodki i napływające dowody świadczące o konieczności
rozwijania tej wąskiej ścieżki transplantologii.
Biorąc pod uwagę wszelkie wyżej przedstawione fakty
i oczekiwania mamy ogromne nadzieje, że w niedalekiej przyszłości przeszczep twarzy stanie się standardową procedurą
wykonywaną i powszechnie akceptowaną w wielu ośrodkach
w kraju i na świecie.
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Ostre zapalenie trzustki objawia się najczęściej silnym
bólem brzucha, zlokalizowanym w nadbrzuszu lub może być
rozlany nad całą jamą brzuszną. Zwykle ból ten jest opasujący, promieniujący obustronnie do łopatek. Często występują
nudności i wymioty, przy czym te drugie nie przynoszą ulgi.

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.
W badaniu przedmiotowym występuje bolesność nadbrzusza,
czasami z obroną mięśniową w tej okolicy. Mogą występować objawy hipowolemii, a nawet wstrząsu. Wśród charakterystycznych objawów można wyróżnić wybroczyny w okolicy
pępka (objaw Cullena) lub w okolicy lędźwiowej (objaw Greya
Turnera). Żółtaczka świadczy o kamiczej etiologii OZT. Czasami
można stwierdzić ściszenie lewego szmeru pęcherzykowego, spowodowanego obecnością wysięku w lewej jamie opłucnowej.

Ostre zapalenie trzustki
lek. KONRAD KĘDRA

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

strym zapaleniem trzustki (OZT) określa się stan,
w którym dochodzi do przedwczesnej aktywacji enzymów trzustkowych i nasilonego stanu zapalnego, mogącego
przebiegać pod postacią łagodnego obrzęku tkanki trzustkowej lub ciężkiej martwicy krwotocznej, powikłanej zespołem
układowej reakcji zapalnej.
OZT jest dosyć częstym schorzeniem, a do jego najczęstszych przyczyn można zaliczyć spożywanie alkoholu
oraz kamicę żółciową, które łącznie są odpowiedzialne
za około 80% przypadków ostrego zapalenia trzustki. Do
innych rzadszych przyczyn należą: uszkodzenie jatrogenne
(powikłanie endoskopowej wstecznej cholangiopankreatografii), genetyczne (mutacje genu PRSS1), hiperkalcemia,
hipertriglicerydemia w przebiegu hiperlipidemii typu I i V,
wady wrodzone (trzustka dwudzielna), nowotwory zamykające drogi trzustkowe oraz leki (zwłaszcza tiazydy, furosemid, azatiopryna, sulfonamidy, pentamidyna, didanozyna,
metyldopa, prokainamid). Bardzo rzadką przyczyną OZT
jest choroba autoimmunologiczna lub zakażenia, wywołane
m.in. przez pasożyty z gatunku Ascaris lumbricoides hominis, bakterie czy wirusy (zwłaszcza wirus świnki bądź wirus
HIV). Opisywano również sporadyczne przypadki OZT po
ukłuciu przez skorpiona z gatunku Tityus trinitatis. W około

O
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A. Objaw Cullena B. Objaw Grey’a Turnera

10% przypadków przyczyna OZT jest nieznana, tzw. idiopatyczne ostre zapalenie trzustki.
Mechanizmy prowadzące do przedwczesnej aktywacji
enzymów trzustkowych (głównie trypsynogenu) nie zostały
do końca poznane. W warunkach fizjologicznych enzymy
trzustkowe są produkowane w postaci zymogenów, czyli
nieaktywnych prekursorów i aktywowane dopiero w świetle
przewodu pokarmowego. Przed ich przedwczesną aktywacją
chroni umieszczenie zymogenów w specjalnych pęcherzykach
w obrębie komórki wydzielniczej trzustki. Obecnie wiadomo,
że w przypadku ostrego zapalenia trzustki pęcherzyki wydzielnicze, zamiast być wydzielane do przewodów, gromadzą się
w komórkach i są aktywowane przez enzymy lizosomalne,
a następnie przedostają się do miąższu trzustki. W odpowiedzi
na uszkodzony miąższ, a także obecność enzymów trzustkowych, neutrofile wydzielają kaskadę cytokin prozapalnych, które powodują obrzęk i zaburzają mikrokrążenie
trzustkowe, prowadząc w skrajnych przypadkach do krwotoków i mikrozakrzepów, a w konsekwencji do martwicy
trzustki. Wydzielane cytokiny przedostają się do krążenia
systemowego i są odpowiedzialne za ogólnoustrojową reakcję zapalną, co w ostateczności może prowadzić do niewydolności wielonarządowej.

W badaniach laboratoryjnych można stwierdzić podwyższony poziom amylazy we krwi (zwykle 3-krotne przekroczenie normy pozwala potwierdzić rozpoznanie OZT). Amylaza
nie jest jednak swoistym enzymem dla zapalenia trzustki, a jej
podwyższony poziom można zaobserwować w innych ostrych
chorobach jamy brzusznej (zapalenie wyrostka robaczkowego,

Typowym cięciem stosowanym przez operatorów jest cięcie
skośne McBurney’a przebiegające w 1/3 odległości między
przednim górnym kolcem biodrowym a pępkiem
niedrożność jelit, perforacja wrzodu żołądka), chorobach
ginekologicznych (pęknięta torbiel jajnika, ciąża ektopowa),
w niewydolności nerek czy zapaleniu ślinianki przyusznej.
W powyższych przypadkach można oznaczyć bardziej swoisty
enzym, lipazę trzustkową. Poziom amylazy we krwi może ulec
normalizacji już po 4 dniach od rozpoczęcia choroby. W niektórych przypadkach, takich jak martwica całej trzustki lub
OZT na tle hiperlipidemii, poziom amylazy od początku może
utrzymywać się w granicach normy. Przy podejrzeniu długo
trwającego OZT oznacza się aktywność amylazy w moczu (jej
podwyższony poziom w moczu utrzymuje się znacznie dłużej
niż we krwi). W przypadku kamiczego OZT przydatne jest

Tomografia jamy brzusznej. Widoczna na zdjęciu odgraniczona martwica trzustki (WOPN – walled off pancreatic necrosis)

również oznaczenie takich parametrów laboratoryjnych jak:
ALT, AST, fosfataza zasadowa i GGTP.
W większości przypadków badania obrazowe nie
są konieczne do ustalenia rozpoznania OZT.
Podstawowym badaniem w przypadku podejrzenia
OZT jest USG jamy brzusznej. W obrazie ultrasonograficznym stwierdza się spadek echogeniczności i zatarcie obrysu trzustki, co odpowiada obrzękowi narządu,
a czasami uwidocznić można okołotrzustkowy zbiornik ostrej fazy. Ultrasonografia pozwala również na
rozpoznanie kamicy pęcherzykowej lub przewodowej. Ograniczeniem powyższej metody jest obecność
gazów jelitowych i wzdęcia, które mogą utrudniać uwidocznienie trzustki w obrazie sonograficznym.
Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej nie należy
do swoistych badań obrazowych wykonywanych przy
podejrzeniu OZT. W RTG jamy brzusznej można
uwidocznić niedrożność porażenną dwunastnicy
lub początkowych pętli jelita cienkiego, tzw. objaw
„pętli na straży”. Pozwala ono również rozpoznać inne ostre
choroby jamy brzusznej, którym towarzyszy ból brzucha,
m.in. niedrożność jelita cienkiego czy perforacja przewodu
pokarmowego.
Obecnie złotym standardem w obrazowaniu trzustki
oraz jej zapalenia jest tomografia komputerowa z dożylnym podaniem środka cieniującego. TK jamy brzusznej jest
najlepszym badaniem obrazowym umożliwiającym rozpoznanie martwicy trzustki (widoczną jako obszar słabego
wzmocnienia na tle prawidłowo wzmocnionego miąższu).
Widoczne w obrębie martwicy pęcherzyki gazu pozwalają również potwierdzić zakażenie obszaru martwiczego.
Ponadto TK ma na celu rozpoznanie miejscowych, a także
narządowych powikłań choroby, m.in. wysięk opłucnowy,
niedodmę, powikłania naczyniowe czy wodobrzusze.
Istotnym elementem procesu diagnostycznego jest
prognoza ciężkości OZT. Pozwala to od początku ukierunkować leczenie, a w razie potrzeby umożliwia szybkie przekazanie pacjenta na oddział intensywnej terapii.
Istnieje wiele skal klinicznych stosowanych do oceny ciężkości postaci OZT. Do najczęściej stosowanych należą:
kryteria Ransona, skala Glasgow czy skala Apache II.
Wykorzystuje się również wyniki tomografii komputero13

Zaotrzewnowa nekrozektomia wspomagana wideoskopowo (VARD)

wej w celu określenia stopnia ciężkości OZT, stosując skalę
Balthazara (tzw. tomograficzny wskaźnik ciężkości – CTSI)
oraz jej modyfikację według Mortelego.
Leczenie ostrego zapalenia trzustki jest wielokierunkowe
i zależy od stopnia ciężkości. Łagodne, obrzękowe OZT wymaga
jedynie intensywnej płynoterapii, leczenia przeciwbólowego
oraz powrotu do żywienia doustnego po 2-3 dniach głodzenia.
Obecnie coraz częściej powraca się do niego na życzenie pacjenta.
Pobyt w szpitalu chorego z łagodnym OZT wynosi nie więcej niż
tydzień, a śmiertelność nie przekracza 1%.
W przypadku ciężkiego OZT leczenie jest znacznie trudniejsze, a okres hospitalizacji może trwać kilka tygodni,
a nawet miesięcy. Jednym z najważniejszych elementów postępowania (oprócz intensywnego nawadniania, leczenia bólu
i przeciwdziałania niewydolności narządowej) jest stosowanie
leczenia żywieniowego. Wczesne (w przeciągu pierwszych 24
godzin) wdrożenie żywienia enteralnego zmniejsza śmiertelność pacjentów z rozpoznanym ciężkim zapaleniem trzustki.
Żywienie pozajelitowe powinno być stosowane jedynie
w przypadku niemożności zapewnienia skutecznego żywienia dojelitowego. Nie ma obecnie konieczności rutynowego
wprowadzania cewnika za więzadło Treitza, jeżeli chory toleruje żywienie za pomocą zgłębnik żołądkowego. Obecnie nie
zaleca się również profilaktycznego podawania antybiotyków.
Leczenie zabiegowe jest wskazane u pacjentów z zakażoną
martwicą trzustki oraz w przypadku powikłań wymagających
leczenia operacyjnego (np. perforacja, ropień, krwawienie,
zespół nadciśnienia wewnątrzbrzusznego). Duży postęp
dokonał się w leczeniu zakażonej martwicy trzustki. W ostatnich latach coraz częściej podkreśla się szkodliwy wpływ
otwartych zabiegów operacyjnych na przeżywalność pacjentów z rozpoznanym ciężkim martwiczym OZT. Wykonywane
niegdyś rozległe zabiegi nekrozektomii u pacjentów z zakażoną martwicą trzustki obecnie nie powinny być wykonywane.
Ostatnio wykazano wyższość tzw. „step-up approach”, czyli
stopniowej intensyfikacji leczenia połączonej z wykorzystaniem technik małoinwazyjnych. W przypadku podejrzenia
martwicy trzustki należy zawsze wykonać tomografię komputerową z podaniem środka cieniującego. Jeżeli ognisko mar14

