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Szanowni Państwo!

rzed Państwem najnowsze wydanie Magazynu
Pielęgniarki Operacyjnej, a w nim kolejne ciekawe artykuły. Dzięki nim czasopismo cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród czytelników. Artykuły pisane są nie tylko przez
naszych stałych autorów, ale także przez nowe pielęgniarki
oraz studentki uczelni medycznych, które podjęły trud, aby
pielęgniarkami zostać.
Dlatego, po raz kolejny, wszystkim bardzo dziękuję
za zaangażowanie i dzielenie się z nami swoją wiedzą
i doświadczeniem.
Obecnie żyjemy i pracujemy w trudnych czasach zdominowanych przez pandemię koronawirusa, z którą przyszło nam
się zmierzyć. Wiele szpitali – bloków operacyjnych – przeistoczyło się w jednostki jednoimienne i zmaga się z nie lada
wyzwaniem. To praca z osobami zakażonymi wyjątkowo ciężkim wirusem, do którego – tak naprawdę – nikt nie jest przygotowany. Praca po „omacku”, bez zabezpieczonego zaplecza,
z dużym strachem, za którym idzie ogromny stres. Nikt z nas
nie dostał gotowej procedury postępowania z koronawirusem,
każdy musiał ją opracować by przygotować pracę sal bloku
operacyjnego do bezpiecznego funkcjonowania personelu
i operowanych pacjentów.
Wszystkim Wam kochani, którzy bezpośrednio pracujecie/operujecie pacjentów zakażonych koronawirusem, życzę
wytrwałości, odporności i wiary, że ten koszmar skończy się
możliwie szybko.

P

1,5 miliona rękawic dla potrzebujących
od Mercator – mgr Weronika Jakubowska

Z wyrazami szacunku
mgr Ewa Grabowska
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Zamknąć pojemnik, zabezpieczyć, opisać na
naklejce dane osobowe pacjenta, wypisać skierowanie, wpisać materiał do zeszytu – rejestru preparatów
pobranych w bloku operacyjnym. Skierowanie i opis
materiału dokonuje lekarz, który pobierał materiał do
badania. Materiał natychmiast, a najpóźniej w okresie
pół godziny powinien być dostarczony do pracowni
cytologicznej. Płyn utrwalony może być dostarczony
następnego dnia.
III. Postępowanie z materiałem
przeznaczonym do badania
doraźnego
Badanie doraźne jest wykonywane w czasie trwania
zabiegu operacyjnego. Od wyniku badania histopatologicznego – doraźnego zależy czy zabieg operacyjny
będzie zakończony, czy też zostanie przedłużony
w celu wykonania dodatkowej operacji.
O planowym badaniu doraźnym należy wcześniej
uprzedzić pracownię histopatologiczną. Przed rozpoczęciem zabiegu operacyjnego lekarz wypisuje skierowanie do pracowni na badanie histopatologiczne
doraźne. Na skierowaniu wpisujemy numer telefonu
sali operacyjnej, w której jest wykonywany zabieg,
następnie preparat wkładamy do suchego pojemnika,
nie wolno go utrwalać!
Zamknąć pojemnik, zabezpieczyć, opisując dane
operowanego pacjenta. Wpisać preparat zgodnie z procedurą bloku operacyjnego do zeszytu – rejestru preparatów przekazanych do badania doraźnego. Następnie
przekazać preparat do pracowni histopatologicznej za
pokwitowaniem odbioru.

Postępowanie z materiałem pooperacyjnym
przeznaczonym do badania histopatologicznego
mgr Ewa Grabowska

Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego

lic. AGNIESZKA JASTRZĘBSKA
Pielęgniarka operacyjna

Wojewódzkie Centrum Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze

I. Postępowanie z materiałem
przeznaczonym do badania
bakteriologicznego
Badania bakteriologiczne wykonywane są na materiałach
takich jak: ropa, płyn otrzewnowy, krew, płyn mózgowo-rdzeniowy, plwocina, mocz.
Najczęściej do pobrania wydzieliny na posiew używa się
gotowych wyjałowionych aplikatorów z jałowym kwaczem
i pożywką dla drobnoustrojów tzw. wymazówka z podłożem.
Materiał należy pobrać ruchem obrotowym z jak najgłębszych
warstw, po pobraniu materiału na posiew szczelnie zamknąć aplikator, natomiast probówkę z pobranym materiałem opisać.
Takie skierowanie powinno zawierać następujące dane:
nazwisko, imię, pesel, oddział w którym pacjent jest leczony,
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(cz. 2)

miejsce pobrania, datę, godzinę pobrania materiału oraz
rodzaj materiału.
Ważną informacją jest, jaki antybiotyk podano po lub
przed pobraniem materiału, określenie bakterii, które mają
być badane, podpis i pieczątka osoby pobierającej materiał.
Kolejną czynnością jest wpisać posiew do zeszytu – rejestru materiałów przeznaczonych do badania bakteriologicznego i opakowanie z zakaźną zawartością włożyć do
pojemnika transportowego.
Materiały należy dostarczyć jak najszybciej do pracowni
bakteriologicznej (wymazówki z podłożem do 1,5 godziny).
II. Postępowanie z płynami z jam
ciała przeznaczonymi do badania
cytologicznego
Płyn z jam ciała należy pobrać strzykawką, jeżeli to możliwe ok. 100 ml płynu. Pobrany płyn przelać do jałowego
pojemnika, do którego wlewamy w proporcji 1:1 – celem
utrwalenia – specjalny płyn do materiałów/płynów cytologicznych o nazwie Cytospin.

IV. Postepowanie z materiałem
przeznaczonym do rozmazu z wymazów szczotkowych
Po pobraniu wymazu od pacjenta, natychmiast
rozetrzeć materiał na szkiełku podstawowym, po czym
od razu utrwalić go preparatem do utrwalania rozmazów biologicznych np. Cytofixem (rozpylić cienką warstwę Cytofixu z odległości ok. 30 cm), odłożyć szkiełko
na poziomą powierzchnię dla przeschnięcia preparatu.
Przy spryskiwaniu utrwalaczem zasłonić część służącą
do opisu preparatu.
Rozprowadzanie preparatu na szkiełko powinno
być wykonane szybko, gdyż nawet sekundowa zwłoka
w utrwalaniu powoduje wyschnięcie rozmazów, co
utrudnia ich ocenę. Rozmaz wykonać delikatnie, gdyż
żywe komórki ulegają zgnieceniu. Szkiełko podpisać
na stronie zawierającej materiał. Do pracowni materiał
przekazać szkiełka ułożone „plecami” do siebie.
Postępowanie z materiałami wszystkimi przeznaczonymi do wysyłania do pracowni histopatologicznej,
archiwizacja wyników przeprowadzane są według obowiązujących w danej placówce procedur i standardów.
Konsultacja: lek. Irena Ciołkosz –
specjalista patomorfolog
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Do głównych rodzajów stomii zalicza się kolostomię,
gdzie wyłonione jest jelito grube oraz ileostomię wykonaną
w obrębie jelita cienkiego. Kolostomia występuje najczęściej
w okolicy okrężnicy esowatej. Stosuje się ją zazwyczaj wówczas, gdy istnieje potrzeba usunięcia końcowego odcinka
jelita grubego. Sztuczny odbyt umiejscowiony jest zazwyczaj
po lewej stronie powłok brzusznych, poniżej pępka. Ma on
kształt lekko wydłużonego, okrągłego otworu o czerwonym
bądź purpurowym kolorze, który wystaje na ok. 1,5 cm powyżej poziomu skóry. W tym przypadku stolec powinien być
uformowany i wydalany w miarę regularnie 1-2 razy na dobę,
a proces wypróżniania może być kontrolowany przez pacjenta.
WSKAZANIA DO KOLOSTOMII
Do głównych wskazań wyłonienia kolostomii należą:
▪▪ nowotwór jelita grubego (rak odbytnicy, okrężnicy);
▪▪ nieswoiste zapalenia jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego);
▪▪ powikłana choroba uchyłkowa okrężnicy;
▪▪ rozlane kałowe zapalenie otrzewnej, które jest wynikiem uszkodzenia jelita grubego lub perforacji, która
powstała w wyniku zapalenia uchyłków;
▪▪ niedrożność mechaniczna jelit;
▪▪ martwica ściany jelita w wyniku niedokrwienia;
▪▪ polipowatość rodzinna;
▪▪ przetoki odbytniczo-pochwowe, odbytnicze, nawrotowe wysokie przetoki odbytu;
▪▪ zmiany popromienne w odbytnicy (po radioterapii
w powodu nowotworów narządów rodnych u kobiet,
u mężczyzn z powodu raka prostaty).
ILEOSTOMIA

Opieka pielęgniarska nad pacjentem
ze stomią jelitową (cz. 1)
KLAUDIA ŁAZORCZYK, LIDIA ŁOBODA, dr n. med. IZABELA WRÓBLEWSKA
spółczesna medycyna powinna zajmować się wszelkimi
bio-psycho-społecznymi problemami człowieka, dlatego
w opiece nad nim ważną rolę odgrywa zespół terapeutyczny.
W jego skład wchodzą lekarze specjaliści, pielęgniarki, fizjoterapeuci, psychologowie, dietetycy, a także pracownicy
socjalni i opiekunowie duchowi. Każdy z nich odgrywa znaczącą rolę w edukacji i pomocy w zaakceptowaniu nowej sytuacji, w jakiej znalazł się chory. Zadaniem pielęgniarki, która
większość czasu spędza przy swoim podopiecznym, jest okazanie pacjentowi empatii, wyjaśnienie wszelkich kwestii dotyczących planowanych działań opiekuńczych oraz pomoc
w rozwianiu pojawiających się wątpliwości.
Ponieważ rak jelita grubego jest powszechnie występującym nowotworem w Polsce (pod względem ilości zachorowań
zajmuje drugie miejsce, po raku piersi u kobiet i raku płuc
u mężczyzn) osoby z tą jednostką chorobową stanowią znaczącą grupę odbiorców działań pielęgniarskich. Jest to grupa
chorych, u których jedną z podstawowych metod leczenia
jest zabieg chirurgiczny. Do najczęściej stosowanych należy
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wyłonienie stomii (sztucznego odbytu). Istotą zabiegu jest
połączenie światła narządu jamistego z powierzchnią skóry.
Zabieg ten wiąże się ze skróceniem przewodu pokarmowego
przez co proces trawienia pokarmu staje się krótszy.
RODZAJE STOMII
Według kryterium czasowego wyróżnia się stomię
czasową i definitywną. W pierwszym przypadku istnieje
możliwość przywrócenia w przyszłości ciągłości przewodu
pokarmowego, w drugim pacjent do końca swojego życia
będzie funkcjonował ze sztucznym odbytem.
Stomię można także podzielić ze względu na ilość ujść na
powłokach brzusznych. Stomia jednolufowa, boczna występuje, gdy ujście jelita kończy się na powłokach brzusznych,
a pozostała część jest wycięta lub zaszyta na ślepo. Stomia
dwulufowa, pętlowa występuje, gdy jeden otwór jest końcowym odcinkiem jelita, a drugi utrzymaną naturalną drogą
dla wypróżnień.

Z kolei ileostomia polega na wywinięciu i przeszyciu do
skóry wyłonionej części jelita cienkiego. Brzuszny odbyt jest
okrągły, czerwony i wystaje ok. 3-4 cm nad powierzchnię
skóry. W tej sytuacji treść jelitowa ma konsystencję półpłynną
lub papkowatą, co znacznie utrudnia pielęgnację. Ileostomia
zwykle jest wykonywana na stałe, lecz istnieje możliwość
odtworzenia naturalnej drogi wydalania pod warunkiem, że
zwieracz odbytu nie został usunięty.

Ponieważ jednak nie dochodzi do standardowego odciągnięcia wody w jelicie grubym, ileostomicy muszą pamiętać
o piciu dużej ilości płynów, gdyż istnieje ryzyko odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych.
Dzięki wytworzeniu z końcowej części jelita cienkiego
wewnętrznego zbiornika i połączeniu go z odbytem pacjent
może w sposób naturalny oddawać kał. Ponieważ jednak
nie dochodzi do standardowego odciągnięcia wody w jelicie grubym, ileostomicy muszą pamiętać o piciu dużej ilości
płynów, gdyż istnieje ryzyko odwodnienia i zaburzeń elektrolitowych. Te z kolei prowadzą do osłabienia, złego samopoczucia czy ciągłego zmęczenia. Dodatkowo należy mieć
na uwadze, że przez ileostomię wydalane jest dziennie ok. 1
litra treści, która przez obecność enzymów trawiennych może
podrażniać skórę.
Ponadto w przypadku, gdy dojdzie do bakteryjnego lub
wirusowego zakażenia jelit objętość wydalanej treści wzrasta,
co jeszcze bardziej zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia zaburzeń wodno-elektrolitowych. Z kolei nawracające

biegunki przyczyniają się do pojawienia się kamicy żółciowej
i moczanowej, co w konsekwencji może spowodować niedobory witaminy B12. Jej wieloletni niedostatek może doprowadzić do rozwoju niedokrwistości megaloblastycznej, objawów
neurologicznych i psychicznych.
WSKAZANIA DO ILEOSTOMII
Głównymi wskazaniami do wyłonienia ileostomii są:
▪▪ nieswoiste zapalenia jelit (choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego);
▪▪ uszkodzenie jelita grubego w wyniku urazu i jego niedrożność;
▪▪ zmiany powstałe w wyniku niedokrwienia jelit;
▪▪ ciężka postać porażennej niedrożności jelita grubego;
▪▪ mnoga polipowatość rodzinna;
▪▪ odbarczenie obwodowej części przewodu pokarmowego.
POWIKŁANIA
Po wyłonieniu stomii mogą się pojawić powikłania, które
dzieli się na wczesne i późne.
Do pierwszych należą: zmiany zapalne skóry wokół stomii,
obrzęk, krwawienie błony śluzowej, martwica, wpadnięcie
stomii czy złe gojenie się rany.
Do późnych: wypadanie stomii, przepuklina okołostomijna czy zwężenie odbytu brzusznego. Dodatkowo pacjenci
z brzusznym odbytem często zmagają się z obniżonym poczuciem własnej wartości, co w konsekwencji prowadzi do ograniczenia kontaktów międzyludzkich. Z tego powodu ważne
jest wsparcie psychiczne pacjenta i uświadomienie go, że po
operacji można prowadzić normalne życie.
Istotnym elementem w codziennym funkcjonowaniu
osoby ze sztucznym odbytem jest m.in. utworzenie go w optymalnym miejscu. W 1967 r. dr Rupert B. Turnbull i dr Frank
L. Weakley przedstawili zasady wytwarzania „dobrej stomii”.
ZASADY WYTWARZANIA „DOBREJ STOMII”
Należą do nich:
▪▪ prawidłowa lokalizacja;
▪▪ odpowiednio wypreparowany kanał stomijny w powłokach brzusznych;
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▪▪ brak napięcia jelita, zwłaszcza w zespoleniu jelitowo
-skórnym;
▪▪ przyszycie krezki jelita do ściany jamy brzusznej (z ominięciem naczyń);
▪▪ wywinięcie śluzówki stomii i przyszycie jej do skóry;
▪▪ dobre ukrwienie jelita.

