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Zwróć uwagę
na 4 cechy rękawic,
które zapewnią Ci
jakość i bezpieczeństwo!

StOP BaKtERiOm i gRzyBOm
Symbol oznacza, że rękawice stanowią
ochronę przed wybranymi substancjami chemicznymi, bakteriami i grzybami. Brak symbolu oznacza, że rękawice
stanowią wyłącznie ochronę higieniczną przed widocznymi zabrudzeniami.

SzCzELnOśĆ
Zwracaj uwagę na symbol
AQL! Im niższa cyfra, tym
wyższa jakość rękawic
i mniejsze ilości nieszczelnych produktów w opakowaniu. Bezpieczny poziom
to AQL 1,5 i niżej.

!
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Opieka pielęgniarska nad pacjentem
ze stomią jelitową cz. 2 –
Klaudia Łazorczyk, Lidia Łoboda,
dr n. med. Izabela Wróblewska
Rękawice medyczne – ochrona przed
przenikaniem wirusów w świetle norm
ASTM F1671 i ISO 16604 –
mgr Elżbieta Kulig
Wybitni chirurdzy –
Allen Oldfather Whipple (1881-1963) –
dr n. med. Oskar Pelzer
Karniosynostenoza na bloku operacyjnym
– lic. Klaudia Tyżlik, dr n. med. Brygida
Sedlak
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Zamykanie ran powięzi według techniki
short-stitch – mgr Dorota Wyrzykowska

StOP wiRUSOm

15

Nietrzymanie moczu cz. 2 –
mgr Maria Bugiel

Symbol potwierdza, że rękawice
są odporne na przenikanie wirusów, w tym koronawirusa. Jego
brak informuje, że rękawice nie
chronią przed zagrożeniem mikrobiologicznym
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KOntaKt z żywnOśCią

Symbol oznacza, że rękawice przeszły testy
związane z odpowiednimi kategoriami żywności i praca w nich nie zmieni właściwości
żywności podczas bezpośredniego kontaktu. Stosowanie
rękawic bez tego symbolu w usługach gastronomicznych
i firmach produkujących żywność może skutkować karami
oraz wycofaniem produktu z obrotu przez GIS.

Chcesz uzyskać więcej informacji o produktach lub złożyć zamówienie? Skontaktuj się ze swoim
Przedstawicielem Handlowym lub naszym Biurem Obsługi Klienta dzwoniąc pod numer tel. (54) 416 96 20
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Higiena środowiska sali operacyjnej
w przypadku pacjenta z zakażeniem
COVID-19 – mgr Ewa Grabowska
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Od serca dla serca – znaczenie
transplantacji w medycynie cz. 2 –
mgr Maria Bugiel

Szanowni Państwo!

itam Państwa w kolejnym 29 wydaniu naszego znakomi-

W tego magazynu. Dlaczego znakomitego? Dlatego, że

piszecie bardzo wartościowe artykuły, które przekładają się na
grunt praktyki zawodowej i mają zasadne zastosowanie.
W tym numerze kontynuujemy te artykuły, których objętość nie pozwoliła na opublikowanie ich w całości i poruszamy
nowe tematy.
Korzystając z okazji, dziękuję autorom za poświęcony czas
i profesjonalne artykuły, które sprawiają, że zawartość magazynu stoi na wysokim poziomie.
W tym trudnym epidemicznie czasie, życzę Państwu dużo
odporności, rozwagi i przestrzegania procedur bezpieczeństwa.
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(cz. 2) – mgr Małgorzata Wyduba,
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Higiena środowiska sali operacyjnej
w przypadku pacjenta z zakażeniem COVID-19
mgr EWA GRABOWSKA

pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego, Wojewódzkie Centrum Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze;
przewodnicząca zarządu Karkonoskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek
Konsultacja merytoryczna: dr n. med. Małgorzata Fleischer
adiunkt Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu; konsultant w zespołach kontroli zakażeń szpitalnych;
członek zarządu Stowarzyszenia Epidemiologii Szpitalnej

marcu 2020 roku w Polsce odnotowaliśmy pierwszy
pacjenta z potwierdzonym zakażeniem
SARS-CoV-2 (COVID-19). Zaczął się tym samym trudny
okres zarówno dla społeczeństwa, jak i polskich szpitali.
Musieliśmy przygotować się na przyjęcia zakażonych pacjentów, przystosowując liczne procedury do aktualnych wymagań
epidemiologicznych. Planowane przyjęcia zostały wstrzymane
a zabiegi operacyjne ograniczone w znaczący sposób.
W zabezpieczeniu personelu oraz pacjentów przed zakażeniem bardzo ważna jest odpowiednia liczba personelu na bloku
operacyjnym oraz zabezpieczenie personelu we właściwe środki
ochrony indywidualnej. Ostatnie badania wykazały, że COVID19 może przetrwać na plastiku i stali nierdzewnej od 2 do 3
dni1, dlatego proces dekontaminacji sali po operacji pacjenta
z COVID-19 ma również ogromne znaczenie.
Konieczność wykonywania zabiegów u pacjentów z wynikiem dodatnim w kierunku COVID-19 wymaga wdrożenia na
bloku operacyjnym odpowiednich procedur dekontaminacji
sali operacyjnej.

W przypadek
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Przygotowanie sali operacyjnej
do zabiegu
Konieczne jest wytyczenie dokładnej trasy transportu
pacjenta, aby uniknąć kontaktu pacjenta z innym niechronionym pacjentami oraz personelem. Podczas transportu
pacjent powinien nosić maseczkę a łóżko powinno być
zabezpieczone jednorazowym materiałem. Łóżko po użyciu
należy dokładnie zdezynfekować.
Jeżeli to możliwe sala operacyjna, która zostanie
wybrana do zabiegu powinna w jak najmniejszym stopniu kontaktować się z pozostałymi salami a dostęp do niej
powinien zostać wytyczony oddzielną drogą. Dobrze też,
by w wyznaczonej do operacji sali ciśnienie było ujemne.
Rycina 1 obrazuje przykładowy schemat pokazujący możliwość transportu pacjenta2.
Przed przeprowadzeniem zabiegu u pacjenta z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19 wszystkie sprzęty i urzą-