twicy nie jest odgraniczone, należy
podjąć próbę opóźnienia leczenia
zabiegowego w celu demarkacji
procesu martwiczego. Przy dobrze
odgraniczonej martwicy podejmuje się próbę przezskórnego
drenażu pod kontrolą USG, najlepiej z dostępu zaotrzewnowego,
co pomaga w dalszych etapach
leczenia. Można również wykonać
próbę drenażu endoskopowego.
Do odgraniczenia ogniska martwicy dochodzi średnio po 3-4
tygodniach.
Drenaż przezskórny pozwala
uzyskać poprawę u nawet 40%
pacjentów, pod warunkiem regularnego płukania i wymiany
drenów. Jeżeli po 72 godzinach
nie nastąpi poprawa, wykonuje się zabiegi małoinwazyjnej
nekrozektomii, wśród których
można wymienić wspomaganą
wideoskopowo nekrozektomię zaotrzewnową (VARD –
Videoscopy Assisted Retroperitoneal Debridement) i przezżołądkową endoskopową nekrozektomię (ETN – Endoscopic
Transgastric Necrosectomy). Obie metody mają przewagę
nad klasyczną otwartą nekrozektomią, zmniejszając śmiertelność oraz częstość powikłań. W przypadku zabiegu VARD
z małego cięcia, po uprzednio założonym drenie dochodzi
się do okolicy zaotrzewnowej, a następnie przy pomocy laparoskopu i długich kleszczyków usuwa się martwiczą tkankę
trzustkową. ETN natomiast polega na endoskopowym dojściu do ogniska martwicy przez ścianę żołądka (ewentualnie
dwunastnicy) i usunięciu jak największej masy martwicy. Nie
ma konieczności całkowitego usunięcia martwiczej tkanki,
a jedynie w miarę możliwości jej maksymalna redukcja. Obie
metody mają podobną skuteczność. W sytuacji, gdy istnieją
przeciwwskazania do wykonania zabiegu techniką małoinwazyjną, należy rozważyć otwartą nekrozektomię.
W przypadku kamiczego OZT należy wykonać wczesne
ECPW (w ciągu pierwszych 24 h hospitalizacji), przy czym
wskazaniem do jego wykonania są występujące u pacjenta
objawy zapalenia dróg żółciowych lub utrzymująca się żółtaczka. Należy pamiętać, że w wielu przypadkach kamień blokujący ujście przewodu trzustkowego może ulec samoistnemu
przemieszczeniu, jeszcze przed wykonaniem ECPW. Wczesne
wykonanie ECPW zmniejsza znacząco ryzyko przejścia łagodnego OZT w postać ciężką. Przy rozpoznaniu kamiczego OZT
o łagodnym przebiegu zaleca się wykonanie laparoskopowej
cholecystektomii podczas tego samego pobytu w szpitalu,
natomiast w przypadku ciężkiego kamiczego OZT zabieg
należy odroczyć.
Podsumowując, ostre zapalenie trzustki jest chorobą o nieprzewidywalnym przebiegu, ze znikomą śmiertelnościa
w przypadku łagodnej postaci, a sięgającą powyżej 50% w przebiegu zakażonej martwicy powikłanej wstrząsem septycznym.
Pomimo wieloletniego doświadczenia chirurgów w leczeniu tego
schorzenia oraz coraz większej wiedzy na temat zdarzeń prowadzących do rozwoju OZT, ciągle dynamicznie rozwijają się techniki lecznicze i metody postępowania, co świadczy o dużym
wyzwaniu jakie stanowi ta jednostka chorobowa.

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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wym. Ich eliminacja może przywrócić stan wyjściowy. Rosnick
podał 8 odwracalnych przyczyn przejściowego nietrzymania
moczu, które można zapamiętać mnemotechnicznie dzięki
skrótowi DIALZNOK, na który składają się pierwsze litery
wymienionych nieprawidłowości. Zalicza się do nich: delirium (D), infekcje dróg moczowych (I), atroficzne zapalenie
błony śluzowej cewki moczowej i pochwy (A), leki (L), zaburzenia psychiczne (Z), nadmierną ilość wydalanego moczu
(N), ograniczenie możliwości poruszania się (O) oraz kałowe
zatkanie odbytnicy (K).

Proces diagnostyczny, mający na celu rozpoznanie
stopnia oraz rodzaju nietrzymania moczu, obejmuje: wywiad, który powinien być przeprowadzony
w pierwszej kolejności, badania laboratoryjne, test
bridge fluid, który pozwala na ocenę wydolności szyi
pęcherza, badanie per rectum, test kaszlowy (test
Bonneya) i podpaskowy, a także Q-tip test, badanie
urodynamiczne, a u kobiet dodatkowo ginekologiczne.
Przejściowe nietrzymanie moczu, przy braku leczenia,
może przechodzić w utrwaloną postać tego schorzenia, która
może być zdiagnozowana po wyeliminowaniu stanów patologicznych i dalszym utrzymywaniu się objawów. Do najczęstszych przyczyn UNM należą: nadpobudliwość lub obniżona
pobudliwość mięśnia wypieracza pęcherza oraz niewydolność
lub zwężenie drogi odpływu moczu.
Czynniki ryzyka nietrzymania moczu dzielą się na: predysponujące, wywołujące, promujące i dekompensacyjne. Do
czynników predysponujących zalicza się płeć, czynniki genetyczne, neurologiczne, kulturowe, środowiskowe oraz rasę.

dzienniczka mikcyjnego. Pacjent może zapisywać w nim np.
objętość oddanego moczu, dobową ilość przyjętych płynów,
czas mikcji oraz ilość epizodów nietrzymania moczu.
Do metod leczenia nietrzymania moczu zalicza się:
leczenie farmakologiczne, niefarmakologiczne oraz chirurgiczne. Pierwsze z wymienionych powinno być stosowane,
jako leczenie pierwszego rzutu. Modyfikacja stylu życia, którego podstawą jest zmiana przyzwyczajeń żywieniowych,
a także wprowadzenie aktywności fizycznej, odgrywa dużą
rolę w powodzeniu leczenia. Równie ważna jest profilaktyka
zakażeń układu moczowego, zrezygnowanie z palenia tytoniu i kofeiny. W leczeniu niefarmakologicznym istotną rolę
odgrywa stymulacja mięśni dna miednicy. W tym celu prowadzi się ćwiczenia mięśni Kegla, tzw. biofeedback, elektrostymulację, stosuje kulki dopochwowe, terapię behawioralną,
postępowanie protetyczne oraz zmienne pole magnetyczne.
U starszych podopiecznych, ze względu na występującą
wielochorobowość, łączącą się z tym polipragmazję oraz osłabioną wydolność niektórych narządów (np. wątroba, nerki)
leczenie farmakologiczne powinno być dobierane indywidualnie. Najczęściej stosuje się leki cholinolityczne, antagonistyczne
receptorów muskarynowych, inhibitory zwrotnego wychwytu
serotoniny i noradrenaliny lub leki o działaniu a-adrenomimetycznym. Leczenie chirurgiczne natomiast stosowane jest w przypadku, gdy postępowanie zachowawcze i farmakologiczne nie
wpłynęły na zmniejszenie u pacjenta dolegliwości. Stosuje się
je zazwyczaj u chorych z wysiłkowym nietrzymaniem moczu.
Jego głównym celem jest poprawa aparatu zamykającego cewkę
moczową. Stosowane są również takie techniki operacyjne jak:
ostrzykiwanie cewki moczowej, implantacja sztucznego zwieracza lub operacje slingowe. Jednak do najpopularniejszych i dających zadowalające, długotrwałe efekty należą: kolposupensja

Nietrzymanie moczu jest także istotnym obciążeniem finansowym dla samego pacjenta
oraz jego rodziny i może mieć znaczny wpływ na ryzyko instytucjonalizacji osób starszych.

Nietrzymanie moczu i stolca u pacjentów
w podeszłym wieku
dr n. med. IZABELA WRÓBLEWSKA, MARTA DYDEK
ietrzymanie moczu i stolca to stany chorobowe dotykające w głównej mierze osób starszych. Zaliczane są do
tzw. wielkich zespołów geriatrycznych (WZG), zwanych również wielkimi problemami geriatrycznymi. Definiuje się je
jako przewlekłe, wynikające z wielu przyczyn zaburzenia,
prowadzące stopniowo do zmian w prawidłowym funkcjonowaniu i znacząco obniżające jakość życia pacjentów. Do wielkich zespołów geriatrycznych, oprócz zaburzenia czynności
zwieraczy, zalicza się również upadki oraz zaburzenia równowagi, upośledzenie wzroku/słuchu, zespoły otępienne oraz
depresję. Częstość ich występowania, a także następstwa do
jakich prowadzą, sprawiają że są poważnym problemem szeroko pojętego zdrowia publicznego.
Nietrzymanie moczu charakteryzuje się, niezależnym
od woli, wyciekiem moczu z cewki moczowej. W populacji pacjentów w wieku geriatrycznym problem ten dotyczy
ok. 10-20% osób i wzrasta wraz z hospitalizacją. Największą
grupą, której dotyczy nietrzymanie moczu są mieszkańcy

N
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domów opieki. Wśród nich ponad 50% chorych zmaga się
z tym zaburzeniem. W rzeczywistości jednak chorych z nietrzymaniem moczu może być znacznie więcej, ponieważ
należy brać pod uwagę fakt, że jest to wstydliwa dolegliwość,
nie zawsze zgłaszana przez podopiecznych i ich opiekunów.
Dodatkowo często mylnie jest traktowana, jako nieunikniona
konsekwencja starości.

Przejściowe nietrzymanie moczu, przy braku leczenia,
może przechodzić w utrwaloną postać tego schorzenia, która może być zdiagnozowana po wyeliminowaniu stanów patologicznych i dalszym utrzymywaniu
się objawów.
Nietrzymanie moczu dzieli się na przejściowe (PNM)
i utrwalone (UNM). Pierwsze może być spowodowane stanami patologicznymi, które występują poza układem moczo-

Czynniki promujące mogą wywołać nietrzymanie moczu,
jednak można je kontrolować i wyeliminować. Należą do
nich: menopauza, dysfunkcje jelit, leki, niektóre produkty
spożywcze (np. kawa, herbata) oraz kaszel. Czynnikami
wywołującymi definiuje się takie stany, na które pacjent nie
ma wpływu. Wymienić tu można operacje przeprowadzane
w obrębie miednicy mniejszej, przezpochwowe operacje ginekologiczne, uszkodzenie nerwów i mięśni dna miednicy, do
którego może dojść podczas porodu, a także niedostateczną
aktywność fizyczną i otyłość. Pod pojęciem czynników
dekompensujących należy rozumieć procesy wynikające ze
starzenia się organizmu, tj. osłabienie mięśni oraz zaburzenia ich
ukrwienia, kłopoty z pamięcią, jak również przyjmowane leki.
Proces diagnostyczny, mający na celu rozpoznanie stopnia
oraz rodzaju nietrzymania moczu, obejmuje: wywiad, który
powinien być przeprowadzony w pierwszej kolejności, badania laboratoryjne, test bridge fluid, który pozwala na ocenę
wydolności szyi pęcherza, badanie per rectum, test kaszlowy
(test Bonneya) i podpaskowy, a także Q-tip test, badanie urodynamiczne, a u kobiet dodatkowo ginekologiczne. Istnieją
również wystandaryzowane kwestionariusze, które są istotną
częścią diagnostyki nietrzymania moczu i są rutynowo stosowane podczas badań klinicznych np: Incontinence Impact
Questionnaire (IIQ) czy Urogenital Distress Inventory (UDI).
Godny uwagi jest również pomysł prowadzenia przez chorego

metodą Burcha oraz założenie beznapięciowej taśmy syntetycznej
na środkową cewkę moczową.
Pacjenci geriatryczni z nietrzymaniem moczu są narażeni
na ryzyko wystąpienia wielu powikłań wynikających z zaburzenia czynności zwieraczy. Jednym z najczęściej występujących
problemów pielęgnacyjnych jest podrażnienie skóry w okolicy
krocza, co powoduje ból oraz dyskomfort, a także predysponuje,
szczególnie u pacjentów unieruchomionych, do powstawania
odleżyn. Kolejnym istotnym zagrożeniem jest ryzyko wystąpienia infekcji dróg moczowych, które w skrajnych przypadkach
zaniedbania może skutkować wystąpieniem posocznicy. Wśród
pacjentów, u których występuje nietrzymanie moczu znacznie
wzrasta ryzyko upadku i złamania kości, czego konsekwencją
bywa utrata samodzielności. Ponadto pod uwagę należy brać
psychospołeczne skutki nietrzymania moczu. Chorzy w obawie
przed wstydem i osądzaniem często rezygnują z życia społecznego, co grozi samotnością i odosobnieniem, nieuchronnie prowadząc do frustracji i depresji. Nietrzymanie moczu jest także
istotnym obciążeniem finansowym dla samego pacjenta oraz jego
rodziny i może mieć znaczny wpływ na ryzyko instytucjonalizacji
osób starszych.
Do zadań pielęgniarki w opiece nad pacjentem geriatrycznym z nietrzymaniem moczu w głównej mierze należy zapewnienie podstawowych potrzeb fizjologicznych, psychicznych,
społecznych i duchowych. Ważne jest dokładne wykonywanie
17
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przynajmniej dwa razy dziennie toalety całego ciała, a także
dodatkowo, jeśli wystąpi taka potrzeba, częsta zmiana środków higienicznych (np. pampersy, podkłady). Należy także
zadbać, aby skóra w okolicy krocza była dokładnie oczyszczona i nawilżona poprzez stosowanie delikatnych kosmetyków przeznaczonych do higieny intymnej, a bielizna była
regularnie zmieniana. Ważne jest również zapewnienie komfortu i poczucia intymności podczas wykonywania zabiegów
pielęgnacyjnych, a także angażowanie pacjenta i jego rodziny
do aktywnego uczestnictwa w czynnościach pielęgnacyjnych.