Bierze również bierze udział w procesie przygotowania
jelita do operacji poprzez zastosowanie płukania przepływowego, lewatyw lub wlewek, w celu oczyszczenia jelita
z zalegających treści. W trakcie operacji i po niej ocenia
stan zdrowia pacjenta, monitoruje parametry życiowe,
łagodzi ból, układa w wygodnej pozycji (półwysokiej) oraz
obserwuje wygląd sztucznego odbytu.
W wyborze lokalizacji udział powinien brać pacjent, lekarz
i pielęgniarka stomijna. Ważne jest, aby wybrane miejsce było
widoczne dla chorego, w szczególności w przypadku osób
otyłych. Stomia powinna być oddalona od głównego cięcia
o minimum 4 cm, nie powinna znajdować się w pobliżu
kolców biodrowych, blizn, fałdów skórnych, zmian popromiennych czy przeszczepów skóry. U osób szczególnie otyłych
stomię można wykonać w pępku, po jego resekcji. Miejsce
wykonania stomii jest wyznaczane indywidualnie i bezpośrednio przed zabiegiem w pozycji stojącej, siedzącej i leżącej.
Indywidualny dobór optymalnego umiejscowienia sztucznego
odbytu pozwala podopiecznemu na samopielegnację.
Pielęgniarka towarzyszy pacjentowi w trakcie wszystkich
procedur związanych z diagnozowaniem i leczeniem, a także
pielęgnacją. Jej opieka rozpoczyna się już w okresie przedoperacyjnym i obejmuje aspekty psychologiczne, chirurgiczne
6

oraz pielęgniarskie. Do zadań personelu pielęgniarskiego
należy przygotowanie chorego do czekających go badań,
zaznajomienie z obowiązującymi procedurami, udzielenie
wsparcia emocjonalnego i zapoznanie ze sprzętem stomijnym.
W wielu krajach to właśnie pielęgniarka wyznacza miejsce,
w którym zostanie wyłoniony sztuczny odbyt. Bierze również
bierze udział w procesie przygotowania jelita do operacji
poprzez zastosowanie płukania przepływowego, lewatyw lub
wlewek, w celu oczyszczenia jelita z zalegających treści.
W trakcie operacji i po niej ocenia stan zdrowia pacjenta,
monitoruje parametry życiowe, łagodzi ból, układa w wygodnej pozycji (półwysokiej) oraz obserwuje wygląd sztucznego
odbytu. Ponadto w okresie pooperacyjnym wdraża chorego
w zasady pielęgnacji stomii, uczy jak rozpoznać powikłania
oraz jak im zapobiec, edukuje na temat właściwej diety
i aktywności. Proces dostosowywania się pacjenta do zmian
jakie zaszły w jego życiu wymaga czasu. Pielęgniarka musi
wykazać się więc wyrozumiałością i otwartością na potrzeby
chorego. Istotne znaczenie ma zachęcanie pacjenta do rozwijania zainteresowań i prowadzenia, na ile jest to możliwe,
dawnego trybu życia pod względem zawodowym i społecznym. Dzięki prawidłowej edukacji pacjent jest w stanie zaakceptować zaistniałą sytuację i zrozumieć, że wyłonienie stomii
nie zmusza do izolowania się od otoczenia. Chorego warto
także zachęcić do zapisania się do jednej z wielu istniejących
grup wsparcia, skorzystania z pomocy psychologa lub psychoterapeuty. Gdy pacjent potrafi już sam zadbać o siebie, wie jak
obchodzić się ze stomią i jak ją pielęgnować może wrócić do
domu, lecz musi pozostać pod stałą opieką Poradni dla
Chorych ze Stomią.

Rola wyposażenia personelu medycznego
na bloku operacyjnym
mgr Agnieszka Badura-Czerwiński
Product Manager Mercator Medical

mgr Elżbieta Kulig

Product Manager Mercator Medical

Na przestrzeni wieków strój chirurgiczny zmienił się diametralnie. Zanim przyjęto fakt wywoływania chorób przez
drobnoustroje, większość lekarzy przeprowadzała operacje
w tych samych garniturach, które nosili podczas codziennych
czynności. Niektórzy chirurdzy byli wręcz dumni z umiejętności przeprowadzenia amputacji bez kropli krwi na swoich
modnych spodniach i surdutach. Inni, zakładali ulubione
płaszcze, w które wycierali zakrwawione noże. Dopiero XX
wiek zmusił operatorów do zmiany przyzwyczajeń i swojej
odzieży w polu operacyjnym.
Obecnie istnieje wiele wymagań i obostrzeń, a sala operacyjna jest strefą jałową, gdzie źródłem mikroorganizmów są
przede wszystkim personel i pacjenci:
Zdrowy człowiek podczas chodzenia może w ciągu minuty
rozpraszać w powietrzu około 5000 cząstek złuszczonego

naskórka przenoszącego bakterie. Cząstki mają wymiary od
5 µm do 60 µm, a oszacowana średnia liczba przenoszonych
bakterii tlenowych i beztlenowych wynosi około pięć na
cząstkę złuszczonego naskórka. Cząstki rozproszone w powietrzu zanieczyszczają ranę bezpośrednio przez sedymentację
lub pośrednio, najpierw osadzając się na narzędziach i innych
elementach, które następnie wchodząc w kontakt z raną […]
Wystąpienie zakażenia miejsca operowanego jest konsekwencją zanieczyszczenia rany chirurgicznej drobnoustrojami. Mogą one pochodzić z jednego z poniższych źródeł:
▪▪ ze skóry pacjentów,
▪▪ od chirurga i innych osób pracujących na sali operacyjnej,
▪▪ z powietrza,
▪▪ z zanieczyszczonych powierzchni oraz narzędzi stosowanych podczas operacji.
7

Obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się
wirusa COVID-19, zmusza nas nie tylko do przestrzegania
standardowych procedur przeciwepidemicznych ale również do uważniejszego przyjrzenia się właściwościom rękawic i odzieży, jakimi posługujemy się na bloku operacyjnym.
Komfort użytkowania to ważny aspekt, ale warto również
zwrócić uwagę na poświadczenia spełniania norm właściwych
dla konkretnych elementów wyposażenia osobistego.
Przygotowaliśmy dla Państwa krótki przewodnik zawierający informacje na temat rękawic chirurgicznych, fartuchów
i drobnych elementów wyposażenia osobistego, przeznaczonych dla personelu bloku operacyjnego.
Normy medyczne narzucają personelowi medycznemu
wybór specjalnej jednorazowej odzieży i rękawic zaprojektowanych w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa
rozprzestrzeniania się infekcji i chorób.
FARTUCHY I ODZIEŻ PRZEZNACZONE
NA BLOK OPERACYJNY
WYROBY MEDYCZNE
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Klasa I – wyroby medyczne klasy I nie podlegają nadzorowi przez zewnętrzną niezależną jednostkę notyfikowaną.
Wytwórca sam oznakowuje takie wyroby znakiem CE. Do tej
klasy należą: odzież jednorazowego użytku – czepki, maski,
ochraniacze na obuwie, komplety chirurgiczne.
Klasa I sterylna – wytwórca musi zapewnić stosowanie
zatwierdzonego systemu jakości dla produkowanych wyrobów. Niezależna jednostka notyfikowana przeprowadza audyt
wytwórcy i wydaje odpowiedni certyfikat. Wytwórca wyłącznie
na tej podstawie oznakowuje wyrób znakiem CE wraz z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym i adresem jednostki.
Do tej klasy należą: obłożenia i serwety operacyjne, akcesoria
używane na sali operacyjnej, fartuchy chirurgiczne.
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
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Kategoria I – produkty, o konstrukcji prostej, stosowane
w warunkach niskiego ryzyka, czyli w przypadkach takich jak:
▪▪ powierzchowne urazy mechaniczne,
▪▪ kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu
lub dłuższy kontakt z wodą,
▪▪ kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze
nieprzekraczającej 50 °C,
▪▪ uszkodzenie wzroku w wyniku narażenia na działanie
światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca),
▪▪ czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru
ekstremalnego.
Produkty mogą być testowane przez producentów, którzy
i wydają raporty i badania/certyfikaty we własnym zakresie (tzw.
samocertyfikacja producenta). Oznacza to, że w przypadku kat.
I nie jest wymagany nadzór niezależnej jednostki notyfikowanej nad samym produktem oraz procesem jego wytwarzania.
Rękawice w kategorii I posiadają oznakowanie CE. Do tej kategorii należą: maski, czepki, ochraniacze na obuwie.
Produkcja i testy jakości fartuchów chirurgicznych i odzieży
przeznaczonej na blok operacyjny podlegają europejskiej normie
EN 13795. Najważniejsze metody badań dotyczą właściwości
materiału, które są niezbędne do niezawodnej ochrony przed
infekcją: czystość pod względem cząstek stałych (ISO 9073-10),
odporność na przenikanie cieczy (EN 20811) i odporność na
8

przenikanie drobnoustrojów - na mokro (EN 22610). Spełnianie
tych standardów daje użytkownikowi pewność, że wyposażenie
zapewnia ochronę zarówno jemu samemu jak i pacjentowi.
Poniżej zostały przestawione najważniejsze elementy
wyposażenia personelu.
FARTUCH
Fartuchy są uważane za jeden z najważniejszych elementów ochronnych podczas zabiegów chirurgicznych.
Sterylne fartuchy chirurgiczne odgrywają istotną rolę
w utrzymywaniu warunków aseptycznych przez zahamowanie przenoszenia szkodliwych mikroorganizmów, wydzielin
i chemikaliów do i od pacjenta, oraz zmniejszanie ryzyka
przenoszenia bakterii ze skóry personelu chirurgicznego do
powietrza na sali operacyjnej.
Możemy rozróżnić fartuchy chirurgiczne ze wzmocnieniem lun bez wzmocnienia. Dodatkowa warstwa znajduje
się w przedniej części fartucha oraz na ¾ długości rękawów
i wpływa na odporność materiału na przenikanie cieczy.
Wzmocnione fartuchy przeznaczone są do długich i mokrych
procedur, pozostałe – do krótkich i suchych.
CZEPEK
Czepki minimalizują ryzyko przedostania się włosów do sterylnego obszaru pola operacyjnego. Dostępne są w wersji z trokami lub w typie beretu (z gumką na całym obwodzie), obwody
są uniwersalne i odpowiednie nawet dla osób z dużą ilością
włosów. Czepki są elementem niejałowym na sali operacyjnej.
MASKA
Maski na twarz są noszone jako bariera chroniąca pacjenta
przed przenoszeniem szkodliwych mikroorganizmów obecnych
w ślinie, wydzielinie z nosa i owłosieniu twarzy personelu bloku
operacyjnego oraz w celu ochrony samego personelu przed zakażeniem mikroorganizmami obecnymi w ropie, krwi, wydzielinach, wydalinach oraz innych płynach ustrojowych pacjentów.
W ograniczonych obszarach sali operacyjnej – tam, gdzie otwierają się sterylne pakiety i przy zlewozmywakach – należy nosić
maski przez cały czas. Maski z osłonami twarzy lub maski i okulary ochronne są wymagane w sytuacjach, kiedy może powstać
rozprysk, rozpylenie aerozolu powstałego z krwi lub innych
potencjalnie zakaźnych materiałów.
Dokonując wyboru maski należy zwrócić uwagę na sposób
ochrony, posiadane certyfikaty i zgodność z wymogami opisanymi w odpowiednich aktach prawnych. Istotne jest spełnienie normy EN 14 683, która narzuca ścisłe standardy dla
masek chirurgicznych oceniając „skuteczność filtracji bakteryjnej (BFE) (%), różnicę ciśnień w celu pomiaru oporów
oddechowych oraz odporność na przesiąkanie”. Ze względu na
te kryteria maski dzielimy na następujące klasy:
▪▪ maski chirurgiczne typu II – zapewniają optymalną
ochronę dzięki najwyższej filtracji bakteryjnej i odpowiedniemu przyleganiu do twarzy, umożliwiając jednocześnie swobodne oddychanie.
▪▪ maski chirurgiczne typu IIR – są dodatkowo odporne
na przesiąkanie, gwarantują bezpieczeństwo przed ekspozycją na krew i inne potencjalnie zakaźne płyny.
KOMPLET CHIRURGICZNY
Zazwyczaj składa się z koszuli z krótkim rękawem oraz
dekoltem w szpic i luźnych spodni. Komplety chirurgiczne
mają prostą konstrukcję, która minimalizuje miejsca, do

których mogą się dostać zanieczyszczenia. Nie powinny być
noszone poza obszarem sali operacyjnej.
BUTY
Zalecane jest obuwie nieprzemakalne stanowiące środek
ochronny przed zanieczyszczeniem wydzielinami i wydalinami na sali operacyjnej.
RĘKAWICE CHIRURGICZNE
Rolą wszystkich rękawic jest stanowienie ochrony
higienicznej przed potencjalnym zabrudzeniem dłoni.
Najważniejszą funkcją rękawic medycznych jest zwiększanie bezpieczeństwa pracy w kontakcie ze śliskimi i mokrymi
przedmiotami oraz obniżenie ryzyka potencjalnego zakażenia
personelu medycznego w kontakcie z pacjentem oraz zakażenia pacjenta przez personel medyczny.
W grupie rękawic medycznych znajdują się rękawice chirurgiczne zarejestrowane jako wyrób medyczny i opcjonalnie,
jako środek ochrony indywidualnej, które w zależności od
przeprowadzonych testów:
▪▪ chronią przez bakteriami i grzybami
▪▪ mogą chronić przed wirusami krwiopochodnymi
▪▪ mogą chronić przed substancjami chemicznymi
▪▪ mogą chronić przed cytostatykami – podawanymi pacjentom onkologicznym w trakcie chemioterapii.
Na rynku dostępne są rękawice chirurgiczne o zróżnicowanej jakości. Warto wiedzieć jak rozpoznać te, które nie tylko
pozytywnie wpłyną na komfort pracy ale również zapewnią
bezpieczeństwo personelowi bloku operacyjnego.
Wyrób medyczny
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Klasa IIa – rękawice chirurgiczne
Do tej klasy należą rękawice sterylne (jałowe) o anatomicznym kształcie, dopasowane do prawej i lewej dłoni.
Wytwórca musi zapewnić stosowanie zatwierdzonego systemu
jakości dla produkowanych wyrobów.
Niezależna jednostka notyfikowana przeprowadza audyt wytwórcy i wydaje odpo-