dezynfekcyjne i antyseptyczne), powinien
być on przebadany zgodnie z normą służącą
do określania skuteczności wirusobójczej,
tj. EN 14476 (faza 2 etap 1). Dobrze, gdy
preparat posiada badania wykonane według
najnowszej normy EN 16777 (faza 2 etap
2), przeznaczonej do badania preparatów
przeznaczonych do dezynfekcji wirusobójczej powierzchni – co w dodatkowy sposób
weryfikuje skuteczność preparatu4.
Wirus SARS-Cov-2 jest wirusem
osłonkowym, co oznacza, że jest on wrażliwy na wszystkie preparaty wirusobójcze,
z potwierdzoną aktywnością ustaloną
zgodnie z EN14476/16777 lub z wytyczną
DVV/RKI 2004.
Do dezynfekcji sali należy stosować
jednorazowe materiały (ściereczki, mopy)6,
zmniejsza to ryzyko rozprzestrzenienia
wirusów i ich transmisji na pracowników np. pralni. Stosowanie preparatów
w spray’u rekomendowane jest wyłącznie
do miejsc trudnodostępnych.5
Ryc. 1. Przykład wcześniej ustalonej trasy dla pacjenta z potwierdzeniem lub z podejrzeniem COVID-19. Zielone strzałki:
Personel sprzątający zabezpieczony
zwykła droga pacjenta, czerwone strzałki: trasa pacjenta z COVID-19. Main entrance to OR – główne wejście na Blok
w
środki
ochrony indywidualnej wykonuje
Operacyjny, Ambulatory entrance to OR – wejście ambulatoryjne. OR dedicated negative pressure – dedykowana sala z
proces dekontaminacji sali chorych zgodujemnym ciśnieniem, Other OR – pozostałe sale operacyjne, Recovery room – sala wybudzeń2.
nie z wytycznymi sprzątania gruntownego.
dzenia, które nie będą używane podczas zabiegu powinny
Oznacza to dekontaminację wszystkich powierzchni i sprzębyć usunięte z sali. Pozostałe sprzęty powinny bezwzględnie
tów znajdujących się na sali operacyjnej, włącznie z kółkami,
zostać zabezpieczone jednorazowymi osłonami.
nawet w przypadku ich nieużywania i/lub zabezpieczenia
jednorazowym materiałem.
Dekontaminacja sali operacyjnej
Personel powinien wziąć ze sobą tylko niezbędny do sprząpo wykonanym zabiegu operacyjnym
tania sprzęt (pojemnik z nasączonymi ściereczkami, uchwyt
na mopa z nakładką).
Pacjenta po zabiegu należy zostawić w sali operacyjnej
Sprzęt do dezynfekcji sali operacyjnej po zabiegach wykodo całkowitego wybudzenia, by uniknąć pobytu pacjenta
nanych u pacjentów z COVID-19 powinien być wydzielony
w sali wybudzeń.
i dezynfekowany niezwłocznie po dekontaminacji sali. Proces
Po opuszczeniu sali przez pacjenta wszystkie powierzchsprzątania powinien rozpocząć się od zdjęcia wszystkich
nie powinny być jak najszybciej zdezynfekowane. Zaleca
jednorazowych osłon oraz usunięcia odpadów. Jeżeli są
się użycie preparatu chlorowego w stężenie powyżej 1000
widoczne plamy krwi, należy je usunąć przy pomocy jedppm. Preparaty chlorowe są rekomendowane ze względu na
norazowych ściereczek.
ich niską cenę, dostępność oraz skuteczność. Posiadają one
Sprzątanie należy zacząć od przedmiotów na peryferiach
jednak wiele mankamentów użytkowych, takich jak: charaki przesuwać się w kierunku środka sali (rycina 2). Sprzątanie
terystyczny intensywny zapach, niska biodegradowalność
należy wykonywać w kierunku od góry do dołu, najlepiej
i słaba kompatybilność materiałowa.
W przypadku bloku operacyjnego
szczególnie istotna jest wysoka tolerancja materiałowa preparatu, by nie spowodować przedwczesnego zużycia bądź
uszkodzenia wyposażenia sali. Obecnie
na rynku dostępna jest szeroka gama
produktów na bazie różnych substancjach aktywnych, które posiadają szerokie spektrum działania, a zarazem
są bardziej przyjazne w użytkowaniu
oraz posiadają większą kompatybilność
materiałową niż preparaty chlorowe.
Wybierając preparat należy zwrócić uwagę na badania potwierdzające
oczekiwane właściwości preparatu.
Zgodnie ze wskazaniami zawartymi
Ryc. 2. Kierunek sprzątania sali operacyjnej7
w normie EN14885 (Chemiczne środki
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w kierunku zgodnym lub przeciwnym do wskazówek zegara.
Należy zadbać o jasny podział obowiązków między personelem medycznym a sprzątającym, by uniknąć miejsc niezdezynfekowanych przez żadną z grup.
Po procesie dekontaminacji sali zaleca się pozostawienie jej
przez 0,5-2 h2, 3 z zamkniętymi drzwiami, a następnie przełączenie na przepływ laminarny. W przypadku braku możliwości
wymiany powietrza na sali operacyjnej, zaleca się zamgławianie.
Bardzo istotną rolę, często pomijaną w całym procesie
przygotowania sali do ponownego użytku, odgrywa personel sprzątający. To na nich spoczywa odpowiedzialność
za prawidłowe przeprowadzenie dezynfekcji powierzchni
sali operacyjnej. To od ich pracy zależy, czy sala będzie
prawidłowo przygotowana na przyjęcie kolejnego pacjenta.
Zwróćmy więc uwagę na szkolenia personelu sprzątającego.
Na nas jako na osobach zarządzających Blokiem Operacyjnym
spoczywa odpowiedzialność prawidłowego przeszkolenia personelu oraz monitorowania efektów ich pracy.
Podsumowanie
Właściwe postępowanie w przypadku konieczności przeprowadzenia zabiegu u pacjenta z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19 obejmuje:
1. Zapewnienie odpowiedniej liczby personelu na bloku
operacyjny oraz ich zabezpieczenie we właściwe środki
ochrony indywidualnej.
2. Przygotowanie sali operacyjnej z usunięciem z sali niepotrzebnych sprzętów oraz zabezpieczeniem pozostałych jednorazowymi osłonami.
3. Przygotowanie do pracy personelu sprzątającego
poprzez system szkoleń, wdrożenie i kontrole przestrzegania procedur.
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Tylko odpowiednie praktyki mogą w efektywny sposób
ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, a co za tym idzie
przyczynić się do stworzenia bezpieczniejszego środowiska
dla personelu i pacjentów.
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Opieka pielęgniarska nad pacjentem
ze stomią jelitową (cz. 2)
KLAUDIA ŁAZORCZYK, LIDIA ŁOBODA, dr n. med. IZABELA WRÓBLEWSKA
ednym z podstawowych zadań pielęgniarskich jest właściwa edukacja pacjenta na temat sposobów pielęgnowania sztucznego odbytu, co pozwala znacząco zmniejszyć
ryzyko wystąpienia powikłań. Fundamentalne znaczenie
odgrywa dobór odpowiednio dopasowanego sprzętu stomijnego, który zapobiegać będzie kontaktowi treści jelitowej
z powierzchnią skóry.

J

Jeśli pomiędzy stomią, a otaczającą ją skórą występują
zagłębienia lub nierówności konieczne jest wypełnienie
ich pastą izolującą,
W tym celu należy określić wielkość sztucznego odbytu
oraz wybrać odpowiadającą temu pomiarowi płytkę stomijną.
Pacjent ma do wyboru 3 rodzaje płytek: z gotowym otworem,
do docinania lub plastyczną. Ważne jest regularne dokonywanie pomiarów sztucznego odbytu, ponieważ jego rozmiar
i kształt zmieniają się w okresie do 10 tygodni po operacji.
Jeśli pomiędzy stomią, a otaczającą ją skórą występują zagłębienia lub nierówności konieczne jest wypełnienie ich pastą
izolującą, która będzie szczelnie je chronić przed dostaniem
się treści jelitowej.
W wypadku stosowania systemu jednoczęściowego
zmiana sprzętu powinna odbywać się przynajmniej raz na
dobę. W systemie dwuczęściowym zaleca się zmieniać płytkę
stomijną co 3 do 5 dni, zaś sam worek raz na dobę. W trakcie
wymiany sprzętu należy pamiętać, aby nie odrywać przylepca
worka bądź płytki na siłę od ciała lecz usuwać delikatnie, przytrzymując skórę.

