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Szanowni Państwo!

dy Magazyn Pielęgniarki Operacyjnej dotrze do Państwa
będzie to już kolejny rok – Nowy Rok 2020, korzystając
z okazji życzę wszystkim by był dla Was pomyślny i spełniał
marzenia.
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Moi drodzy Czytelnicy dziękuję za to, że byliście z nami
w 2019 roku. Moim wspaniałym autorom szczególnie dziękuję za włożony trud i poświęcony czas. Wasze artykuły czynią
nasz magazyn profesjonalnym i ciekawym, i to dzięki Waszej
wiedzy, którą nieustannie dzielicie się z czytelnikami cieszy
niesłabnącym zainteresowaniem oraz powoduje ciągłe zapotrzebowanie na jeszcze.

Nowy pracownik w zespole
– mgr Dorota Wyrzykowska

Firmie Mercator Medical s.a. serdecznie dziękujemy za
wsparcie naszej inicjatywy także w tym roku.

Protokół z XVII Naukowej Konferencji
„Blok operacyjny – Pielęgniarstwo
operacyjne w Polsce”
– Ewa Prokop

W tym numerze polecam kolejne ciekawe artykuły naszych
stałych autorów oraz zapraszam do lektury artykułów napisanych przez nowych autorów, którzy niedawno dołączyli do
naszego grona.
Z wyrazami szacunku
mgr Ewa Grabowska

Wydawca: Karkonoskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek www.ksi.jgora.pl
Współpraca: dr n. med. Oskar Pelzer, dr n. med. Izabela Wróblewska, mgr Dorota Wyrzykowska, pielęgniarki operacyjne WCSKJ
Sponsor: MERCATOR MEDICAL s.a., www.mercatormedical.eu
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Postępowanie z materiałem pooperacyjnym
przeznaczonym do badania histopatologicznego

(cz. 1)

mgr Ewa Grabowska

Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego
Wojewódzkie Centrum Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze

adanie histopatologiczne jest istotnym elementem diagnozy i leczenia operacyjnego każdego lub prawie każdego pacjenta operowanego w bloku operacyjnym.
Od uzyskanego wyniku materiału pobranego do pracowni
hist.-pat. zależne jest dalsze postępowanie lecznicze pacjenta.
Często badanie histopatologiczne może decydować o życiu
pacjenta np. w przypadku podejrzenia choroby nowotworowej. Dlatego należy bardzo odpowiedzialnie i właściwie
postępować z materiałem pobranym do badania dla właściwej
interpretacji wyniku badania. Absolutnie nie może dojść do
zniszczenia, pomylenia, zagubienia preparatu.

B

Używając utrwalacza należy stosować procedury
racjonalnej gospodarki , używając optymalnej ilości
utrwalacza w odpowiednim do wielkości pobranego
materiału naczyniu.
Każdy blok operacyjny musi w tej kwestii mieć opracowaną procedurę lub standard postępowania z tkankami
przeznaczonymi do badania histopatologicznego, i z tymi
procedurami należy zapoznać personel.
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Materiał pobrany do badania należy zabezpieczyć i opisać
w sali operacyjnej, w której został pobrany oraz zabezpieczyć
zanim pacjent opuści salę operacyjną.
Kolejną czynnością jest dobranie odpowiedniego naczynia
do wielkości pobranego materiału, użycie zbyt dużego naczynia lub za małego spowoduje, że preparat przeznaczony do
badania nie będzie spełniał wymagań dla osoby badającej
preparat w pracowni Hist-Pat.
Używając utrwalacza należy stosować procedury racjonalnej gospodarki, używając optymalnej ilości utrwalacza
w odpowiednim do wielkości pobranego materiału naczyniu.
Po pobraniu i zabezpieczeniu materiału do badania histopatologicznego należy wypełnić skierowanie przez lekarza
(chirurga operującego) pobierającego materiał.
Skierowanie musi zawierać w kolejności:
▪▪ dane pacjenta: imię, nazwisko, pesel (datę urodzenia,
płeć);
▪▪ dane (nazwę) jednostki zlecającej badanie;
▪▪ dane lekarza zlecającego badanie (pieczątka z numerem
statystycznym, podpis);
▪▪ informację o trybie wykonania badania;

▪▪ opis, rodzaj materiału (narząd, część narządu,
zmiana, guz w całości, wycinek zmiany);
▪▪ dokładny opis topografii (nazwa narządu, lokalizacja zmiany, ilość pobranego materiału);
▪▪ legendę do zastosowanych oznaczeń topograficznych;
▪▪ w przypadku pobrania jedynie wycinka zmiany
– opis mikroskopowy zmiany, opis badania endoskopowego;
▪▪ rozpoznanie kliniczne dotyczące przesłanego
materiału do pracowni hist.-pat.;
▪▪ dane kliniczne obejmujące przebieg choroby,
istotne wyniki badań laboratoryjnych, wyniki
badań obrazowych, istotne informacje o chorobach towarzyszących, przebytych operacjach,
informacje o poprzednio wykonanych badaniach histopatologicznych, istotne informacje
o dotychczasowym leczeniu (np. hormonoterapii, chemioterapii, radioterapii).
Opis przygotowany przez lekarza/operatora należy
wysłać elektronicznie, następnie wydrukować skierowanie i przekazać pielęgniarce operacyjnej, która
dołącza je do materiału pobranego i przeznaczonego
do wysłania do pracowni histopatologicznej.
Pielęgniarka operacyjna dokumentuje pobranie materiału w PROTOKOLE PIELĘGNIARKI
OPERACYJNEJ, w określonej rubryce protokołu
i powiadamia operatora o zabezpieczeniu materiału
przeznaczonego do wysłania, lekarz/operator podpisuje się w protokole.
Kolejną czynnością pielęgniarki operacyjnej jest
wpisanie materiału ze wszystkimi danymi do zeszytu
rejestru wycinków wychodzących do pracowni
histopatologicznej.
Wysłanie i przyjęcie materiału przez pracownię
polega na sprawdzeniu zgodności danych na skierowaniu i na pojemniku z materiałem oraz danymi
wpisanymi w zeszyt rejestru materiałów, sprawdzeniu
kompletności skierowania, potwierdzenie przyjęcia
materiału/ów przez pracownię.
Dalsze postępowanie z materiałem przeznaczonym do badania w pracowni histopatologicznej przeprowadzone jest według obowiązujących procedur
i standardów w danej placówce/szpitalu.
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szeroko rozumiane zdrowie publiczne. Dlatego tak istotne jest
poszukiwanie rozwiązań mających na celu zminimalizowanie
omawianego problemu i wyczulenie przedstawicieli ochrony
zdrowia na pierwsze niepokojące objawy, co pozwoli postawić prawidłową diagnozę. Wydaje się, że jedną z kluczowych

W 2014 roku zostały opublikowane badania przeprowadzone przez naukowców ze Stanów Zjednoczonych.
W swojej pracy analizowali oni wpływ różnych chorób
na przebieg operacji w zakresie kręgosłupa. Zauważyli, że
demencja, jako jedyna spośród depresji, lęku i schizofrenii,
była niezależnie związana ze znacznie zwiększoną śmiertelnością (OR=6,6). W ich badaniu większym współczynnikiem wykazała się jedynie niewydolność płucna (OR=9,9).

Opieka chirurgiczna nad pacjentem
z demencją
dr n. med. IZABELA WRÓBLEWSKA, BARTŁOMIEJ LUDWIG
roblem demencji, jako choroby współistniejącej
u pacjentów chirurgicznych oraz jej wpływ na rokowanie
i komplikacje jest stosunkowo nowym obiektem zainteresowań badaczy. Według WHO w 2015 roku żyło na świecie ok.
50 milionów ludzi cierpiących na demencję, a do roku 2050
liczba ta ma się potroić. Oznacza to, że z roku na rok będzie
przybywać pacjentów chirurgicznych z tą chorobą.
Pierwsze obszerne badania, analizujące wpływ otępienia na kondycję pacjenta po dużym zabiegu chirurgicznym,
pochodzą z 2012 roku. Przeprowadzili je naukowcy z Tajwanu,
którzy przeanalizowali retrospektywnie ponad 75 tysięcy
pacjentów, w tym niespełna 19 tysięcy z wcześniej zdiagnozowaną demencją. Doszli oni do wniosku, że u pacjentów cierpiących na otępienie, w okresie 30 dni od zabiegu, znacznie
częściej dochodzi do wielu groźnych w skutkach komplikacji pooperacyjnych, takich jak: udar, zapalenia płuc, sepsa,
ostra niewydolność nerek, zakażenia układu moczowego oraz
zwiększona umieralność. Zależności tej nie zaobserwowano
w przypadku krwawienia pooperacyjnego, infekcji ran głębokich, ostrego zawału serca oraz zatorowości płucnej.
W 2013 roku ukazało się badanie, w którym porównywano dwie grupy seniorów z demencją. W pierwszej znalazły
się osoby, które nie zostały poddane zabiegowi chirurgicznemu, a w drugiej po przebytych operacjach. Wyniki dowiodły, że w obu grupach komplikacje pooperacyjne były bardzo
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podobne, z niewielką przewagą u starszych osób, które przeszły zabieg. Według autorów częściej występowały: majaczenie, infekcje układu moczowego, odleżyny oraz zapalenie
płuc. W grupie osób niepoddanych zabiegowi otępienie wpływało dodatkowo na śmiertelność (RR=1,24), natomiast, co
niezwykle interesujące, podobnej zależności nie wykazano
u pacjentów chirurgicznych.
W 2014 roku zostały opublikowane badania przeprowadzone przez naukowców ze Stanów Zjednoczonych. W swojej
pracy analizowali oni wpływ różnych chorób na przebieg
operacji w zakresie kręgosłupa. Zauważyli, że demencja, jako
jedyna spośród depresji, lęku i schizofrenii, była niezależnie
związana ze znacznie zwiększoną śmiertelnością (OR=6,6).
W ich badaniu większym współczynnikiem wykazała się jedynie niewydolność płucna (OR=9,9).
Jak widać problem zwiększonej częstości występowania
komplikacji pooperacyjnych istnieje i niesie ze sobą poważne
konsekwencje. Nie tylko te oczywiste, które odczuwa bezpośrednio pacjent i które wiążą się, w najlepszym razie,
z czasowym dyskomfortem. Jest to również przedłużona
hospitalizacja ze swoimi licznymi komplikacjami, a także
związany z nią wzrost kosztów leczenia oraz wydłużanie
kolejek osób oczekujących na poradę medyczną. Nie bez
znaczenia jest także większe ryzyko infekcji szczepami wielolekoopornych bakterii, a tym samym niekorzystny wpływ na

kwestii jest wczesne wykrycie i natychmiastowe wdrożenie
skutecznej terapii przy pojawieniu się takich schorzeń jak:
zapalenie płuc, ostra niewydolność nerek, zakażenia dróg
moczowych oraz sepsa. Niestety nie jest to proste ze względu
na początkową niecharakterystyczną symptomatykę omawianych chorób dotyczących seniorów. Dodatkowo u pacjentów
w podeszłym wieku (szczególnie w początkowej fazie choroby)
może nie występować podwyższona temperatura ciała, co
utrudnia postawienie poprawnej diagnozy. Po drugie z otępieniem skorelowane jest utrudnione przyjmowanie pokarmów,
co prowadzi zarówno do zachłystowego zapalenia płuc, jak
i niedożywienia spowalniającego skuteczną rekonwalescencję.
Po trzecie niezwykle ważne jest, aby u pacjentów z demencją zwracać uwagę na inne, występujące u wszystkich osób
niezależnie od schorzeń towarzyszących, czynniki ryzyka
związane z daną jednostką chorobową i w miarę możliwości
je minimalizować. Ze względu na powyższe każdy senior
powinien być traktowany w sposób holistyczny. Działanie
takie, połączone z dokładnym wywiadem, badaniem fizykalnym i diagnostyką, ułatwi postawienie diagnozy, a także
ukierunkuje pielęgnację i leczenie.
Jednym z najczęstszych schorzeń występujących u osób
w podeszłym wieku jest zapalenie płuc. Wraz z wiekiem zmienia się jego manifestacja, a chory zaczyna przejawiać znacznie częściej symptomy niespecyficzne. Omawiana jednostka,
szczególnie u osłabionych pacjentów pooperacyjnych, jest
potencjalnie śmiertelna. Dodatkowo u seniorów cierpiących
na demencję niepokojące objawy mogą nie być zgłaszane
przez podopiecznego i niedostrzegane przez jego opiekunów. W 2000 roku zostało opublikowane badanie naukowe,
w którym poddana została badaniu zależność występowania