U osób w wieku geriatrycznym nietrzymanie stolca
dotyczy ok. 5-6% osób przebywających w środowisku
domowym, jednak znacznie wzrasta wśród pacjentów
korzystających z opieki długoterminowej.
Problem nietrzymania moczu jest złożony, a jego leczenie
wieloetapowe, długotrwałe, zindywidualizowane oraz wymagające dużej cierpliwości. Dlatego wymaga współpracy ze strony
zespołu terapeutycznego, rodziny lub opiekuna oraz samego
pacjenta. Opieka ta powinna skupiać się na przywróceniu prawidłowej funkcji zwieraczy, a w przypadku niepowodzenia pomocy
w zaakceptowaniu zaistniałej sytuacji zdrowotnej oraz zapewnieniu poprawnej pielęgnacji i możliwie wysokiej jakości życia.
Do wielkich problemów geriatrycznych, obok nietrzymania moczu, należy upośledzenie czynności zwieraczy odbytu
polegające na nietrzymaniu stolca i gazów. Jest to sytuacja,
w której dochodzi do utraty kontroli wypróżnień. Może to być
spowodowane niesprawnością fizyczną lub psychiczną chorego.
U osób w wieku geriatrycznym nietrzymanie stolca dotyczy ok. 5-6% osób przebywających w środowisku domowym,
jednak znacznie wzrasta wśród pacjentów korzystających
z opieki długoterminowej. Jest również jedną z głównych
przyczyn instytucjonalizacji seniorów. Nietrzymanie stolca
to problem wstydliwy dlatego bardzo rzadko werbalizowany
przez osoby starsze jak również przez ich opiekunów.

Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem geriatrycznym, u którego występuje nietrzymanie stolca,
opierają się głównie na prawidłowej pielęgnacji.
Wśród czynników ryzyka nietrzymania stolca wyróżnia
się: wiek, biegunki, niepełne wypróżnienia, nagłą potrzebę
defekacji, nietrzymanie moczu, udar mózgu, cukrzycę, cholecystektomię, zespół jelita drażliwego oraz palenie tytoniu.
Jednak najczęściej do nietrzymania stolca dochodzi w skutek
przewlekłego zaparcia, które powoduje kałowe zatkanie odbytnicy, co skutkuje niekontrolowanym wyciekaniem płynnego
stolca, obok zbitych mas kałowych. Równie istotne przyczyny
to: zaburzenia czynności intelektualnych, takie jak otępienie
i delirium, zaburzenia funkcji ruchowych, guzy powodujące
mniejszą pojemność odbytnicy, obniżone czucie w odbytnicy
pojawiające się np. w skutek neuropatii cukrzycowej, pourazowe lub pozabiegowe uszkodzenie czynności zwieracza
odbytu czy uszkodzenie nerwu sromowego.
Diagnostyka nietrzymania stolca opiera się na przeprowadzeniu wnikliwego wywiadu, badania fizykalnego, wykonaniu
badań laboratoryjnych, wizualizacyjnych i elektrofizjologicznych. Do badań wizualizacyjnych zalicza się: ultrasonografię
przezodbytową, obrazową technikę rezonansu magnetycznego, a także defektografię. Do badań elektrofizjologicznych
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należą natomiast: test latencji nerwu sromowego, elektromiografia igłowa i powierzchniowa, ocena podatności oraz
elastyczności ścian odbytu. Istnieją również inne badania,
stosowane głównie w celach naukowych, takie jak centralna
lub obwodowa stymulacja magnetyczna czy dynamiczna
defektografia z użyciem MR.
Zaburzenia czynności zwieraczy odbytu skutkujące nietrzymaniem stolca, podobnie jak w przypadku nietrzymania
moczu, niosą ze sobą ryzyko wielu niekorzystnych konsekwencji zdrowotnych. Najważniejszym i najczęściej występującym problemem jest podrażnienie skóry krocza prowadzące
do zaczerwienienia oraz bólu. Powoduje to znaczny dyskomfort, a u osób unieruchomionych podwyższa ryzyko powstania odleżyn. Nietrzymanie stolca nasila również objawy
nietrzymania moczu i przyczynia się do występowania zakażeń układu moczowego. Dodatkowo negatywnie wpływa na
poczucie własnej wartości chorych, ogranicza kontakty towarzyskie, powoduje izolację społeczną, obniża nastrój i jakość
życia starszych podopiecznych. Jednak najistotniejszym jest
fakt, że inkontynencja jest jedną z głównych przyczyn instytucjonalizacji osób w wieku geriatrycznym.
Leczenie zaburzeń, skutkujących powikłaniem w postaci nietrzymania stolca, dzieli się na zachowawcze oraz chirurgiczne.
Postępowanie zachowawcze ma na celu usunięcie objawów
poprzez wyeliminowanie chorób podstawowych. Normalizację
oraz kontrolę wypróżnień uzyskuje się w tym sposobie leczenia
poprzez modyfikację przyzwyczajeń dietetycznych oraz stylu
życia, stosowanie wkładek higienicznych, farmakoterapię, a także
stosowanie wlewów doodbytniczych. Bardzo dobre efekty uzyskuje się wykorzystując trening behawioralny, tzw. biofeedback.
Do metod leczenia chirurgicznego należą zabiegi polegające na:
przywróceniu właściwych stosunków anatomicznych, wytworzeniu nowego zwieracza, naprawie mięśni zwieraczy i dna miednicy, wzmocnieniu aparatu zwieraczowego oraz neuromodulacji
w zakresie alternatywnych dróg nerwowych.
Zadania pielęgniarki w opiece nad pacjentem geriatrycznym, u którego występuje nietrzymanie stolca, opierają się
głównie na prawidłowej pielęgnacji. Toaleta powinna być
wykonywana dwa razy dziennie, a także zawsze wtedy, gdy
pacjent zgłosi taką potrzebę. Środki higieniczne powinny być
regularnie zmieniane, a skóra okolicy krocza pielęgnowana
delikatnymi kosmetykami. Jeśli jest to konieczne w rozmowach z pacjentem należy zwrócić uwagę na zmianę jego przyzwyczajeń dietetycznych. Chory powinien włączyć do diety
produkty z wysoką zawartością błonnika, który poprawia
pracę jelit i zmniejsza ilość epizodów nietrzymania stolca.
Ważne jest również, aby aktywizować pacjenta i jego rodzinę
do aktywnego uczestnictwa w procesie pielęgnowania.
Zaburzenia czynności zwieraczy, objawiające się nietrzymaniem moczu oraz stolca, w głównej mierze dotyczą osób
w wieku geriatrycznym. Prowadzą do znacznego pogorszenia jakości życia osób starszych, a z czasem do ich izolacji
społecznej i innych powikłań zdrowotnych, które w rezultacie znacząco obniżają jakość zżycia seniorów. Ze względu na
starzenie się społeczeństwa problem nietrzymania zwieraczy
wciąż narasta, dlatego istotne jest wdrażanie nowoczesnej
diagnostyki, kompleksowego leczenia i pielęgnacji pacjentów
z tymi zaburzeniami.
Pielęgniarka odgrywa ważną rolę w procesie diagnostycznym oraz leczniczym. Włączenie działań pielęgniarskich istotnie poprawia samopoczucie starszego pacjenta i korzystnie
wpływa na wynik podejmowanych terapii.

ECOLAB
OPERATING ROOM
PROGRAM
®

Wdrożenie Programu Ecolab ORP dla sal
operacyjnych dotyczącego przestrzegania higieny
na Zintegrowanym Bloku Operacyjnym
W 4 WOJSKOWYM SZPITALU KLINICZNYM WE WROCŁAWIU

CEL
Głównym założeniem programu było skrócenie czasu przygotowania sal na bloku
operacyjnym między zabiegami i podczas sprzątania gruntownego, poprawa skuteczności
sprzątania bloku operacyjnego, a co za tym idzie zmniejszenia ryzyka zakażenia miejsca
operowanego podczas zabiegu. Celem projektu było również zwiększenie satysfakcji
personelu sprzątającego z wykonywanej pracy, przy jednoczesnym podniesieniu jego
efektywności.

WSTĘP
16 listopada w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu został otwarty nowy,
zintegrowany blok operacyjny: 11 nowocześnie wyposażonych sal operacyjnych (w tym
sala hybrydowa), w których miesięcznie wykonywanych jest średnio 800 zabiegów.
Kierownictwo bloku postanowiło zwrócić szczególną uwagę na prawidłową dekontaminację
powierzchni, które odgrywają znaczącą rolę w przenoszeniu drobnoustrojów i zwiększają
ryzyko zakażenia miejsca operowanego. Podjęto decyzję o wyposażeniu szpitala w
profesjonalne systemy do utrzymania czystości (wózki wraz z wyposażeniem dedykowanym
dla bloków operacyjnych), dzięki którym sprzątanie jest prostsze, skuteczniejsze i mniej
czasochłonne. Systemy te są ergonomiczne i łatwe w użyciu, co w znacznym stopniu
podnosi satysfakcję z wykonywanych obowiązków personelu sprzątającego. W ramach
wprowadzanych zmian, zdecydowano się również wdrożyć system monitorowania czystości
powierzchni EnCompass™, dzięki któremu możliwe było określenie sytuacji wyjściowej
i pokazanie poprawy jakości sprzątania. Nieodłącznym elementem działań na bloku
operacyjnym były regularne szkolenia personelu.
ECOLAB EUROPE
Richtistrasse 7
8304 Wallisellen
Switzerland
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1. Efektywność sprzątania

5. Satysfakcja personelu

Zaobserwowano znaczny wzrost efektywności sprzątania: z 33% (stan wyjściowy) do 88%
(po 6 miesiącach).
Efektywność sprzątania sali operacyjnej 07 -12.2018
100%
80%
60%

METODOLOGIA
EnCompass™ – technologicznie
zaawansowany system do
monitorowania czystości, który
znacznie poprawia przestrzeganie
obowiązujących procedur
sprzątania często dotykanych
powierzchni w szpitalu. Składa
się z trzech głównych elementów:
systemu znakowania DAZO™,
urządzenia do zbierania i
przetwarzania danych (iPod) oraz
portalu klienta, pozwalającego
na dostęp do indywidualnych
wyników szpitala, opracowanych w
formie szczegółowych raportów.

RAMY CZASOWE PROJEKTU:
Działania w ciągu pierwszych
6 miesięcy (lipiec-grudzień 2018)

•

•

•

•
•
•
•
•

wprowadzenie profesjonalnych systemów
utrzymania czystości: dedykowanych
dla bloków operacyjnych wózków
sprzątających z systemem kuwetowym,
ergonomicznymi mopami oraz zestawami
do sprzątania
określenie stanu wyjściowego dzięki
EnCompass™ - sprawdzenie efektywności
sprzątania
zmierzenie czasu przygotowania sal
operacyjnych między zabiegami i przy
sprzątaniu końcowym
obserwacje aktualnych praktyk mycia
i dezynfekcji bloku operacyjnego
– przygotowanie nowych zaleceń i
standardów sprzątania (plan higieny)
opracowanie schematów sprzątania dla
personelu
analiza czystości mikrobiologicznej
bloku na podstawie wymazów
przeprowadzanych przez Zespół Kontroli
Zakażeń Szpitalnych w pierwszym
półroczu 2018 (styczeń-czerwiec)

20%
0%

0

Q1

Q3

2. Wyniki mikrobiologiczne
Dzięki systematycznej kontroli monitorowania
czystości powierzchni zaobserwowano
spadek dodatnich wymazów z 13,9% do
4,5%. Korelacja pomiędzy poprawą jakości
sprzątania i czystością mikrobiologiczną
pozwoliła na ograniczenie liczby wymazów
pobieranych na bloku. To z kolei miało
bezpośrednie przełożenie na ograniczenie
wydatków na wymazy mikrobiologiczne o
ok. 39%.