wiedni certyfikat. Wyłącznie na tej podstawie wytwórca
oznakowuje wyrób znakiem CE wraz z czterocyfrowym
numerem identyfikacyjnym i adresem jednostki.
Nomy, które muszą być spełnione dla wyrobów medycznych w klasie IIa, to: EN 455-1; EN 455-2; EN 455-3; EN
455-4. Warto zwrócić uwagę na normę 455-1, według której
jest ustalany poziom AQL informujący o szczelności rękawicy.
Wskazane jest wybieranie rękawic o jak najniższym wskaźniku AQL. Szczelność rękawic jest podstawowym gwarantem
bezpieczeństwa użytkowania rękawic!
Środki ochrony indywidualnej
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Kategoria I – rękawice do użytku w warunkach minimalnego ryzyka,
Kategoria II – rękawice do użytku w warunkach średniego
ryzyka,
Kategoria III, typ A – rękawice do użytku w warunkach
wysokiego ryzyka, najwyższa ochrona przed substancjami
chemicznymi,
Kategoria III, typ B – rękawice do użytku w warunkach
wysokiego ryzyka, wysoka ochrona przed substancjami
chemicznymi,
Kategoria III, typ C – rękawice do użytku w warunkach
wysokiego ryzyka, podstawowy poziom ochrony przed substancjami chemicznymi.
O ile spełnianie wymogów dyrektyw o wyrobach
medycznych 93/42/EWG i 2007/47/WE jest obowiązkowe
w przypadku rękawic i elementów odzieży zabiegowej,
o tyle certyfikacja w kategorii środków ochrony indywidualnej jest fakultatywna. Niemniej jednak stanowi ona o spełnianiu najwyższych standardów bezpieczeństwa ochrony
zarówno przed materiałem biologicznym (bakterie, grzyby
i wirusy) jak i substancjami chemicznymi (cytostatyki i substancje chemiczne). O najwyższej ochronie świadczy spełnianie norm dla kategorii III PPE.
Rękawice przeznaczone do ochrony przed najwyższym
ryzykiem (Kat. III) (np. do ochrony przed substancjami chemicznymi) muszą być testowane i certyfikowane przez jednostkę notyfikowaną. Dodatkowo w celu zapewnienia
zgodności każdej partii produkcyjnej z wcześniej zatwierdzonym w badaniach środkiem ochrony indywidualnej, wyma9

gany jest nadzór nad produkcją sprawowany przez niezależną
jednostkę notyfikowaną.
Na każdym opakowaniu środków kat.
III wymagane jest umieszczenie numeru
jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej
za nadzór nad produkcją. W tym celu na każdym opakowaniu
przy znaku CE znajduje się czterocyfrowy numer identyfikacyjny (np. 0123) wraz z adresem jednostki notyfikowanej.
Normy, które muszą być spełnione dla środków ochrony
indywidualnej to: EN 420; EN 388; EN ISO 374-1; EN 374-2;
EN 16523-1; EN 374-4; EN ISO 374-5.
Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na normę EN
374-2. Rękawice testowane zgodnie z EN 374-2:2014, które
uzyskały pozytywny wynik badania na przenikanie bakteriofagu PhiX174X, zgodnie z EN ISO 16604, są produktem
stanowiącym skuteczną ochronę przed bakteriami, grzybami
i wirusami. Skuteczną ochronę przed wirusami gwarantuje
również zgodność z amerykańską normą ASTM F1671. Przed
wyborem rękawic warto zwrócić uwagę na to czy opakowanie zostało oznaczone odpowiednimi symbolami gwarantującymi zgodność z wyżej wymienionymi Normami, a wytwórca
posiada wszystkie aktualne deklaracje zgodności z nimi.

rękawica może rolować się w dół mankietu, wpływając tym
samym na obniżenie komfortu pracy.
Powierzchnia zewnętrzna rękawic – powinna zapewniać
pewny chwyt narzędzi w środowisku suchym i mokrym, stąd
zastosowanie różnych rodzajów tekstur.
Powierzchnia wewnętrzna rękawic musi być przygotowana tak, aby umożliwiała szybkie i bezpieczne zakładanie.
Rekomendowane jest stosowanie rękawic, których powierzchnia
wewnętrzna jest chlorowana lub polimeryzowana. Rozwiązanie
wykorzystujące puder (zmodyfikowana mączka [skrobia] kukurydziana) w celu ułatwienia zakładania, wiąże się z negatywnymi
skutkami:
▪▪ dla operatora – puder może podrażniać skórę, przyczyniając się do występowania kontaktowego zapalenia
skóry z podrażnienia, i sprzyjać występowaniu reakcji
alergicznych;
▪▪ dla pacjenta – kontakt tkanek pacjenta z pudrem może
przyczynić się m.in. do problemów z gojeniem się ran
i powikłań pooperacyjnych;
▪▪ dla sprzętu znajdującego się na bloku operacyjnym –
puder unoszący się w powietrzu oraz osiadający na powierzchniach może zaburzać funkcjonowanie sprzętu.

Właściwości użytkowe
Pierwszym czynnikiem decydującym o wyborze rękawic
jest spełnianie wymagań norm określonych powyżej. Drugim
– aspekt właściwości użytkowych, które powinny być dopasowane do wykonywanych procedur oraz preferencji użytkownika. Wyróżnione w dalszej części tekstu cechy użytkowe
rękawic chirurgicznych mają bezpośrednie przełożenie na
bezpieczeństwo i komfort pracy.
Rozmiar i kształt rękawicy powinien być idealnie dopasowany do dłoni. Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo
i komfort pracy. Zbyt duże rękawice wpływają na zwiększenie
ryzyka jej uszkodzenia w trakcie wykonywania procedur oraz
zmniejszenie precyzji działania. Zbyt małe rękawice uciskają
dłonie wywołując napięcie mięśni i ścięgien prowadząc tym
samym do szybszego zmęczenia dłoni i obniżenia sprawności
manualnej użytkownika. Warto również zwrócić uwagę na anatomiczny kształt jak najlepiej oddający naturalną krzywiznę dłoni
(m.in. zakrzywienie palców, kształt śródręcza, obwód palców).
Rękawice chirurgiczne są najczęściej wykonane z materiału naturalnego – lateksu – który mimo doskonałych
właściwości mechanicznych (elastyczność i odporność na
rozerwanie) może wywoływać reakcje alergiczne. W takiej
sytuacji zalecane jest wybieranie rękawic z materiałów syntetycznych – np. neoprenu czy poliizoprenu, których właściwości są zbliżone do parametrów lateksu kauczuku naturalnego,
a nie zawierają potencjalnie drażniących protein lateksu.
Grubość rękawic powinna być dostosowana do wykonywanej procedury. Do zabiegów chirurgicznych wymagających
większej precyzji stosuje się rękawice o cieńszych ściankach,
aby możliwie zwiększyć sprawność manualną i czułość dotykową. Rękawice o grubszych ściankach stosuje się do zabiegów
podczas których operator może mieć kontakt z tkanką kostną,
co wymaga użycia ciężkich narzędzi – najczęściej dotyczy to
zabiegów ortopedycznych lub traumatologicznych.
Długość rękawic powinna być dostosowana do rodzaju
wykonywanej czynności. Wśród zabiegów chirurgicznych
są procedury wymagające ochrony nie tylko nadgarstka ale
również części przedramienia (zabiegi ortopedyczne, ginekologiczne). Warto również zwrócić uwagę na to, że zbyt krótka

PODSUMOWANIE
Zakażenia miejsca operowanego, a co za tym idzie – utrata
aseptyki na bloku operacyjnym, nadal stanowi główną przyczynę śmiertelności okołooperacyjnej. Jednym z istotnych
czynników zwiększających ryzyko infekcji jest zanieczyszczenie mikrobiologiczne i cząsteczkowe powietrza. Aby minimalizować ryzyko zakażenia pola operacyjnego, stosujmy
odpowiednie środki ochrony, które nie tylko zapewniają bezpieczeństwo pacjentom i ograniczają ryzyko wystąpienia
powikłań pooperacyjnych, ale są również podstawowym
środkiem bezpieczeństwa dla całego personelu medycznego.
W trosce o pacjentów i własne zdrowie, zachęcamy do zapoznania się z ofertą produktów przeznaczonych do pracy na
bloku operacyjnym i wybranie tych, które spełniają europejskie standardy i zapewniają bezpieczeństwo oraz wysoki
komfort pracy.
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ASTM F 1671-01, EN ISO 374-5, EN
ISO 16604 (procedura B). Rękawice
testowane zgodnie z restrykcyjnymi
standardami normatywnymi
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ODPORNOŚĆ NA WIRUSY
w tym wirus SARS-CoV-2
(koronawirus) – wielkość 60-140 nm
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Wybitni chirurdzy
Georg Kelling
(1866-1945)

eorg Kelling urodził się 7 lipca 1866 roku w Dreźnie jako
najstarszy syn Emila i Margarethe Kelling. Po ukończeniu szkoły podstawowej, a następnie gimnazjum przeniósł się
w 1885 roku do Lipska, gdzie rozpoczął studia medyczne.
W roku 1887 przeniósł się na kilka miesięcy na Uniwersytet
Fridricha–Wilhelma w Berlinie i wiosną 1888 roku powrócił
na studia w Lipsku. Egzamin państwowy zdał w czerwcu 1890
roku, a miesiąc później obronił prace doktorska dotyczącą
pomiarów wielkości żołądka.
Temat jego badań zdeterminował zainteresowanie Kellinga
przewodem pokarmowym. Swoją edukację zawodową mógł
kontynuować w Berlinie, czyli mekce gastroenterologów
ówczesnej Europy. W 1896 roku powrócił do rodzinnego
Drezna, gdzie otworzył praktykę gastroenterologiczną oraz
rozpoczął pracę w szpitalu miejskim Dresden–Friedrichstadt,
a także w Królewskiej Wyższej Szkole Weterynaryjnej.
W czerwcu 1898 roku udał się do Wrocławia do
Królewskiej Kliniki Chirurgicznej, którą prowadził Jan
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I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Wojewódzkie Centrum
Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej, Ordynator: dr n. med. Kazimierz Pichlak

Mikulicz-Radecki. Mógł w tym
czasie towarzyszyć profesorowi,
jako odkrywcy metody podczas
wykonywania ezofagoskopii
oraz gastroskopii. Sam Mikulicz
wprowadził Kellinga w chirurgię jamy brzusznej.
Georg Kelling został zapamiętany w historii medycyny
jako pierwszy chirurg, który
w 1901 roku przeprowadził
zabieg laparoskopowy na psie
używając cystoskopu Nitzego. Nazwał ten zabieg celioskopią.
Badał również wpływ odmy otrzewnowej na hamowanie niebezpiecznych dla życia krwawień wewnątrzbrzusznych.
Zginął, wraz ze swoją drugą żoną Johanną, prawdopodobnie w nocy z 14 na 15 lutego 1945 roku podczas bombardowania Drezna.

Współczesne, przyszłe pielęgniarki
mgr Dorota Wyrzykowska
Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego
Szpital Siedlce

ielęgniarka – samodzielny, medyczny zawód z grupy
specjalistów do spraw zdrowia. Sprawuje opiekę
medyczną nad pacjentem (m.in. pielęgnacja pacjenta, podawanie leków, wykonywanie zastrzyków, wlewów dożylnych),
asystuje lekarzowi w czasie zabiegów, operacji, wykonuje
samodzielne działania w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji medycznej, a także wykonuje zlecenia lekarskie.
W przypadku, gdy pielęgniarka uzna zlecenie za błędne zobowiązana jest odmówić jego wykonania. Zajmuje się także szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia.