Jednym z najczęstszych schorzeń występujących u osób
w podeszłym wieku jest zapalenie płuc. Wraz z wiekiem
zmienia się jego manifestacja, a chory zaczyna przejawiać
znacznie częściej symptomy niespecyficzne. Omawiana
jednostka, szczególnie u osłabionych pacjentów pooperacyjnych, jest potencjalnie śmiertelna. Dodatkowo u seniorów cierpiących na demencję niepokojące objawy mogą nie
być zgłaszane przez podopiecznego i niedostrzegane przez
jego opiekunów.
objawów niespecyficznych u starszych pacjentów bez oraz
z demencją w odniesieniu do ich wieku. Pod uwagę zostały
wzięte: osłabienie, zmniejszony apetyt, nietrzymanie moczu,
upadki oraz delirium. Niezależnie od wieku najczęściej pojawiającymi się objawami niespecyficznymi były: słabość,

zmniejszony apetyt oraz delirium. U osób bez otępienia
jedynym, istotnie skorelowanym z wiekiem objawem, było
delirium. Gdy otępienie zostało uwzględnione oprócz delirium taką zależność wykazywały również upadki, a słabość
zaczęła wskazywać trend wzrastający. Co istotne u niespełna
90% pacjentów z demencją obecny był przynajmniej jeden
objaw niespecyficzny, podczas gdy wśród pacjentów bez niej
odsetek ten zbliżony był do 70%.
Kolejnym niezwykle ważnym schorzeniem dominującym
wśród seniorów są zakażenia układu moczowego. Istotność tą
warunkuje nie tylko fakt, że infekcje te wymieniane są jako druga
najczęstsza zakaźna dolegliwość osób starszych, ale również
wyniki badań, które donoszą, że istnieje ogromny problem z nadmierną antybiotykoterapią stosowaną w przypadku wystąpienia
tej jednostki chorobowej. To z kolei należy do głównej przyczyny selekcji szczepów wielolekoopornych u seniorów. Problem
dodatkowo komplikuje występowanie u chorego demencji, która
wpływa w znaczący sposób na symptomatykę. Z opublikowanych w 2013 roku badań wynika, że najczęstszymi objawami
w tej grupie pacjentów jest zmiana statusu mentalnego (ok. 45%)
oraz gorączka (ok. 20%). Typowe sygnały alarmowe, jak dysuria
czy ból w okolicy spojenia łonowego występowały rzadko lub
w ogóle. W tym samym badaniu zauważono, że od obecności
lub braku cewnika zależał główny profil objawów. U osób zacewnikowanych dominująca nad zmianą statusu mentalnego była
gorączka (13,3% vs 33,3%). U niezacewnikowanych chorych
było dokładnie odwrotnie (48,3% vs 19,0%). Należy dodać,
że w pierwszej grupie badanych podobnie ważnym objawem
co gorączka była hematuria (13,3%). Wartym odnotowania
jest również fakt, iż wśród wszystkich osób badanych tylko
16% spełniało ogólnie przyjęte kryteria do wszczęcia antybiotykoterapii, co tylko podkreśla problematykę zagadnienia
i wskazuje na potrzebę szczególnego traktowania podczas
diagnostyki pacjentów z otępieniem.
U nas takich Zarówno infekcje dróg oddechowych, jak
i dróg moczowych są najczęstszym źródłem sepsy u osób
w podeszłym wieku. Według niektórych badań problem ten
dotyczy prawie dziewięciokrotnie częściej pacjentów starszych
niż młodszych, przy czym śmiertelność u tych pierwszych
sięga nawet 60%. Przyczyną niespecyficznych objawów, a tym
samym późnego wykrywania sepsy u seniorów, jest najczęściej nieprawidłowo działający układ odpornościowy, który
zwalczając zagrożenie, może dawać nietypowe objawy. I tak
prawie 50% chorych gorączka może nie występować lub być
stosunkowo niska. Natomiast objawami dominującymi w tej
grupie wiekowej są: delirium, słabość, anoreksja, złe samopoczucie, upadki oraz nietrzymanie moczu.
Wraz z wiekiem pogarsza się również funkcja nerek. Proces
ten przyspiesza wielochorobowość i powiązana z nią wielolekowość. Dodatkowo zmiany zachodzące w organizmie mogą
się kumulować, a po przekroczeniu pewnej granicy lub zaistnieniu czynnika wyzwalającego może dojść do ostrej niewydolności nerek. Ze względów fizjologicznych szczególną rolę
u starszych pacjentów odgrywa przednerkowa postać niewydolności tego narządu, której sprzyjają krwawienia, wymioty,
biegunki czy przyjmowane powszechnie przez seniorów diuretyki pętlowe. Warto zwrócić uwagę, że powyższe czynniki
ryzyka będą się pojawiać znacznie częściej u pacjentów zaopatrywanych chirurgicznie. Śródmiąższowe formy niewydolności nerek są z kolei ściśle powiązane są z seniorami poddanymi
biopsji. Aż 1/3 takich pacjentów może doświadczyć AKI lub
znacznego pogorszenia funkcji nerek. Badania podkreślają
5

ponadto wpływ zabiegów kardiochirurgicznych oraz operacji
pękniętego tętniaka aorty na zwiększone ryzyko wystąpienia
ostrej martwicy kanalików nerkowych. Nie bez znaczenia dla
nerek pozostają również nefrotoksyczne środki kontrastowe.
Innym interesującym zagadnieniem jest problem udaru
mózgu występujący wśród pacjentów z wcześniej zdiagnozowaną demencją. Opublikowane w 2012 roku badanie analizuje
wpływ otępienia na przebieg udaru. Z pracy tej wynika, że osoby
z demencją w każdym punkcie czasowym od zaistnienia incydentu mózgowo-naczyniowego cechuje większa śmiertelność.
Ponadto seniorzy ci są bardziej narażeni na rozwinięcie zapalenia płuc. Jednakże, gdy naukowcy zaczęli sprawdzać bezpośrednią zależność między tymi dwoma schorzeniami, doszli
do wniosku, że nie ma statystycznie istotnych różnić, żeby
takową udowodnić. Stąd postulowali, że zwiększona śmiertelność wynikała raczej ze współistniejących u pacjentów
z otępieniem jednostek chorobowych. Żadna ze znalezionych
prac badawczych nie skupiała się wokół cech diagnostycznych, można więc domniemywać, że kryteria rozpoznania
będą podobne, jednakże z racji współistnienia otępienia
należy zachować szczególną czujność, gdyż przypuszczalnie
niektóre objawy mogą nie być jednoznacznie manifestowane.

Jakkolwiek problematyka negatywnego wpływu demencji na przebieg rekonwalescencji po zabiegu chirurgicznym jest dosyć świeżym zagadnieniem, to powstała już
wystarczająca ilość badań, aby jednoznacznie tę zależność stwierdzić.
Chorobą, która mocno wiąże się z demencją, jest delirium. Te dwa schorzenia mogą zarówno wzajemnie do siebie
prowadzić, jak i ze sobą koegzystować. Oba są także jednymi
z głównych przyczyn upośledzenia poznawczego. Często prawidłowe rozpoznanie sprawia klinicystą niemałe problemy.
Najczęstszą cechą różnicującą jest czas rozwinięcia objawów
oraz zmiany mentalne u pacjenta. I tak majaczenie charakteryzuje się nagłym początkiem i ostrym przebiegiem (godziny
– dni), natomiast otępienie pojawia się powoli i postępuje
w przeciągu miesięcy bądź lat, zazwyczaj nie wpływając istotnie na funkcjonowanie człowieka aż do zaawansowanego stadium. W przypadku niemożności postawienia jednoznacznej
diagnozy nowo rozpoznane zmiany powinno się traktować
i leczyć jak delirium.
Częstym i znacznie utrudniającym prawidłową opiekę
zjawiskiem jest współistnienie obu schorzeń. Delirium może
być wyrazem wcześniej niezdiagnozowanej demencji, ale również poprzez trwałe uszkodzenia neuronów, prowadzić do
niej. W związku z tak przenikającą się wzajemnie naturą obu
chorób oraz dodatkowym czynnikiem ryzyka, jakim jest przebyta operacja, osoby z otępieniem powinny pozostawać pod
szczególną opieką i kontrolą ze strony personelu medycznego.
Biorąc pod uwagę powyższe należałoby się zastanowić, jak
zminimalizować konsekwencje wynikające z problemu obecności demencji u pacjentów chirurgicznych. Liczne badania
wskazują na niewątpliwie istotną rolę pielęgniarek w szybkim
wykrywaniu powikłań pooperacyjnych i minimalizacji ich
wystąpienia. Uwarunkowane jest to w głównej mierze przez
najczęstszy kontakt z pacjentem oraz bezpośrednią opiekę
nad nim. W szczególności odnosi się to do trzech powikłań:
zakażeń dróg moczowych, zapalenia płuc oraz majaczenia.
W kontekście zakażeń dróg moczowych niezwykle ważne są:
poprawna technika sterylnego cewnikowania, zarządzanie
6

higieną i nawadnianiem pacjenta oraz jego mobilizacją. Ta
ostatnia redukuje ryzyko aż o ok. 50-70%.
Przy zapaleniu płuc istotną rolę odgrywają: zachęcanie
do szczepień przeciw grypie, poprawna technika mycia rąk
(w tym przestrzeganie przykazań WHO), mobilizacja i higiena
układu oddechowego pacjenta. Ważnym w kontekście tej
komplikacji jest także zwrócenie uwagi na fakt, że leczenie
już obecnego zapalenia płuc, pomimo wydłużenia czasu życia,
nie poprawia komfortu pacjentów, a w przypadku agresywnej
antybiotykoterapii może go nawet obniżyć (w stosunku do
pacjentów nieleczonych, którzy przeżyli). Biorąc pod uwagę
fakt, że u pacjentów z demencją często głównym celem terapii
jest poprawa komfortu życia, należy tym bardziej skoncentrować się na zapobieganiu zamiast leczenia.
W prewencji delirium często wystarczające są proste
zabiegi, jak: właściwe nawadnianie i mobilizacja, rozmowa
z pacjentem oraz korygowanie deficytów odczuwania w obrębie któregoś ze zmysłów seniora.
Jakkolwiek problematyka negatywnego wpływu demencji
na przebieg rekonwalescencji po zabiegu chirurgicznym jest
dosyć świeżym zagadnieniem, to powstała już wystarczająca
ilość badań, aby jednoznacznie tę zależność stwierdzić. Często
są to komplikacje, dodatkowo wyzwalane przez otępienie, dla
których już sama przebyta operacja jest czynnikiem ryzyka.
Istotna kwestią jest odpowiednia profilaktyka, wczesne rozpoznanie i szybkie wdrożenie skutecznego leczenia. Ze względu
na charakter przebiegu otępienia i wiek pacjentów typowe
objawy dla danej jednostki chorobowej bywają nieobecne,
a rośnie znaczenie symptomów niecharakterystycznych.
Szczególną rolę w opiece nad starszym pacjentem z otępieniem mają pielęgniarki, które ze względu na częsty kontakt
z podopiecznym, wykonywanie zabiegów opiekuńczo-higienicznych oraz procedur medycznych mają istotny wpływ na
rekonwalescencję pacjenta.
Ze względu na liczne utrudnienia dotyczące zagadnień
związanych z operacyjnym pacjentem z demencją, zdecydowanie lepiej jest zapobiegać, niż leczyć. Dlatego też powinno
się zwrócić szczególną uwagę na wyedukowany i wykwalifikowany personel medyczny, który będzie w stanie szybko
i sprawnie zaradzić przytoczonym w tekście komplikacjom.