3. Czas sprzątania sal operacyjnych

Rozpoczęcie:
lipiec 2018
wprowadzenie preimpregnowanych
mopów jednorazowych do mycia i
dezynfekcji dużych powierzchni

40%

•

systematyczne przeprowadzanie
szkoleń teoretycznych i praktycznych
dla personelu sprzątającego,
kończących się certyfikatem (łącznie
56 godzin szkoleniowych na bloku
operacyjnym)
regularne przeprowadzanie audytów
efektywności sprzątania za pomocą
znaczników Dazo™ Gel i latarki UV
(łącznie 766 wybranych, krytycznych
punktów kontrolnych, tzw. często
dotykanych powierzchni w salach
operacyjnych)

W celu podsumowania działań
po 6 miesiącach dodatkowo
przeprowadzono:

•
•
•

•

pomiar czasu przygotowania sal
operacyjnych
ankietę badającą poziom satysfakcji
personelu sprzątającego i medycznego
analizę kontroli czystości
mikrobiologicznej bloku za pomocą
wymazów pobieranych przez Zespół
Kontroli Zakażeń Szpitalnych w drugim
półroczu 2018 (lipiec-grudzień)
porównanie ilości zużytego preparatu
do dezynfekcji dużych powierzchni
przed i po wprowadzeniu programu

Skrócenie średniego czasu sprzątania sal operacyjnych z 48 min (stan wyjściowy) do 14 min
(po wdrożeniu zmian) pozwoliło na zaoszczędzenie 34 minut. Czas sprzątania mierzono od
momentu wejścia ekipy sprzątającej na blok do momentu zakończenia zmywania podłogi. Personel
sprzątający został przekwalifikowany, a zaoszczędzony czas wykorzystano na wykonywanie innych
zadań na bloku operacyjnym, m.in. pomoc przy wstępnej dezynfekcji narzędzi, transport krwi,
transport pacjentów.
Tabela 1. Wyniki obserwacji przed i po wprowadzeniu programu
PARAMETR

PRZED WPROWADZENIEM
PROGRAMU (01.06.18)

PO WPROWADZENIU
PROGRAMU (07.12.2018)

OSZCZĘDNOŚĆ

wymazy mikrobiologiczne

13.90%

4.50%

9.40%

średni czas sprzątania

00:48:28

00:14:10

00:34:18

4. Ilość zużytego preparatu do dezynfekcji dużych powierzchni
Ilość zużytego roztworu roboczego zmniejszyła się. Redukcja zapotrzebowania na preparat
dezynfekcyjny o 31% była możliwa dzięki zmianie technologii sprzątania z systemu
dwuwiaderkowego na preimpregnowane mopy. Ma to odzwierciedlenie w kosztach poniesionych
przez szpital na preparat do dezynfekcji dużych powierzchni.

W styczniu 2019 r. przeprowadzono
badanie poziomu satysfakcji wśród
personelu medycznego oraz
sprzątającego:
ponad 80% personelu medycznego
jest zadowolonych z wprowadzenia
programu oraz potwierdza, że
jego wdrożenie w sposób bardzo
dobry lub dobry przyczyniło się
do usystematyzowania procedur
związanych ze sprzątaniem bloku
operacyjnego
zauważono, że wprowadzone zmiany
wpłynęły na większe zaangażowanie
personelu sprzątającego
100% personelu sprzątającego
oceniło bardzo dobrze lub dobrze
nowe wózki oraz mopy jednorazowe
73% pracowników stwierdziło,
że ergonomiczna konstrukcja
mopa i wózka oraz system
preimpregnowanych mopów
powodują mniejsze obciążanie ich
mięśni oraz kręgosłupa w trakcie
wykonywanej pracy
91% osób powiedziało, że obecny
system jest lepszy lub znacząco
lepszy od stosowanego wcześniej
systemu dwuwiaderkowego
ponad 78% wśród personelu
sprzątającego uważa, że
regularne szkolenia pomogły
im podnieść umiejętności
praktyczne, usystematyzować
zakres obowiązków oraz zwiększyć
efektywność sprzątania sal
operacyjnych
89% personelu sprzątającego
odczuwa większą satysfakcję z
wykonywanych obowiązków

PODSUMOWANIE:
Wdrożenie kompleksowego programu dla sal operacyjnych w znacznym stopniu poprawiło wyniki sprzątania, a także spowodowało
pozytywną zmianę samej procedury sprzątania na bloku operacyjnym. Szpital znacząco poprawił wymierne wskaźniki (m.in. poprawa
jakości sprzątania, poprawa czystości mikrobiologicznej, wydajność, oszczędności operacyjne), jak również zadowolenie personelu.
Kolejnym krokiem w ramach usprawnienia Programu będzie zmiana systemu dozowania koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni
z manualnego na automatyczny, dzięki wprowadzeniu urządzenia dozującego DG1.

STUDIUM PRZYPADKU

OPINIE PERSONELU
“ Wózki są bardzo dobrze przygotowane do pracy, wraz
ze wszystkimi środkami potrzebnymi do sprzątania sal
operacyjnych, co przyczynia się do szybszej pracy.
Mopy jednorazowe są rewelacyjne, lepiej myją i zbierają
wszystko co jest na podłodze. Szkolenia były przydatne i
pomogły w szybszym i dokładniejszym sprzątaniu sal.”
“ Wdrożenie programu Ecolab w praktyce znacząco
przyczyniło się do poprawy naszej pracy. Bardzo pomogły
nam przeprowadzone szkolenia ”
Sanitariusze
“ Dzięki wdrożeniu programu, znacznemu skróceniu
uległ czas sprzątania. Zweryfikowano rodzaj sprzątania
(gruntowne, bieżące) oraz określono jego zakres (przede
wszystkim miejsca krytyczne – tzw. często dotykane
powierzchnie). Zaobserwowaliśmy mniejsze zużycie
środków myjąco-dezynfekcyjnych, a dzięki zastąpieniu
mopów wielorazowych jednorazowymi mopami
preimpregnowanymi skróciliśmy czas przygotowania
sprzętu. Teraz sale są przygotowywane do zabiegu w
zdecydowanie krótszym czasie. Oprócz mierzalnych
efektów, istotnym było dla nas utrzymanie stałego
zespołu sprzątającego na bloku operacyjnym. Dzięki
lepszej, harmonijnej współpracy w zespole sprzątającym i
przejrzystym podziale obowiązków, jest to możliwe”

Alergie skórne wynikające ze stosowania rękawic
w zawodach medycznych i okołomedycznych

Pielęgniarka operacyjna – koordynująca

ECOLAB
OPERATING ROOM
PROGRAM
®

mgr ELŻBIETA KULIG

Product Manager Mercator Medical

Program Ecolab ORP dla sal operacyjnych został stworzony w celu poprawy i monitorowania procesów zwiększających
bezpieczeństwo pacjentów, a także obniżenia kosztów i edukacji personelu na bloku operacyjnym. Nasze kompleksowe
rozwiązanie dla sal operacyjnych tworzą cztery główne elementy:

TECHNOLOGIA

INFORMACJE

SERWIS

SZKOLENIA

Innowacyjne produkty
i rozwiązania, które
wpływają na zadowolenie
pacjentów i zwiększenie
efektywności pracy.

Wsparcie w ocenie,
zrozumieniu i poprawie
procesów.

Dostosowanie oferty do
indywidualnych potrzeb
i wsparcie zespołów w
osiąganiu doskonałych
wyników.

Doradztwo merytoryczne
świadczone przez
ekspertów.

TYPY ALERGII
Przyjmuje się, że reakcje alergiczne organizmu dzieli się na
cztery typy, w zależności od czasu wystąpienia objawów oraz formy
reakcji alergicznej (wysypka, świąd, nieżyt, opuchlizna, itp.).
Typ I: reakcje natychmiastowe – w niej uczestniczą przeciwciała
IgE specyficzne dla danego alergenu. Do reakcji typu I należą
m.in. alergiczny nieżyt nosa, atopowe zapalenie skóry czy
wstrząs anafilaktyczny.

ECOLAB SP. Z O.O.
ul. Opolska 114
31-323 Kraków
Polska

© 2019 Ecolab. All rights reserved. HC-ORP-PRO-6002-1-PL-0619

Typ II: reakcje cytotoksyczne - wynikają z połączenia antygenu
znajdującego się na błonie komórkowej z przeciwciałami klasy
IgG lub IgM znajdującymi się we krwi. Do tej grupy alergii
należą: reakcja poprzetoczeniowa, polekowa niedokrwistość
hemolityczna, choroba hemolityczna noworodka czy niektóre
postacie pokrzywki.
Typ III: wywołany przez kompleksy immunologiczne - Jest to
reakcja z udziałem kompleksów immunologicznych antygen-przeciwciało. Uczestniczą tu głównie przeciwciała IgA, ale też IgG i IgM.
Do tej grupy reakcji należą: toczeń rumieniowaty, guzkowe zapalenie tętnic czy reumatoidalne zapalenie stawów.
Typ IV: typowa odpowiedź komórkowa organizmu wynikająca
z kontaktu z alergenem. W tej reakcji organizmu uczestniczą głównie komórki Th1 i Th2. Do omawianej grupy odpowiedzi immunologicznej należy przede wszystkim kontaktowe zapalenie skóry.
Alergie zawodowe, dotyczące środowisk medycznych,
najczęściej należą do grupy IV. Co ważne reakcja alergiczna
typu IV nie występuje przy pierwszym kontakcie z czynnikiem
alergizującym. Organizm może tolerować czynnik nawet przez
długi czas, aż do momentu, gdy w określonych warunkach (np.
zranienia na powierzchni skóry) wystąpi pierwsza reakcja alergiczna. Od tego czasu organizm będzie reagował alergicznie na
każdy kontakt z daną substancją, ponieważ wytworzył swoją
pamięć immunologiczną.
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racownicy jednostek leczniczych, lekarze, pielęgniarki
oraz przedstawiciele zawodów okołomedycznych, narażeni są na kontakt z czynnikami biologicznymi, których źródłem jest najczęściej pacjent. Niemniej jednak istotnym
czynnikiem ryzyka zawodowego jest także kontakt z surowcami oraz substancjami chemicznymi stosowanymi w produkcji wyrobów medycznych i środków ochrony indywidualnej,
których wykorzystanie (nomen omen!) ma chronić pracownika
przed kontaktem z patogenami potencjalnie niebezpiecznymi.
O ile świadomość ryzyka związanego z narażeniem na czynniki
biologiczne jest dość wysoka, o tyle świadomość ryzyka wynikającego z codziennego kontaktu z wyrobami medycznymi
i środkami ochrony indywidualnej, już nie należy do
powszechnych.

P

RODZAJE ALERGII SKÓRNYCH WYWOŁANYCH
STOSOWANIEM RĘKAWIC MEDYCZNYCH
Alergia na lateks typu I, jest reakcją na pozostałości protein
lateksowych obecnych w produktach wykonanych z kauczuku
lateksu naturalnego. Spośród około 250 rozpoznanych typów
białek lateksowych, 20% może wywoływać reakcje alergiczne.
Szczególnie znamienne jest to w przypadku zawodów narażonych na częsty kontakt z produktami zawierającymi lateks, kiedy
to układ immunologiczny zaczyna wytwarzać przeciwciała.
Kontakt z alergenem uwidacznia się w postaci działań niepożądanych (wysypki, pieczenia, swędzenia czy zaczerwienienia
skóry) już w kilka minut po pierwszym kontakcie z lateksem.
Alergia typu IV to najczęściej reakcja na czynniki chemiczne
i pozostałości akceleratorów chemicznych wykorzystywanych
w procesie produkcji rękawic. Reakcje alergiczne typu IV
nie stanowią zagrożenia dla życia, niemniej jednak stanowią
poważny problem dla pracowników wykonujących zawody
medyczne. Producenci rękawic wykorzystują różnego rodzaju
dodatki chemiczne zarówno w produkcji opartej na lateksie
naturalnym jak i tworzywach syntetycznych.
ŹRÓDŁA ALERGII KONTAKTOWEJ
W ZAWODACH MEDYCZNYCH

w procesie produkcji rękawic, mogą wywoływać opóźnione
reakcje uczuleniowe zwane alergiami typu IV. Ponadto reakcje alergiczne mogą być potęgowane przez zastosowanie pudru
w rękawicach, gdyż jest on dodatkowym „nośnikiem” alergenów, zwiększającym ich kontakt ze skórą użytkownika.
Substancje chemiczne (akceleratory)
Akceleratory chemiczne są substancjami wykorzystywanymi w procesie produkcji rękawic, jako przyspieszacze procesu
wulkanizacji (wulkanizacja jest etapem w procesie produkcji,
w którym dokonuje się transformacja surowego lateksu w ostateczny wyrób lateksowy o określonych właściwościach). W produkcji rękawic z lateksu naturalnego zazwyczaj odbywa się to
poprzez podgrzanie lateksu oraz dodanie siarki – dzięki tym
zabiegom możliwe jest utworzenie połączeń sieciowych, odpowiadających za elastyczność i odporność na rozdarcia, gotowego
produktu. Dzięki zastosowaniu akceleratorów chemicznych,
możliwe jest przyspieszenie procesu oraz usieciowienie struktury w niższej temperaturze, co umożliwia stworzenia bardziej
spójnej struktury materiału, poprawiając tym samym jego właściwości użytkowe. Powszechnie stosowanymi są akceleratory
należące do 3 grup:

Poznaj siłę innowacji rękawic
nitrylex® beFree long

TIURAMY
Tiuramy są przyspieszaczami wulkanizacji ułatwiającymi połączenie siarki z lateksem i gumą nitrylową. Tiuramy znalazły
zastosowanie przede wszystkim jako akceleratory i wulkanizatory gumy naturalnej i sztucznej. Uczulenie na tiuramy jest

Eliminują ryzyko wystąpienia niepożądanych reakcji
związanych ze stosowaniem rękawic, oraz kompleksową
ochronę na najwyższym poziomie.