HIGIENA
Podczas każdorazowej wymiany worka, skórę wokół
stomii przemywa się letnią wodą z mydłem (pH 5,5), a następnie dokładnie osusza, co zapewnia prawidłowe przyleganie
sprzętu oraz zmniejsza ryzyko zakażeń grzybiczych. Na skórę
wokół sztucznego odbytu nie wolno stosować balsamów,
oliwek i kremów. W trakcie każdej zmiany sprzętu należy
dokładnie obserwować wygląd stomii. Prawidłowo funkcjonująca powinna być wilgotna i czerwona, a skóra wokół niej
pozbawiona zmian. W trakcie pielęgnacji stomii może się zdarzyć delikatne podkrwawianie. Jest to całkowicie normalne
zjawisko, ale należy umieć różnicować je z pojawieniem się
krwi ze środka jelita bądź w wydalanej treści jelitowej.
U pacjentów, u których przeprowadzono operację wyłonienia stomii nadrzędną rolę pełni prowadzenie zdrowego
trybu życia. Utworzenie sztucznego odbytu nie powoduje
dużych ograniczeń w spożywaniu pokarmów, jednak chory
powinien pamiętać o przestrzeganiu pewnych zasad. Przede
wszystkim należy unikać spożywania alkoholu i palenia papierosów. W ciągu pierwszych dni po operacji stosuje się dietę
płynną (zupy na bazie świeżych warzyw i kleiku) następnie
stopniowo przechodzi się do pokarmów stałych. W tym
okresie dieta powinna być lekkostrawna z ograniczeniem
tłuszczów. Nowe produkty należy wprowadzać stopniowo,
obserwując przy tym reakcje organizmu. Najczęściej występującymi dolegliwościami są biegunki, zaparcia, bóle brzucha,
wzdęcia i/lub nudności. Jeśli się pojawią należy niezwłocznie
odstawić produkt, który niedawno został włączony do diety.
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ŻYWIENIE
O żywieniu pooperacyjnym w znacznym stopniu decyduje
rodzaj stomii. W przypadku ileostomii mogą pojawić się zaburzenia w trawieniu tłuszczów, dlatego po operacji należy
mocno ograniczyć ich spożycie. Dopiero po kilku miesiącach
cześć jelita, która pozostała po resekcji przejmuje pełne czynności trawienne, wtedy też spożycie tłuszczu powinno być
zgodne z normą fizjologiczną. Najlepszym rozwiązaniem dla
osób z wyłonioną ileostomią będzie spożycie pokarmów
zagęszczających treść jelitową. Pomocna może być także eliminacja produktów zawierających błonnik nierozpuszczalny
(m.in. nasiona roślin strączkowych, razowe pieczywo, kasze

Niezależnie od rodzaju stomii podstawą jest spożywanie urozmaiconych posiłków, ponieważ tylko różnorodna dieta pozwoli na dostarczenie organizmowi
wszystkich niezbędnych składników odżywczych, witamin i minerałów.
gruboziarniste) i zamiast niego włączenie do diety produktów
zawierających błonnik rozpuszczalny (tj. gotowane lub pieczone jabłka, gotowana marchew i płatki owsiane). W przypadku kolostomii zaburzone może zostać wchłanianie płynów,
za które odpowiedzialne jest w znacznej mierze jelito grube,
co może prowadzić do problemów elektrolitowych i być przyczyną odwodnienia. W tym wypadku zalecane jest przyjmowanie płynów w małych ilościach, ale często. Osoby
z wyłonioną kolostomią powinni unikać także pokarmów,
które mogą powodować zaparcia.
Niezależnie od rodzaju stomii podstawą jest spożywanie urozmaiconych posiłków, ponieważ tylko różnorodna dieta pozwoli
na dostarczenie organizmowi wszystkich niezbędnych składników odżywczych, witamin i minerałów. Produkty powinny być
świeże i nie zawierać konserwantów. Posiłki powinny być przyjmowanie regularnie, co najmniej trzy dziennie. Pacjent powinien
jeść powoli i dokładnie przeżuwać pokarm.
Osoby z wyłonioną stomią powinny unikać spożycia napojów gazowanych, nadmiernej ilości warzyw wzdymających
(kapusta, groch, cebula, fasola, bób, szparagi), słodyczy, jaj,

Nie wolno wykonywać ćwiczeń powodujących napinanie powłok brzusznych. W dążeniu do osiągnięcia
stanu sprzed zabiegu zaleca się najpierw zacząć od
codziennych spacerów.
ostrych przypraw, kawy, potraw smażonych i pieczonych oraz
wzmagających perystaltykę jelit. Powinno się zrezygnować ze
spożycia produktów, które są wolno trawione. W przypadku
nawracających zaparć należy zwiększyć spożycie produktów
pełnoziarnistych. W diecie warto uwzględnić produkty, które
korzystnie wpływają na konsystencję stolca oraz zapobiegają tworzeniu się gazów (m.in. fermentowane produkty mleczne). Należy
pamiętać, że tolerancja różnych pokarmów jest sprawą indywidualną. Prawidłowa dieta powinna zapewnić utrzymanie stałej
wagi, gdyż jej nadmierny przyrost może powodować powikłania,
takie jak przemieszczenie się stomii lub jej zwężenie.
AKTYWNOŚĆ
Osoby z wyłonionym sztucznym odbytem nie muszą rezygnować z żadnego rodzaju aktywności fizycznej, z wyjątkiem
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sportów mogących spowodować uszkodzenie stomii, takich
jak sztuki walki czy sporty kontaktowe. Chorzy mogą także
korzystać z basenów, ponieważ większość produkowanych
systemów worków stomijnych jest wodoszczelna.
Powrót do aktywności fizycznej musi odbywać się jednak
powoli i trwać nawet kilka miesięcy. Bezpośrednio po operacji
wykonywane ćwiczenia mają za zadanie zapobiegać powikłaniom płucnym i zakrzepom. Rozpoczyna się je od gimnastyki
oddechowej i nauki efektywnego kaszlu.
Nie wolno wykonywać ćwiczeń powodujących napinanie
powłok brzusznych. W dążeniu do osiągnięcia stanu sprzed
zabiegu zaleca się najpierw zacząć od codziennych spacerów. Następnie, po około 3 miesiącach od zabiegu, pacjent
z pomocą rehabilitanta powinien tak dobrać ćwiczenia, aby
skupić się na odbudowie tkanki mięśniowej okolicy brzucha.
To właśnie w tym czasie chory może zacząć powoli powracać do sportów, które uprawiał przed operacją. Przed wykonaniem jakiejkolwiek aktywności fizycznej warto pamiętać
o tym, aby opróżnić worek stomijny. Pacjent stomijny powinien unikać dźwigania oraz częstego schylania się z uwagi na
ryzyko powstania przepukliny okołostomijnej.
Dużym udogodnieniem dla pacjentów z wyłonioną stomią
jest możliwość kontrolowania pory wypróżnień, co ułatwia
im wykonywanie codziennych życiowych aktywności. Jest to
możliwe dzięki zabiegowi irygacji, który polega na oczyszczaniu jelita z mas kałowych i gazów za pomocą wody oraz
specjalnego zestawu dostępnego w sklepach medycznych.
Jego istotą jest doprowadzenie do wytworzenia się odruchu
samoistnego opróżniania jelit. Niestety irygacja może być
stosowana jedynie w wypadku pacjentów z kolostomią, gdyż
u ileostomików nie przynosi rezultatów. Pierwszy zabieg
wykonuje się w obecności pielęgniarki i powtarza codziennie,
o ściśle ustalonej porze. Dodatkowe wypicie szklanki wody lub
masaż brzucha w trakcie zabiegu może przyspieszyć usuwanie
treści z jelita.
WSPARCIE
Zabieg wytworzenia stomii stanowi ciężkie przeżycie dla
pacjenta i oddziałuje na wszystkie sfery jego funkcjonowania. Odpowiednie przygotowanie przedoperacyjne znacząco
wpływa na akceptacje nowej sytuacji oraz podnosi ocenę jakości życia podopiecznego. Kluczową rolę odgrywa zespół terapeutyczny, który winien towarzyszyć pacjentowi na każdym
etapie jego choroby. Pielęgniarka opowiada za przygotowanie chorego do życia po opuszczeniu szpitala. W związku
z tym musi być osobą dobrze przygotowaną merytorycznie
do pełnienia swojej funkcji, a dodatkowo wykazującą się
wysokim poziomem empatii.
Ważnym jest, by pacjent na każdym etapie zmagania się
z chorobą wiedział, że ma wsparcie w profesjonalnym personelu, który pomoże mu w samoakceptacji sytuacji, w jakiej się
znalazł. Zrozumienie konsekwencji wynikających z wytworzenia sztucznego odbytu umożliwia celową i skuteczną rehabilitację pooperacyjną, która pomaga wrócić podopiecznym do
normalnego życia.