Kontrola zgodności liczby materiału jednorazowego
użytku ze stanem początkowym jako praca zespołowa
mgr ADRIANNA HOJKO

Pielęgniarka operacyjna
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu

września 2019 roku obchodziliśmy pierwszy
17 Międzynarodowy
Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta (ang.

World Patient Safety Day). W związku z nim w licznych ośrodkach na świecie poruszane są tematy dotyczące aspektów pracy
mających wpływ na występowanie zdarzeń niepożądanych
i zapobieganiem tym zdarzeniom. Wśród najczęściej raportowanych zdarzeń niepożądanych bloku operacyjnego wg amerykańskiej The Joint Commission z 2017 roku na pierwszym
miejscu znalazło się niezamierzone pozostawienie ciała obcego
w ciele pacjenta, zaraz obok niewłaściwego miejsca operowanego (wrong-site, wrong-procedure, wrong-patient surgery).
Szacuje się, że do niezamierzonego pozostawienia ciała
obcego w organizmie pacjenta podczas procedur chirurgicznych dochodzi z częstością jednej operacji na 5500-18760
(w zależności od ośrodków, z których pochodzi raport). Do najczęściej pozostawianych materiałów należą serwety operacyjne

oraz gaziki, szczególnie podczas procedur przeprowadzanych
w obrębie jamy brzusznej i klatki piersiowej. Rozpoznanie RSI
w późnym okresie pooperacyjnym i reoperacja często wiąże się
z trudnościami technicznymi ze względu na reakcję zapalną
organizmu i migrację ciała obcego. W związku z tym, że powikłanie to niesie ze sobą poważne skutki zdrowotne dla pacjenta
oraz prawne i ekonomiczne dla pracowników ochrony zdrowia,
a przyczyn należy szukać w wadliwych wzorcach postępowania
na sali operacyjnej, coraz częściej poszukiwane są najlepsze rozwiązania systemowe celem jego zapobiegania.
Na rynku znajduje się obecnie kilka rozwiązań wspomagających manualną kontrolę materiału operacyjnego. Najbardziej
kompleksowym, a zarazem najtańszym w aspekcie czasu
i kosztów sprzętu jest „The Sponge ACCOUNTing System”.
System ten został opracowany na podstawie wieloletnich
badań dr Verny C. Gibbs i jest przez nią rozpowszechniany
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w Stanach Zjednoczonych jako projekt poprawy bezpieczeństwa pacjenta chirurgicznego od 2004 roku.
Podstawą tego systemu jest założenie, że odpowiedzialność za stosowanie materiału operacyjnego ponosi w równym
stopniu pielęgniarka operacyjna i chirurg. Jest on oparty na
transparentnych zasadach, w myśl których każdy członek
zespołu operacyjnego może zorientować się w liczbie używanego materiału opatrunkowego bez konieczności polegania
na wyłącznie słownym zapewnieniom. Jest to możliwe dzięki
stosowaniu poniższych elementów technicznych:
a) Organizera wykonanego z plastiku z przezroczystymi
kieszeniami w liczbie 10 na 1 arkusz, służącego do wyodrębnienia serwet/gazików/setonów. Zawiesza się go na
stojaku na kroplówkę. Autorka podkreśla, że nie należy
kategoryzować go jako „licznika” serwet, gdyż za samo
policzenie odpowiada pielęgniarka. Arkusze organizera
są niesterylne i za umieszczanie w nich materiału odpowiada pielęgniarka operacyjna pomagająca.
b) Tablica suchościeralna montowana na ścianie sali operacyjnej do zapisywania danych dotyczących liczby stosowanego materiału operacyjnego.

Metodyczna kontrola miejsca operowanego jest dodatkowym i bardzo istotnym zabezpieczeniem przed niezamierzonym pozostawieniem ciała obcego. Autorka
opisywanego systemu kładzie nacisk na wykonywanie
jej przez chirurgów przed przystąpieniem pielęgniarki
do liczenia.

operacyjnym, a pielęgniarką odpowiedzialną za policzenie materiału. Co bardzo ważne, a poddawane częstym zarzutom – chirurg nie jest w tym kroku proszony
o liczenie, a jedynie o przekonanie się na własne oczy,
że arkusze organizera nie posiadają żadnych pustych
kieszeni co oznacza poprawne policzenie materiału
przez pielęgniarki.
Szczegółowy podział zadań ze względu
na rolę członka zespołu operacyjnego:

Zasady dotyczące materiału
operacyjnego

I. Chirurg kierujący wykonaniem operacji:
Na zakończenie każdej procedury operacyjnej powinien
wykonać metodyczną kontrolę pola operacyjnego (ang. MWE
– Methodical Wound Exam) celem wykluczenia niezamierzonego pozostawienia narzędzi i materiału operacyjnego. MWE
wykonuje się w fazie 2 (przed przystąpieniem do zamknięcia
powłok), a jego celem jest wydobycie wszystkich materiałów
po to, aby instrumentarium i materiał jednorazowego użytku
mógł zostać rzetelnie policzony przez pielęgniarkę operacyjną.
MWE nie jest wyłącznie pobieżnym obejrzeniem przestrzeni. Żeby zostało poprawnie przeprowadzone, kiedy to
tylko możliwe, chirurg powinien opierać się na zmyśle wzroku
i dotyku ostrożnie badając miejsce operowane. Szczególną
uwagę należy poświęcić jamom ciała znajdującym się w miejscu operowanym (np. jamy serca, duże naczynia krwionośne,
macica, żołądek, pęcherz moczowy, pochwa) oraz zachyłkom,
zgrubieniom tłuszczu i wyniosłościom tkanek miękkich.
Szczegółowe obszary badania opisano w tabeli.
Metodyczna kontrola miejsca operowanego jest dodatkowym i bardzo istotnym zabezpieczeniem przed niezamierzonym pozostawieniem ciała obcego. Autorka opisywanego
systemu kładzie nacisk na wykonywanie jej przez chirurgów
przed przystąpieniem pielęgniarki do liczenia.

Materiał opatrunkowy stosowany w trakcie operacji przez
zespół chirurgiczny musi charakteryzować się obecnością
nitki radiacyjnej. Dotyczy to także obłożenia stosowanego na
brzegi rany operacyjnej (np. pod retraktor) i musi różnić się
od materiału stosowanego przez pozostałe osoby znajdujące
się na sali operacyjnej (np. zespół anestezjologiczny). Należy
unikać stosowania małych serwet operacyjnych w dużych
jamach ciała (jama brzuszna, klatka piersiowa).
Niedopuszczalne jest wyciąganie nitki radiacyjnej z materiału operacyjnego ani dzielenie go w jakikolwiek sposób (odcinanie troków od serwet, przecinanie na pół). Ponadto materiał
opatrunkowy z nitką radiacyjną nie może być używany do
innych zadań poza stosowaniem go w obrębie pola operacyjnego
(do wycierania rąk, do dezynfekcji sprzętu etc.), ponieważ grozi
to zafałszowaniem wyniku kontroli liczby materiału. Do znacznej
części przypadków niezamierzonego pozostawienia materiału
opatrunkowego w ciele pacjenta dochodzi, mimo że wynik liczenia jest często prawidłowy. Prawdopodobne jest zatem, że wynik
odnotowano jako „fałszywie zgodny” z powodu nadmiarowej
serwety znajdującej się w części niesterylnej np. koszu na zużyty
materiał operacyjny.
Materiał bez nitki radiacyjnej, zaplanowany do zastosowania na zakończenie operacji jako opatrunek na ranę należy
otworzyć po założeniu ostatnich szwów i ogłoszeniu wyniku
kontroli liczby materiału operacyjnego i narzędzi.

Oba powyższe elementy powinny znajdować się w miejscu sali operacyjnej dobrze widocznym dla wszystkich. Samo
stosowanie organizera nie zmniejsza ryzyka pozostawienia
ciała obcego. Umożliwia to dopiero używanie standaryzowanego procesu opartego o następujące zasady podzielone
na trzy fazy operacyjne:
1. Wstępna kontrola liczby wraz z liczeniem w trakcie
Obszary szczególnie polecane badaniu podczas przeprowadzania
operacji – jest procesem ciągłym, ponieważ dotyMetodycznej Kontroli Rany Operacyjnej
czy zarówno liczenia przed zabiegiem jak i podczas
Operacje na jamie brzusznej
Operacje w obszarze
każdorazowego dobierania materiału operacyjnego
i jamie miednicy
klatki piersiowej
w trakcie operacji. To czas na zweryfikowanie rozKiedy nie jest to przeciwwskazane
Kiedy nie jest to przeciwwskazane:
bieżności w liczbie materiału zadeklarowanej przez
należy poddać badaniu (przed usu- a) w trakcie procedury przeproproducenta na opakowaniu z faktycznie załączoną.
nięciem używanego retraktora):
wadzanej w obszarze śródWyniki kontroli dokumentuje się na tablicy zamona) wszystkie cztery kwadranty
piersia z otwarciem opłucnej
towanej na ścianie sali operacyjnej.
jamy brzusznej, a szczególnie:
– kontrola jamy opłucnowej
2. Liczenie przed zamknięciem powłok (ang. closing
▪▪ unieść poprzecznicę,
po otwartej stronie,
count) – cały zespół operacyjny przerywa inne
▪▪ skontrolować przestrzeń
b) podczas procedury kardiochiczynności (ang. pauze for the gauze), żeby skupić
ponad i dookoła wątroby oraz
rurgicznej –
śledziony,
▪▪ uniesienie koniuszka serca
całą swoją uwagę na liczeniu materiału (pielęgniarki
▪▪ dokładnie zbadać okolice pętli
i badanie przestrzeni za sercem,
operacyjne) i metodycznej kontroli pola operacyjjelit, a także wszystkie miejsca,
▪▪ badanie zatoki poprzecznej
nego (chirurg kierujący wykonaniem operacji).
gdzie znajdują się elementy
osierdzia po stronie lewej i praNastępuje wymiana informacji między pielęgniarką
retraktora.
wej od aorty i pnia płucnego,
instrumentującą a chirurgiem. Jest to krytyczny
b) zbadać jamę miednicy:
c) podczas procedur torakochietap, żeby zapobiec niezamierzonemu pozostawie▪▪ zajrzeć za pęcherz moczowy,
rurgicznych –
niu materiału operacyjnego. Jednocześnie wymaga
macicę (jeśli jest obecna)
▪▪ badanie jamy klatki piersiowej
i dookoła górnego odcinka
on ścisłej współpracy całego zespołu.
ze szczególnym zwróceniem
odbytnicy,
uwagi na podstawę opłucnej
3. Liczenie końcowe – krok, który autorka zatytułoc) jeśli podczas wykonanej
i szczyt płuc, bruzdy przykręgowała „pokaż mi” (ang. „show me”). Odbywa się po
procedury badano pochwę
wej i powierzchni przeponowej
zamknięciu powłok, w momencie, kiedy zarówno
(procedury ginekologiczne) –
(należy umieścić palec lub rękę
użyte jak i nieużyte serwety/gaziki/setony znajdują
należy włączyć ją do MWE.
za płucem i palpacyjnie przejść
się w kieszeniach organizera. Jest krokiem weryod szczytu do podstawy płuc).
fikacyjnym między chirurgiem jako osobą, która
opracowanie własne na podstawie [1]
prosi o pokazanie arkuszy z całym materiałem
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II. Pielęgniarki operacyjne:
Przeprowadzają kontrolę liczby materiału operacyjnego
zgodnie z ustalonym standardem, przestrzeganym konsekwentnie, zawsze w ten sam sposób na wszystkich salach
operacyjnych danego bloku operacyjnego odpowiednio do
danego rodzaju procedury chirurgicznej. Kontrola liczby
powinna odbywać się podczas każdej operacji.