Guma (lateks kauczuku naturalnego) oraz substancje chemiczne
wykorzystywane w procesie produkcji rękawic lateksowych.
Lateks kauczuku naturalnego
potocznie zwany gumą, to tworzywo Tabela 1. Działania zapobiegawcze związane z prewencją występowania alergii na lateks (na podpowszechnie wykorzystywane w pro- stawie: Task force on allergy reactions to latex. Committee report. J. Allergy Clin. Immunol 1993, 92)
Lekarz/pielęgniarka
Pacjent
dukcji rękawic. Obecnie ok. 40% światowej produkcji rękawic na świecie
uzupełnienie rutynowego wywiadu lekarskiego o pytania dotyczące objawów chorobowych
opartej jest na lateksie naturalnym.
z nadwrażliwości na lateks
Inaczej proporcja rozkłada się w rękawykonywanie prób skórnych i oznaczeń sIgE
wicach medycznych – chirurgicznych.
u pacjentów z wysokim ryzykiem uczulenia
Tutaj aż 86% produkcji to rękawice
na lateks, szczególnie przed interwencjami
z lateksu naturalnego. Właściwości
chirurgicznymi i stomatologicznymi
tego tworzywa pozwalają na stworzenie
eliminacja lateksu ze środowiska oraz prorękawic elastycznych, dopasowujących
-wadzenie zabiegów z wykluczeniem rękawic
się do dłoni, dzięki czemu pozwalają
lateksowych i innych przedmiotów zawierająna wygodne ich użytkowanie i zapewcych lateks
niają komfort pracy. Ponadto, lateks
przygotowanie poradni i szpitali do udzielania pomocy osobom z alergią na lateks
naturalny zapewnia doskonałą ochronę
odstąpienie od promowania rękawic oznaprzed przenikaniem substancji checzanych jako „hipoalergenne”, ponieważ nie
micznych, co jest niezwykle istotne
wyklucza to obecności białek lateksu i uczulaw pracy w branży medycznej, ze szczejących składników gumy
gólnym uwzględnieniem laboratoriów
ograniczenie stężenia i monitorowanie lotnych
czy aptek. Warto pamiętać, że lateks
cząstek lateksu w pomieszczeniach szpitalnych,
jako produkt pochodzenia organiczlaboratoriach i gabinetach lekarskich
nego jest przyjaźniejszy dla środowiska
zaopatrzenie pracowników służby zdrowia,
naturalnego.
uczulonych na lateks, w syntetyczne i bezpuMimo swoich zalet, lateks kauczuku
drowe rękawice ochronne
naturalnego posiada również właoznaczanie obecności składników, które
ściwości, które mogą mieć znaczący
często wywołują alergię, na opakowaniach
negatywny wpływ na zdrowie i pracę
rękawic i innych przedmiotów, nie związanych
ich użytkowników. Lateks, jako subz medycyną oraz ich kontrola przez niezależne
stancja pochodzenia naturalnego może
laboratoria
być czynnikiem wysoce uczulającym,
wprowadzenie paszportu alergika lub innej formy dostępnej informacji o alergii na lateks
mogącym prowadzić do wystąpienia
w
przypadkach przebytych epizodów anafilaksji, zaopatrzenie w zestaw pierwszej pomocy
alergii typu I (natychmiastowe reakcje),
zawierający adrenalinę
natomiast dodatki wykorzystywane
24

NOWOŚĆ

▪▪ przedłużony mankiet (min. 300 mm*),
▪▪ bez lateksu, bez pudru,
▪▪ bez akceleratorów chemicznych,
▪▪ bez siarki.
*standardowa długość mankietu
w wersji nitrylex® beFree.

Uwolnij
dłonie
od alergii

FDA – rękawice zostały poddane m.in.
amerykańskim badaniom U.S. FDA* wg
zmodyfikowanego testu Draize-95
dotyczącego uczuleń skóry na
chemikalia oraz międzynarodowego
ISO 10993 dotyczącego uczuleń skóry.
Rygorystyczne testy wykonywane
w niezależnych laboratoriach
potwierdzają spełnienie zarówno
europejskich, jak i światowych
standardów normatywnych.

Potwierdzone testami klinicznymi: zmodyfikowany DRAIZE TEST-95, ISO 10993-10
*U.S. FDA (ang. Food and Drug Administration) –
amerykańska instytucja rządowa Agencja Żywności i Leków

Polub i śledź nas na profilu Facebook
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szczególnie charakterystyczne dla alergii kontaktowej na rękawice chirurgiczne i gospodarcze. Do najczęściej uczulających
należą: disiarczek czterometylotiuramu, monosiarczek czterometylotiuramu, disiarczek czteroetylotiuramu, disiarczek
dipentametylenotiura-mu.
TIAZOLE
Są głównymi przyspieszaczami wulkanizacji lateksu i gum
syntetycznych. Tiazole mogą być obecne w rękawicach
i innym sprzęcie medycznym (membranach, rurkach,
osłonkach, itp.). 2-merkapto-benzotiazol, N-cykloheksylobenzotiazolosulfonamid, di-siarczek dibenzotiazolu i morfolinylo-merka-ptobenzotiazol to podstawowe uczulające związki
chemiczne z tej grupy. Na merkaptobenzotiazol i pochodne,
reaguje alergicznie około 1,5% użytkowników wyrobów zawierających tiazole.
KARBAMINIANY
Są to przyspieszacze odpowiadające za odporność lateksu na
temperaturę. Do związków potencjalnie alergizujących należą:
dimetyloditiokarbaminian cynku, dietyloditiokarbaminian
cynku i dibutyloditio-karbaminian cynku.
Z tych trzech omówionych grup, za najbardziej neutralne
dla skóry użytkownika, uważa się karbaminiany.
POSTEPOWANIE W SYTUACJI WYSTĄPIENIA
ALERGII SKÓRNEJ
Reakcje alergiczne wywołane kauczukiem lateksu naturalnego
Źródłem rozwiązań praktycznych dotyczących zapobiegania występowaniu reakcji alergicznych na lateks, są zalecenia Amerykańskiej Akademii Alergii i Immunologii (AAAI).
Spośród zaproponowanych rozwiązań znaczna część związana jest
z ryzykiem zawodowym pracowników branży medycznej, inne
natomiast, z bezpieczeństwem pacjentów uczulonych na lateks.
Zalecenia z 1993 roku (Patrz tabela 1.) zostały zaktualizowane 6
lat później, o istotny zapis dotyczący całkowitego wycofania rękawic
z lateksu przesypywanych talkiem i skrobią kukurydzianą.
Warto jeszcze wspomnieć o szczególnej sytuacji – przeprowadzaniu procedur medycznych u dzieci. Jak wynika z badań,
uczulenia i alergie na lateks (IgE-zależne) pojawiają się znamiennie częściej u dzieci operowanych z powodu wad rozwojowych
(rozszczep kręgosłupa, wady układu moczowo-płciowego).
Brak informacji o możliwych reakcjach alergicznych u młodych pacjentów, powinna być czynnikiem skłaniającym do
wyeliminowania produktów zawierających lateks z oddziałów
pediatrycznych.
Reakcje alergiczne wywołane kontaktem z akceleratorami chemicznymi wykorzystywanymi w produkcji rękawic
medycznych.
Reakcje alergiczne wywołane obecnością pozostałości akceleratorów w materiale, z którego wyprodukowane zostały rękawice, mogą zostać ograniczone do minimum dzięki zachowaniu
wysokich standardów procesu produkcji. Staranne płukanie
rękawic w procesie ługowania, pozwala na usunięcie większości potencjalnie alergizujących cząsteczek akceleratorów
z powierzchni rękawic.
Innym sposobem na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia
reakcji alergicznych u użytkowników, jest całkowite wyeliminowanie akceleratorów z procesu produkcyjnego lub zastosowanie
tylko tych substancji, o których wiadomo, że po zakończeniu
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procesu produkcji, nie zostają na powierzchni i w samej strukturze użytego materiału.
Dobrą praktyką jest stosowanie rękawic, co do których
mamy pewność, że nie zawierają akceleratorów, mogących
wywołać reakcje alergiczne. Dlatego wybierając rękawice warto
zwrócić uwagę, czy na opakowaniu stosowanych rękawic znajduje się symbol LOW DERMA™
Technologia LOW DERMA™ gwarantuje najwyższy poziom
czystości rękawic poprzez wykorzystanie w produkcji tylko syntetycznych materiałów (nie zawierających lateksu naturalnego)
oraz wyeliminowanie akceleratorów chemicznych – tiuramów,
karbaminianów i tiazoli, które mogą być przyczyną wystąpienia
reakcji alergicznych typu IV. Takie oznaczenie gwarantuje najwyższą ochronę osobom narażonym na wystąpienie reakcji alergicznych typu I i IV. Rygorystyczne testy rękawic oznaczonych
symbolem LOW DERMA™ wykonywane są w niezależnych
laboratoriach i potwierdzają spełnienie zarówno europejskich,
jak i światowych standardów normatywnych.
PODSUMOWANIE
Z uwagi na coraz częściej pojawiające się wśród pracowników zawodów medycznych, reakcje uczuleniowe na lateks i/lub
substancje wykorzystywane w procesie produkcyjnym rękawic,
wskazane jest stosowanie się do zaleceń organizacji dbających
o bezpieczeństwo osób z ryzykiem wystąpienia alergii, takich
jak American Academy of Allergy, Asthma and Immunology.
Szczególne działania prewencyjne powinny podejmować osoby
wykonujące zawody medyczne – lekarze, pielęgniarki, instrumentariuszki. Do podstawowych rekomendacji zalicza się stosowanie rękawic medycznych, diagnostycznych i chirurgicznych:
▪▪ bezpudrowych,
▪▪ wyprodukowanych z materiałów syntetycznych (bezlateksowych),
▪▪ nie zawierających akceleratorów/wulkanizatorów mogących wywoływać podrażnienia.

Analiza powikłań w małoinwazyjnym leczeniu
operacyjnym raka endometrium
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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

oniec XX wieku przyniósł prężny rozwój chirurgii małoinwazyjnej. Współcześnie techniki małoinwazyjne znajdują zastosowanie we wszystkich specjalizacjach chirurgii. Do
zalet operacji przeprowadzonej sposobem małoinwazyjnym
należą 1-2 cm cięcia, zmniejszone odczuwanie bólu w okresie
pooperacyjnym, krótszy okres hospitalizacji oraz szybszy
powrót pacjenta do aktywności.