Rękawice medyczne – ochrona przed przenikaniem
wirusów w świetle norm ASTM F1671 i ISO 16604
mgr Elżbieta Kulig

Product Manager Mercator Medical

godnie z wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa personelu medycznego i pacjentów w dobie SARS-CoV-2
rękawice medyczne są jednym z najważniejszych elementów
wyposażenia. Zalecenia te, formułowane przez ekspertów,
powinny być respektowane i stosowane w praktyce w celu jak
najlepszego zabezpieczenia przed potencjalnym zakażeniem.
Jedną z najczęściej cytowanych rekomendacji są
Wskazówki WHO dotyczące racjonalnego używania środków
ochrony indywidualnej przed COVID-19 [1], gdzie wyraźnie
wskazano miejsca i procedury, które wymagają używania
rękawic. Wiele placówek decyduje się na wprowadzenie własnych, często dużo bardziej restrykcyjnych rekomendacji dla
personelu medycznego. W trosce o pracowników i pacjentów
zarządzający placówkami medycznymi zalecają dodatkowo
np. stosowanie rękawic przez personel przeprowadzający triaż
pacjentów [2] czy stosowanie podwójnych, a nawet potrójnych
rękawic podczas zabiegów wykonywanych u pacjentów, u których pojawiło się podejrzenie zakażenia koronawirusem [3].

Z

Zachowując wszelkie standardy bezpieczeństwa, warto
pamiętać także o właściwościach rękawic – szczelności wyrażonej poprzez wskaźnik AQL czy też certyfikacji jako środka
ochrony indywidualnej według normy ISO 374. Wytyczne nie
informują o tych ważnych cechach rękawic, jednak w sytuacji
rosnącego ryzyka zakażeniem koronawirusem warto zwrócić
uwagę na to, czy na opakowaniu rękawic znajduje się symbol:
lub informacja o spełnianiu normy ASTM F1671
(np. Test acc. To ASTM F1671), która świadczy
o odporności na przenikanie patogenów krwiopochodnych, w tym wirusów. Symbole i zapisy można
odnaleźć zarówno na opakowaniach rękawic diagnostycznych, jak i chirurgicznych certyfikowanych jako
środki ochrony indywidualnej.
Większość rękawic dostępnych na rynku spełnia normy
EN 455-1 i 374-2 dotyczące szczelności rękawic, którą sprawdza się testem wodnym lub powietrznym. Niemniej jednak
brak rozszczelnień nie jest równoznaczny z tym, że ręka7

Tabela 1. Wybrane zalecenia dotyczące stosowania środków ochrony indywidualnej (ppe) podczas epidemii covid-19 w placówkach opieki medycznej
– procedury z wykorzystaniem rękawic1

MIEJSCE

Personel/pacjenci

PLACÓWKI OPIEKI ZAMKNIĘTEJ
SALA CHOREGO pracownicy medyczni

Czynności
bezpośrednia opieka nad chorym na
COVID-19

procedury związane z powstawaniem
aerozolu wykonywane u chorych na
COVID-19

Potwierdzona
ochrona Przed
koronawirusem
(sars-coV-2)

LABORATORIUM

odwiedzający

wejście na salę chorego na COVID-19

analityk, laborant, technik

praca z materiałem pobranym z dróg
oddechowych pacjenta

PLACÓWKI OPIEKI AMBULATORYJNEJ
GABINET pracownicy medyczni
KONSULTACYJNY
pracownicy medyczni

CZASOWE IZOLATKI

pacjenci z objawami ze strony układu
oddechowego
pacjenci bez objawów ze strony
układu oddechowego
personel

personel, w tym pracownicy
medyczni

TRANSPORT KARETKĄ
LUB INNY TRANSPORT
MEDYCZNY

nitrylex® ambulance® dermagel® santex® comfort®
ASTM F 1671-01, EN ISO 374-5, EN
ISO 16604 (procedura B). Rękawice
testowane zgodnie z restrykcyjnymi
standardami normatywnymi

wszystkie
wejście do strefy izolacji, ale niezwiązane z prowadzeniem bezpośredniej
opieki
opieka nad pasażerem przewożonym
do placówki ochrony zdrowia

pracownicy medyczni

transport pacjenta z podejrzeniem COVID-19 do ośrodka
referencyjnego

kierowca

tylko prowadzenie pojazdu, kabina
kierowcy jest odseparowana od
pacjenta z podejrzeniem COVID-19
pomoc przy przenoszeniu pacjenta z
podejrzeniem COVID-19

ODPORNOŚĆ NA WIRUSY
w tym wirus SARS-CoV-2
(koronawirus) – wielkość 60-140 nm
pacjent z podejrzeniem COVID-19
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badanie przedmiotowe pacjenta
z objawami ze strony układu
oddechowego
badanie przedmiotowe pacjenta
bez objawów ze strony układu
oddechowego
wszystkie

Rodzaj PPE lub środków
ostrożności
maseczka chirurgiczna
fartuch z długim rękawem
rękawice
ochrona oczu (gogle lub przyłbica)
maska z filtrem N95 lub FFP2 lub ich
odpowiednik
fartuch z długim rękawem
rękawice
ochrona oczu
fartuch bez rękawów foliowy przedni
(nieprzemakalny)
maseczka chirurgiczna
fartuch z długim rękawem
rękawice
maseczka chirurgiczna
fartuch z długim rękawem
rękawice
ochrona oczu (w razie ryzyka
odbryzgów)
maseczka chirurgiczna