Zasady dotyczące używania organizerów
i tablicy zgodnie z The Sponge
Accounting System
Zalecane jest używanie wersji organizerów z niebieskim
tłem, które ułatwia dostrzeżenie materiału opatrunkowego
znajdującego się w kieszeniach. Kluczowe jest, żeby z organizerów korzystać w następujący sposób: jedna sztuka materiału
opatrunkowego (np. serweta) umieszczana w jednej kieszeni.
Zgodnie z tą zasadą: 1 serweta w 1 kieszeni, 2 kieszenie w 1
rzędzie arkusza organizera i 5 rzędów w arkuszu oznacza, że
jeden organizer może pomieścić maksymalnie 10 szt. serwet.

W przypadku zmiany pielęgniarek operacyjnych w trakcie trwania operacji, liczba materiału w organizerach
musi zostać sprawdzona przez wszystkie pielęgniarki
a jej wynik potwierdzony przez nie na głos zanim zmieniana pielęgniarka opuści salę operacyjną.
Jeden arkusz zawierający 10 kieszeni dedykowany jest jednemu rodzajowi materiału opatrunkowego (tj. osobny arkusz
na serwety, osobny na gaziki, osobny na setony). Kolejną
ważną zasadą jest otwieranie czy też dokładanie materiału
opatrunkowego za każdym razem w ilościach po 10 szt.
Zapewnia to przejrzystość procesu liczenia. W przypadku
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konieczności zastosowania większej liczby materiału należy
użyć odpowiednio większej liczby organizerów, w taki sposób,
aby cały materiał opatrunkowy jaki zastosowano znalazł się po
operacji w kieszeniach (zarówno użyty jak i nieużyty).
Po skontrolowaniu liczby materiału opatrunkowego pielęgniarka zapisuje na tablicy liczbę wyjściową, a po każdorazowym dodaniu materiału do pola sterylnego – odpowiednią
liczbę dodaną oraz sumę całego materiału jaki znajduje się
w danym momencie w użyciu (z podziałem na rodzaje). Ostatnia
zapisana liczba powinna być sumą danego rodzaju materiału.
Serwety zużyte wyrzucane są przez pielęgniarkę instrumentującą do przezroczystego worka umieszczonego
w pojemniku. Ułatwia to dostrzeżenie zakrwawionych serwet
przez pielęgniarkę pomagającą oraz umożliwia dostrzeżenie
seret niezużytych (białych). Pielęgniarka pomagająca podnosi z kosza 1 szt. materiału operacyjnego i upewnia się,
że trzyma w ręce wyłącznie jedną sztukę. Rozkłada dany
rodzaj materiału na całą jego długość, a następnie zwija
do uzyskania owalnego kształtu. Pielęgniarka pomagająca
umieszcza tak zwinięty materiał w ostatniej kieszeni na dole
organizera. Organizer należy zapełniać poziomo od dołu do
góry. Zapewnia to lepszy wgląd w stan zapełnienia arkusza
z poziomu stołu operacyjnego.
Pielęgniarka operacyjna pomagająca umieszcza serwety
i inny materiał opatrunkowy w kieszeniach organizera w taki
sposób, aby widoczne były niebieskie paski / troki nieprzezierne dla promieni rtg. Jest to konieczne, ponieważ obecność nitki rtg jest cechą odróżniającą materiał operacyjny
od innego. Podczas wzrokowej kontroli powinno się zwracać
uwagę na obecność znacznika na każdej serwecie. W trakcie
trwania operacji należy sukcesywnie, co jakiś czas zapełniać
arkusz organizera zużytym materiałem operacyjnym. Błędem
jest pozostawianie tej czynności na sam koniec operacji.
Organizery na materiał operacyjny powinny być zaczepione na stelażach na kroplówkę przez cały czas trwania
operacji, natomiast jeśli dojdzie do ich przepełnienia (zbyt
duża liczba arkuszy, żeby zawiesić kolejny) dopuszczalne jest
umieszczenie wypełnionych organizerów w przezroczystym
worku. Ważne jednak, aby podczas końcowej kontroli liczby
materiału operacyjnego mimo wszystko zobaczyć wszystkie
arkusze i potwierdzić, że w każdym z nich znajduje się 10 sztuk
danego rodzaju materiału opatrunkowego.

Odosobnione działania jednej osoby nie są w stanie
poprawić bezpieczeństwa pacjenta w sposób zauważalny,
ponieważ praca na sali operacyjnej jest pracą zespołową.
W przypadku zmiany pielęgniarek operacyjnych w trakcie
trwania operacji, liczba materiału w organizerach musi zostać
sprawdzona przez wszystkie pielęgniarki a jej wynik potwierdzony przez nie na głos zanim zmieniana pielęgniarka opuści
salę operacyjną.
Końcowa kontrola liczby materiału
operacyjnego
Jak pisano wcześniej, final count odbywa się w momencie,
w którym zamknięte zostały powłoki ciała pacjenta. W czasie
ostatecznej kontroli liczby materiału operacyjnego wszystkie
serwety/gaziki/setony oraz inny materiał, który został poddawany liczeniu opisywanym systemem musi znajdować się
w całości w kieszeniach organizerów. Oznacza to umieszcze10

nie w arkuszach zarówno zużytych jak i niezużytych serwet
operacyjnych. Można w tym momencie zarzucić tej metodzie
brak oszczędności, ponieważ niezużyty materiał operacyjny
nie może zostać zastosowany do oczyszczenia rany pooperacyjnej i skóry pacjenta po operacji. Można też zadać pytanie:
jak wyceniane jest bezpieczeństwo pacjenta? Czy zostawienie gazika w brzuchu albo klatce piersiowej pacjenta warte
jest oszczędności rzędu jednego opakowania gazików, które
można dobrać do tego celu po liczeniu końcowym? Sądzę, że
wiele osób zgodzi się ze mną, że nie.
Końcowa weryfikacja tego czy na arkuszach znajduje
się choć jedna pusta kieszeń musi odbywać się przez minimum dwie osoby – chirurga kierującego wykonaniem operacji oraz pielęgniarkę operacyjną. Krok ten został nazwany
przez autorkę systemu „Show me” czyli pokaż mi, ponieważ
pielęgniarka operacyjna przedstawia chirurgowi organizery z całym materiałem jaki został otwarty do danej operacji, pokazując tym samym, że wszystkie gaziki / serwety
/ setony zostały usunięte z pola operacyjnego i znajdują się
w arkuszach.
Podsumowanie
Odosobnione działania jednej osoby nie są w stanie poprawić bezpieczeństwa pacjenta w sposób zauważalny, ponieważ
praca na sali operacyjnej jest pracą zespołową. Do poprawnego funkcjonowania zespołu niezbędne jest ustanowienie
przemyślanych, formalnych zasad i zapewnienie optymalnych
warunków pracy poprzez zapewnienie odpowiedniego sprzętu
oraz szkoleń. Opisany system kontroli liczby materiału z pewnością wymaga współpracy między pielęgniarką, a chirurgiem
oraz wzięcia świadomej odpowiedzialności za bezpieczeństwo
operowanego pacjenta. Zmiana na lepsze jest możliwa do osiągnięcia poprzez zmianę sposobu myślenia każdego członka
zespołu operacyjnego, ponieważ każdy z nas ma tutaj swoją
rolę do odegrania.
Piśmiennictwo:
1. Gibbs CV.: NoThing Left Behind. The Prevention of Retained
Surgical Items Multi-Stakeholder Policy Job Aid-Reference Manual.
California, DC; 2018.
2. Modrzejewski A., Zamojska-Kościów E., Gorzkowicz B., Parafiniuk
M.: The rules of counting of surgical material, and the risk of
leaving a foreign body in the patient. Responsibility of scrub nurses.
Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne/Surgical and Vascular
Nursing. 2016.
3. Steelman VM., Shaw C., Shine L., et al. Unintentionally Retained
Foreign Objects: A Descriptive Study of 308 Sentinel Events and
Contributing Factors. Joint Commission Journal on Quality and
Patient Safety. 2019.
4. Borek E., Janus A., Sitek A. et al.: Bezpieczny pacjent kierunki
koniecznych zmian systemowych. Fundacja my pacjenci. Warszawa:
Razem dla zdrowia; 2017.
5. Rafter N., Hickey .A, Condell S., et al.: Adverse events in healthcare:
learning from mistakes. QJMed: 2015.
6. Shin WY., Im CH., Choi SK., et al.: Transmural penetration of
sigmoid colon and rectum by retained surgical sponge after hysterectomy. World J Gastroenterol. 2016.
7. Pole G., Bright T.: A Pictorial Review of the Many Faces of
Gossypiboma – Observations in 6 Cases. Pol J Radiol. 2017.

Kompetentne porozumiewanie – fundamentem
pracy pielęgniarki z chorym onkologicznym
mgr MAŁGORZATA WYDUBA, mgr IRENA KAŃTOCH
Centrum Onkologii w Gliwicach

Wstęp

Wnioski

Porozumiewanie się (komunikacja) polega na przekazaniu informacji między przynajmniej dwiema osobami w nim
uczestniczących. Komunikacja terapeutyczna jest umiejętnością społeczną, z którą musi harmonizować wiedza zawodowa,
aby osiągnąć powodzenie i zadowolenie w pracy [1].
Coraz częściej i coraz efektywniej rola komunikacji interpersonalnej jest doceniana przez zespoły terapeutyczne w kontakcie z chorym onkologicznym. W odniesieniu do pracy
pielęgniarki umiejętność ta bezpośrednio wpływa na jakość
opieki, która jest fundamentem budowy zaufania, a poprzez
empatię – niesie szczególny rodzaj wsparcia, niezbędny dla
przebiegu i rezultatów w procesie leczenia [2].

Pielęgniarka stanowi istotne ogniwo w obszarze działań
diagnostyczno-terapeutycznych u pacjentów. Dzięki zmotywowaniu pacjenta do walki z chorobą, przez wzbudzenie
poczucia bezpieczeństwa i zaufania, opanowania nadmiaru
emocji sprawia ,że wymagane są wobec niej pewne kompetencje psychologiczne, jak: empatia, wsłuchanie się w potrzeby
chorego, prowadzenie rozmowy interpersonalnej. Dlatego niezwykle istotne jest przygotowanie pielęgniarek do prawidłowego porozumiewania z chorymi. Otwartość wobec pacjenta
oraz odpowiedni sposób prowadzenia rozmowy, wpływa
korzystnie zarówno na jakość kontaktu z pacjentem jak i na
efekty terapeutyczne podejmowanych działań medycznych.
W kształceniu pielęgniarek niewiele czasu poświęca się
dziedzinie jaką jest – komunikacja z pacjentem. Traktuje się je
incydentalnie, przy okazji – zwłaszcza jeśli chodzi o pacjenta
w stanie terminalnym umierającego. Wówczas zauważa się
brak nawiązywania i podtrzymywania właściwych kontaktów
z pacjentami i ich rodzinami.
Zgłębiając temat komunikacji w opiece zdrowotnej dokonujemy analizy tematu wsparcia pacjentów przez pra-

Cel pracy
Celem pracy jest przedstawienie roli kompetentnego
komunikowania pielęgniarki z pacjentem onkologicznym,
jego wpływu na proces leczenia a ciągła aktualizacja ogólnych zasad komunikacji terapeutycznej służy ułatwieniu
pracy pielęgniarce.
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cowników medycznych. Dlatego chcę podjąć krótką refleksję
w przedmiocie samej istoty często dyskutowanego wsparcia
społecznego. Problematyka ta często i wyraźnie zwraca bowiem
uwagę na rolę komunikacji w kontakcie z chorym. Dzięki wartościowej i empatycznej komunikacji, którą cały personel medyczny
może nieść choremu, szczególny rodzaj wsparcia.