K

Na całym świecie w ciągu każdego roku – możliwy jest rozwój raka błony śluzowej trzonu macicy
u około 142000 kobiet, z których rocznie 42000 umrze
z powodu tego nowotworu
Mianem techniki małoinwazyjnej określa się dziś różnorodne techniki operacyjne, do których należą: laparoskopia,
endoskopia, techniki wewnątrznaczyniowe, operacje przez
naturalne otwory ciała i wiele innych. W ostatnim dziesięcioleciu, dzięki niespotykanemu dotąd postępowi technologicznemu, na salach operacyjnych pojawiły się roboty
chirurgiczne, dzięki którym można wykonywać operacje na
odległość. Wraz z wprowadzeniem nowoczesnych technologii,

zmieniła się również rola i znaczenie współczesnego chirurga
i pielęgniarki operacyjnej [60].
Histerektomia jest jedną z najbardziej powszechnych
operacji ginekologicznych, wykonywanych u kobiet w okresie około menopauzalnym. Do połowy lat osiemdziesiątych,
analizując wskazania do wycięcia macicy, ginekolog miał
do wyboru jedną z dwóch dróg operacyjnych: brzuszną
lub pochwową. Znaczącymi czynnikami decydującymi
o wyborze drogi usunięcia macicy są wskazania do histerektomii, umiejętności i doświadczenie chirurga oraz zgoda
i zadowolenie pacjentki.
Na podstawie danych z wielu ośrodków na świecie
liczba histerektomii przeprowadzanych na drodze brzusznej, pochwowej i laparoskopowej przedstawia się różnie
w zależności od doświadczenia i wyszkolenia w zakresie określonej techniki operacyjnej. We Francji, Wielkiej
Brytanii i USA częstość wykonywania wycięcia macicy na
drodze laparoskopowej wynosi od 8,2% we Francji do 10,1%
w USA oraz 13,2% w Wielkiej Brytanii. W Polsce dane są nieznane, jednak w zdecydowanej większości ośrodków to histerektomia brzuszna jest podstawową metodą wycięcia macicy.
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W moim Szpitalu na przełomie ostatnich 12 lat stwierdza się znaczny wzrost liczby wykonywanych histerektomii
małoinwazyjnych.
RYS HISTORYCZNY
Pierwszym ginekologiem, a jednocześnie współtwórcą
laparoskopii był Francuz szwedzkiego pochodzenia Raoul
Palmer (1904-1985). Jako pierwszy rozpracował problemy
odmy otrzewnowej. Przed wybuchem II wojny światowej
Palmer skonstruował urządzenie mierzące ciśnienie dwutlenku węgla w czasie histerografii, które później służyło mu za
insuflator. W czasie okupacji prowadził w Paryżu prace eksperymentalne i kliniczne, dzięki którym zmieniono w 1952 roku
sposób oświetlenia operacji laparoskopowej. Dzięki zastosowaniu sztywnych sztab kwarcowych w paryskim Instytucie
Optyki, możliwe było użycie silniejszego źródła światła położonego poza organizmem pacjenta. Możliwe stało się nagrywanie laparoskopii. Palmer został pierwszym badaczem, który
z tego skorzystał. Przyczyniło się to do ogromnego zainteresowania laparoskopią diagnostyczną europejskich ginekologów.

Nowotwory błony śluzowej trzonu macicy w 80%
występują u kobiet po menopauzie, rzadziej jest rozpoznawany u kobiet przed 40. rokiem życia, sporadycznie przed 3.0 rokiem życia.
Kolejnym wybitnym ginekologiem był Kurt Semm
(1927-2003) pracujący w latach sześćdziesiątych w Klinice
Ginekologicznej w Monachium. Swój pierwszy kontakt
z laparoskopią zawdzięcza Palmerowi. Zwierzchnicy Semma
byli wrogo nastawieni do laparoskopii, ponieważ uważali
ją za niebezpieczną. Spowodowało to, że Semm musiał
laparoskopowe plany odłożyć na ponad 10 lat. W poło-

wie lat sześćdziesiątych Semm własnoręcznie skonstruował w pełni zautomatyzowany insuflator wyposażony
w system alarmów zwiększających bezpieczeństwo insuflacji. Insuflator został bardzo dobrze przyjęty w świecie
internistów i ginekologów. Semm skonstruował również
nowoczesny, automatyczny akwapurator i endokoagulator.
Udoskonalał narzędzia laparoskopowe dostosowując je do
operacji ginekologiczno-chirurgicznych. Wynalazki i udoskonalenia własne, pozwalały mu przeprowadzać operacje
zbliżone do warunków chirurgicznych. 13 września 1980
roku przeprowadził operacje usunięcie wyrostka robaczkowego w pełni laparoskopową[59].

Klasyfikacja zaawansowania klinicznego raka endometrium według figo 2009 r.
Stadium

Opis
I Nowotwór ściśle ograniczony do trzonu macicy

Ia Brak nacieku lub głębokość nacieku obejmuje <50%
mięśniówki
Ib Naciek obejmuje ≥50% mięśniówki
II Nowotwór nacieka podścielisko szyjki macicy, ale nie
wychodzi poza macicę
III Lokalne i regionalne naciekanie
IIIa Rak nacieka surowicówkę macicy i/lub przydatki
IIIb Przerzuty do pochwy i/lub przymacicze
IIIc Przerzuty do węzłów chłonnych miedniczych i/lub węzłów
okołoaortalnych
IIIc1 Zajęte węzły miedniczne
IIIc2 Zajęte węzły okołoaortalne z zajętymi lub nie węzłami
miednicy
IV Naciek pęcherza moczowego i/lub śluzówki odbytnicy i/lub
odległe przerzuty
IVa Naciekanie nowotworowe błony śluzowej pęcherza moczowego i/lub odbytnicy
IVb Przerzuty odległe obejmujące przerzuty do węzłów chłonnych pachwinowych i węzłów chłonnych w jamie brzusznej
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EPIDEMIOLOGIA RAKA ENDOMETRIUM
Charakterystyczną cechą zachorowalności na raka
błony śluzowej trzonu macicy jest jej znaczne zróżnicowanie geograficzne w odniesieniu do kontynentów
i poszczególnych krajów. Wyraźnie niższa jest zachorowalność w Afryce i Azji, wyższa w Ameryce Środkowej
i Południowej, a zdecydowanie wysoka w Europie
i Ameryce Północnej, szczególnie w ich północnych częściach. Na całym świecie w ciągu każdego roku – możliwy jest rozwój raka błony śluzowej trzonu macicy u około
142000 kobiet, z których rocznie 42000 umrze z powodu
tego nowotworu.
W Polsce zachorowalność na raka błony śluzowej
macicy wynosi ok. 7% jest najczęstszym nowotworem
złośliwym żeńskiego narządu płciowego.
Etiopatogeneza raka błony śluzowej trzonu macicy
Wiele czynników o charakterze genetycznym, środowiskowym i chorobowym decyduje o możliwości wystąpienia ryzyka zachorowania na nowotwór trzonu macicy:
▪▪ starszy wiek,
▪▪ miejsce zamieszkania (Północna Ameryka, Północna Europa),
▪▪ wyższe wykształcenie/wyższe dochody,
▪▪ niepłodność,
▪▪ bezdzietność,
▪▪ nieregularność cykli miesięcznych,
▪▪ wczesna menarche,
▪▪ późna menopauza,
▪▪ długotrwałe stosowanie dużych dawek estrogenów,

▪▪ długotrwałe stosowanie tabletek antykoncepcyjnych,
▪▪ duże dawki tamoksifenu,
▪▪ otyłość, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów,
▪▪ zespół Lynch II.
Doustna antykoncepcja hormonalna preparatami dwuskładnikowymi pomniejsza ryzyko zachorowania.
OBJAWY KLINICZNE RAKA ENDOMETRIUM
Nowotwory błony śluzowej trzonu macicy w 80% występują u kobiet po menopauzie, rzadziej jest rozpoznawany
u kobiet przed 40. rokiem życia, sporadycznie przed 3.0 rokiem
życia. Najczęstszym objawem są nieprawidłowe krwawienia
z macicy. U kobiet w okresie premenopauzalnym objawem
raka endometrium są obfite przedłużające się krwawienia miesiączkowe. U kobiet po okresie menopauzy podstawowym objawem raka endometrium jest krwawienie
po co najmniej sześciomiesięcznej przerwie od ostatniej
miesiączki. U kobiet młodszych krwawienia międzymiesiączkowe lub krwawienia o zwiększonej obfitości, często
ciemną krwią o nieprzyjemnym zapachu. Objawem rzadziej występującym są upławy, niepoddające się leczeniu
przeciwzapalnemu o nieprzyjemnym zapachu, charakterze
surowiczym, ropno-krwistym, spotykane zwykle w wyższych stopniach zaawansowania raka endometrium.
DIAGNOSTYKA RAKA ENDOMETRIUM
Pierwszym krokiem w diagnostyce raka endometrium jest
badanie ginekologiczne i przezpochwowe badanie ultrasonograficzne z pomiarem grubości endometrium. USG dopochwowe jest podstawową metodą badania zmian w miednicy
u kobiet. Ocena grubości endometrium granicy z miometrium
oraz unaczynienia, pozwalają ocenić ryzyko zmian złośliwych
w trzonie macicy.

Podstawową metodą leczenia raka trzonu macicy jest
leczenie chirurgiczne. Operacja ma na celu całkowite
wycięcie macicy z przydatkami drogą brzuszną, laparoskopową lub za pomocą robota chirurgicznego da Vinci.
Pacjentki z krwawieniem pomenopauzalnym i echem
endometrium grubości ≥4 mm powinny zostać poddane biop-

sji błony śluzowej macicy [37]. Biopsję należy pobrać przez
rozszerzenie kanału szyjki macicy i wyłyżeczkowanie jamy
macicy. Biopsja endometrium stała się rutyną w ocenie kobiet
z nieprawidłowym krwawieniem macicznym.
Pacjentki z endometrium grubości <4 mm i niskim ryzykiem raka endometrium mogą pozostać pod kontrolą ultrasonograficzną, a w razie powtórnego wystąpienia krwawienia
lub stwierdzenia grubości endometrium ≥4 mm, wskazana
jest diagnostyka histopatologiczna. U pacjentek z utrzymującym się krwawieniem z dróg płciowych, przy grubości
endometrium <4 mm i wysokim ryzykiem wystąpienia raka
endometrium, postępowaniem z wyboru powinno być łyżeczkowanie jamy macicy lub histeroskopia [37].
Wyróżnia się trzy stopnie zróżnicowania raka endometrium:
1. rak wysoko zróżnicowany – G1 (<5% utkania części litej),
2. rak średnio zróżnicowany – G2 (650% utkania części litej),
3. rak nisko zróżnicowany – G3 (>50% utkania części litej),
Po potwierdzeniu badaniem histopatologicznym raka
trzonu macicy należy wykonać:
▪▪ pełne badanie podmiotowe i przedmiotowe,
▪▪ badanie ginekologiczne z wziernikiem (per vagina, per
rectum),
▪▪ Rtg klatki piersiowej,
▪▪ USG przezpochwowe i brzuszne,
▪▪ badania podstawowe krwi i moczu.
W przypadku podejrzenia raka przekraczającego granicę
trzonu macicy istotnych informacji może dostarczyć badanie
TK lub MRI jamy brzusznej i miednicy oraz badanie PET
(ocena obecności przerzutów odległych).
LECZENIE
Podstawową metodą leczenia raka trzonu macicy jest
leczenie chirurgiczne. Operacja ma na celu całkowite wycięcie macicy z przydatkami drogą brzuszną, laparoskopową lub
za pomocą robota chirurgicznego da Vinci. Operacja dostarcza
wielu informacji, które pozwalają na ustalenie wskazań do leczenia uzupełniającego.
Można odejść od wykonania wycięcia węzłów chłonnych
miednicy i węzłów około aortalnych w przypadku stopnia
I nowotworu endometriodalnego G1-G2, z naciekaniem
mniejszym niż 50% grubości mięśniówki i wielkości zmiany
poniżej 2 cm (u chorych z tej grupy nie występują przerzuty
w węzłach chłonnych). W pozostałych przypadkach należy
rozważyć przeprowadzenie limfadenektomii.
Protokół histopatologiczny z operacji, poza potwierdzeniem typu histologicznego i stopnia zróżnicowania nowotworu, powinien zawierać:
▪▪ informację o stosunku głębokości inwazji do grubości
mięśnia macicy,
▪▪ wielkości guza,
▪▪ lokalizacji ogniska nowotworowego,
▪▪ opis ewentualnej inwazji przestrzeni naczyń limfatycznych.
W przypadku limfadenektomii konieczne jest podanie
liczby węzłów chłonnych i ich stanu.
PRZYGOTOWANIE PACJENTKI DO OPERACJI
MAŁOINWAZYJNEJ
Pacjentki, które zostały zakwalifikowane do operacji laparoskopowej lub przy pomocy robota, muszą psychicznie, jak
i fizycznie być przygotowane na możliwość zmiany na laparo29

tomię. Dlatego powinno się uzyskać zgodę na obie operacje
– zarówno na małoinwazyjną, jak i na laparotomię. Chore
zostają odpowiednio przygotowane do operacji małoinwazyjnej. 48 godzin przed operacją, otrzymują płynną dietę. W dniu
poprzedzającym operacje zaleca się przyjmowanie preparatów