PPE zgodnie ze standardowymi
zasadami dotyczącymi środków
ostrożności i z oceną ryzyka
zaopatrz pacjenta w maseczkę chirurgiczną, o ile ją toleruje
PPE niewymagane
zachowaj odległość ≥1 m
maseczka chirurgiczna
rękawice
maseczka chirurgiczna
fartuch z długim rękawem rękawice
ochrona oczu
maseczka chirurgiczna
fartuch z długim rękawem
rękawice
ochrona oczu
zachowaj odległość ≥1 m
PPE niewymagane
maseczka chirurgiczna
fartuch z długim rękawem
rękawice
ochrona oczu
maseczka chirurgiczna

bez bezpośredniego kontaktu z
pacjentem z podejrzeniem COVID19, kiedy kabina kierowcy nie jest
odseparowana od przedziału pacjenta
transport do ośrodka referencyjnego zaopatrz pacjenta w maseczkę chirurgiczną, o ile ją toleruje
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riofaga Phi-X174 (<1 PFU /ml), będzie to świadczyć o uzyskaniu pozytywnego wyniku testu, czyli
o odporności materiału na przenikanie patogenów
krwiopochodnych.
Do metod badania opisanych w europejskiej
i amerykańskiej normie wykorzystuje się bakteriofag Phi-X174 o wielkości 27 nm. Drobnoustroje te
nie są patogenne dla ludzi, ale świetnie imitują niebezpieczne wirusy, potencjalnie występujące w płynach ustrojowych człowieka. Pozytywny wynik viral
testu świadczy zatem nie tylko o odporności na
przenikanie Phi-X174, ale również o nieprzenikaniu
patogenów takich jak HIV, HCV czy HBV.

Porównanie wielkości wirusów HIV, H5N1, HBV i HCV
do bakteriofaga Phi-X 174

wice są odporne na przenikanie znacznie mniejszych patogenów, jakimi są wirusy na poziomie cząsteczkowym. Rękawice
medyczne muszą chronić użytkowników przed kontaktem z tymi
niebezpiecznymi drobnoustrojami – dowodem na to jest przeprowadzenie testu na przenikanie bakteriofaga Phi-X174 zgodnie
z normami EN ISO 166044 lub ASTM F16715.
Obie metody testowania opisane w wyżej przytoczonych
normach mają na celu sprawdzenie wytrzymałości materiału
na przenikanie wirusów. Do testowania tej odporności w rękawicach wykonanych z różnego rodzaju materiałów wykorzystuje się bakteriofagi (surogaty zastępcze), które są mniejsze
niż najmniejsze spośród patogennych wirusów krwiopochodnych przenoszonych przez ludzkie płyny ustrojowe.
Viral testy wykonuje się na rękawicach bez uszkodzeń lub
po uprzednim przekłuciu igłą, sprawdzając barierę ochronną
rękawic. Procedury przeprowadzenia testu opisane w normie
EN ISO 16604 i ASTM F1671 umożliwiają rozpoznanie przeniknięcia wirusów przez ścianę rękawic, jeśli ta okaże się
nieszczelna. W tym celu przygotowuje się roztwór zawierający bakteriofagi (w tym przypadku bakteriofag Phi-X174).
Fragment materiału, z którego jest wykonana rękawica, zostaje
łącznie przez 60 minut, w określonych ciśnieniu i temperaturze, poddany działaniu zawiesiny zawierającej symulatory patogenów. Jeśli po tym czasie i po wykonaniu testów
weryfikujących okaże się, że na powierzchni zewnętrznej
testowanego materiału nie stwierdzono obecności bakte10

Podsumowanie:
W dobie pandemii COVID-19 stosowanie się
do wskazań i rekomendacji wydawanych przez ekspertów jest niezbędne, by zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się zakażeń. Mimo że przestrzeganie
wszystkich zasad bywa czasochłonne i przysparza
dodatkowej pracy, musimy przyjąć do wiadomości,
iż w obliczu zagrożenia jedynym wyjściem jest zaakceptowanie sytuacji i włączenie zaleceń do codziennej praktyki. Równie istotne jak samo stosowanie
środków ochrony indywidualnej jest zwracanie uwagi na ich
jakość. Warto pamiętać, że nie każda maseczka i nie każda
rękawica, mimo pozornie identycznego wyglądu, spełniają
te same standardy potwierdzane certyfikatami i wynikami
badań. Tak jak nie jesteśmy w stanie gołym okiem zweryfikować, czy dana rękawica jest odporna na przenikanie patogenów, tak samo nie jesteśmy w stanie odróżnić taniej rękawicy
bez atestów od rękawicy certyfikowanej jako wyrób medyczny
i środek ochrony indywidualnej. W takiej sytuacji właściwym
wyborem i gwarancją bezpieczeństwa jest zaufanie jednostkom certyfikującym, których oznaczenia umieszczono na opakowaniach rękawic i innych środków ochrony indywidualnej
przeznaczonych do użytku medycznego.

Wybitni chirurdzy
Allen Oldfather Whipple
(1881-1963)

llen Whipple urodził się 2 września 1881 roku, jako syn
Williaama Levi’ego Whipple oraz Mary Louise Whipple
w miejscowości Urmia na terenie dzisiejszego Iranu. Pierwsze
14 lat swojego życia spędził w Persji.
Po ukończeniu szkoły i college’u Whipple rozpoczął naukę
akademicką w dziedzinie medycyny na Princeton University,
gdzie studiował do roku 1904. Następnie przeniósł się na
Columbia Uniersity College of Physicans and Surgeons, który
ukończył w 1908 roku. Prawo wykonywania zawodu otrzymał
4 lutego 1910 roku w stanie Nowy Jork, a pierwsza pracę otrzymał w Roosevelt Hospital w Nowym Jorku. Od tego również
roku zaczął praktykować jako chirurg.
W 1921 został profesorem Columbia University i szefem
chirurgów Presbyterian Hospital, gdzie praktykował do 1946
roku. Allen Whipple znany jest medycynie przede wszystkim
jako jeden z twórców metody resekcji trzustki – pankreatoduodenektomii, którą opracował w 1935 roku oraz wprowa-
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dr n. med. Oskar Pelzer

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

dzenia pojęcia tzw. Triady
Whippla , czyli objawów
guza neuroendokrynnego
– Insulinoma. Był również
mentorem chirurgicznej
kariery Virgini Apgar, która
w późniejszym czasie poświęciła się rozwijającej w tamtych
czasach anestezjologii. Dziś
znamy dzięki niej skalę oceny
stanu zdrowia noworodków.
Whipple był założycielem
Amercian Board of Surgery, a
w 1958 roku otrzymał nagrodę Wilsona Woodrow’a.
W roku 1946 wrócił na Bliski Wschód. W 1954 roku
współtworzył ośrodek medyczny w Shiraz.
Zmarł 6 kwietnia 1963 roku w Princeton, stan New Jersey.