Pielęgniarka chcąc wypełnić stawiane przed nią zadania, musi charakteryzować się szczególnymi cechami
osobowości i troską o dobro pacjenta. Sytuacja choroby,
zwłaszcza przewlekłej, najczęściej wywołuje u pacjenta,
stan kryzysu psychologicznego, które dotychczasowe
mechanizmy adaptacyjne sposobu życia, ulegają załamaniu lub przewartościowaniu [3].
Dlatego kwestia kształtowania umiejętności związanych
z komunikacją w ochronie zdrowia, stały się wyzwaniem
dla współczesnych ośrodków akademickich, gdzie aktywnie
postuluje się wprowadzenie do programów nauczania studentów profesji medycznych, problematyki związanej z komunikacją kliniczną.
Sztuka porozumiewania się w warunkach szpitalnych
odbywa się poprzez dwie podstawowe formy komunikacji tj.:
werbalną (słowną) i niewerbalną. Towarzyszą one człowiekowi od urodzenia. Najpierw niewerbalna przez gesty, wzrok,
dotyk, a następnie wprowadzając słowa czyli werbalna [1].
W pielęgniarstwie szpitalnym komunikacja z pacjentem
trwa od izby przyjęć aż do wypisu.
Stronami w obszarze diagnostyczno-terapeutycznym
oprócz lekarza są zawsze: pacjent i pielęgniarka.

Ogólnie lekarz przekazuje choremu informacje o rozpoznaniu choroby i sposobie jej leczenia, a potem pielęgniarka zostaje z chorym i widzi w nim reakcję na
diagnozę. Wówczas rozpoczyna się wręcz niedoceniona
rola pielęgniarki w opiece nad pacjentem a często też
rodziną.
Pielęgniarka chcąc wypełnić stawiane przed nią zadania,
musi charakteryzować się szczególnymi cechami osobowości i troską o dobro pacjenta. Sytuacja choroby, zwłaszcza
przewlekłej, najczęściej wywołuje u pacjenta, stan kryzysu
psychologicznego, które dotychczasowe mechanizmy adaptacyjne sposobu życia, ulegają załamaniu lub przewartościowaniu [3]. Powstaje nowe subiektywne doświadczenie
dyskomfortu lub nowe cierpienia, a to wiąże się z obiektywnymi zaburzeniami o charakterze patologicznym. Chory
musi dokonać reorganizacji swojego dotychczasowego
życia, zrezygnować z wielu planów i zmierzyć się z wyzwaniami jakie stawia przed nim nowa sytuacja życiowa [4].
W tej zaistniałej sytuacji choroby, pacjent potrzebuje obok
siebie zaufanej i autorytatywnej osoby dla stałego doradztwa
w zaistniałej sytuacji. Taka osoba upatrywana jest najczęściej
w pielęgniarce, bo w czasie trwania choroby, pielęgniarka jest
dla pacjenta najbliższą osobą, z którą spędza stosunkowo
najwięcej czasu w szpitalu. Nawet po rozmowie z lekarzem
– ze względu na ograniczoną ilość czasu, który jest w stanie
ten poświęcić pacjentowi, chory często dopytuje pielęgniarkę
o wyjaśnienie niezrozumiałych dla niego treści. Zadaniem
dobrze przygotowanej pielęgniarki jest w miarę możliwości
i jej kompetencji wyjaśnienie niejasnych treści i uspokojenie
chorego co wpływa pozytywnie na jego dobrostan psycho12

fizyczny. Pacjent jest uspokojony, co ułatwia mu przejście
przez trudnego dla niego okresu diagnostyczno-terapeutycznego. W przeciwnym razie chory będzie dopytywał współpacjentów, poszukiwał informacji w nieprofesjonalnych
(internet), a to mogłoby zaszkodzić jego leczeniu.
Biologiczny wymiar istnienia człowieka sprawia, że medycyna opiera się przede wszystkim na naukach przyrodniczych
a jej podłożem jest głęboko humanistyczne (holistyczne)
myślenie o człowieku. To powoduje, że jej zainteresowanie
skupia się nie tylko wokół racjonalnych i sprawdzonych metod
rozpoznania i leczenia choroby ale także wokół samego chorego człowieka i jego subiektywnego doświadczenia choroby,
co ma swój stały wyraz w konstytuowaniu komunikacji w relacjach pacjent-zespół terapeutyczny.
Właściwa komunikacja buduje więc zdrowe relacje,
poprawia samopoczucie pacjenta, jego sposób postrzegania
choroby i własnego życia. Aby kontakt z pacjentem przyniósł
oczekiwane rezultaty, konieczne jest w rozmowie z chorym
stosowanie zasad:
1. podmiotowego traktowania pacjenta
2. partnerskiego stylu komunikowania
3. empatii w komunikacji
4. aktywnego słuchania
5. zachowania dystansu fizycznego [5].
Pragnę zaznaczyć, że komunikacja może być tylko wtedy
efektywna gdy jej uczestnicy są wiarygodni, informacje są
przekonywujące i zrozumiałe z potwierdzeniem jej odbioru
[6]. Podstawową formą przekazywania informacji jest komunikacja słowna, która w dialogu z pacjentem służy do przekazywania informacji związanych z chorobą i procesem leczenia [7].
Polskie prawo w ustawach o zawodach lekarzy i pielęgniarek, precyzuje szczegóły jakie informacje może choremu przekazać pielęgniarka lub lekarz [8].
Ogólnie lekarz przekazuje choremu informacje o rozpoznaniu choroby i sposobie jej leczenia, a potem pielęgniarka
zostaje z chorym i widzi w nim reakcję na diagnozę. Wówczas
rozpoczyna się wręcz niedoceniona rola pielęgniarki w opiece
nad pacjentem a często też rodziną. Po rozmowie z lekarzem
pacjent często oczekuje, od pielęgniarki, wyjaśnienia słów
lekarza, potwierdzenia odebranych informacji, słów pocieszenia i otuchy, wsparcia i uspokojenia. To pielęgniarka styka
się z reakcją chorego na postawione rozpoznanie.
Myślę, że bardzo pomocne jest rozpoczęcie rozmowy
z pacjentem przez rozpoznanie i zakwalifikowanie osobowości chorego do jednej z czterech typów według Hipokratesa tj.:
1. Flegmatyk – spokojny, zrównoważony, opanowany, bez
emocji, pozytywny dla świata i ludzi.
2. Melancholik – myśliciel, sumienny i zdeterminowany
w dążeniu do celu, współczujący.
3. Sangwinik – wesoły, spontaniczny, gadatliwy z poczuciem humoru, bez zmartwień.
4. Choleryk – silna wola, przywódca, pewny siebie, nie
przeprasza, nie wątpi, jest częstym źródłem konfliktów,
mistrz manipulacji.
Uwzględnienie w kontaktach z chorym jego osobowości,
ma znaczenie i wpływ na umiejętność porozumienia z pacjentem i oddziałuje na skuteczność terapii.
Rozmowa z pacjentem będzie odtąd stałym elementem
w czasie sprawowania opieki. Aby ten kontakt z chorym przynosił oczekiwane rezultaty, spróbujmy zastanowić się jakimi
sposobami i tematami pielęgniarka będzie operować w komunikowaniu z pacjentem.

1. Komunikacja musi być oparta na zaufaniu i zapewnieniu spokoju.
2. Zachęcać pacjenta do zadawania pytań i pozwolić wyrazić swoje zdanie i wątpliwości.
3. Stale okazywać swoje współczucie i zrozumienie.
4. Tok rozmowy z chorym powinien przebiegać pod
kątem minimalizowania negatywnych aspektów choroby, a jednocześnie podkreślać to, co można zrobić,
by chorobie stawić czoła.
5. Nigdy chorego nie pozbawiać nadziei.
6. Zachęcać chorego do stałego podejmowania walki
z chorobą.
7. Nie stosować nieprawdziwych pocieszeń jak: wszystko
będzie dobrze, a częste pytanie o długość życia, powinna
uświadomić, że nikt nie jest w stanie prognozować
w tym temacie.

Dzięki kompetencjom psychologicznym takim jak;
empatia, aktywne słuchanie, prowadzenie rozmowy
terapeutycznej czy odczytywanie sygnałów niewerbalnych, pielęgniarka potrafi zmotywować pacjenta
do walki z chorobą, wyciszyć nadmierne emocje oraz
zwiększyć poczucie bezpieczeństwa.
Kontakt z osoba dotkniętą tak trudnym problemem jakim
jest choroba, wymaga wykonania wielu specjalistycznych
czynności, wiedzy i predyspozycji. Pielęgniarka bowiem nie
tylko wykonuje czynności pielęgniarskie, lecz również stwarza właściwą atmosferę dla nawiązania dobrego kontaktu
z chorym. Pisząc o komunikacji werbalnej, nie sposób nie
wspomnieć o komunikacji niewerbalnej tj.: dotyk, wzrok, ton
głosu, gesty, mimika, która musi harmonizować aby osiągnąć
powodzenie i zadowolenie z pracy [9].
Zapewniając pacjentowi spokój, ciszę, tłumacząc wykonywane czynności w chorym umacnia się poczucie bezpieczeństwa. W miarę możliwości należy zaglądać do sali chorego,
gdyż jest to sygnał stałej gotowości pomocy w razie potrzeby.
Wobec chorego należy zachowywać się spokojnie, czynności
wykonywać delikatnie z poszanowaniem godności a pogodny
wyraz twarzy zaświadcza o chęci niesienia ulgi w cierpieniu.
Dzięki kompetencjom psychologicznym takim jak; empatia, aktywne słuchanie, prowadzenie rozmowy terapeutycz-

nej czy odczytywanie sygnałów niewerbalnych, pielęgniarka
potrafi zmotywować pacjenta do walki z chorobą, wyciszyć
nadmierne emocje oraz zwiększyć poczucie bezpieczeństwa.
Dlatego ważnym problemem jest przygotowanie pielęgniarek w procesie kształcenia, do efektywnego komunikowania
z chorym. Niestety w polskiej ochronie zdrowia jest wiele niepokojących barier dla komunikacji klinicznej w sferze tematów do dyskusji.
Inne, niż w naszym kraju, podejście do komunikacji klinicznej i jej nauczania, stosuje się w krajach Europy Zachodniej
i USA. Tam jak podaje J. Silverman (Doning qualitative research London 2009), starania o dobrą komunikacje terapeutyczną z pacjentem, ugruntowaną już tradycję a przedmiot
ten jest obowiązkowym na studiach medycznych.
Mając na względzie potrzeby w obszarze komunikacji terapeutycznej w naszym kraju, dokonuje się diagnozy potrzeb
edukacyjnych, w celu wprowadzenia nauczania umiejętności
komunikacyjnych we wszystkich uczelniach medycznych,
ponieważ pilnym obowiązkiem jest dorównanie standardom
obowiązującym w krajach Europy Zachodniej.
Piśmiennictwo:
1. Stangierska I., Horst-Sikorska W., Ogólne zasady komunikacji między
pacjentem a lekarzem, „Forum Medycyny Rodzinnej” 2007, nr 1.
2. Deręgowska J., Profesjonalna komunikacja w opiece zdrowotnej jako
element wsparcia pracowników zawodów medycznych i pacjentów
-oczekiwania i potrzeby, „Studia edukacyjne” 2015, nr 35.
3. Sęk H., Wprowadzenie do psychologii klinicznej, Wyd. Naukowe
Scholar, 2011.
4. Czubalski K., Wpływ choroby na stan psychiczny i zachowanie
człowieka chorego, „Sztuka leczenia” 1995.
5. Ślusarska B., Zarzycka D., Zahradniczek K., Podstawy pielęgniarstwa, t.1, 2004/
6. de Walden-Gałuszko K., U kresu. Opieka psychopaliatywna, czyli
jak pomóc choremu, rodzinie i personelowi medycznemu środkami
psychologicznymi, MAKmed, 2000.
7. Bargiel-Matusiewicz K., Hofman G., Psychologiczne aspekty
kontaktu z pacjentem chorym somatycznie, Wydział Pielęgniarstwa
i Ochrony Zdrowia AM, 2005.
8. Jeziorski A., Podręcznik dla pielęgniarek, Onkologia, PZWL, 2005.
9. Piech P., Sobierańska P., Komunikacja niewerbalna w relacji lekarz
-pacjent. Medycyna po Dyplomie, 2014.
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ŚRÓDOPERACYJNA ZMIANA RĘKAWIC

FAKTY
100
80%

roczna szacunkowa
liczba bezpośredniego
kontaktu lekarza specjalisty zabiegowego z krwią

perforacji nie skutkuje uszkodzeniem
skóry, powoduje jednak nieświadomy kontakt z potencjalnie zakaźną krwią pacjenta

500 000
Rutynowa zmiana rękawic w trakcie średnich
i dużych procedur np. ortopedycznych, może przyczynić się
do zmniejszenia ryzyka ekspozycji skóry
na materiał potencjalnie zakaźny
CZAS TRWANIA PROCEDURY

*rękawica chirurgiczna

ponad 2 h – 47 perforacji / 314 RC*

do 2 h – 19 perforacji / 279 RC*
14

6,8%

Liczba powstałych perforacji
wzrasta wraz z długością zabiegu!

szacowana liczba osób zakażonych wirusem HIV, HBV i HCV w Polsce

DLACZEGO REKOMENDUJEMY
ŚRÓDOPERACYJNĄ WYMIANĘ RĘKAWIC
CHIRURGICZNYCH PO 2 GODZINACH
ICH UŻYTKOWANIA?