P

Dużą grupę stanowią fantastyczne osoby, młode dziewczyny bezpośrednio po maturze, po kierunku biologiczno-chemicznym, na którym zdobywały pierwszą wiedzę
dotyczącą anatomii i fizjologii człowieka, pełne werwy
i zapału do sprawowania opieki w sposób profesjonalny.
Jak wynika z powyższej definicji pielęgniarstwo to bardzo
odpowiedzialny, trudny i wymagający zawód, który ewoluował
na przestrzeni lat. Florence Nightingale, powołując pierwsze
kobiety do jego sprawowania nie przypuszczała, że zajdzie w nim
tyle zmian i z profesji opiekuńczej przekształci się w zawód samodzielny o wielu specjalnościach. Polskie pielęgniarstwo ma swoją
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no-chemicznym, na którym zdobywały pierwszą
wiedzę dotyczącą anatomii i fizjologii człowieka,
pełne werwy i zapału do sprawowania opieki
w sposób profesjonalny. Chłoną wiedzę, są ciekawe
wszelkich nowości, a przede wszystkim są empatyczne i wrażliwe. Wszelkie czynności pielęgniarskie
wykonują z zaangażowaniem i nie mogą się doczekać pierwszej praktyki zawodowej.
Pierwszego spotkania z pacjentem – człowiekiem, który reaguję na ból, mówi, śmieje się albo
cierpi, bo jest nieuleczalnie chory, a nie tylko ćwiczenia na fantomie w warunkach symulacyjnych.
Trafiają na oddziały gdzie pacjent wymaga stu procentowej, całodobowej opieki, nie narzekają, tylko
z uśmiechem na twarzy przez kilka tygodni spotykają tych samych podopiecznych, których muszą
nakarmić, umyć, pocieszyć albo zwyczajnie porozmawiać. Czasem o niczym, o pogodzie albo o tym
jak potoczyła się akcja tysiąc trzeciego odcinka opery
mydlanej. A kiedy przychodzi koniec stażu płyną łzy,
bo za bardzo się zżyły, przywiązały. Zadają sobie pytanie jak pani Zosia sobie poradzi, kiedy one odejdą?
Mają pierwsze pomysły na to, na jakim oddziale
by chciały pracować i najważniejsze, aby była to
praca z człowiekiem, z którym będą rozmawiały
i którym będą opiekowały się. Przychodzą na ten
kierunek z różnych powodów często kontynuując
tradycję w rodzinie. Nie narzekają tylko z dnia na
dzień idą po wiedzę, która jest niezbędna by wykonywać zawód w sposób profesjonalny i odpowiedzialny, podążając za nowinkami medycznymi.
POWOŁANIE: posiadanie określonego daru do
wykonywania danej czynności przez większą część życia. Jeśli
ten termin jest aktualny w dzisiejszym świecie, to śmiało można
powiedzieć, że Ci młodzi ludzie poczuli powołanie i idąc za jego
głosem wybrali świadomie swoją drogę zawodową.
PONURE OBLICZE

historię: pierwsze szkoły, czasopisma, zrzeszenia, ale i upadki.
Jednym z nich było zamknięcie w latach 90. XX wieku liceów
medycznych. Owszem prestiż zawodu wzrósł, ponieważ kształcenie na tym kierunku można było podjąć tylko w ramach studiów,
uzyskując tytuł licencjata, a następnie magistra pielęgniarstwa.
Tylko, że ta forma kształcenia była bardzo kosztowna, a podjęcie
pracy w zawodzie wiązało się z marnymi zarobkami. Więc chętnych do zgłębiania wiedzy pielęgniarskiej było niezwykle mało.
To spowodowało zapaść w zawodzie, średnia wieku na stanowisku pielęgniarki rosła w zatrważającym tempie. Wszyscy mówili
o rosnącym braku pielęgniarek tylko milczeli w sprawie wzrostu
wynagrodzenia.
POWOŁANIE
Obecnie przybywa kierunków pielęgniarskich na uczelniach i coraz więcej młodych osób, podejmuje wyzwanie by
w przyszłości zasilić szeregi i wesprzeć starsze pokolenia.
Patrząc na przyszłe pielęgniarki nasuwa mi się pewna refleksja,
która ma dwa oblicza współczesnego pielęgniarstwa i dotyczy
tych, którzy wybierają ten zawód.
Dużą grupę stanowią fantastyczne osoby, młode dziewczyny bezpośrednio po maturze, po kierunku biologicz-

Współczesne pielęgniarstwo ma drugie, ponure oblicze,
kiedy wybierają ten kierunek nie wiadomo jakimi powodami
i intencjami się kierują. Z chwilą inauguracji roku akademickiego rozpoczyna się prawdziwa walka o to, by za wszelką cenę
utrzymać się, bo potrzebny jest statut studenta. Nie wkładając

Pytam, od kiedy pielęgniarstwo, to czysta teoria? Nikomu
nie trzeba tłumaczyć, że to ciężka fizyczna praca, przy
pacjencie któremu trzeba zmienić pozycję ułożeniową, przy
stole operacyjnym podczas instrumentowania do wielogodzinnego zabiegu operacyjnego albo przynieść na salę
zestaw narzędzi, ważący parę kilogramów.
wysiłku, przy mizernym zaangażowaniu, mijają kolejne miesiące ich być albo nie być na uczelni. Kolejne zaliczenie to
jedna wielka farsa. W głowie pustka, anatomia człowieka nie
istnieje, na zadawane pytania albo brak odpowiedzi albo
zaczynają krążyć wokół, a może wykładowca się zmęczy
i odpuści. Postawa studenta też zostawia wiele do życzenia:
liczne nieobecności, brak odpowiedniego stroju podczas ćwiczeń. Paradoksem jest fakt, kiedy progi wydziału „Nauk
o Zdrowiu” przekraczają osoby, które nie mogą dźwigać, bo
nie pozwala im na to zdrowie. Czynności pielęgniarskie chcą

zaliczać teoretycznie – bo nie będą dźwigać fantomu, który
nazywają „kukłą”. Pytam, od kiedy pielęgniarstwo, to czysta
teoria? Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że to ciężka fizyczna
praca, przy pacjencie któremu trzeba zmienić pozycję ułożeniową, przy stole operacyjnym podczas instrumentowania do
wielogodzinnego zabiegu operacyjnego albo przynieść na salę
zestaw narzędzi, ważący parę kilogramów. Kto będzie wykonywał te zadania, kiedy odbiorą prawo wykonywania zawodu
i postanowią podjąć pracę? Może należałoby podzielić personel, na tych, którym dopiszemy do obowiązków służbowych
dźwiganie i na tych, którzy zostaną z tego zwolnieni?
W jednym z programów telewizyjnych była podana informacja, że na kierunkach pielęgniarskich tłumów nie ma.
Zapraszamy do kształcenia się w tym zawodzie wszystkie
młode osoby, które czują, że praca z chorym, niepełnosprawnym człowiekiem może przynieść satysfakcję i spełnienie.
Zapraszamy tych, którzy podejmą tą decyzję w sposób świadomy i odpowiedzialny. Pielęgniarstwo to kazuistyczna profesja, wymagająca umiejętności oddzielenia życia prywatnego
od zawodowego. Współczucie i empatia nie jeden raz wpłyną
na życie, postawę, a nawet przewartościują wiele spraw, bo aż
tyle może zdziałać czyjeś cierpienie. Można się spełnić choćby
wybierając odpowiedni oddział, zgodny z zainteresowaniami
i ukierunkować kształcenie podyplomowe związane ze specyfiką tej komórki szpitala. Wszystkie nauki medyczne rozwijają
się dynamicznie, pielęgniarstwo, jako jedna z nich, w niczym
temu rozwojowi nie ustępuje. Zawód potrzebuje osób, które
uzupełniając braki kadrowe, godnie zastąpią odchodzących
na zasłużony odpoczynek i będą chlubą tego rzemiosła.
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Po nitce do szewka
NATALIA BARTOŃ, MARTYNA HISZPAŃSKA, ANNA HEJNOŁ

Studentki II roku studiów pielęgniarskich
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Opiekun dr n. med. Brygida Sedlak

esteśmy studentkami II roku, na kierunku pielęgniarstwo, swój pierwszy kontakt z salą operacyjną i narzędziami chirurgicznymi miałyśmy podczas Studenckiego Koła
Naukowego, którego prowadzącą jest dr n.med. Brygida Sedlak.
Wśród tych wszystkich narzędzi chirurgicznych najbardziej zainteresowały nas nici, które są nieodłącznym elementem każdej operacji. Dzisiejszy rynek medyczny zapewnia
dużą różnorodność wyboru w tym zakresie.
Pierwsze wzmianki o szwach sięgają już 3000 r. p.n.e. ze
starożytnego Egiptu. Początkowo nici powstawały z materiałów roślinnych (len, konopie i bawełna) oraz zwierzęcych (włosy, ścięgna i tętnice). Znaczącą rolę przypisuję się
rzymskiemu lekarzowi Galenowi, który opisał nici zrobione
ze zwierzęcych jelit, nazywane Catgut. W latach 1860-1880,
Joseph Lister pracował nad nićmi jedwabnymi, a nici typu
Catgut zanurzał w wodnym roztworze fenolu, co pozwoliło
na zmniejszenie występowania ropienia szwów.
Współcześnie materiały szewne dzielą się na wchłanialne,
niewchłanialne, naturalne i syntetyczne. Większość z nich

J
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produkowana jest w postaci szwów atraumatycznych, chociaż
znajdziemy też szwy w formie nitek do nawlekania na igły
chirurgiczne W zależności od potrzeby i od rodzaju wykonywanej operacji stosuje się materiały szewne o różnej grubości,
oznaczonymi liczbami – im cieńsza nić, tym większa liczba
zer. Przyjęte zostały dwie miary grubości – miara metryczna
oraz odpowiadająca jej miara chirurgiczna.
MATERIAŁY WCHŁANIALNE
Materiały wchłanialne stopniowo ulegają rozpadowi w tkankach. Podzielić je można na 3 grupy:
1. o krótkim okresie zdolności utrzymania swego napięcia
w tkankach
2. o średnim okresie zdolności utrzymania swego napięcia
w tkankach
3. o długim okresie utrzymania swego napięcia w tkankach

Grupa pierwsza:
▪▪ Catgut – naturalny materiał, stosowany w celu krótkotrwałego zbliżenia tkanki głębszych i tkanki podskórnej. Obecnie wycofany z użycia.
▪▪ Poliglactin 910 – syntetyczna plecionka, nie wywołuje
żadnego odczynu tkankowego. Zastosowanie podobne
do Catgut.
▪▪ Glycomer 631 – jednowłóknowy, trójskładnikowy szew
wchłanialny. Rozkłada się na drodze hydrolizy.
Grupa druga:
▪▪ Poliglecaprone – jednowłóknowy syntetyczny szew
wchłanialny, o średnim okresie utrzymywania napięcia
w tkankach (około 21-28 dni).
▪▪ Catgut chromowany – używany do zbliżenia tkanki
podskórnej. Wycofany z użycia.
▪▪ Poliglicolic Acid – syntetyczna plecionka. Porównywalny jest z Catgutem chromowanym, lecz jego wyjściowa
wytrzymałość na rozciąganie jest ponad dwukrotnie
większa. Służy do zbliżania większości tkanek będących
nawet pod miernym napięciem.
▪▪ Poliglactin 910 – syntetyczna plecionka, czas wchłaniania 56-70 dni.
▪▪ Lactomer 9-1 – szew pleciony. Właściwości i zastosowanie podobne do Dexonu i Vicrylu.
Grupa trzecia:
▪▪ Polydoxanone – jednowłóknowy materiał syntetyczny.
Używany gdy konieczne jest czasowe lecz długotrwałe
zbliżenie tkanek. Stosowany również do szycia skóry.
▪▪ Polyglyconate – właściwości i zastosowanie podobne
jak Polydoxane. Jest monofilamentem.
MATERIAŁY NIEWCHŁANIALNE
1. Naturalne. Obecnie używa się nici z jedwabiu
(Mersilk-E, Softsilk-Tyco) i lnu (Linatrix-B). Szersze
zastosowanie mają nici jedwabne.

2. Syntetyczne wielowłóknowe:
▪▪ Poliestry – produkowane w formie zwykłej plecionki
(Estafil-P, Dagrofil-B) lub pokrywane dodatkową warstwą ułatwiającą poślizg podczas szycia i (lub) zmniejszają odczyn tkankowy (Synthofil-B, Ticron-D&G)
▪▪ Poliamidy (Amfil-P, Supramid-B, Bralon-USSC)
3. Syntetyczne jednowłóknowe:
▪▪ Poliestry (Miralene-B, Novafil-D&G)
▪▪ Poliamidy np. Amifil M (barwiona na niebiesko, stosowana wszędzie tam gdzie stosuje się szwy i podwiązki
niewchłanialne, wszystkie zabiegi chirurgiczne wymagające nici o dużej wytrzymałości, w szczególności do
szycia powięzi i skóry
▪▪ Polipropyleny (Surgilene-D&G, Prolene-E, Surgipro
-USSC)
DOBÓR NICI
Podczas szycia ran nici niewchłanialne stosuje się do
zespoleń skóry, natomiast nici ulegające resorpcji w tkankach
– do zakładania szwów pogrążonych oraz do zszycia błon śluzowych. W niektórych sytuacjach, gdy konieczne jest mocne,
stałe połączenie tkanek głębszych używa się nici niewchłanianych. Współczesne materiały szewne wykazują znikomy
odczyn tkankowy, dzięki czemu mogą być z powodzeniem
wykorzystywane jako zespolenie na stałe.
DOBÓR IGŁY
Na rynku medycznym oprócz ogromnego wyboru nici, chirurg ma również wybór odnośnie igły, która mu być prawidłowo
dobrana do zszywanej tkanki. Wyróżniamy następujące igły:
▪▪ chirurgiczna – zazwyczaj wygięta w kształt łuku – wycinka okręgu, chodź ich kształt może być prosty. Igły
chirurgiczne mogą mieć różne kształty, wielkość i przekrój, zależnie od tkanki, którą należy połączyć za pomocą szwów;
▪▪ atraumatyczna – rodzaj igły chirurgicznej, bardzo cienki, półkolisty, o przekroju okrągłym. Często nić chirurgiczna jest na stałe wtopiona w końcówkę takiej igły.
Stosowana jest w chirurgii naczyniowej i plastycznej;
▪▪ kłująca – o okrągłym przekroju, używa się do tkanek
mniej spoistych (tkanka podskórna, narządy wewnętrzne);
▪▪ tnąca – przekrój trójkątny, stosowana do szycia tkanek
bardziej zbitych (skóra, powieź);
▪▪ trokar – szeroki koniec kłujący i trzon tnący, używane
do szycia twardych tkanek;
▪▪ tapercut – o cechach kłująco-tnących, stosowana m.in.
do zamykania mostka ;
▪▪ CC (Coronary Calcified) – stosowana w chirurgii naczyniowej i kardiochirurgii z mikroostrzem tnącym,
przeznaczona do szycia zwapniałych tkanek;
▪▪ VB (VisiBlack) – igła naczyniowa, posiada czarne oksydowanie, dzięki czemu jest widoczna w krwawym polu
operacyjnych, stosowana w kardiochirurgii i zabiegach
transplantologicznych;
▪▪ JB (Jurgena Brennera) – używana do zespoleń przewodu pokarmowego, zaopatrzona w zakończenie w formie
szpatułki, co daje łagodne rozwarstwianie tkanki.
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jednej nici chirurgicznej. Metoda szwu nieprzerywanego pozwala na organicznie ilości
implantowanego materiału szewnego, co
przekłada się na niższe ryzyko wystąpienia
powikłań pooperacyjnych.
Szew ciągły poziomy materacowy
– polega na wkłuwaniu igły po tej samej
stronie rany, po której wcześniej została
wykłuta. Szew ten jest pomocny, gdy
konieczne rozłożenia napięcia tkankowego.
Szew śródskórny – rodzaj szwu ciągłego. Jego charakterystyczną cechą jest brak
śladów wkłuć igły po zagojeniu rany. Jest on
stosowany między innymi w położnictwie.
INNE METODY ZAMYKANIA RAN
Kleje tkankowe są alternatywą do zamykania ran szwami chirurgicznymi. Cechują
się mniejszym ryzykiem infekcji i wysokim
efektem kosmetycznym. Kleje tkankowe
polimeryzują do wodoodpornej, giętkiej
folii, po nałożeniu na przybliżone krawędzie
rany i mają właściwości antybakteryjne. Nie
zachowują się tak dobrze jak szwy dla ran
pod większym napięciem lub w warunkach
wilgoci i nieodpowiedniej homeostazy.