Wycięte grupy węzłów, każde oddzielnie, należy ewakuować w całości z jamy otrzewnowej, za pomocą worka
Endobag.
oczyszczających jelita. Bardzo istotnym elementem ułatwiającym wykonanie operacji jest rodzaj znieczulenia i bardzo
dobre zwiotczenie pacjentki [60].
UŁOŻENIE PACJENTKI DO OPERACJI
Do operacji małoinwazyjnej pacjentki układa się na stole
operacyjnym na plecach w pozycji ginekologicznej. Pozwala
to na wprowadzenie do kanału szyjki macicy manipulatora
służącego do stabilizacji lub poruszania narządem w trakcie
operacji (w celu ułatwienia badania wzrokiem poszczególnych
zmian lub wykonania określonych czynności).
TECHNIKA WYKONANIA OPERACJI
MAŁOINWAZYJNEJ
Pierwszym etapem operacji małoinwazyjnej jest wytworzenie
odmy otrzewnowej za pomocą dwutlenku węgla. Gaz jest podawany do jamy otrzewnowej przez igłę Veressa. Standardowym
miejscem wkłucia igły w powłoki brzuszne jest pierścień pępkowy. U pacjentek otyłych i kobiet poddanych uprzednio operacjom alternatywnym punktem jest okolica podżebrowa lewa.
Możliwe jest także bezpośrednie wprowadzenie trokarów DTP.
Kolejny etap operacji to wprowadzenie do jamy otrzewnowej
trokarów (portów) dla endoskopu i narzędzi laparoskopowych.
Wejście dla endoskopu o średnicy 1 cm umieszcza się w pierścieniu pępkowym. Następnie pacjentka układana jest w pozycji
Trendelenburga, umożliwia to przesunięcie się jelit w kierunku
przepony i tym samym uwidocznienie narządów miednicy
mniejszej. Równolegle ułatwia wkłucie kolejnych trokarów 5 mm
i 10 mm w okolicy nadłonowej. Usunięcie węzłów chłonnych
rozpoczyna się od przecięcia otrzewnej okolicy biodrowej,
wytworzenia przestrzeni okołoodbytniczej, około pęcherzowej
i rozdzielenia tętnic biodrowych. Preparując ku dołowi usuwa się
poszczególne grupy w następującej kolejności: węzły biodrowe
zewnętrzne, biodrowe wewnętrzne, zasłonowe. Przez oddzielenie

Laparoskopia jest rekomendowana u pacjentek
z prawdopodobnym I stopniem zaawansowania wg
FIGO należących do grupy raków endometrioidalnych z niskim i pośrednim ryzykiem przerzutów do
węzłów chłonnych.
naczyń biodrowych od mięśnia lędźwiowego uzyskuje się bardzo
dobry dostęp do przestrzeni dołu zasłonowego, skąd usuwa się
węzły zasłonowe. Wycięte grupy węzłów, każde oddzielnie, należy
ewakuować w całości z jamy otrzewnowej, za pomocą worka
Endobag. Jeżeli w grupie węzłów chłonnych w badaniu doraźnym
stwierdzono ogniska nowotworowe, to zostaje usunięte następne
piętro – węzły okołoaortalne strony prawej i lewej.
Dalszy etap to wyodrębnienie moczowodu od jego skrzyżowania z tętnicą maciczną. Następnie zamyka się i przecina
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tętnice maciczną tuż powyżej rozgałęzienia z tętnicą biodrową wewnętrzną. Kolejno koaguluje się i przecina więzadła
krzyżowo maciczne, przymacicza z bocznymi sklepieniami.
Odciętą macicę usuwa się przez pochwę przy pomocy manipulatora, następnie zakłada się szwy na kikut pochwy i na
skórę[59].
ORGANIZACJA I PRZEBIEG BADAŃ
Badania były prowadzone od stycznia 2016 roku do grudnia 2017 roku wśród 40 pacjentek po małoinwazyjnym usunięciu macicy z powodu raka endometrium w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu. Do operacji wykorzystano laparoskop firmy Karl Storz i robota chirurgicznego da Vinci.
Pacjentkom został wyjaśniony cel badań, na które wyraziły
zgodę oraz zapewniono anonimowość i dyskrecję.
Dokonano oceny 40 operacji wykonanych sposobem
małoinwazyjnie w leczeniu raka endometrium. Wszystkie
ankietowane pochodziły z Wrocławia i okolic. Ich wiek
w czasie operacji mieścił się w przedziale od 30 do 80 lat. Pod
uwagę brano wykształcenie, miejsce zamieszkania, aktywność zawodową, liczbę porodów, palenie papierosów, częstość
wizyt u ginekologa przed i po operacji, powikłania wynikające z przebiegu operacji oraz ocenę zadowolenia wynikającą
z sposobu leczenia
DYSKUSJA
Laparoskopowa droga usunięcia macicy łączy w sobie
zalety histerektomii pochwowej i brzusznej, czyli charakteryzuje się małą blizną i dobrym efektem kosmetycznym, bardzo
niskim ryzykiem zakażenia i innych powikłań rany pooperacyjnej, mniejszym urazem pooperacyjnym, mniejszą częstością tworzenia się zrostów w porównaniu z operacją brzuszną,
szybkim uruchomieniem i powrotem do pełnej aktywności,
krótkim pobytem w szpitalu, a jednocześnie bardzo dobrym
wglądem do jamy brzusznej, który jest nawet lepszy niż przy
laparotomii, szczególnie w przypadku górnego piętra. Dzięki
użyciu optyki z powiększeniem, laparoskopia daje możliwość
przeprowadzenia bardzo precyzyjnej hemostazy [35].
Laparoskopia jest rekomendowana u pacjentek z prawdopodobnym I stopniem zaawansowania wg FIGO należących
do grupy raków endometrioidalnych z niskim i pośrednim
ryzykiem przerzutów do węzłów chłonnych. Laparoskopia
może być rozważana u chorych z prawdopodobnym II stopniem zaawansowania wg FIGO oraz I w grupie wysokiego
ryzyka. Chirurgia małoinwazyjna jest szczególnie zalecana
u osób otyłych i patologicznie otyłych, ze względu na możliwość uniknięcia powikłań związanych z gojeniem się ran
pooperacyjnych[35]. Na podstawie przeprowadzonego badania wynika, że najliczniejszą grupą wśród ankietowanych były
kobiety z nadwagą. Stanowią one aż 67,5%. 27,5% kobiet jest
otyłych. 2,5% ankietowanych ma niedowagę. Jedynie 2,5% ma
prawidłową masę ciała.
Krwawienie pomenopauzalne jest najczęstszym spośród
początkowych objawów raka błony śluzowej macicy. Wśród
innych objawów wymienia się ból lub uczucie ucisku w podbrzuszu, częstomocz lub nietrzymanie moczu oraz upławy [
28]. W badaniu 25% ankietowanych przyznało, że zgłosiło
się do ginekologa z powodu krwawienia, 15% zauważyło
u siebie niepokojące dla nich objawy. 12,5% pacjentek zgłosiło się z powodu złego wyniku cytologii. 7,5% przyznaje, że

powodem wizyty u ginekologa były upławy. Natomiast aż 40%
przyznało, że zgłosiło się do ginekologa z innych względów.
Według niektórych ośrodków powikłania są najczęstsze po
wycięciu macicy na drodze brzusznej (co tłumaczy się większym
urazem operacyjnym, dłuższym unieruchomieniem po zabiegu,
obecnością dużej rany powłok brzusznych), według innych – po
TLH (co tłumaczy się trudniejszą techniką operacyjną [35].
Większość danych wskazuje jednak, że uniknięcie laparotomii wiąże się z większym bezpieczeństwem dla pacjentki[35].
Wyniki w moim Szpitalu są bardzo zachęcające. Ankietowane
zapytane o wystąpienie bólu w okolicy rany pooperacyjnej
w 75% przyznały, że nie doświadczyły takiego rodzaju bólu.
Tylko 25% pacjentek przyznało, że wystąpił u nich ból rany
pooperacyjnej, podobnie zapytane o wystąpienie bólu okolicy
barków po zabiegu operacyjnym w większości przyznały, że
takowy u nich nie wystąpił. Pacjentki te stanowiły aż 67,5%
badanych. Jedynie 32,5% przyznało, że doświadczyły bólu
barków, 62,5% badanych przyznaje, że nie przyjmowała leków
przeciwbólowych, 27,5% twierdzi, że leki przeciwbólowe zażywały od dwóch do pięciu dni po zabiegu operacyjnym. 5%
ankietowanych przyznaje, że stosowała leki przez jeden dzień.
Tyle samo, bo 5% przyznaje, że brała leki dłużej niż 5 dni.
Wśród innych powikłań w piśmiennictwie wymienia się
zaburzenia homeostazy. Wiążą się one głównie z zaburzeniem
procesu krzepnięcia krwi. W przypadku krwawień równie
często powodem krwotoku może być rozległość zabiegu, jego
skomplikowanie, a czasem również błąd lekarza. Ten rodzaj powikłań często występuje w przypadku histerektomii laparoskopowej
i wiążę się z wytworzeniem rany operacyjnej, skoagulowaniem
dużych tętnic macicznych oraz usunięciem węzłów chłonnych.
Stwarza to ryzyko krwotoku. Tylko u dwóch badanych pacjentek
była konieczność przetaczania krwi.
W przypadku zaburzeń zakrzepowo-zatorowych najważniejsza jest profilaktyka. Są to bardzo groźne powikłania,
które często stanowią zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale
i życia pacjentki. Dlatego niezwykle istotna jest identyfikacja
pacjentek z podwyższonym ryzkiem tego rodzaju powikłań.
Są to pacjentki otyłe, cierpiące na choroby układu krwionośnego, palące papierosy albo te, które ukończyły 70 rok życia.
Wszystkie respondentki miały zastosowaną terapię przeciwzakrzepowa w postaci pończoch przeciwżylakowych o klasie
ucisku II, tylko dwie zdeklarowały palenie papierosów.
Ze względu na bliskość narządową, układ moczowy jest
niezwykle narażony na uszkodzenia w przypadku małoinwazyjnego usunięcia macicy. Ryzyko uszkodzenia dotyczy przede wszystkim pęcherza moczowego, moczowodów
i cewki moczowej. Uszkodzenie pęcherza i moczowodu jest
najczęstszym powikłaniem w chirurgii małoinwazyjnej miednicy. Lekarz mimowolnie może uszkodzić ciągłość pęcherza
i sprawić uwalnianie moczu do jamy otrzewnej. Ten rodzaj
powikłań zawsze wiąże się z wykonaniem powtórnego zabiegu
operacyjnego. Na podstawie badań przeprowadzonych
w moim ośrodku tego typu powikłanie nie wystąpiło. Jedna
z pacjentek po trzech miesiącach była ponownie hospitalizowana (puściły szwy pochwy), druga była operowana z powodu
ostrego brzucha. Po analizie pierwszego przypadku stwierdziliśmy, że związane to było z ważnym elementem, a mianowicie techniką założenia manipulatora Hohla, a w szczególności
porcelanowego pierścienia.
Powikłanie dotyczące układu pokarmowego, jak w przypadku układu moczowego jest spowodowane bliskością
narządów, jest to największy czynnik ryzyka uszkodzenia