NAJCZĘSTSZE MIEJSCA USZKODZENIA
z kciuk
z palec wskazujący
z palec środkowy
z palec serdeczny
z palec mały (0%)
z dłoń

15%

13-50%

Ilość rękawic ulegających
śródoperacyjnej perforacji

8,33%

20,88%

16,66%

8,33%
Informacje pochodzą z opracowania:
„Udział podwójnych rękawic chirurgicznych
w zmniejszeniu ryzyka śródoperacyjnego zakażenia
patogenami przenoszonymi drogą krwi”
– Maria Gańczak, Piotr Białecki, Andrzej Bohatyrewicz.

45,8%

W trakcie użytkowania jednej pary rękawic dochodzi do
interakcji z wieloma czynnikami środowiskowymi takimi jak:
▪ temperatura skóry dłoni użytkownika,
▪ pot wydzielający się na skórze dłoni pod wpływem
wykonywanych czynności, który ma określone pH oraz
swoistą florę bakteryjną,
▪ naprężenia i rozciągnięcia, którym poddawany jest surowiec, z którego zrobiona jest rękawica chirurgiczna.
Wymienione czynniki wpływają na strukturę cząsteczkową
surowca, obniżając jej barierę ochronną w czasie. Może
dochodzić wówczas do rozszczelnienia na poziomie
molekularnym wiązań cząsteczkowych i procesu przesiąkania materiału biologicznego/chemicznego z pola
operacyjnego na drugą stronę rękawic (do wewnątrz).

ŚRÓDOPERACYJNA ZMIANA
RĘKAWIC ZALECANA JEST GDY:
▪ widoczna jest perforacja, uszkodzenie
rękawic, które umożliwia przenikanie
materiału biologicznego z pola
operacyjnego do wnętrza rękawicy,
▪ użytkownik odczuje rozluźnienie
na końcach palców,
▪ rozpulchnienie rękawic powodujące
dyskomfort i brak odpowiedniej wrażliwości
dotykowej,
▪ przy przechodzeniu między poszczególnymi
fazami zabiegu (z fazy ‘brudnej’, przed
szyciem rany operacyjnej).
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Nowoczesny system integracji sal operacyjnych – jakość
leczenia i środowiska pracy XXI wieku w nowej siedzibie
Uniwersyteckiego Szpitala w Krakowie-Prokocimiu
ALEKSANDRA ŚLIWOWSKA

Marketing & Communication Specialist Medical Systems Division
OLYMPUS Polska Sp. z o.o.

Zarządzanie obrazem, transmisja poza salę, rejestrowanie i archiwizacja operacji, centralne sterowanie
wyposażeniem sali operacyjnej, łatwe zarządzanie systemami medycznymi w formie scenariuszy
zaprogramowanych według indywidualnych potrzeb to przykłady udogodnień, które zapewnia system
zintegrowanych sal operacyjnych zainstalowany w najnowocześniejszym kompleksie medycznym w Polsce –
w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu.
listopadzie 2019 roku SPZOZ Szpital Uniwersytecki

W w Krakowie-Prokocimiu zaczyna funkcjonować w nowej

siedzibie, której starannie przemyślana koncepcja oraz wyposażenie zapewniają warunki leczenia oraz środowisko pracy
na miarę jakości XXI wieku. Nowy kompleks medyczny jest
jednym z największych w Polsce, a dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych rozwiązań telemedycznych i teleinformatycznych jest także zaliczany do prestiżowej grupy najbardziej
innowacyjnych inwestycji szpitalnych w Europie. Kluczowy
moduł medyczny jakim jest blok operacyjny obejmuje 24
nowocześnie wyposażone sale, w tym 20 sal w zintegrowanym
systemie zarządzania, a także 12 sal endoskopowych z system
dokumentacji EndoBase. Nowa, kompleksowa infrastruktura
zapewni sprawne realizowanie strategicznych funkcji placówki – diagnostycznej, leczniczej, dydaktycznej i naukowej.
– Szpital Uniwersytecki w Krakowie jest wiodącą w Polsce,
wielospecjalistyczną placówką medyczną, w której tylko w 2018
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nologii medycznych. W nowej siedzibie mamy do dyspozycji
ergonomiczne środowisko pracy i opieki nad pacjentami, a także
bardzo nowoczesny sprzęt zapewniający jakość leczenia na
miarę XXI wieku. W dwudziestu salach bloku operacyjnego
zastosowaliśmy nowoczesny system integracji, w tym unikatowy
system do sterowania salą operacyjną, taki jaki posiada największy w Europie Szpital Uniwersytecki Karolinska
w Sztokholmie. System ten zapewnia wygodne warunki pracy
zespołu medycznego, ułatwia sterowanie salą operacyjną, co
umożliwia maksymalną koncentrację na pacjencie i najwyższą
jakość procedur medycznych. Ułatwi także optymalne wykorzystanie sal operacyjnych i udoskonali organizację pracy zespołów
medycznych. Będzie również wspierać rozwój funkcji dydaktycznej i naukowej szpitala.– powiedział Marcin Jędrychowski,
Dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.
Sercem każdego szpitala jest blok operacyjny. Standard
wyposażenia i dostępność sal operacyjnych oraz jakość środowiska pracy zespołu medycznego są istotnymi aspektami
skutecznego leczenia, które także zwiększają poczucie bezpieczeństwa pacjentów i komfort pracy personelu medycznego. Efektywne rozwiązania oferuje branża telemedyczna
i teleinformatyczna, której dynamiczny rozwój dostarcza
współczesnej medycynie szeroką gamę udogodnień i narzędzi
służących usprawnieniu procedur medycznych w przyjaznych
warunkach pracy, doskonaleniu technik chirurgicznych,
polepszaniu jakości leczenia oraz opieki nad pacjentami.
– Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego w KrakowieProkocimiu jest ultranowoczesnym kompleksem medycznym
w skali europejskiej i prestiżowym projektem w naszym portfolio. Skala i złożoność inwestycji oraz oczekiwania technologiczne inwestora – Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium
Medicum, stanowiły poważne wyzwanie projektowo-inżynieryjno-logistyczne, dlatego dobór podwykonawców miał wyjątkowo istotne znaczenie. Do wdrożenia nowoczesnego systemu
zintegrowanych sal operacyjnych zaprosiliśmy firmę Olympus,
lidera w branży precyzyjnych technologii optycznych i cyfrowych oferującego innowacyjne systemy medyczne, której rozwiązanie najlepiej spełniało specyfikacje przetargowe. Sprawna
współpraca ze specjalistami firmy na każdym etapie inwestycji,
od projektowania po instalację złożonego systemu integracji,
zapewniła optymalne wykorzystanie funkcjonalności zaproponowanych rozwiązań. – powiedział Tomasz Blecharski,
Dyrektor Kontraktu z Warbud S.A. – lidera konsorcjum firm
Warbud SA, VAMED GmbH&CO KG i Porr Polska SA –
Generalnego Wykonawcy inwestycji „Nowa Siedziba Szpitala
Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim.”
System integracji sal operacyjnych –
nowa jakość leczenia
i nowoczesne zarządzanie

roku hospitalizowano prawie 80 tysięcy pacjentów na oddziałach stacjonarnych. Infrastruktura starej siedziby ograniczała
rozwój placówki i pełne wykorzystanie jej potencjału, chociażby
przez brak możliwości zastosowania najnowocześniejszych tech-

Istotą systemu zintegrowanych sal operacyjnych jest
zarządzanie obrazem na i poza salą operacyjną. Wdrożony
z dodatkowymi rozwiązaniami, system może zapewnić placówce medycznej jeszcze wiele nowoczesnych udogodnień.
– W nowej siedzibie krakowskiego Szpitala Uniwersyteckiego
nasz system integracji sal operacyjnych został precyzyjnie dostosowany do konkretnych potrzeb nowej inwestycji medycznej.
Obejmuje 20 sal i służy do zarządzania obrazem na salach operacyjnych, przesyłania obrazu i sygnałów video do upoważnionych odbiorców na terenie szpitala jak i poza nim, do
archiwizacji i nagrywania zabiegów oraz do wygodnego