SZWY
Szwy są sposobem zaopatrywania ran w chirurgii. Nazwa
szew odnosi się również do określenia nici chirurgicznych.
Szwy dzielimy na wchłanialne (naturalne, syntetyczne), niewchłanialne (jednowłóknowe syntetyczne, wielowłóknowe
oraz metalowe).
Szew mechaniczny
Jest to sposób zespolenia tkanek za pomocą specjalnych
zszywek (mogą być wchłanialne lub niewchłanialne). Zszywki
są zakładane za pomocą urządzeń, które nazywają się staplery.
Ułatwiają zszycie rany, co skraca czas operacji. Zaletami zastosowania tego rodzaju szwów są: wykonanie zespoleń w trudno
dostępnych miejscach oraz zmniejszenie krwawienia podczas
zabiegu chirurgicznego.
METODY SZYCIA RAN
Szew pojedynczy węzełkowy – polega na zbliżeniu brzegów rany za pomocą kilku odrębnych węzłów. Najczęściej
stosowany w chirurgii plastycznej.
Pojedynczy szew materacowy pionowy – najczęściej stosowany w zaopatrywaniu ran skóry, ponieważ daje estetyczny
efekt w postaci płaskiej blizny.
Pojedynczy szew materacowy poziomy – stosowany przy
przeszczepach skórnych, w okolicach o zwiększonym napięciu
skórnym. Stosowany w zespoleniach mięśni oraz powięzi.
Szew ciągły – polega na zespoleniu tkanek za pomocą
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Ciekawostka
Rebecca Falconer i Christopher GallyLazo z Ithaca College zajmowali się właściwościami ślimaczego śluzu. Wyizolowali
i zbadali jedenaście białek, występujących
w DNA ślimaczego kleju. Analizy wykazały, że cząsteczki
białek łączą się ze sobą, lub z innymi białkami, tworząc
trójwymiarową sieć. Klej ślimakowy mógłby być inspiracją
do stworzenia kleju medycznego, który może się rozciągać,
zachowując siłę i przyczepność.
Zamknięcie rany jest bardzo ważnym punktem zabiegów
chirurgicznych, używany dzisiaj specjalistyczny, jałowy, jednorazowy sprzęt zapobiega rozwojowi zakażeń okołooperacyjnych. Dawniej z powodu braku odpowiedniego sprzętu,
wiedzy medycznej, stosowano tylko jeden rodzaj materiału
szewnego, nie zawsze dostosowanego do rodzaju rany, co
skutkowało licznymi zakażeniami operowanego miejsca.
Ciągły postęp medycyny pozwala na udoskonalenie procesu
zamknięcia rany.
PIŚMIENNICTWO, NETOGRAFIA:

1. Jankowski Jacek, Chirurgiczny savoir-vivre „Nici chirurgiczne”,
https://mnocon.github.io/poradnik-chirurgiczny/rozdzial_3_b.html
2. Trybus Marek, Podstawy szycia chirurgicznego (wersja elektroniczna format pdf) https://www.academia.edu/35532966/
Podstawy_szycia_chirurgicznego-Marek_Trybus
3. https://madens.pl/nici-chirurgiczne/klej-chirurgiczny-alternatywa/
4. www.sciencedirect.com
5. https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C33589%2Cslimaczy-klej-zamiast-chirurgicznych-szwow.html

Od Serca dla Serca – znaczenie
transplantacji w medycynie (cz. 1)
mgr MARIA BUGIEL

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

yjemy w świecie w którym medycyna i nowoczesne
technologie medyczne wniknęły w głąb ludzkiego organizmu niczym promień światła. Zostało poznanych wiele
chorób, ich przyczyn, sposobów leczenia i metod diagnostyki. Organizm ludzki ma to szczęście ze niektóre narządy
takie jak nerki, płuca, rogówki występują podwójnie.
Medycyna poznała sposoby kopiowania ludzkich komórek
co wydaje się nieetyczne, niezgodne z ludzkim sumie mieniem ale pomimo to nieraz jest jedynym sposobem ratowania ludzkiej skóry po urazach i oparzeniach.

Ż

Pomimo pozytywnego stanowiska kościoła katolickiego
wobec transplantacji wielu ludzi nie chce, by oni sami lub
ich bliscy stawali się po śmierci dawcami narządów.
Takim najprostszym darem jest krew której znaczenie
w medycynie jest ogromne, bowiem nie ma żadnego sposobu aby wytworzyć ten życiodajny płyn który stanowi o życiu
wielu ludzi. Innym darem są narządy które są pobierane od
żywych bądź zmarłych dawców. Każdego dnia wiele ludzi
ulega wypadkom komunikacyjnym, umiera z powodu nagłego
zatrzymania akcji krążenia. Serce jest tym narządem które
pracuje stale i nieustannie i kiedy się zatrzymuje i dochodzi do
zatrzymania jego pracy staje się to przyczyną dramatu wielu

rodzin. Zatem należy je chronić wspierać i promować i dbać
o nie każdego dnia. Dzięki ogromnemu postępowi medycyny,
farmakologii i techniki medycznej transplantacją organów
człowieka przestała być fantazją lekarzy i płonną nadzieją
umierających. Znalazła się wśród rutynowych procedur terapeutycznych i jest uważana za jeden za największych triumfów
chirurgii XX wieku (Frazier 1996).
Transplantologia stanowi wyzwanie dla poddanych zabiegów chorym, dla lekarzy leczących chorych i dokonujących
przeszczepiania narządów, dla farmaceutów opracowujących
nowe metody immunosupresji, dla psychologów pomagającym przystosować się do nowej sytuacji zdrowotnej i życiowej. Zdrowemu człowiekowi trudno sobie wyobrazić życie
z innym sercem. Chorzy u których dokonano transplantacji
muszą zaakceptować tę trudną drogę leczenia oraz nauczyć
się myśleć o obcym sercu jak o własnym. Wiedzą, że ich życie
było w poważnym niebezpieczeństwie, jednak rodzina dawcy
i kompetentni lekarze darowali im dodatkowe lata.
Po transplantacji życie wydaje się kruche, a przyszłość
bardziej niepewna. Egzystencja pełna obaw, problemów
i codziennych uciążliwości, z krótszą perspektywą czasową
jest trudniejsza zarówno dla osób z przeszczepionym sercem
jaki i ich bliskich. Niektórzy umieją zachować radość życia,
inni zmieniają swoje życie na lepsze. Towarzyszy im satysfak17

cja płynąca z pokonywania trudności z wyjścia obronną ręką
z próby charakteru, jaką jest życie z przeszczepionym sercem.
Są jednak i tacy, których stan somatyczny jest zupełnie dobry,
ale życie nie przynosi im zadowolenia, oraz ci którym pomimo
udanej operacji nie udaje się odzyskać pełni sił z powodu
komplikacji zdrowotnych.
Serce to odwieczny symbol ludzkich doznań, „siedlisko
uczuć” organ z którym kojarzone są emocje, symbol miłości
i wiary. Pierwsze dane dotyczące chorób serca pochodzą prawdopodobnie z Egiptu, gdzie starożytni lekarze opisali dolegliwości charakterystyczne dla choroby niedokrwiennej serca
już 1500 lat p.n.e., a 60 lat p.n.e. nazwano je mediatio mortis
czyli przygotowane do śmierci. Serce to organ decydujący
o ludzkim życiu dlatego działania kardiochirurgów obarczone
są ogromnym ryzykiem. Pomimo pozytywnego stanowiska
kościoła katolickiego wobec transplantacji wielu ludzi nie
chce, by oni sami lub ich bliscy stawali się po śmierci dawcami
narządów. Transplantacje narządów wzbudzają liczne obawy
przed powstaniem czarnego rynku narządów, strach przed
nieuczciwością lekarzy lub ich pomyłką.
W najbardziej zaawansowanym stadium układu krążenia
wszystkie możliwości leczenia farmakologicznego zostają
wyczerpane, a wykonanie klasycznej operacji kardiochirurgicznej wiąże się z poważnym ryzykiem i nie zapewnia oczekiwanej poprawy. Wówczas jedyną metodą leczenia krańcowej
niewydolności krążenia jest transplantacja serca, pozwalająca
na zachowanie życia i powrót do zdrowia. Krańcowa niewydolność serca objawia się nietolerancją wysiłku, uczuciem
duszności, bólami, obrzękami, niesprawnością i ograniczeniami we wszystkich dziedzinach życia. Zatem medycyna
transplantacyjna staje się jedyna nadzieją na upragniony
ratunek. Osoby po transplantacjach przez całe życie pozostają pacjentami i korzystają z opieki medycznej. Konieczność
leczenia immunosupresyjnego pozostaje do końca życia, wiąże
się z uciążliwymi skutkami ubocznymi leków oraz inwazyjnymi badaniami kontrolnymi. Pomimo leczenia wciąż istnieje ryzyko wystąpienia reakcji odrzucenia wszczepionego
narządu. Życie z przeszczepionym sercem daje szansę na
powrót do aktywnego funkcjonowania, ale pod wieloma
warunkami dotyczącymi stylu życia, których przestrzeganie
wiąże się ze specyfiką stosowanej metody leczenia.
Historia
Pierwszej na świecie udanej transplantacji serca dokonał
zespół chirurga Christiaana Barnarda 3 grudnia 1967 roku;
biorcą był Louis Washkansky. Pierwszą w Polsce próbę przeszczepu serca przeprowadził zespół profesorów Jana Molla,
Antoniego Dziatkowiaka i Kazimierza Rybińskiego w Łodzi
4 stycznia 1969 r.

Wykonawcą pierwszej w Polsce udanej transplantacji serca
był prof. Zbigniew Religa – miała ona miejsce 5 listopada
1985 r. w Zabrzu.
W 2014 roku w Australii po raz pierwszy z powodzeniem
przeszczepiono pacjentowi serce od dawcy, u którego doszło
do całkowitego zatrzymania krążenia, a rok później wykonano w Papworth w Wielkiej Brytanii pierwszy taki zabieg
w Europie. Pracę serca przywrócono w ciele dawcy w pięć
minut po śmierci, a utrzymywano sztucznie przy pracy przez
50 minut, w czasie których sprawdzono, czy działa ono prawi18

dłowo. Następnie bijące serce przetransportowano w naczyniu
„heart-in-a-box” do biorcy. Szacunkowo dzięki nowej technice liczba transplantacji serc może zwiększyć się o 25%.
Aspekty prawne i organizacyjne związane
z transplantacją narządów
Warunki prawne przeszczepiania narządów w Polsce reguluje Ustawa transplantacyjna z 1 lipca 2005 r. o pobieraniu
narządów komórek, tkanek i narządów (Dz.U. Nr 169, poz.
1411). Zgodnie z komórki, tkanki i narządy można pobrać ze
zwłok w celu przeszczepiania ze zwłok osób, które nie wyraziły
sprzeciwu przeciwko ich pobieraniu. Artykuł 5 ustawy wskazuje:
1. Pobrania komórek i tkanek lub narządów ze zwłok ludzkich w celu ich przeszczepiania, jeśli osoba zmarła za
życia nie wyraziła sprzeciwu.
2. W przypadku małoletniego lub innej osoby, która nie
ma pełnej zdolności do czynności prawnych, sprzeciw
za ich życia może wyrazić przedstawiciel ustawowy.
3. W przypadku małoletniego powyżej lat szesnastu sprzeciw może wyrazić również małoletni.
Szczegółowo sposoby zgłaszania sprzeciwu określa
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 1 grudnia w sprawie
sposobu prowadzenia centralnego rejestru sprzeciwów oraz
sposobu ustalania istnienia wpisu w tym rejestrze. Brak sprzeciwu nie obowiązuje konieczność uzyskania zgody rodziny lub
zmarłego na pobranie narządów, jednak zwyczajowo o taką
zgodę się zabiega.
Zgodnie z Art. 6 Ustawy transplantacyjnej Sprzeciw
wyraża się w formie:
1. wpisu w centralnym rejestrze sprzeciwów na pobranie
komórek, tkanek i narządów ze zwłok ludzkich;
2. oświadczenia pisemnego zaopatrzony we własnoręczny
podpis;
3. oświadczenia ustnego złożonego w obecności co najmniej
dwóch świadków, pisemnie przez nich potwierdzonego.
Ustawa dopuszcza pobieranie komórek, tkanek i narządów
ze zwłok po stwierdzeniu trwałego, nieodwracalnego ustania
funkcji mózgu (śmierci mózgu). Zgodnie z ustawą dane osobowe
zarówno dawcy jak i biorcy narządów objęte są tajemnicą. Ustawa
mówi o karalności działań związanych ze sprzedażą lub kupnem
komórek, tkanek i narządów w celu przeszczepiania.
Artykuł 9 Ustawy transplantacyjnej wskazuje, że:
1. Pobranie komórek, tkanek i narządów do przeszczepiania jest możliwe po stwierdzeniu trwałego, nieodwracalnego ustania czynności mózgu (śmierć mózgu).
2. Kryteria i sposób stwierdzenia trwałego, nieodwracalnego ustania czynności mózgu ustalają powołani
ministra właściwego do spraw zdrowia specjaliści odpowiednich dziedzin medycyny przy uwzględnieniu aktualnej wiedzy medycznej,
3. Minister właściwy do spraw zdrowia ogłasza
w drodze obwieszczenia w dzienniku urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” kryteria
i sposób stwierdzenia trwałego nieodwracalnego ustania czynności mózgu.
4. Trwałe nieodwracalne ustanie czynności mózgu stwierdza się jednomyślnie, komisja złożona z trzech lekarzy
posiadających specjalizację w tym co najmniej jednego
specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
oraz jednego w dziedzinie neurologii lub neurochirurgii.
5. Komisja o której mowa, powołuje i wyznacza jej prze-