Kraniosynostoza na bloku operacyjnym
lic. ANNA DONIEC, dr n. med. BRYGIDA SEDLAK, lic. KLAUDIA TYŻLIK
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach
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raniosynostoza to przedwczesne zarastaniem szwów
czaszkowych. Jest to wada, której częstość występowania
szacuje się na 1:2000 urodzeń, średnio w Polsce rocznie rodzi
się 200 dzieci z kraniosynostozami. Kraniosynostozy mogą
powodować wielorakie komplikacje rozwoju dziecka, wpływać mogą na wzrost cienienia śródczaszkowego co jest stanem
bezpośredniego zagrożenia życia. [1, 4]
Kraniosynostozy możemy podzielić na dwie grupy. Jedna
z nich to kraniosynostozy izolowane, nie związane z żadnymi
zespołami genetycznym. Ta grupa występuje w około 80-90%
przypadków wszystkich kraniosynostoz. Etiologia powstawania
nie została dokładnie poznana, jednak wszelkie deformacje zależą
od tego, które szwy zostały przedwcześnie zarośnięte.
1. Kraniosynostoza strzałkowa (ang. sagittal craniosynostosis) – przedwcześnie zarośnięty szew strzałkowy
jest odpowiedzialny za wydłużenie czaszki w wymiarze
przednio-tylnym (czaszka łódkowata). Uwydatnione
są kości: czołowa i potyliczna spowodowane wzrostem
szwu wieńcowego oraz węgłowego. Twarz jest wąska
i krótka, oczy położne blisko siebie. To najczęściej spotykana wada. [3, 5, 6]

K

2. Jednostronna kraniosynostoza wieńcowa (ang. unicoronal craniosynostosis) zarośnięty jednostronnie szew
wieńcowy powoduje, że kształt głowy jest nazywany
skośnogłowiem przednim. W 61% występowania tej kraniosynostozy dochodzi do zarośnięcia szwu wieńcowego
prawego, a w 39% zarośnięcia szwu wieńcowego lewego
[9]. W tej wadzie występuje niedostateczny rozwój obramowania oczodołu.
3. Kraniosynostoza czołowa (ang. metopic craniosynostosis) przedwcześnie zarośnięty szew czołowy, kształt
głowy nazwano trójkątnogłowiem (ang. trigonocephaly)
4. Dwustronna kraniosynostoza wieńcowa (ang. bicoronal craniosynostosis) – zarośnięty szew wieńcowy
obustronnie powoduje, że czoło jest płaskie. Co może
powodować niedorozwój szczęki tzw. krótkogłowie (ang.
brachycephaly).
5. Jednostronna kraniosynostoza węgłowa (ang. unilateral
lambdoid craniosynostosis) zarośnięty szew węgłowy,
powoduje tzw. skośnogłowie tylne (ang. posteriori
craniosynostosis).
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6. Przygotowanie jałowej miski i podgrzewacza
z Rinngerem, 2×20 ml strzykawka oraz igły z kulką.
Etapy zabiegu – rola i zadania
pielęgniarek podczas zabiegu
kraniosynostozy
1. Ułożenia dziecka na zagłówku w Ramie
Nemifielda. Odpowiednie ułożenie pacjenta
związane z typem zabiegu:
▪▪ pozycja na brzuchu – przy zabiegach, w których odbywa się rekonstrukcja sklepienia
oraz podstawy czaszki;
▪▪ pozycja na wznak – przy zabiegach, w których ma miejsce rekonstrukcja sklepienia
czaszki.
2. Wykonanie zygzakowatego cięcia w linii dwuusznej. Cięcie przechodzące od tyłu przodu do
Ryc. Typy kraniosynostoz. Gdy szew zrasta się przedwcześnie, wzrost jest ograniczony prostopadle do tego szwu.
linii włosów – umożliwia to zakrycie blizny
Strzałki pokazują wyrównawczy wzrost wzdłuż otwartych szwów (źródło: Burokas L.,MS, APM, CPNP/CCNS
pooperacyjnej wśród później odrastających
Craniosynostosis: Caring for Infants and Their Families. Craniosynostosis Critical Care Nurse)
włosów oraz umożliwienie funkcjonowania
Druga grupa kraniosynostoz to grupa związana z zespodziecku w normalnym środowisku.
łami genetycznymi kraniosynostozy zespołowe tzw. syn3. Odpreparowanie okostnej i blaszki ściennej opony twardej
dromiczne, występuje dużo rzadziej – jej występowanie
– u pacjentów do 12 m.ż. istnieje możliwość odpreparoszacowane jest na około 10-20%. W badaniach genetycznych
wanie całości sklepienia czaszki, natomiast u pacjentów
potwierdzone są mutacje charakterystyczne dla danych zespostarszych powinno robić się to oddzielnie.
łów [1, 4, 5]. Możemy wyróżnić zespoły takie jak:
4. Zabezpieczenie brzegów rany klipsami hemostatycznymi
▪▪ zespół Aperta,
Raneya.
▪▪ zespół Crouzona,
5. Śródoperacyjne uwidocznienie charakterystycznej wady
▪▪ zespół Saethre-Chotzena,
dla operowanej kraniosynostozy.
▪▪ zespół Pfeiffera
6. Suturektomia odpowiednich szwów czaszkowych np.
w przypadku kraniosynostozy strzałkowej obustronne
Przygotowanie pielęgniarki
suturektomie wieńcowe oraz węgłowe.
operacyjnej do zabiegu
7. Wykonanie kraniotomii, często obustronnej – powoduje
neurochirurgicznego – kraniosynostozy
to odpowiednie wymodelowanie czaszki.
8. Nacięcia odpowiednich kości np. w kraniosynostozie
1. Przygotowanie zestawu do kraniotomii. Zawiera: nasadka 3
strzałkowej będzie to nacięcie kości ciemieniowych.
szt., picek 2 szt, pęseta chirurgiczna duża 2 szt., pęseta chi9. Połączenie rozciętych kości bioresorbowalnymi szwami
rurgiczna mała 2 szt., pęseta anatomiczna 2 szt., pęseta z ząbbądź płytkami.
kami 2 szt., podważka 1 szt., hak trzyzębny 1 szt., rozwórka
10. Zastosowanie hemostaza pełnej np. TachoSil.
mała 2 szt., haki farabefy 2 szt., uchwyty do piłki neurochi11. Założenie szwów warstwowych powłok [1, 2].
rurgicznej 2 szt., piłka neurochirurgiczna 2 szt., prowadnica
neurochirurgiczna 1 szt., ssak duży 7 szt., kocher 5 szt., keriBibliografia:
son 5 szt., miska mała 1 szt., kieliszek 1 szt., raspator neu1. Larysz D., Ocena wyników leczenia izolowanych kraniosynostoz u dzieci; Katowice 2013, s. 7-23, 33-48,66-67.
rochirurgiczny 1 szt., luer wąsacz 1 szt., luer 1 szt., zapinka
2. Lucke- Wunderle G., Debrand- Passard A., Pielęgniarstwo
backhaus 8 szt., imadło długie 2 szt., imadło krótkie 4 szt.,
operacyjne s. 2-23, 684,685.
kocher duży do mycia 1 szt., kuweta 1 szt., pean krzywy długi
3. Galm A., Craniosynostosis: A Guide for Parents Understanding
4 szt., pean krzywy mały 7 szt., pean prosty 6 szt., pean prosty
Your Child's Diagnosis and Finding the Right Treatment
gruby 1 szt., nożyczki do nitek 1 szt., nożyczki dla asysty 1
Providers. 2013.
szt., nożyczki preparacyjne 4 szt., pancz prosty 3 szt., pancz
4. Larysz D., Olejarczyk J., Kraniosynostoza. Przewodnik dla
do przodu 2 szt, pancz do tyłu 2 szt.
rodziców; Katowice 2017 http://www.kranio.pl/upload/201710/
2. Skompletowanie dodatkowych materiałów niezbędKraniosynostoza_Przewodnik_dla_rodzicow_wersja_ online.
nych do zabiegu m.in.: zestaw streylnych obłożeń stolipdf Pobrano: 05.02.2019.
ków na narzędzia operacyjne, pakiet sterylnych obłożeń
5. Laskowska-Ziętek A., Misiuk-Hojło M., Przedwczesne zarośpacjenta, fartuchów operacyjnych, rękawiczek jałowych,
nięcie szwów czaszkowych – aspekty okulistyczne i stomatolododatkowe obłożenia w razie skażenia pola operacyjnego
giczne Dental and Medical Problems 2007, 44, 2, s. 242–246.
3. Przygotowanie drilla – różyczki 6 mm, 1 mm, kraniotomu.
6. Burokas L., MS, APN, CPNP/CCNS, Craniosynostosis:
4. Przygotowanie sterylnych materiałów – gaziki 7,5×7,5×60
Caring for Infants and Their Families. Craniosynostosis
szt., chusty małe 2 szt., watki neurochirurgiczne duże 10
CriticalCareNurse Vol 33, No. 4; 10, 2013 s. 39-49.
szt,, ssaki, opatrunki.
5. Przygotowanie materiału szewnego: Polysorb 2/0,
Polysorb 4/0, Ti-Cron 0.
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Zamykanie ran powięzi według techniki short-stitch
mgr Dorota Wyrzykowska
1839 roku w Niemczech powstała firma B.Braun i od
W tego
czasu nieprzerwanie zaopatruje rynek medyczny