w obsłudze centralnego sterowania salą operacyjną za pomocą
ekranu dotykowego. Nasze rozwiązania zostały także zastosowane w dwunastu salach endoskopowych, w których system
dokumentacji badań EndoBase zapewnia bezpieczne użytkowanie endoskopów dzięki archiwizacji procesu mycia, dezynfekcji i przechowywania endoskopów, co w praktyce oznacza ich
stuprocentowy tracking. – wyjaśnił Jacek Reinhold, Strategic
Projects & Commercial Excellence Manager, Olympus Polska.
Zastosowany w nowym obiekcie szpitalnym w Krakowie
system integracji sal operacyjnych łączy funkcje diagnostyczne, lecznicze, dydaktyczne oraz naukowe. Jego praktycznym aspektem jest spójność systemu wizyjnego i sterowania
oraz zorganizowanie 20 sal operacyjnych w jednolitym, uniwersalnym standardzie wyposażenia, co zapewnia bardziej
efektywne planowanie zabiegów, a w konsekwencji – skrócenie
czasu oczekiwania pacjenta na zabieg, krótszą hospitalizację
i finalnie – optymalizację kosztów funkcjonowania szpitala.
Wysoki poziom zaawansowania technicznego systemu obrazów i sygnałów video zapewnia najnowocześniejszą jakość
i parametry umożliwiające integrację z kolejną generacją urządzeń, które powstaną w przyszłości.
Łatwe zarządzanie obrazem
i archiwizacja – nowa jakość organizacji
pracy zespołu medycznego
Wiele dziedzin medycyny coraz częściej stosuje nowoczesne
mało inwazyjne metody badania i leczenia pacjentów wykorzystując narzędzia z kamerą, z których obraz jest widoczny na
jednym lub kilku monitorach sali, nie zawsze wygodnie dostępnych dla każdego z członków zespołu medycznego.
Każda z 20 zintegrowanych sal operacyjnych w siedzibie
Szpitala jest wyposażona w 5 monitorów: 2 monitory operacyjne zamontowane na podwieszonych, ruchomych ramionach, 2 ekrany ścienne oraz łatwy w obsłudze dotykowy
monitor sterujący przeznaczony do szybkiego zarządzania
obrazem i sterowania salą operacyjną. Na każdym ekranie
mogą być wyświetlane obrazy pochodzące z różnych źródeł,
jak kamera laparoskopu, endoskopu, kamera chirurgiczna
i sterowana kamera sufitowa, która rejestruje ogólny widok
sali operacyjnej i w praktyce doskonale sprawdza się w trakcie
transmisji obrazu w celach dydaktycznych. Dzięki kompatybilności tego systemu z istniejącymi systemami informatycznymi
szpitala PACS, HIS, zespół medyczny ma na bieżąco dostęp
do pełnej dokumentacji pacjenta co umożliwia wyświetlenie
na dowolnym monitorze potrzebnych w danej chwili zarchiwizowanych badań obrazowych. W tym przypadku sztuka
zaprojektowania przestrzeni i możliwości systemu integracji
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zapewniają wolną przestrzeń do swobodnego, bezpiecznego
poruszania się oraz wygodny dostęp wszystkim członkom
zespołu medycznego do wyświetlanych obrazów.
Funkcja zarządzania obrazem zapewnia szeroko pojętą
współpracę na odległość: obraz z każdego źródła obrazu na
sali operacyjnej może być transmitowany do innych pomieszczeń szpitala, w tym do auli i sal wykładowych, oraz poza teren
szpitala, zapewniając studentom i lekarzom śledzenie przebiegu operacji, a także telekonferencje i konsultacje medyczne.
System integracji sal operacyjnych umożliwia także łatwe rejestrowanie i archiwizację zabiegów, pełniąc tym samym funkcję
biblioteki materiałów naukowych i dydaktycznych.
Intuicyjne sterowanie salą operacyjną –
optymalna ergonomia i płynność pracy
System integracji sal operacyjnych Szpitala zapewnia
przede wszystkim łatwe sterowanie aparaturą medyczną
i urządzeniami znajdującymi się na salach operacyjnych.
Praktyczną zaletą tego rozwiązania jest bardzo szeroki zakres
integracji wyposażenia sal i kompatybilność z informatycznym
systemem szpitala, co z kolei zwiększa ergonomię środowiska
pracy oraz funkcjonalność przestrzeni. W konsekwencji, na
sali znajduje się wyłącznie niezbędny sprzęt operacyjny, aparatura medyczna i urządzenia zorganizowane w podwieszonych na suficie kolumnach operacyjnych. Monitory – ścienne
oraz operacyjne i ekran sterujący umieszczone na ruchomych
ramionach – zapewniają swobodne i bezpieczne poruszanie
się po sali, a także łatwe utrzymanie higieny. Natomiast całe
zaplecze techniczne obsługujące system integracji znajduje
się w specjalnie ku temu zaprojektowanych pomieszczeniach
poza terenem sal operacyjnych.
Kluczowym elementem systemu integracji na bloku operacyjnym jest centralne sterowanie salą operacyjną za pomocą
intuicyjnego w obsłudze dotykowego interfejsu. Celem tego
rozwiązania jest zapewnienie jak najlepszej ergonomii środowiska pracy, polepszenie płynności pracy, a przede wszystkim zminimalizowanie czasu pielęgniarek operacyjnych na
konfigurację sali operacyjnej i jej obsługę w trakcie zabiegu.
Dzięki temu zbędne staje się „bezproduktywne” chodzenie,
włączanie i wyłączanie osobnych paneli sterujących urządzeń,
ustawianie parametrów. Natomiast możliwość wyświetlania
na sali operacyjnej obrazów z zabiegu oraz obrazów diagnostycznych z archiwum, w połączeniu z łatwym ustawianiem
ekranów operacyjnych gwarantuje wygodne monitorowanie
poszczególnych etapów operacji. W efekcie, każdy członek
zespołu operacyjnego może skoncentrować się na wykonaniu
swoich zadań, kontroli instrumentarium, na bezpieczeństwie
pacjenta i kwestiach stricte medycznych.
LAP START – automatyczna konfiguracja
sali operacyjnej
Nowa siedziba szpitala w Krakowie – Prokocimiu jest
w chwili obecnej jedyną w Polsce placówką szpitalną dysponującą unikatowym na skalę światową rozwiązaniem systemu
integracji sal operacyjnych w zakresie sterowania salą operacyjną polegającym na tworzeniu tzw. scenariuszy. Każdy
scenariusz jest zaprogramowaną konfiguracją sal według
określonych procedur medycznych, a także indywidualnych
preferencji chirurgów oraz użytkowników.
– Nasza koncepcja sterowania w ramach systemu integracji
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sal operacyjnych umożliwia całkowitą automatyzację powtarzalnych czynności w formie scenariuszy skonfigurowanych
i zaprogramowanych według specyfiki procedury medycznej,
a nawet indywidualnych preferencji każdego chirurga. To rozwiązanie rewolucjonizuje organizację pracy na bloku operacyjnym, ponieważ każdy scenariusz mało inwazyjnego zabiegu
może być przeprowadzony na dowolnej sali w systemie integracji
zaprojektowanej w uniwersalnym standardzie. Jedno dotknięcie
ekranu sterującego powoduje uruchomienie zaprogramowanych
ustawień wyposażenia sali. Jest to nowoczesne narzędzie do
efektywnego planowania operacji i optymalnego wykorzystania
sal. Natomiast personel medyczny, przeszkolony w zakresie
obsługi sterowania salą operacyjną, uczy się tylko jednego systemu i bez problemu realizuje swoje zadania na dowolnej sali.
– wyjaśnił Grzegorz Kozak, Manager ds. Inwestycji
Medycznych, Olympus Polska.
Kontakt dla mediów
Beata Jeż
Tel. kom. 692 506 234
E-mail: b.jez@comunicat4u.pl
OLYMPUS Polska Sp. z o.o.
Wynalazek 1, 02-677 Warszawa
Tel. kom.: +48 609 129 919
Tel: +48 22 366 01 23
E-mail: aleksandra.sliwowska@olympus-europa.com

Nowy pracownik
w zespole
mgr DOROTA WYRZYKOWSKA
spec. pielęgniarstwa operacyjnego

ielęgniarstwo operacyjne, tak jak całe polskie pielęgniarstwo, odczuwa ogromne braki kadrowe. Nierzadko
obserwujemy sytuację, kiedy kandydatka na instrumentariuszkę z entuzjazmem rozpoczyna pracę i w ciągu kilku, kilkunastu miesięcy ją kończy, pozostawiając wakat na długi czas.
Na przestrzeni lat, złożyło się na to wiele przyczyn, jedną
z nich są niewątpliwie kwestie finansowe. Niestety, nawet
w ciągu krótkiego czasu można szybko zorientować się, że
praca na bloku operacyjnym jest trudna i bardzo obciążająca
zarówno psychicznie jak i fizycznie. Długotrwała praca stojąca, to jedna z wielu niedogodności z jakimi mierzą się pielęgniarki operacyjne, do tego dochodzą zagrożenia takie jak:
praca w polu elektromagnetycznym, kontakt z substancjami
chemicznymi czy karcinogennymi. Dyrektorzy podmiotów
leczniczych, najczęściej dużych ośrodków prześcigają się
w proponowanych formach zatrudnienia, aby tylko pozyskać
osoby chętne do pracy. By z powodu braków kadrowych nie
dochodziło do odwoływania zabiegów operacyjnych, a sale
operacyjne były w pełni wykorzystane. Pielęgniarki rozpoczynające pracę na oddziale, dość szybko adaptują się do nowych
warunków i wdrażają do wykonywania obowiązków służbowych. Pracownik ubiegający się o zatrudnienie na bloku operacyjnym, po przekroczeniu jego progu jest w zupełnie innej
sytuacji zawodowej i nie przystąpi do wykonywania czynności
służbowych z „marszu”.
Pielęgniarstwo operacyjne jest specyficzną dziedziną
wiedzy medycznej, tu nie wystarczy przygotowanie teoretyczne – a wiele uczelni kształcących przyszłe pielęgniarki po
dzień dzisiejszy nie prowadzi wykładów w ramach pielęgniarstwa
operacyjnego – bez którego trudno będzie rozpocząć praktykę.
Doświadczenie, na które złożą się szczegóły, drobne elementy tej
profesji, ułożone w całość stworzą kanwę dobrego instrumentowania. Wreszcie odpowiedzialność, odporność i uwarunkowania
psychiczne odgrywające znaczenie w sytuacjach trudnych, stanach zagrożenia, kiedy w jednym momencie planowa operacja
przerodzi się walkę o zdrowie czy życie pacjenta.
Osoba dołączająca do zespołu pielęgniarek operacyjnych
musi posiadać: wykształcenie średnie, uzyskane po ukończeniu szkoły średniej medycznej lub tytuł licencjata bądź
magistra pielęgniarstwa, który upoważni ją do ubiegania się
o prawo wykonywania zawodu pielęgniarki. Z chwilą rozpoczęcia pracy zostanie poddana okresowi adaptacyjnemu, który
na bloku operacyjnym trwa około jednego roku. A zgodnie
z ustawą o zawodzie, nieustawicznemu kształceniu i samokształceniu podyplomowemu, ponieważ medycyna to najdynamiczniej rozwijająca się dziedzina wiedzy. Potwierdzi to
uczestnictwem i uzyskanymi zaświadczeniami ukończenia
kursów: kwalifikacyjnego, specjalizacyjnego, kursów specjalistycznych (np. kurs endoskopowy) i dokształcających w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego.
W czasie trwania okresu adaptacji, kluczową rolę w życiu
zawodowym kandydatki pretendującej do stanowiska pielę-

P

gniarki operacyjnej odgrywa postać mentora, wprowadzająca pracownika do zawodu. Czyli imiennie wyznaczona
osoba, która w każdym obszarze będzie wspierać doświadczenie kliniczne i nadzorować prawidłowy przebieg praktyki.
Mentorem zostaje wykwalifikowany pracownik z długoletnim stażem pracy, posiadający odpowiednie doświadczenie i wykształcenie zawodowe w dziedzinie pielęgniarstwa
operacyjnego. Systematycznie uczestniczy w szkoleniach,
kursach i konferencjach by aktualizować posiadaną wiedzę,
co jest zgodne z założeniami współczesnego pielęgniarstwa,
akceptowanego przez EORNA (Europejskie Stowarzyszenie
Pielęgniarek Operacyjnych). Nierzadko mentorem zostaje
pielęgniarka oddziałowa lub osoba przez nią wskazana, która
swoją postawą i zaangażowaniem spełnia wszystkie warunki.
Rok specjalizacji na stanowisku pracy, to czas na zdobywanie,
przyswajanie i pogłębienie wiedzy teoretycznej i praktycznej, co
w przyszłości zaowocuję bezpieczną asystą w procedurach zabiegowych. Na koniec tego szkolenia, po zdobyciu odpowiednich
kompetencji, pielęgniarka operacyjna będzie w stanie;
▪▪ zaopiekować się konkretnym pacjentem w całym obszarze okołooperacyjnym,
▪▪ zapewnić bezpieczeństwo pacjenta w sensie fizycznym,
zgodnie z etyką zawodu, przestrzegając praw pacjenta,
▪▪ postępować w czasie wykonywania czynności zawodowych zgodnie z zasadami aseptyki i antyseptyki oraz znajomością procedur dekontaminacji, dezynfekcji i sterylizacji,
▪▪ spokojnie i kompetentnie asystować w procedurach zabiegowych jako pielęgniarka operacyjna instrumentująca i pomagająca,
▪▪ zręcznie instrumentować, czuwać nad porządkiem na stoliku Mayo (kontrola narzędzi i materiału opatrunkowego)
i nad sprzętem niezbędnym do przeprowadzenia operacji,
▪▪ poprowadzić w sposób rzetelny, skrupulatny i dokładny
dokumentację medyczną.
Profesjonalnie przygotowana pielęgniarka operacyjna
staje się ekspertem jednej lub kilku specjalności operacyjnych. Strefa w której będzie się poruszać jest również definiowana jako pielęgniarstwo okołooperacyjne (perioperative
nursing), ponieważ czynności przez nią wykonywane będą
przebiegać w trzech etapach: przedoperacyjnym (preoperative nursing), śródoperacyjnym (intraoperative nursing)
i pooperacyjnym (postoperative nursing).
Zgodnie z założeniami i koncepcją rozwoju zawodowego
EORNA, pielęgniarka operacyjna (okołooperacyjna) w pełni
wykwalifikowana, jest partnerem i rzecznikiem praw
pacjenta, działającym w systemie opieki zdrowotnej, specjalistą w swej dziedzinie, ściśle współpracującym z całym
zespołem operacyjnym.
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Protokół z XVII Konferencji Naukowej
„Blok Operacyjny – Pielęgniarstwo Operacyjne w Polsce”
EWA PROKOP