wodniczącego kierownik zakładu opieki zdrowotnej lub
osoba przez niego upoważniona.
6. Lekarze wchodzący w skład komisji o której mowa nie
mogą brać w postepowaniu obejmującym pobranie
i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów od osoby
zmarłej, u której dana komisja stwierdziła nieodwracalne ustanie czynności mózgu.
Ze względu na niewystarczające zgłaszanie przez lekarzy
narządów do celów transplantacyjnych i niepomyślny klimat
społeczny w ostatnich latach prowadzone były liczne akcje
społeczne, mające na celu zmianę postaw społecznych wobec
transplantologii na korzystniejsze.
Wskazania do transplantacji serca
Do transplantacji serca są wskazani chorzy z krańcową
niewydolnością krążenia, oznaczonej IV według klasyfikacji
NYHA (New York Heart Assoocioation). Przyczyny krańcowej
niewydolności krążenia stanowią choroby mięśnia sercowego,
nadmierne obciążenie pracą wskutek wad zastawek, przecieku
międzyprzedsionkowego i międzykomorowego, nadczynność
tarczycy a także jatrogenne uszkodzenie mięśnia sercowego
wskutek stosowanych leków lub radioterapii doprowadzając
do kardiomiopatii. Kardiomiopatia powoduje gorszą kurczliwość mięśnia sercowego i objawy niewydolności krążenia nie
poddającej się leczeniu farmakologicznemu. Najczęściej przebiega z powiększeniem serca, dusznością, obrzękami, bólami
zamostkowymi oraz zaburzeniami rytmu serca.
Kardiomiopatie
Przez kardiomiopatię rozumiemy chorobę mięśnia sercowego przebiegającą z upośledzeniem jego funkcji. Wyróżniamy
kardiomiopatię rozstrzeniową, przerostową, restrykcyjną
i arytmogenną dysplazję (kardiomiopatię) prawej komory.
Kardiomiopatia rozstrzeniowa
▪▪ charakteryzuje się rozstrzenią (powiększeniem) i upośledzeniem funkcji lewej komory lub obu komór serca;
▪▪ czynniki predysponujące: genetyczne, wirusy i/lub zaburzenia immunologiczne, alkohol/toksyny. Niekiedy
nie udaje się ustalić czynników które mogłyby być odpowiedzialne za rozwój kardiomiopatii (tzw. kardiomiopatia idiopatyczna). Objawy kardiomiopatii rozstrzeniowej mogą wystąpić w przebiegu innych chorób
układu krążenia (kardiomiopatie swoiste);
▪▪ przebiega najczęściej pod postacią niewydolności serca,
przybierając zazwyczaj charakter postępujący;
▪▪ często występują zaburzenia rytmu serca, zmiany zakrzepowo-zatorowe lub nagły zgon.
Kardiomiopatia przerostowa
▪▪ charakteryzuje się przerostem lewej i/lub prawej komory, z reguły asymetrycznym, obejmującym przegrodę
międzykomorową,
▪▪ najczęściej występuje rodzinnie,
▪▪ chorobę powodują mutacje genów,
▪▪ często w przebiegu choroby występują zaburzenia rytmu serca i nagły zgon w młodym wieku.

Kardiomiopatia restrykcyjna
▪▪ zaburzenia dotyczą funkcji rozkurczowej serca z nieprawidłowym napełnianiem komór serca;
▪▪ funkcja skurczowa jest prawidłowa lub niemal prawidłowa;
▪▪ przyczyny: w przebiegu innych chorób, np. skrobiawicy, sarkoidozy i innych. Niekiedy nie udaje się ustalić
przyczyny.
▪▪ Arytmogenna dysplazja (kardiomiopatia) prawej komory
▪▪ charakteryzuje się postępującą tłuszczowo-włóknistą
degeneracją mięśnia prawej komory serca;
▪▪ występowanie rodzinne;
▪▪ często występują zaburzenia rytmu serca i nagły zgon
w młodym wieku.
Kardiomiopatia pierwotna występuje bez określonej przyczyny (kardiomiopatia idiopatyczna). Kardiomiopatia wtórna
wywołana jest przez choroby całego organizmu, szczególnie
choroby wirusowe, procesy zapalne i zaburzenia endokrynologiczne. Powoduje ją wiele przyczyn np. zatrucie tlenkiem
węgla, stosowanie promieni Roentgena, niedobory żywieniowe. Znana jest postać kardiomiopatii polekowej i poalkoholowej. Kardiomiopatia w przebiegu choroby wieńcowej to
choroba wieloletnia, w której trakcie zwężenia tętnic wieńcowych powodują niedokrwienie mięśnia sercowego i gorszą
kurczliwość w obszarach niedokrwienia. W tej postaci kardiomiopatii pogorszenie samopoczucia następuje stopniowo
w toku długotrwałej choroby. Natomiast kardiomiopatia pozapalna powoduje nagłą niewydolność, wyrywając dotychczas
zdrowego w pełni aktywnego człowieka z normalnego życia.
W literaturze fachowej dopuszcza się podział kardiomiopatii
zastoinowej i kardiomiopatii niedokrwiennej. Leczenie kardiologiczne może spowolnić przebieg choroby i poprawić
samopoczucie, jednak nie może cofnąć procesu uszkadzania
mięśnia sercowego i przywrócić mu prawidłowej funkcji.
Jedyną przyczynową metodą leczenia jest wówczas transplantacja serca.
Kryteria doboru dawcy
Dawcą serca do transplantacji może być zmarły, u którego
wskutek wypadku lub choroby doszło do nieodwracalnych
zmian w mózgu. Nie może on żyć bez aparatury podtrzymującej życie oraz stwierdzono u niego śmierć pnia mózgu.
Serce może być pobrane od osoby w wieku poniżej 55-60 lat,
uprzednio zdrowej kardiologicznie, o prawidłowym zapisie
EKG i prawidłowym zdjęciu klatki piersiowej. Okres zatrzymania krążenia i spadków ciśnienia powinien być krótki.
W badaniach echokardiograficznych i koronarografii niezbędny jest brak danych wskazujących na niedokrwienie
mięśnia sercowego. Dawka dopaminy podanej w trakcie
podtrzymania funkcji życiowych nie może przekroczyć 10
µg/kg. Przy doborze serca konieczna jest zgodność grup krwi
oraz zbliżona powierzchnia ciała dawcy oceniona na podstawie wagi i wzrostu (dopuszczalne jest 10-15% różnicy). Wiek
dawcy nie powinien być znacznie wyższy niż wiek biorcy.
Piśmiennictwo u autorki
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Początki pracy
instrumentariuszki
na bloku
operacyjnym
Paulina Łudczak
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu,
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

ielęgniarstwo operacyjne jest zdecydowanie jedną z najbardziej wymagających dziedzin pielęgniarstwa.
Obliguje ono, w sposób szczególny do ciągłego poszerzania
wiedzy i umiejętności. Praca instrumentariuszki wiąże się
z szeregiem czynności, które obarczone są zarówno z psychicznym jak i fizycznym obciążeniem. Cechą charakterystyczną tego zawodu jest konieczność posiadania wysokiego
standardu umiejętności manualnych, analitycznych oraz
wiedzy, które niezaprzeczalnie świadczą o jego wyjątkowości.
Praca instrumentariuszki jest całkiem odmienna, od pracy
pielęgniarek innych specjalizacji pielęgniarskich. Co więcej,
studia na kierunku pielęgniarstwo nie obejmują swoim zakresem wiedzy, która mogłaby przybliżyć specyfikę tej niezwykle charakterystycznej dziedziny, przez co niestety niewielu
absolwentów uczelni medycznych decyduje się na wybranie
tej właśnie ścieżki zawodowej. Osoby podejmujące pracę na
bloku operacyjnym muszą bez wątpienia liczyć się z bardzo
ciężką, a zarazem dającą dużo satysfakcji pracą – tak właśnie
jest i w moim przypadku. Pomimo niezwykle krótkiego stażu
pracy wiem jedno – blok operacyjny to moje królestwo i nie
wyobrażam sobie pracy w jakimkolwiek innym miejscu. Od
najmłodszych lat dzieciństwa wiedziałam jedno – w przyszłości będę pracować na bloku operacyjnym. Decyzję o podjęciu pracy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we
Wrocławiu, Ośrodku Badawczo-Rozwojowym, utwierdziła
tylko możliwość przynależności do Koła Chirurgii Ogólnej
i Naczyniowej tego szpitala, dzięki której miałam okazję
poznać panujące tu zasady oraz ogólną specyfikę pracy na
bloku operacyjnym, na którym ciągle stawiam moje pierwsze
kroki zawodowe.
W pracy wszyscy jesteśmy dla siebie partnerami, dla których najważniejsze jest przede wszystkim dobro pacjenta,
ponieważ jakość przeprowadzonej operacji zależy od profesjonalizmu, umiejętności oraz zaangażowania każdego pracownika bloku. Praca instrumentariuszki polega nie tylko
na asystowaniu chirurgowi do zabiegów, ale wiąże się także
z szeregiem różnego rodzaju czynności, takich jak m.in.: przygotowanie narzędzi i sprzętów operacyjnych oraz ich sterylizacja, sprawdzanie kompletności zestawów, liczenie zużytych
materiałów, sporządzenie dokumentacji, obserwacja i opieka
nad pacjentem, obkładanie pola operacyjnego i wiele innych.
Dużym wyzwaniem dla osoby początkującej jest także opanowanie specyficznej nomenklatury, konieczność odnalezienia
się w pracy, przy obecności dźwięku aparatury medycznej,
ssaków, lamp operacyjnych oraz oparach różnych gazów
anestezjologicznych. Z początku, dla nowej osoby, ogrom
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tych wszystkich czynności do wykonania – czasem w bardzo
krótkim czasie jest wielkim szokiem połączonym z niesamowitą dezorientacją, przez co w naturalny sposób nasuwa się
wiele wątpliwości takich jak: Czy na pewno ta ścieżka kariery
zawodowej jest tą właściwą?, Może lepszym wyborem byłaby
mimo wszystko, praca na oddziale szpitalnym?
Jednakże, pomimo niezwykle wysokich wymagań jakie
stawia za sobą wykonywanie pracy pielęgniarki operacyjnej,
już teraz wiem, że nie będę żałować decyzji, o podjęciu pracy
na bloku – zarazem warto przyznać, że żadna inna dziedzina
pielęgniarstwa nie dostarcza tak wielkiej satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej pracy.
Należy pamiętać, że każde stawiane przed nami wyzwanie
jest lekcją, a niepowodzenia mają swoją wartość, które należy
przeanalizować i wyciągać wnioski – w końcu nie ma ludzi
nieomylnych. Niezwykle ważną umiejętnością według mnie
jest obserwacja starszych koleżanek instrumentariuszek –
z mojego, jakże krótkiego doświadczenia mogę jedynie powiedzieć, że ciężkie chwile zwątpienia są nieuniknione, tak jak
i zresztą w każdej dziedzinie pielęgniarstwa. Najważniejsze,
czego mogę życzyć wszystkim innym osobom, które dopiero
stawiają swoje pierwsze kroki na bloku operacyjnym, to spotkania na swojej drodze zawodowej, tak zaangażowanych,
oddanych pracy i wspaniałych wzorów instrumentariuszek,
które na każdym kroku służyć będą cennymi wskazówkami,
dobrymi radami, uśmiechem, serdecznością oraz chęcią
podzielania się swoja bezcenną wiedzą zbieraną przez lata –
takich, jakie ja miałam szczęście spotkać. A wtedy nie będzie
już innej możliwości, jak tylko pokochać swoją pracę.
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Brachyterapia (BRT) – polega na wykorzystaniu źródła promieniowania będącego w guzie
lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie [grec.
brachy – krótki].
W przypadku BRT źródłem promieniowania
jonizującego są izotopy promieniotwórcze, które
w postaci igieł, ziaren, kapsułek czy drutu aplikowane są na powierzchnię skóry, do jam ciała, albo
w guza nowotworowego lub otaczające go tkanki.
Radioterapia pozostaje nadal jedną z najprężniej rozwijających się metod leczenia onkologicznego. Rozwój technologiczny pozwolił na
wprowadzenie nowoczesnych metod dokładnego planowania leczenia. [4]
Rozkład zachorowań na raka płuc

Podział radioterapii

Opieka pielęgniarska nad pacjentem
onkologicznym leczonym radioterapią (cz. 1)

Teleradioterapia – leczenie prowadzone jest przy użyciu
zewnętrznego źródła promieniowania w odpowiedniej odległości od chorego (grec. tele – daleko). Jest zasadniczą metodą
leczenia napromienianiem.
Źródłem promieniowania w teleradioterapii (TRT) są
najczęściej przyśpieszacze liniowe, emitujące wysokoenergetyczne fotony i elektrony, które wytwarzają promieniowanie X.

mgr MAŁGORZATA WYDUBA, mgr IRENA KANTOCH
Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy, oddział w Gliwicach