jelita. W zależności od dostępu chirurgicznego rodzaj uszkodzenia jest inny. Najczęściej dochodzi do: perforacji jelita –
czyli uszkodzenia jego ciągłości i wylaniu treści kałowej do
jamy brzusznej lub jego niedrożności. Oznacza to zatrzymanie perystaltyki jelitowej. Operacja małoinwazyjna stwarza
ryzyko uszkodzenia narządów trokarem, igłą Verresa albo
przy używaniu prądu elektrycznego do koagulacji przy zamykaniu naczyń.
Zakażenie i powikłania gojenia się rany wiąże się przede
wszystkim z jakością zachowanej aseptyki w trakcie operacji
i stanem układu immunologicznego pacjentki. W przypadku
zakażeń najczęściej dochodzi do infekcji rany operacyjnej.
Wiąże się to z wystąpieniem bólu, wysoką gorączką i ryzkiem
infekcji. Ryzyko infekcji zwiększają również stany niedoboru
odporności, powodowane przez choroby przewlekłe takie jak
cukrzyca. W moim badaniu u 75% badanych nie odnotowano
objawów zakażenia rany pooperacyjnej. U 10% obserwowano
zaczerwienienie i wysięk treści ropnej z rany pooperacyjnej
występujący łącznie. U 7,5% wystąpiło jedynie zaczerwienienie i tak samo u 7,5% wystąpił jedynie wysięk treści ropnej
z miejsca operowanego. U 77,5% badanych w okresie pooperacyjnym nie odnotowano wystąpienia gorączki. Jedynie
22,5% przyznaje, że zmagało się z nią po operacji.
Operacje laparoskopowe z użyciem robota zwykle trwają
dłużej niż otwarte, jednak ten przedłużony czas operacji zrównoważony jest przez wcześniejszy powrót do zdrowia, mniejsze bóle
pooperacyjne i krótszy pobyt w szpitalu. 75% badanych przyznaje, że po zabiegu operacyjnym spotyka się z rodziną i przyjaciółmi równie często jak przed operacją. Tylko 25% przyznaje, że
po operacji częstość takich spotkań jest mniejsza.
Skrzypulec i wsp. ocena m.in. aktywności seksualnej
u kobiet w okresie okołomenopauzalnym potwierdza negatywny wpływ operacji ginekologicznej zarówno na sferę psychiczną, jak i seksualność kobiety, co przejawia się spadkiem
aktywności seksualnej u 44,4% badanych. Problemy natury
psychicznej towarzyszące kobietom po histerektomii są często
umniejszane lub pomijane, mimo iż szereg doniesień wskazuje, że mają duży wpływ na jakość ich życia [64]. Po operacji
małoinwazyjnej 82,5% badanych twierdzi, że przebyta operacja nie miała żadnego wpływu na jakość ich życia seksualnego.
Tylko 17,5% ankietowanych potwierdza, że zauważyło, iż operacja miała wpływ na ich życie intymne.
Wszyscy autorzy w swych publikacjach są zgodni, dowodząc o wyższości techniki małoinwazyjnej nad laparotomią ze
względu na większą precyzję preparowania, mniejszą utratę
krwi, krótszy okres hospitalizacji, lepszy efekt kosmetyczny
oraz szybszy powrót do pełnej sprawności fizycznej.
WNIOSKI
1. Całkowita radykalna histerektomia małoinwazyjna
z obustronną limfadenektomią miedniczną jest bezpieczną dla pacjentki, biorąc pod uwagę krótki okres
pooperacyjny, niewielką utratę krwi po operacji, małą
liczbę powikłań, bardzo dobry efekt kosmetyczny
i wysoce precyzyjną metodą leczniczą, u pacjentek we
wczesnym stadium rozwoju raka endometrium.
2. Histerektomia małoinwazyjna z powodu raka endometrium powinna być alternatywną metodą histerektomii
brzusznej wszędzie tam, gdzie jest to bezpieczne.
Piśmiennictwo dostępne u Autora.
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▪▪ większa liczba epizodów niedociśnienia w czasie operacji
▪▪ niska temperatura głęboka podczas operacji
▪▪ ograniczona mobilność
▪▪ miejsca podparcia w ułożeniu podczas operacji.
U pacjentów w okresie okołooperacyjnym dochodzi również do niedożywienia co jest spowodowane postępowaniem
diagnostycznym, przygotowaniem do operacji i ograniczeniami pooperacyjnymi. Dlatego zaleca się :
1. Układanie pacjenta w okresie przed i po operacyjnym
w pozycjach innych niż wymagana do bezpiecznego
przeprowadzenia operacji.
2. Równomierne rozkładanie ciężaru ciała przed i po operacji.
3. Stosowanie materacy przeciwodleżynowych specjalnych dla sal operacyjnych, które umożliwią równomierne rozkładanie ciężaru ciała pacjenta.
4. Stosowanie podpórek żelowych, które zminimalizują
ucisk miejsc narażonych na powstawanie odleżyn.
5. Serwety na których układany jest pacjent powinny być
maksymalnie napięte, aby nie powstawały fałdy i załamania powodujące dyskomfort i ucisk.
BEZPIECZNA ELEKTROCHIRURGIA

Bezpieczeństwo na bloku operacyjnym
mgr DOROTA WYRZYKOWSKA
spec. pielęgniarstwa operacyjnego

lok operacyjny to komórka organizacyjna szpitala, gdzie
krzyżują się drogi zabiegowców, anestezjologów i pielęgniarek operacyjnych. Tutaj, za szczelnie zamkniętymi
drzwiami odbywa się realizacja najtrudniejszego i najbardziej
odpowiedzialnego ogniwa w procesie terapeutycznym –
zabiegu operacyjnego. W czasie którego jedną z kluczowych
potrzeb, jaką należy zapewnić operowanemu pacjentowi
i opiekującemu się nim personelowi, jest potrzeba
bezpieczeństwa.
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U pacjentów w okresie okołooperacyjnym dochodzi również do niedożywienia co jest spowodowane postępowaniem diagnostycznym, przygotowaniem do operacji
i ograniczeniami pooperacyjnymi.
Żyjący w XX w. amerykański psycholog Abraham Maslow
koncentrował się nad aspektem, dlaczego różne osoby, mają rożne
potrzeby w różnym czasie. Nadał potrzebom hierarchię w oparciu o szereg celów, do osiągnięcia których zmierza człowiek.
Celem personelu medycznego uczestniczącego w procedurze operacyjnej jest, bezpieczne przeprowadzenie pacjenta
przez procedurę zabiegową, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa sobie. Pacjent oddaje w nasze ręce swoje
zdrowie i życie, obdarzając nas zaufaniem. My w trosce o jego
dobro i dobro własne wykorzystujemy swoją wiedzę, doświad32

czenie, profesjonalizm i odpowiedzialność. Każdy zabieg
operacyjny jest obciążony wystąpieniem szeregu powikłań
i zdarzeń niepożądanych, a celem osób odpowiedzialnych za
przebieg operacji, jest podjęcie działań profilaktycznych, które
zminimalizują to ryzyko.
ODLEŻYNY
Jednym z następstw zaniedbań w czasie przygotowań
do zabiegu operacyjnego są – ODLEŻYNY, które European
Pressure Ulcer Adisory Panel (EPUAP) definiuje jako „miejscowe uszkodzenie skóry i/lub głębszej tkanki, które zwykle
pojawia się nad wyniosłością kostną w wyniku ucisku lub
połączenia ucisku i rozrywania, jest ona wynikiem działania
czynników związanych ze stanem pacjenta oraz zewnętrznych”.
Problem ten dotyczy przede wszystkim osób narażonych
na długotrwałe obniżenie aktywności ruchowej. Oceny stanu
ogólnego pacjenta kwalifikowanego do zabiegu operacyjnego
dokonuje się na podstawie pięciostopniowej, rekomendowanej przez Amerykańskie Towarzystwo Anestezjologiczne
(ASA) skali, zgodnie z którą ryzyko wystąpienia odleżyn
wzrasta u pacjentów przy ASA 3,4 i 5.
Dlatego ważne jest wdrożenie wieloetapowych działań,
które uchronią pacjenta przed tym powikłaniem uwzględniając takie czynniki jak:
▪▪ czas trwania operacji

Nieodzownym elementem współczesnej chirurgii zabiegowej jest zastosowanie elektrokoagulacji, która dzieli się na
techniki monopolarne i bipolarne, oraz kontaktowe i bezkontaktowe. Użycie techniki monopolarnej wiąże się z zastosowaniem dwu elektrod: aktywnej i neutralnej (zwanej bierną),
którą umieszcza się w odpowiednim miejscu na skórze
pacjenta. Zbyt mała elektroda neutralna lub słabo stykająca się
ze skórą pacjenta, może spowodować poważne zdarzenie niepożądane – oparzenie. Użycie diatermii elektrochirurgicznej
wiąże się z pewnym ryzykiem dla pacjenta, użytkownika i ich
otoczenia, dlatego droga prądu przez ciało pacjenta operowanego powinna być najkrótsza i mieć dobre przewodnictwo.
Zaleca się:
1. Dobre odizolowanie elektryczne pacjenta podczas ułożenia na stole operacyjnym (nie może mieć kontaktu
z metalowymi elementami stołu).
2. Otoczenie pacjenta na stole operacyjnym musi być
suche i nieprzemakalne (płyny są przewodnikami).
Używając środków dezynfekcyjnych na bazie alkoholu,
należy odczekać aż alkohol odparuje – niebezpieczeństwo poparzenia.
3. Należy zapobiegać stykania się skóry ze skórą.
4. Elektroda monopolarna musi ściśle przylegać na całej
powierzchni skóry: zdrowej, pozbawionej zmian patologicznych i tatuaży, nieprzesuszonej i pozbawionej
nadmiernego owłosienia, umieszczona możliwie najbliżej pola operacyjnego (elektrodę neutralną przyklejamy
dłuższym bokiem w stronę pola operacyjnego w odległości – 20 cm).
5. Droga prądu przepływającego między elektrodą
aktywną a neutralną powinna być krótka, przebiegać
w tkankach prawidłowo ukrwionych.
6. Przed podłączeniem sprzętu do elektrokoagulacji
należy sprawdzić czy jest sprawny, czy elektrody nie są
uszkodzone a przewody podłączeniowe zaizolowane.
7. Elektrody jednorazowe używamy zgodnie z datą przydatności do użycia( po otwarciu opakowania zbiorczego
elektrody bierne należy zużyć w ciągu 7 dni).
8. Zalecane jest kontrolowanie czystości elektrody czynnej

w czasie zabiegu –zabrudzenia obniżaj efektywności pracy.
9. Unikamy przeprowadzania elektrody czynnej przez
narzędzia.
10. Nie należy ignorować alarmu ze strony generatora prądu.
11. Odłączając elektrodę neutralną nie ciągniemy za przewód.
12. Delikatnie odklejamy elektrodę jednorazową i oceniamy skórę w miejscu jej aplikacji.
PROFILAKTYKA EKSPOZYCJI ZAWODOWEJ
Każdego dnia podczas wykonywania procedur medycznych i udzielania świadczeń zdrowotnych personel medyczny
jest narażony na ekspozycję zawodową czyli bezpośredni
kontakt z materiałem zakaźnym. W wyniku zranień ostrymi
instrumentami może dojść do ciężkich zakażeń wirusami
HBV, HCV, HIV. To skutkuje poważnymi problemami zdrowotnymi personelu, absencją chorobową oraz dodatkowymi
kosztami związanymi z leczeniem. W trosce o bezpieczeństwo osób wykonujących zawody medyczne 10 maja 2010
roku weszła w życie Dyrektywa Unijna 2010/32/EU podpisana przez europejskie organizacje partnerów społecznych
HOSPEEM Ii EPSU mówiąca o zapobieganiu zranieniom
ostrymi narzędziami w sektorze szpitali i opieki zdrowotnej.
Jej główne założenia mają na celu wyeliminowanie tych
zranień po zastosowaniu następujących środków:
▪▪ zastosowanie efektywnych systemów utylizacji,
▪▪ dostęp do wyrobów medycznych wyposażonych w mechanizmy gwarantujące bezpieczeństwo użytkowania,
▪▪ zakazanie wielokrotnego stosowania sprzętu jednorazowego,
▪▪ edukowanie personelu w obszarze ryzyka, wynikającego
z użytkowania ostrych narzędzi,
▪▪ uruchomienie procedur poekspozycyjnych.
Wśród instrumentów zapewniających bezpieczną praktykę
zawodową pracowników bloku operacyjnego znalazły zastosowanie narzędzia tj.:
▪▪ bezpieczne skalpele jednorazowego użytku z wysuwanymi
ostrzami
▪▪ jednorazowy przyrząd do zdejmowania jednorazowych
ostrzy
▪▪ tacki na skalpele
▪▪ tacki do przekazywania ostrych narzędzi
▪▪ podstawka na igły w osłonkach
▪▪ jednorazowe maty na narzędzia chirurgiczne
▪▪ magnetyczne maty na narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku
▪▪ jednorazowy przyrząd do odsysania płynów z podłogi
▪▪ maty podłogowe z systemem odsysania i maty absorpcyjne
▪▪ sterylne liczniki na igły i ostrza
▪▪ worki do liczenia gazików i opatrunków
▪▪ jednorazowe osłony na uchwyty do lamp chirurgicznych.
▪▪ W przypadku ekspozycji na materiał zakaźny zaleca się:
▪▪ zranione miejsce umyć mydłem pod bieżącą wodą
▪▪ nie tamować krwawienia i nie wyciskać krwi,
▪▪ zranione miejsce zabezpieczyć jałowym opatrunkiem
▪▪ przy zachlapaniu błon śluzowych np. oczu wielokrotnie
przepłukać wodą lub 0,9% NaCl
▪▪ zdarzenie zgłosić przełożonemu i udokumentować je
▪▪ zgłosić się do ośrodka specjalistycznego w celu wykonania
badań i kwalifikacji do profilaktyki swoistej.
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