pielęgniarka operacyjna
WCSKJ w Jeleniej Górze

dniach 17-18 października 2019 roku w Zdrojowym

W Teatrze Animacji w Jeleniej Górze-Cieplicach, po raz

kolejny, odbyła się XVII Konferencja Naukowa „Blok
Operacyjny – Pielęgniarstwo Operacyjne w Polsce”.
Patronatem naukowym objął i 10 punktów edukacyjnych
udzielił Konferencji dr Bartosz Uchmanowicz z Europejskiego
Centrum Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu.
Patronatu honorowego udzielił Prezydent Miasta Jeleniej
Góry Jerzy Łużniak. Głównymi organizatorami Konferencji
było Karkonoskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek oraz
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej.
Jak co roku, znalazło się wielu sponsorów, którzy
wsparli to wydarzenie. Głównymi sponsorami były firmy
medyczne: Arfido, 3M, B. Braun Sharing Expertise, Bowa,
Dr. Schumacher, Ecolab, Erbe, Ethicon, Europejskie Centrum
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Kształcenia Podyplomowego, Formed, Garmex, Hartmann,
Inter Consult, Magnus Medical Sp. z o.o., Meden Inmed,
Medicom, Mercator Medical, Molnlycke Health Care, Peters
Surgical, Skamex, Agencja Naukowo-Techniczna Symico,
Zarys, TZMO SA, Żak-Med, Okręgowa Izba Pielęgniarek
i Położnych, Zdrojowy Teatr Animacji.
Podczas Konferencji zaproszeni goście i uczestnicy mieli
okazję słuchać wykładów znakomitych specjalistów w swoich
dziedzinach. Wśród wykładowców znaleźli się: prof. Krzysztof
Bielecki, prof. Dariusz Patkowski, prof. Jerzy Błaszczuk, dr n.
med. Paweł Grzesiowski, dr n. med. Grzegorz Krasowski, dr
n. med. Izabela Wróblewska, dr hab. n. prawnych Małgorzata
Serwach, dr seksuolog Andrzej Depko, psycholog zdrowia
Mateusz Banaszkiewicz, mgr Zuzanna Rucińska, mgr Dorota
Karwowska-Kudzia.

Pierwszego dnia, o godzinie 9.00 nastąpiło powitanie oraz uroczyste otwarcie
XVII Konferencji Naukowej.
Zebranych przywitała mgr
Ewa Grabowska – pielęgniarka
oddziałowa Bloku Operacyjnego
WCSKJ i przewodnicząca
Karkonoskiego Stowarzyszenia
Instrumentariuszek oraz lek. med.
Jacek Barancewicz – kierownik
Bloku Operacyjnego WCSKJ.
Pierwszy dzień rozpoczął się
wykładem inauguracyjnym prof.
Krzysztofa Bieleckiego, specjalisty z dziedziny chirurgii ogólnej
i onkologicznej zatytułowanym
„Moja pierwsza appendektomia”. Profesor mówił o zaangażowaniu pielęgniarek i lekarzy,
gdyż stanowią oni jedną całość.
Profesor traktuje każdego kolejnego pacjenta, jakby to był jego
pierwszy pacjent. Zaznaczał, iż nie popadł w rutynę, ponieważ
każdy pacjent to nie jest kolejny przypadek, ale to Człowiek ze
swoją indywidualną osobowością i chorobą. Według profesora
nie ma statystycznego pacjenta. Powiedział także zdanie, które
zapadnie w pamięci słuchaczy „Bądź dobry dla innych, bo
każdy boryka się ze swoim losem”. Podczas wykładu profesor
po raz kolejny podziękował wszystkim instrumentariuszkom,
które spotkał na swojej drodze życiowej za życzliwość, wiedzę
i cierpliwość w kształtowaniu jego osobowości chirurgicznej.
Wykład zatytułowany „Chirurgia endoskopowa noworodka” poprowadził prof. dr hab. Dariusz Patkowski – specjalista chirurgii i urologii dziecięcej. Międzynarodowy ekspert
oraz uznany autorytet w dziedzinie chirurgii endoskopowej
dzieci, szczególnie u noworodków. Profesor jako pierwszy
w Polsce wykonał u noworodka, techniką torakoskopową,
zespolenie zarośniętego przełyku i obecnie ma prawdopodobnie największą liczbę wykonanych zabiegów endoskopowych
u noworodków z zarośnięciem przełyku.
Podczas wykładu zgromadzeni goście mieli okazję dowiedzieć się, iż w najtrudniejszej postaci tzw. długoodcinkowego zarośnięcia przełyku opracował on własną technikę
„wewnętrznej trakcji”, która pozwala zachować własny przełyk.
Profesor Jerzy Błaszczuk omówił „Zabiegi endoskopowe
u dzieci”. Pan Profesor jest specjalistą w chirurgii endoskopowej u dzieci. Pracuje w Klinice Chirurgii Przewodu
Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej w Szpitalu Klinicznym we
Wrocławiu. Profesor z wielkim zaangażowaniem opowiadał
o przygotowaniu, metodzie znieczulenia oraz psychicznym
przygotowaniu małego pacjenta. Mówił także o dużej różnorodności chorób u dzieci oraz niezbędnej w tym zawodzenie
szybkiej reakcji aby podjąć odpowiednie leczenie.
Kolejny, a zarazem ostatni wykład w pierwszej sesji
wygłosiła dr n. med. Izabela Wróblewska i był on zatytułowany „Granice interwencji chirurgicznych u dzieci”. Izabela
Wróblewska od kilku lat jest stałym gościem Konferencji.
W tym roku jednak skupiła się na współczesnych osiągnięciach medycyny oraz wyznaczeniu granic interwencji chirurgicznej u dzieci, które są szczególną grupą pacjentów. Dlatego
też leczenie chirurgiczne dzieci musi być określane w różnych

kryteriach, biorąc pod uwagę to, co najważniejsze – dobro dzieci.
Jej mottem przewodnim było: nie należy działać wbrew naturze.
Sesję II. rozpoczął dr n. med. Grzegorz Krasowski wykładem pt.: „Nie ma leczenia bez żywienia”. Specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, ordynator Oddziału Chirurgii
Ogólnej w Krapkowickim Centrum Zdrowia. W pracy zawodowej interesuje się problemami przewlekłej choroby żylnej,
wykonuje zabiegi laparoskopowe, operacje naprawcze, zabiegi
bariatryczne, zabiegi proktologiczne oraz prowadzi leczenie
ostrych zapaleń trzustki. Podczas wykładu doktor zaznaczał,
że każdy pacjent jest osobną jednostką chorobową. Ogromne
znaczenie w leczeniu ma żywienie. Jedynie na podstawie wyników laboratoryjnych nie rozpoznamy niedożywienia. Ważny
jest obszerny wywiad medyczny oraz następnie dokładne
badania. Niedożywienie jest również jednostką chorobową,
którą należy leczyć.
Kolejny wykład poprowadził dr Paweł Grzesiowski –
pediatra, ekspert w dziedzinie zakażeń i antybiotykoterapii.
Ponadto konsultant w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych, antybiotykoterapii i akredytacji. Tematem wykładu
była: „Profilaktyka zakażeń miejsca operowanego”. Doktor
w swoim życiu zawodowym kieruje się zasadami, które uważa
za podstawowe i święte. Blok operacyjny to „świątynia”, sala
operacyjna to „prezbiterium”, myjnia to „zakrystia”, a centralna sterylizacja to „skarbiec”. W swoim wykładzie mówił, iż
zachowanie na Bloku Operacyjnym to swoisty rytuał. Musi być
zapewniona płynność pracy, muszą być przestrzegane zasady
organizacji pracy, musi zostać zapewnione bezpieczeństwo oraz
powinna być prowadzona okołooperacyjna karta kontrolna.
Następny wykład był zatytułowany „Higiena Bloku
Operacyjnego”. Poprowadziła go mgr pielęgniarstwa, specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego i epidemiologicznego Zuzanna Rucińska, która pracuje w 4
Wojskowym Szpitalu Klinicznym jako pielęgniarka operacyjna. Pani magister zaznaczała, iż blok operacyjny powinien
mieć swój regulamin, który musi być respektowany absolutnie przez wszystkich pracowników z bloku, zarówno tam
pracujących jak i jedynie przebywających. Niezwykle ważne
jest wypracowanie jednolitych procedur, jasne zdefiniowanie
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miejsc krytycznych, które muszą być sprzątane systematycznie. Ponadto powinny być przeprowadzane szkolenia kończące się certyfikatem.
Ostatni wykład II sesji pt. „Standardy i procedury
Centralnej Sterylizatorni w odniesieniu do Bloku
Operacyjnego” należał do mgr Doroty Kudzi- Karwowskiej,
która kolejny raz przyjęła zaproszenie na konferencję. Pani
magister od 2005 roku pełni nadzór nad procesami dekontaminacji instrumentarium chirurgicznego jako Kierownik
Centralnej Sterylizatorni w Samodzielnym Publicznym
Szpitalu Klinicznym im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach.
Od 2015 roku pełni także funkcję Prezesa Polskiego
Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej.
Sesja III, rozpoczęła drugi dzień Konferencji. Po przywitaniu uczestników, wykładowców i zaproszonych gości przez
moderatorkę wykład rozpoczął dr n. med. Andrzej Depko,
znany neurolog oraz specjalista seksuologii. Zaprezentował
wykład zatytułowany „Nagość – granice intymności
pacjentów”. Doktor nawiązywał do antropologii teologicznej. Powoływał się na Charlesa Darwina i jego słowa
„Wstydliwość to najbardziej charakterystyczna i najbardziej
ludzka z ludzkich cech”. Uczucie wstydu seksualnego według
niego jest tworem kulturowym powstającym na drodze uczenia
się. Omawiał także przypadki, które mogą naruszać godność
lub intymność pacjentów. Sesja interaktywna wzbudzała wiele
emocji i uśmiechu na twarzach uczestników konferencji.
Tematem kolejnego wykładu był „Stres w pracy” i popro22

wadził go psycholog Mateusz Banaszkiewicz, który specjalizuje się w tematyce stresu oraz zmian zachowań zdrowotnych.
Realizuje on programy promocji zdrowia w firmach oraz
wspiera personel medyczny w radzeniu sobie ze stresem.
Psycholog opowiadał o zespole stresu pourazowego, omawiał
skuteczne działania dla osób żyjących w stresie. Przedstawił
także techniki relaksacji przy muzyce relaksacyjnej.
Ostatni wykład należał do dr hab. n. prawnych Małgorzaty
Serwach – specjalistki prawa medycznego i był zatytułowany
„Nowości i aktualności w prawie medycznym”. Pani doktor
przedstawiła słuchaczom nowości oraz zmiany w prawie
medycznym. Skupiła się na zmianach legislacyjnych z dnia
4 maja 2019 roku oraz zmianach z dnia 9 lutego 2019 roku,
kiedy weszły w życie nowe przepisy, istotne zarówno z punktu
widzenia pacjentów i członków ich rodzin, jak i osób wykonujących zawód medyczny.
Podczas konferencji miały miejsce żarliwe dyskusje z udziałem prelegentów, uczestników oraz licznie zebranych gości.
Konferencja po raz kolejny, pozwoliła na zaprezentowanie
ciekawych tematów przez wykładowców z zakresu medycyny,
nowości medycznych oraz nowoczesnych metod zabiegowych.
Przyczyniła się także do poszerzenia wiedzy uczestników.
Wszystkie wystąpienia były zakończone gorącymi brawami,
co oznaczać może tylko jedno – były niezwykle ciekawe oraz
przydatne w codziennej pracy zawodowej, a hasło Konferencji
które w tym roku brzmiało „Razem możemy więcej”, niech
przyświeca nam w dalszej pracy.

Zostań autorem artykułu
w naszym magazynie
Napisz do nas na adres:
ksi.jgora@gmail.com

Zapraszamy do publikowania
własnych doświadczeń, prac
i materiałów szkoleniowych.
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