WSTĘP
Dzięki odkryciom i eksperymentom z przełomu XIX i XX
wieku napromienianie znalazło zastosowanie w leczeniu chorych na nowotwory. Promieniowanie X zostało odkryte przez
W. Roentgena w 1895 roku, zjawisko promieniotwórczości
przez H. Becquerela w 1896 roku a wyekstrahowanie polonu
i radu przez M. Skłodowską-Curie i P. Curie w 1898 roku stało
się podstawą zastosowania pierwiastków promieniotwórczych
w lecznictwie onkologicznym.[2] Wyżej wymienione odkrycia
były podstawą intensywnych badań nad promieniowaniem
jonizującym i w ciągu kilku lat radioterapię uznano za wartościową metodę postepowania leczniczego. Zaobserwowano
bowiem, że promieniowanie jonizujące oddziałuje z komórkami, powodując występowanie reakcji fizycznych, chemicznych i biologicznych prowadzące do niszczenia nowotworu.
Postęp w dziedzinie fizyki medycznej, informatyki i inżynierii spowodował, że radioterapia jest skuteczną i konkurencyjną metodą miejscowego leczenia .Może być stosowana
jako wyłączne leczenie radykalne, element leczenia skojarzonego z chirurgią i/lub chemioterapią, oraz jako leczenie
paliatywne. W przypadku radioterapii radykalnej, dąży się
do podania skutecznej dawki przy akceptowalnym ryzyku
powikłań popromiennych. Wysokość dawki terapeutycznej
zależy od promieniowrażliwości tkane, objętości i wielkości
guza, sąsiedztwa promieniowrażliwych narządów krytycznych (nerki, wątroba, serce, jelita, płuca czy rdzeń kręgowy)
i współistnienia schorzeń. W przypadku radioterapii paliatyw22

nej stosuje się niższą liczbę naświetlań i podwyższoną wartość
dawki frakcyjnej. [6]
Dane statystyczne wskazują, że w Europie chorobę nowotworową rozpoznaje się rocznie u 3,4 miliona osób .W Polsce
co roku notuje się 155-160 tysięcy nowych zachorowań, w tym
ponad 20 tys. rozpoznaje się raka płuca. W tej grupie ponad
70% osób, zgłaszających się po raz pierwszy, jest zdyskwalifikowana do leczenia operacyjnego i radykalnej radioterapii z powodu zaawansowania choroby. [1] Międzynarodowa
Agencja Badań nad Rakiem szacuje, że na świecie w 2012 roku
zachorowało na nowotwory złośliwe 14 milionów osób. [5]
Co najmniej połowa chorych napromieniana jest z zamiarem trwałego wyleczenia (radioterapia radykalna). Nawet jeśli
całkowite wyleczenie nie jest możliwe, radioterapia może
znacznie poprawić jakość życia pacjenta, łagodząc ból i inne
dokuczliwe objawy (radioterapia paliatywna).
Radioterapia polega na miejscowym leczeniu przy
wykorzystaniu wiązki promieniowania jonizującego.
Promieniowanie jonizujące powoduje uszkodzenie DNA
komórek nowotworowych – w wyniku efektu bezpośredniego
i pośredniego. Uszkodzenie DNA na skutek efektu bezpośredniego powstaje, wówczas gdy wolny elektron trafiając na nić
DNA uszkadza ją. Efekt pośredni zachodzi w wyniku uszkodzenia struktur DNA przez wolne rodniki. Jednostką dawki
promieniowania jest grey (Gy). Dawka napromieniania 1 Gy
oznacza, że w tkance o masie 1 kg pochłonięta została energia
1 J. Skuteczność biologiczna napromieniania wzrasta wraz
z wysokością pojedynczej dawki frakcyjnej. [3]

Trendy zachorowalności na nowotwory złośliwe ogółem w Polsce
w latach 1980-2013 w wybranych grupach wieku

RAK PŁUCA
Nowotwory płuc stanowią najczęstszą przyczyną nowych
zachorowań oraz zgonów na nowotwory złośliwe w Polsce.
Rak płuca jest rozpoznawany u około 16000 mężczyzn (ok.
20% wszystkich zachorowań na nowotwory) i 6000 kobiet
(odpowiednio ok. 9%) rocznie.
Rozkład zachorowań
na raka płuc
U mężczyzn częstość występowania raka płuca wśród
mieszkańców miast i wsi jest podobna. Po okresie gwałtownego wzrostu zagrożeniem nowotworem płuca w Polsce
utrwaliła się trwała tendencja spadku zachorowań. Natomiast
inaczej sytuacja przedstawia się w ostatnich latach u kobiet.
Nowotwór ten występuje blisko 2-krotnie częściej u mieszkanek z miast i ich umieralność stale rośnie. [6]
Trendy zachorowalności na nowotwory złośliwe ogółem
w Polsce w latach 1980-2013 w wybranych grupach wieku
Wśród mężczyzn w średnim wieku (45-64 lat) po okresie
wzrostu zachorowalności (od początku lat 80. do połowy lat
90. XX wieku) obserwuje się tendencję spadkową. Wśród
kobiet w średnim wieku zachorowalność w latach 1980-2010
wzrosła 1,7 razy, co spowodowało, że od 2007 roku zagrożenie nowotworami populacji kobiet jest na tym samym
poziomie jak u mężczyzn. U mężczyzn w najstarszej grupie
wiekowej (powyżej 65 roku życia) wzrost zachorowalności
utrzymywał się do połowy lat 90. XX wieku, po czym nastąpiła stabilizacja zachorowalności. W populacji starszych
kobiet w ciągu omawianych trzech dekad obserwuje się
prawie 1,6-krotny wzrost zachorowalności.
Radioterapia jest ważną metodą leczenia w nowotworze
płuc. Precyzyjne zaplanowanie i przeprowadzenie leczenia
ma zasadnicze znaczenie dla jej skuteczności i minimalizacji
objawów ubocznych. Zanim chory zostanie zakwalifikowany
do leczenia napromienianiem przeprowadza się szereg specjalistycznych badań diagnostycznych, do których wykorzystywane są najnowocześniejsze światowe technologie tj:
tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, a także
PET-CT. Dopiero po przeanalizowaniu wszystkich wyników
badań lekarze wraz z fizykami medycznymi planują sposób
leczenia chorego.[8] Należy jednak zawsze pamiętać, że nie
maszyny leczą i diagnozują pacjentów. Najważniejszy jest
zespół ludzi, którzy zajmują się przygotowaniem pacjenta do
badań, interpretują wyniki badań i czuwają nad bezpieczną
terapią chorego.
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Przyczyny
nietrzymania moczu

Nietrzymanie moczu
(inkontynecja) problem
nie tylko kobiecy –
poprawa jakości życia i rola
edukacyjna pielęgniarki (cz. 1)
mgr MARIA BUGIEL

pielęgniarka rehabilitacji neurologicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Wstęp
Problematyka nietrzymania moczu jest wciąż w małym
stopniu dostrzegana, często pomijana, a nawet bagatelizowana.
Jest to problem nie tylko starzejącego się społeczeństwa, którego
przyrost obserwujemy w wielu krajach, ale staje się powszechnym
problemem, który ma swoje odzwierciedlenie w życiu rodzinnym, społecznym, zawodowym, stając się przyczyną izolacji,
osamotnienia, wycofania, poczucia wstydu i bezradności wobec
istniejącego problemu z którym medycyna próbuje sobie poradzić od lat a mimo to jest to wciąż jest trudny temat i nie do końca
poznana jest przyczyna tej dolegliwości.
Pierwsze objawy problemów z nietrzymaniem moczu
mogą wystąpić już u młodych kobiet, u których przeważa
wysiłkowe nietrzymanie moczu. Wraz z wiekiem wzrost
liczby incydentów nietrzymania moczu z powodu parć
naglących zmniejsza różnicę między występowaniem tej choroby u kobiet i u mężczyzn. Nietrzymanie moczu (Urinary
Incontinence) jest poważnym problemem głównie populacji
żeńskiej, dotyczącym około 25-45 % kobiet, w zależności od
grupy wiekowej. Schorzenie to występuje głównie u kobiet, ale
już co piąty mężczyzna obserwuje u siebie kłopoty z prawidłowym oddawaniem moczu, w tym z jego utrzymywaniem.
Częstość występowania tego schorzenia wzrasta z wiekiem.
Wiele dolegliwości zgłaszanych przez osoby starsze jest ignorowanych i przypisywanych samemu procesowi starzenia.
Starzenie układu moczowego
Zmiany narządowe w starzeniu uwidaczniają się zarówno
w strukturze, jak i czynności nerek. Masa nerek ulega stopniowemu zmniejszeniu się. Poszerzają śródmiąższowe przestrzenie pomiędzy kanalikami w rdzeniu nerki, zwiększa się
ilość tkanki łącznej. Liczba i rozmiar nefronów zmniejsza się
zwłaszcza w części korowej. Proporcjonalnie zmniejsza się
liczba kłębuszków nerkowych. Przepływ nerkowy obniża się
z wiekiem o każde 10% na każdą dekadę życia. Obniżeniu ulega
również filtracja kłębuszkowa, chociaż nie u wszystkich osób
w podobnym stopniu. Upośledzeniu ulegają również funkcje
kanalikowe nerki, jednak w warunkach podstawowych nerka
jest w stanie utrzymać równowagę elektrolitową i kwasowo
-zasadową. U osób starszych nie jest możliwe zarówno maksymalne zagęszczanie jak i rozcieńczanie moczu. Osmolalność
moczu, mimo wzrostu wydzielania wazopresyny, obniża się
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Zdrowy układ moczowy: a) kobiety

b) mężczyzny

Towarzystwa Kontynencji). Jest objawem wielu schorzeń
i w związku z tym istnieje kilka rodzajów nietrzymania moczu.
Może mieć charakter przejściowy lub utrwalony.
średnio o 5% na każdą dekadę. Obserwuje się spadek zdolności zagęszczania moczu w starości i zmniejszenia poczucia
pragnienia, a wobec dodatkowych czynników zmniejszających
wolemię (stan wypełnienia łożyska naczyniowego), takich jak
biegunka, krwotok czy gorączka występuje większe ryzyko
odwodnienia. Wraz z wiekiem zawartość potasu w organizmie
zmniejsza się prawie o 20%, co predysponuje do hipokaliemii,
szczególnie przy zastosowaniu leków moczopędnych.
Nietrzymanie moczu (inkontynecja)
Nietrzymanie moczu jest w populacji osób starszych częsta,
jednak zazwyczaj bardzo skrywaną dolegliwością. Z piśmiennictwa wynika, ze rozpowszechnienie tego problemu wacha
się od 7 do ponad 30% u osób żyjących we własnym domu,
u około 30% przebywających w szpitalach i 50% pozostających w domach opieki i innych instytucjach zajmujących
się opieką osób starszych. Szacuje się, że tylko co dziesiąta
osoba zgłasza się z tym problemem do lekarza. Kobiety cierpią
z tego powodu 2 razy częściej niż mężczyźni. Coraz częściej
problem nietrzymania moczu pojawia się również u kobiet
aktywnych zawodowo, chociaż nasilenie dolegliwości zwiększa się wyraźnie wraz z wiekiem w okresie przekwitania. Brak
świadomości nietrzymania moczu, nieuzasadniona wstydliwość, niewiedza czy przekonanie, że nietrzymanie moczu
to jedynie normalny objaw procesów starzenia się skutkują
często całkowitym wyobcowaniem ze środowiska, izolacją,
problemami psychicznymi depresją, unikaniem kontaktów
towarzyskich czy rodzinnych. Skutkami nietrzymania moczu
u osób starszych mogą być zmiany odleżynowe, podrażnienia
skóry, nawracające infekcje dróg moczowych, zaburzenia snu,
a nawet upadki i złamania.
Definicja nietrzymania moczu
Nietrzymanie moczu (NTM) jest to objaw polegający na niekontrolowanym wycieku moczu (definicja
Międzynarodowej Organizacji Zdrowia i Międzynarodowego

Rodzaje nietrzymania moczu
Według komitetu Standaryzacji Międzynarodowego
Towarzystwa Kontynencji (ICS – International Continece
Society) do najczęściej występujących rodzajów nietrzymania
moczu możemy zaliczyć:
1. Wysiłkowe nietrzymanie moczu WNM – niewydolność zwieracza, związane jest z osłabieniem zwieraczy, mięśni
dna miednicy lub nadmierną ruchomością szyi pęcherza.
Występuje bezwiedne oddawanie moczu, które wiąże się
z wysiłkiem fizycznym, kaszlem, kichaniem, gwałtownymi
ruchami lub śmiechem. Jest to niekontrolowana utrata
moczu w następstwie wzrostu ciśnienia śródbrzusznego,
ale bez zwiększania napięcia mięśni wypieracza pęcherza.
Wyróżniamy 3 stopnie WNM:
1) nietrzymanie występuje jedynie w pozycji stojącej
w czasie gwałtownego wzrostu ciśnienia śródbrzusznego np. w trakcie kaszlu kichania, podnoszenia
ciężkich przedmiotów. Jest to sporadyczne mimowolne popuszczanie moczu w niewielkich ilościach
zwane moczeniem paradoksalnym; może występować po operacji gruczołu krokowego;
2) występuje bezwiedny wypływ moczu w wyniku
umiarkowanego wzrostu ciśnienia śródbrzusznego
np. podczas lekkiej pracy fizycznej, chodzenia po
schodach,
3) istnieje niekontrolowany wypływ moczu z cewki już
przy niewielkim wzroście ciśnienia śródbrzusznego
podczas stania, chodzenia oraz spoczynku.
2. Nietrzymanie moczu z parcia – przyczyną jest tzw.
słaby pęcherz lub nadmiernie czynny. Osoba z taką dysfunkcją
nie zdąża dojść do toalety. Mięśnie pęcherza działają bardzo
szybko lub impulsy nerwowe pomiędzy pęcherzem a ośrodkiem centralnym nie działają prawidłowo.
3. Mieszane nietrzymanie moczu – polega na mimowolnym
wycieku moczu z towarzyszącym uczuciem nagłego parcia, ale
pojawia się również w czasie kichania, kaszlu czy wysiłku.

Schorzenie, jakim jest wysiłkowe
nietrzymanie moczu, nie minie samo.
Wręcz przeciwnie, będzie postępować.
Zwykle zaczyna się po 45-50 roku
życia, gdy spada poziom hormonów
płciowych, ale może pojawić się znacznie wcześniej.
Wysiłkowe nietrzymanie moczu
– gubienie różnych porcji moczu (od
kropli) podczas wysiłku fizycznego,
kaszlu, kichania, podnoszenia ciężkich
przedmiotów, a w najcięższej postaci –
nawet wstawania z krzesła. Chorobie
sprzyja otyłość (NTM występuje 4 razy
częściej u kobiet otyłych niż u szczupłych), menopauza i okres pomenopauzalny, przewlekły kaszel, niektóre
choroby neurologiczne, ciąże i porody (szczególnie zabiegowe), duża masa urodzeniowa dziecka, obniżenie narządu
rodnego, częste infekcje dróg moczowych, zaparcia, ciężka
praca fizyczna i palenie papierosów.
Naglące nietrzymanie moczu – pojawia się wskutek silnego parcia na cewkę moczową i pęcherz (tzw. parcie naglące),
nad którym kobieta nie może w żaden sposób zapanować
i którego nie jest w stanie przewidzieć. Konsekwencją jest
wyciek moczu – od kilku kropli do całkowitego opróżnienia
pęcherza. Przyczyną tej postaci choroby jest nadwrażliwy
pęcherz, czyli taki, który kurczy się (domaga się opróżnienia) nawet wtedy, gdy zgromadzi się w nim niewiele moczu.
Może to być skutek nieprawidłowej kontroli nerwowej nad
czynnością dolnych dróg moczowych. Czynnikiem sprawczym bywają nawracające infekcje układu moczowego. Inny
powód to choroby ogólnoustrojowe, np. cukrzyca, choroba
Parkinsona, choroba Alzheimera, stwardnienie rozsiane,
demencja starcza. Przyczyną tej postaci NTM mogą być także
leki, np. odwadniające.
Diagnostyka nietrzymania moczu
Kluczową rolę dla postawienia diagnozy i podjęcia właściwego postępowania terapeutycznego odgrywa wywiad.
Ukierunkowany i sprecyzowany wywiad jest elementem, który
pozwala ocenić rodzaj i nasilenie dolegliwości, występowanie
objawów dodatkowych, okoliczności w jakich występuje problem nietrzymania moczu, czy określić czynniki usposabiające
do pojawienia się dysfunkcji.