w materiał szewny, który jest niezbędny do wykonania każdej
operacji, niezależnie czy to metodą klasyczną czy minimalnie
inwazyjną. Niespełna pół wieku później, w Stanach
Zjednoczonych Robert Johnson zainspirowany odkryciem
„ojca antyseptyki” – Josepha Listnera i jego wieloletnim
doświadczeniem w stosowaniu kwasu karbolowego, wraz
z braćmi Jamesem i Eduardem zakładają rodzinną firmę –
Johnson & Johnson, która rozpoczyna produkcję opatrunków
i nici chirurgicznych, dezynfekowanych kwasem karbolowym.
Z biegiem lat i rozwojem medycyny pojawiają się kolejni
dostawcy swoich materiałów szewnych m.in. Medtronic
i Peters. Blisko dwieście lat wzajemnego konkurowania
o prymat na rynku i wprowadzania innowacji, doprowadziło
do zapewnienia personelowi operacyjnemu dostęp do nowoczesnych produktów szewnych wykorzystywanych do zbliżania różnych tkanek.
Szew pojedynczy
Chirurdzy przez dekady poszukiwali techniki i metody,
która zapobiegnie największym powikłaniom gojącej się rany,

czyli zakażeniom, rozejściu się rany i w konsekwencji wystąpieniu przepukliny pooperacyjnej. Należy podkreślić, że przeciwnikiem w tej nierównej walce są właściwości tkanek, które
z biegiem lat tracą swoją wytrzymałość i elastyczność na skutek
upośledzenia struktury kolagenu oraz zmian zachodzących
w funkcjonowaniu organizmu (procesy degeneracyjne tkanek
związane z wiekiem),w wyniku których dochodzi do wzrostu
ciśnienia śródbrzusznego wywołanego np. zaparciami, które
związane z generowaniem napięcia tłoczni brzusznej.
Zgodnie z zasadami „starej szkoły”, chirurdzy skupiali
swoją uwagę na powszechnym stosowaniu szwu pojedynczego
w technice szycia powłok, zakładanego bardzo starannie,
każdy był pojedynczo dociskany i zawiązywany. Za najważniejszy był uważany pierwszy, rozpoczynający daną warstwę
i ostatni ją kończący, odpowiedzialne za zapobieganie wyżej
wymienionym powikłaniom. Do szwu ciągłego podchodzono
bardzo sceptycznie a czasem wręcz z lekką drwiną argumentując, że jest fastrygą wykonaną w pośpiechu i niestarannie.
Wielu klinicystów przeciwstawiało się tej tezie w oparciu o swoje obserwacje i doświadczenie twierdząc, że szew
pojedynczy zwiększa niedokrwienie okolicznych tkanek, tym
samym pogarsza warunki gojenia rany, wpływa na wzrost
ilości materiału obcego (węzły) i wzrost ilości powikłań.
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Zgodnie z założeniami starej szkoły, stosowanym materiałem szewnym powinna być nić chirurgiczna niewchłaniana,
często pochodzenia naturalnego. Z tym wiązało się niebezpieczeństwo powstania powikłań, tj. przepuklina pooperacyjna,
podtrzymywanie latentnej infekcji (tworzenie biofilmu),
zmniejszenie ilości dobrego kolagenu – typu I.
Te wieloletnie obserwacje i badania spowodowały, że chirurdzy drobnymi krokami zaczęli poszukiwać nowych rozwiązań, technik szycia i rodzaju materiału zbliżającego tkanki.
W swoich założeniach uwzględnili rodzaj cięcia chirurgicznego, na który miały wpływ m.in. rodzaj operacji, parametry
chorego i jednostka chorobowa. Sprzeciwili się starej szkole
krytycznie odnoszącej się do szycia szwem ciągłym, zalety
którego dostrzeżono w procesie gojenia rany pooperacyjnej.
Szew ciągły
Opracowano nową, współczesną metodę zamykania
powłok short-stitch (ew. small bites),czyli metodę małych
kroków, której założenia zaczerpnięto z hafciarstwa i dzięki
której można zastosować szew ciągły.
Zauważono, że:
▪▪ szew ciągły równo rozkłada napięcie na długości całego
szwu,
▪▪ nie daje niedokrwienia,
▪▪ jest skuteczny tylko przy zastosowaniu prawidłowej
techniki szycia,
▪▪ dostosowuje się do ruchomości jamy brzusznej,
▪▪ daje znacząco mniej powikłań.