Istotnym pytaniem w przypadku osób starszych są
schorzenia współistniejące oraz ilość i rodzaj przyjmowanych leków.
Podczas zbierania informacji należy zapytać o częstość
nietrzymania moczu, ich charakter, ilość oddawanego moczu,
należy także zwrócić uwagę na trudności podczas oddawania moczu, krwiomocz, dolegliwości bólowe podczas mikcji,
zaparcia, nawracające infekcje układu moczowego czy przebyte
w przeszłości zabiegi operacyjne zwłaszcza w obrębie miednicy.
Istotnym pytaniem w przypadku osób starszych są schorzenia
współistniejące oraz ilość i rodzaj przyjmowanych leków.
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Dodatkowo powinno się uzyskać informacje na temat przyzwyczajeń dietetycznych pacjenta, w szczególności przyjmowanych płynów, stosowanie używek takich jak kawa herbata
zielona, herbaty ziołowe, alkohol, oraz preferowane produkty
spożywcze, które mogą mieć silne działanie drażniące pęcherz
oraz moczopędne np.; melony, arbuzy, ogórki, truskawki oraz
napoje gazowane z dodatkiem sztucznych słodzików.
Bardzo przydatnymi jednak mało jeszcze rozpowszechnianymi narzędziami ułatwiającymi diagnozowanie pacjenta
z nietrzymaniem moczu są specjalnie przygotowane ankiety
czy standaryzowane kwestionariusze dotyczące problemu
inkontynecji np. IIQ – Incontinence Impact Questionnaire,
UDI – Urogical Distress Inventory
Oprócz wywiadu przeprowadza się wiele badań dodatkowych takich jak badanie fizykalne brzucha, u kobiet badanie
ginekologiczne, badanie per rectum, badanie neurologiczne,
testy psychologiczne w celu zweryfikowania upośledzenia
funkcji poznawczych, badanie ultrasonograficzne, radiologiczne lub endoskopowe układu moczowego, badania laboratoryjne krwi i moczu, testy wkładkowe oceniające stopień
nasilenia nietrzymania moczu.
W szczególnych przypadkach wskazane jest wykonanie badań urodynamicznych. Pozwalają one ocenić czynność dolnych dróg moczowych w czasie fazy napełniania
i opróżniania pęcherza moczowego. Możemy do nich zaliczyć uroflowmetrię (UFL), cystometrię, badanie ciśnieniowo-przepływowe, profilometrię cewkową w czasie wysiłku
i kaszlu. Są to wysokospecjalistyczne badania wykonywane
jedynie w wybranych placówkach służby zdrowia.
Przeprowadzenie testu pieluchowego/
podpaskowego
Obiektywną ocena nietrzymania moczu jest tzw. test
pieluchowy/podpaskowy wprowadzony przez komitet
Standaryzacji ICS. W praktyce stosowany jest test trwający
60 min. objętość moczu poniżej 50 ml (50g) oznacza nietrzymanie moczu niewielkiego stopnia a powyżej – nietrzymanie
moczu stopnia znacznego (III). Metoda wykonania:
1. Przed założeniem zważyć podpaskę lub pieluchę
2. W ciągu 15 minut pacjent wypija około 500 ml płynów
i przez około pół godziny wykonuje zwykłe codzienne czynności np. chodzenie, wchodzenie i schodzenie ze schodów.
3. Przez ostatnie 15 min testu zwiększa się aktywność
chorego przez:
▪▪ siadanie i wstawanie z krzesła – 10 razy
▪▪ silny kaszel – 10 razy
▪▪ podnoszenie niewielkiego przedmiotu z podłogi -10 razy
▪▪ mycie rąk w bieżącej wodzie.
4. Na zakończeniu testu, po upływie 60 min, należy
ponownie zważyć zastosowany materiał absorbujący
i ocenić różnicę ciężaru. Interpretacja wyniku – różnica wagi:
▪▪ Mniej niż 2 g – wynik prawidłowy
▪▪ 2-9 g – nietrzymanie moczu lekkiego stopnia (I)
▪▪ 10-50 g – nietrzymanie moczu średniego stopnia (II)
▪▪ powyżej 50 g – nietrzymanie moczu znacznego stopnia
(III)
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Nietrzymanie moczu
Leczenie zachowawcze
W przypadku naglącego nietrzymania moczu kobiecie proponuje się leczenie zachowawcze, które polega na modyfikacji stylu życia, zmianie diety, rodzaju i ilości przyjmowanych
płynów (np. ograniczenie picia kawy), ćwiczenia mięśni dna
miednicy i farmakoterapię. Leki, które stosuje się u tej grupy
kobiet, mają „uspokoić” pęcherz, aby nie reagował on gwałtownym opróżnieniem się na każdą porcję moczu, jaka do niego
napłynie. Leki te działają przez całą dobę, ale – co ważne – nie
zakłócają fizjologicznego oddawania moczu. Jeśli te metody
zawiodą, możliwe jest ostrzyknięcie pęcherza toksyną botulinową. W przypadku wysiłkowego nietrzymania moczu niewielkiego stopnia kobieta powinna nauczyć się świadomego
wzmacniania mięśni dna miednicy poprzez odpowiednie ćwiczenia. Idealną sytuacją jest rehabilitacja mięśni dna miednicy
poprzez elektrostymulację. Inna metoda wzmacniania tych
mięśni jest biofeedback, czyli kontrolowane zarówno przez
lekarza, jak i pacjentkę ćwiczenie skurczów dna miednicy
przy zastosowaniu specjalnej aparatury. Panie, które z różnych
względów nie mogą dotrzeć do specjalistycznej poradni, mogą
kupić na własny użytek indywidualny elekrostymulator (koszt
ok. 500 zł) i korzystać z niego zgodnie ze wskazówkami lekarza.
Zabiegi inwazyjne
Kobietom, u których doszło do znacznego nasilenia nietrzymania moczu lekarz proponuje operację. Ale, z różnych
względów, zabieg może być wykonany także przy mniej
zaawansowanej chorobie. Obecnie w większości klinik przy
operacyjnym leczeniu nietrzymania moczu stosuje się technikę, która polega na wszczepieniu pod cewkę moczową
syntetycznej, polipropylenowej taśmy. Z czasem taśma przerasta tkankami pacjentki i stymuluje miejscową produkcję
kolagenu. Nowe włókna kolagenowe podpierają cewkę, a to
zapobiega wyciekowi moczu. Zabieg wykonywany jest drogą
przezpochwową, bez naruszenia powłok brzucha. Metoda
jest mało inwazyjna, zabieg trwa krótko. Przy prawidłowej
kwalifikacji do operacji jej skuteczność jest oceniana na 90%.
Możliwa jest także jest operacja brzuszna. Tę metodę stosuje się, gdy oprócz nietrzymania moczu istnieje jeszcze inny
problem medyczny (np. mięśniaki macicy), który należy rozwiązać chirurgicznie. Przez kilka tygodni po zabiegu kobieta
może odczuwać dyskomfort w okolicy pochwy, pojawia
się wydzielina zabarwiona krwią, która jest oznaką gojenia
i oczyszczania się pochwy. Zwykle po operacji pacjentka
otrzymuje zwolnienie lekarskie (ok. miesiąca). W okresie
pooperacyjnym wskazane jest unikanie wysiłku fizycznego,
dźwigania ciężarów, intensywnego uprawiania sportu. Jeśli
przydarzy się przeziębienie, należy poprosić lekarza o środki
powstrzymujące kaszel, aby nie nadwerężać mięśni dna miednicy i nie doprowadzić do naruszenia umocowania taśmy.
Operowane miejsce goi się ok. 6 tygodni i w tym czasie należy
się powstrzymać od stosunków pochwowych. Potem można
wrócić do normalnego współżycia.
Większość pań już bezpośrednio po operacji odczuwa
znaczną poprawę. U innych na efekt trzeba poczekać ok. 2 tygodni. Ważne jest i to, aby po zabiegu powstrzymywać się od zajęć,
które stały się przyczyną nietrzymania moczu. Warto zadbać
o właściwą masę ciała, unikać zaparć i wyeliminować z menu
bardzo ostre przyprawy, znaczne ilości alkoholu i kawy.

1,5 miliona rękawic od Mercator
Działania, które podejmujemy, zmieniają świat na lepsze
mgr WERONIKA JAKUBOWSKA

Marketing Communications & PR Manager Mercator Medical

W sytuacji epidemii COVID-19 w Polsce firma Mercator
Medical wspiera liczne jednostki medyczne oraz instytucje
opiekujące się osobami, które najbardziej potrzebują pomocy.
Mercator przekazał tym placówkom ponad 1,5 miliona nitrylowych rękawic jednorazowych.

Rękawice nitrylex® trafiły już do szpitali w BielskuBiałej, Szczecinie, Krakowie i Poznaniu oraz do domów
pomocy społecznej w powiecie krakowskim i łódzkim
oraz do Agencji Rezerw Materiałowych.
Mercator Medical S.A. funkcjonuje samodzielnie na rynku
wyrobów medycznych od 1996 r. Początkowo spółka koncentrowała się na dystrybucji rękawic medycznych i ochronnych.
W odpowiedzi na potrzeby klientów oraz w wyniku stałego
rozwoju firmy asortyment produktów został rozszerzony
o opatrunki, odzież jednorazowego użytku i obłożenia pola
operacyjnego.

Podjęta współpraca z wolontariuszami akcji Strażacy
Medykom pozwoliła na przekazanie darowizny 42 tys.
sztuk rękawic nitrylowych do szpitali z Dolnego Śląska.
Rękawice nitrylex® trafiły już do szpitali w Bielsku-Białej,
Szczecinie, Krakowie i Poznaniu oraz do domów pomocy społecznej w powiecie krakowskim i łódzkim oraz do Agencji
Rezerw Materiałowych. W przypadku ostatniej instytucji
Mercator Medical – lider na rynku rękawic i wyrobów medycznych jednorazowego użytku – włączył się w akcję wspierania

walki z koronawirusem, jaką zainicjowała Giełda Papierów
Wartościowych w Warszawie. Od marca 2020 r. Mercator
Medical przekazał Agencji Rezerw Materiałowych 654 tys.
rękawic nitrylowych oraz 50 tys. maseczek ochronnych.
42 tys. sztuk rękawic nitrylowych trafiło również do
Łódzkiego Hospicjum dla Dzieci Łupkowa, które jest ośrodkiem wentylacji domowej dla dzieci i dorosłych w Łodzi i województwie łódzkim. Placówka zapewnia m.in. całodobową
pomoc lekarsko-pielęgniarską. Kolejne 42 tys. sztuk rękawic
trafiło do Fundacji Sióstr Św. Dominika w Broniszewicach
– centrum wsparcia logistycznego dla domów pomocy społecznej w województwie wielkopolskim.
Podjęta współpraca z wolontariuszami akcji Strażacy
Medykom pozwoliła na przekazanie darowizny 42 tys. sztuk
rękawic nitrylowych do szpitali z Dolnego Śląska.
– Zaopatrujemy polskie placówki medyczne w produkty
ochronne w normalnym trybie, a dodatkowo, widząc pilne
potrzeby, przekazujemy darowizny lub naliczamy symboliczne kwoty sprzedaży. Jestem przekonany, że działania
pomocowe w zakresie walki z pandemią, które są obecnie
podejmowane także przez innych przedsiębiorców, zmienią świat na lepsze – mówi dr Wiesław Żyznowski, Prezes
Zarządu Mercator Medical S.A.
– Jako jednoimienny szpital zakaźny codziennie zajmujemy się pacjentami zakażonymi SARS-CoV-2. Potrzebne są
nam nie tylko maseczki, fartuchy, kombinezony i przyłbice, ale
przede wszystkim rękawice. Dziękujemy za pomoc w momencie, w którym dostępność środków ochrony indywidualnej
była bardzo ograniczona – mówi Natalia Andruczyk, rzecznik
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prasowy Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Szczecinie.
To jedna z placówek, do których w ostatnich dniach trafiły rękawice przekazane przez Grupę Mercator Medical.
Wcześniej łącznie 168 tys. rękawic zostało przekazanych
Szpitalowi Uniwersyteckiemu w Krakowie i krakowskiej
Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa. 246 tys. rękawic trafiło do
Komendy Głównej Policji, a 50 tys. maseczek oddano do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.

Otwierając opakowanie, korzystają z bocznych otworów, przez co wyjmują rękawice, pociągając zawsze
za mankiet. Dzięki temu unikają kontaktu z częścią
roboczą rękawicy.
Rękawice nitrylex® complete przekazane krakowskiemu
szpitalowi są zapakowane w specjalny sposób, który pomaga
pracownikom służby zdrowia obniżać ryzyko zakażenia.
Otwierając opakowanie, korzystają z bocznych otworów, przez
co wyjmują rękawice, pociągając zawsze za mankiet. Dzięki
temu unikają kontaktu z częścią roboczą rękawicy. Przekazane
innym placówkom rękawice nitrylex® classic to produkty najwyższej jakości, niewywołujące alergii (w przeciwieństwie do
wyrobów z lateksu naturalnego) oraz w pełni chroniące przed
bakteriami i wirusami. Maseczki ochronne, które trafiły do
szpitali, to także produkty spełniające najwyższe standardy
higieniczne, wykonane z delikatnej i przewiewnej włókniny,
która zapewnia wysoki komfort noszenia oraz niski opór
powietrza przy zachowaniu funkcji filtracyjnej, co pozwala
na minimalizację ryzyka infekcji drogą kropelkową.
Grupa Mercator Medical zapowiada kolejne akcje wspierania walki z koronawirusem w Polsce – będą one polegały
w szczególności na przekazywaniu rękawic ochronnych.
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Zostań autorem artykułu
w naszym magazynie
Napisz do nas na adres:
ksi.jgora@gmail.com

Zapraszamy do publikowania
własnych doświadczeń, prac
i materiałów szkoleniowych.