W procesie obserwacji gojenia rany zauważono, że jedyną
bezpieczną metodą wytworzenia trwałego zrostu jest, wycofanie nici niewchłanianych trwale podtrzymujących tkanki
i zastąpienie ich długowchłaniajacym się szwem monofilamentnym. Z tego też powodu obserwuje się tendencję do
wycofywania pętli, będącej szwem podwójnym, pozostawiającym więcej ciała obcego na całej długości cięcia chirurgicznego, co zwiększa ryzyko niedokrwienia zbliżanych brzegów
rany i tym samym wydłuża czas gojenia rany.
Ze względu na brak dostatecznych dowodów na skuteczność działania szwów antyewentrayjnych, one również są
wycofywane z powszechnego stosowania.
Dużo uwagi poświęca się właściwościom antybakteryjnym triklosanu (zapobiega powstawaniu biofilmu wzdłuż
implantu, jakim jest szew chirurgiczny), który powleka nici
chirurgiczne o właściwościach antybakteryjnych. Do zbliżania tkanek takim szwem kwalifikowane są przede wszystkim
rany czyste i czyste – skażone, gdyż nie ma dowodów na skuteczność działania antyseptyku w granicach ran skażonych
i brudnych.
Na proces prawidłowego gojenia rany ma wpływ wiele
czynników. Wśród najważniejszych wymienia się właściwości tkanek, rodzaj operacji, technikę szycia, rodzaj materiału
szewnego ale również bezwzględne, stosowanie się zespołu
operacyjnego do zasady aseptycznego postępowania w czasie
całej procedury chirurgicznej. Drobny szczegół lub niedopatrzenie może skutkować bardzo przykrymi konsekwencjami
dla pacjenta, kiedy nawet niewielkie cięcie chirurgiczne staje
się powodem uciążliwego i długotrwałego leczenia powi-

Nietrzymanie moczu (inkontynecja) problem nie
tylko kobiecy – poprawa jakości życia i rola
edukacyjna pielęgniarki (cz. 2)
mgr MARIA BUGIEL
pielęgniarka rehabilitacji neurologicznej
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Opieka pielęgniarska

Ryc. Schemat techniki „small bites”. Skala 3:1

Zgodnie z powyższym schematem zaleca się szycie jedynie
powięzi, szwem ciągłym pojedynczą nicią monofilamentową,
odpowiednio długą (150 cm) i posiadającą maksymalnie przedłużony czas wchłaniania. Istotne jest aby grubość nici, zgodnie z Amerykańską Skalą Grubości wynosiła 2/0 lub 0 i była
zatopiona na igle HR26 lub HR30. Należy zachować odległość
między szwami w stosunku 4:1, zaś odległość od brzegów rany
5-8mm (zbyt wąski margines skutkuje rozerwaniem tkanek,
zbyt szeroki daje niedokrwienie). W czasie szycia zaleca się
przestrzeganie zasady przekładania szwu, co ma zapobiegać
jego pękaniu i zwiększać szansę na wytworzenie trwałego
zrostu. Dopuszczalne jest jego okresowe (co 4 cm) blokowanie
samozaciskającym się węzłem Aberdeen.
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kłań. Wpływa to na przedłużenie pobytu pacjenta w szpitalu,
wydłuża czas powrotu do samodzielnego funkcjonowania,
wymusza długie zwolnienie i skutkuje znacznym wzrostem
kosztów leczenia.

Specyfika podejmowanych działań pielęgniarskich uzależniona jest przede wszystkim od stopnia samodzielności
pacjenta w zaspokajaniu potrzeb życiowych, stanu czynnościowego i psychicznego. Pacjenci znajdujący się w placówkach opieki długoterminowej to bardzo często osoby
starsze chorujące jednocześnie na wiele schorzeń przewle-

Ważnymi zasadami o których należy przypomnieć choremu są: przed pobraniem badania pacjent powinien
umyć dokładnie okolice krocza i cewki moczowej, mocz
powinien być pobrany z tzw. środkowego strumienia
tzn. po oddaniu pierwszej porcji moczu do toalety, przy
badaniu bakteriologicznym (posiew) niezbędne jest
jałowe naczynie.
kłych z różnym deficytem czynnościowym w zakresie funkcjonowania psychicznego czy fizycznego. Są to także pacjenci

ze schorzeniami neurologicznymi, nowotworowymi, których
stan zdrowia nie pozwala na samodzielną egzystencję. Nie
można zapomnieć, że sytuacja występowania inkontynecji
jest sprawą bardzo intymną, wstydliwą i wprawiającą niejednokrotnie pacjenta w zakłopotanie. Dlatego też ważne jest
aby przypadku opieki sprawowanej wobec chorych oprócz
profesjonalizmu w podjętych interwencjach pielęgniarskich
wyraźnie zaznaczały się elementy właściwej postawy zawodowej; empatii serdeczności i zrozumienia.
Wskazówki pielęgnacyjno-opiekuńcze
1. Dokładna ocena stanu biopsychospołecznego pacjenta
oraz wywiad w kierunku nietrzymania moczu oraz
wywiad w kierunku problemu nietrzymania moczu
(częstotliwość, nasilenie, sytuacje sprzyjające, stany chorobowe, aktualne leczenie). Informacje zdobywamy nie
tylko z dokumentacji, ale i od samego pacjenta lub jego
rodziny/opiekunów. Na podstawie zebranych danych
pielęgniarka jest w stanie określić deficyt w zakresie
15

samoopieki i samopielęgnacji, poznaje także nastawienie pacjenta do problemu nietrzymania moczu, motywacje do jego rozwiązania, jak i możliwości współpracy.
2. Przygotowanie pacjenta do badań diagnostycznych
i laboratoryjnych – na zlecenie lekarza pielęgniarka
pobiera krew do badań laboratoryjnych (mocznik, kreatynina, glukoza), pobiera mocz do badania ogólnego,
na posiew. W przypadku gdy pacjent jest w stanie samodzielnie przygotować próbkę moczu do badań, ważne
jest poinformowanie go o właściwym jej pobraniu.
Ważnymi zasadami o których należy przypomnieć choremu są: przed pobraniem badania pacjent powinien
umyć dokładnie okolice krocza i cewki moczowej, mocz
powinien być pobrany z tzw. środkowego strumienia
tzn. po oddaniu pierwszej porcji moczu do toalety,
przy badaniu bakteriologicznym (posiew) niezbędne
jest jałowe naczynie. Każda próbka moczu powinny
być jak najszybciej dostarczona do laboratorium,
a jeżeli istnieje konieczność jej przechowania powinna
być umieszczona w chłodnej temperaturze (8-10ºC)
ze względu na szybkie namnażanie się bakteri i możliwość zafałszowania wyniku. Niekiedy wykonuje się
tzw. dobową zbiórkę moczu. Przy tym badaniu należy
pamietać, iż pierwszą poranną porcję moczu oddaje się
do toalety, natomiast każdą kolejna powinna być oddawana do specjalnie przygotowanego czystego naczynia.
3. Dbanie o własciwą higienę osobistą pacjenta ze zwróceniem szczególnej uwagi na okolice intymne – w przypadku
pacjentów samodzielnych należy poinstruować o zasadach
obowiązujących podczas toalety narządów moczowo
-płciowych w przypadku kobiet jak i u mężczyzn.
4. Stosowanie środków chłonących mocz – bogata
oferta rynkowa znacznie ułatwia utrzymanie higieny.
W zależności od nasilenia dolegliwości można dobrać
odpowiednie produkty wykonane z nowoczesnych
materiałów o dużej chłonnności. Materiały te nie tylko
absorbują mocz, ale także redukują nieprzyjemny

postępowania. Na podstawie aktualnych
badań nie można jednoznacznie stwierdzić, czy trening pęcherza może zapobiec
rozwojowi NTM. Trening pęcherza w połączeniu z lekami antymuskarynowymi nie
daje większej poprawy NTM.

zapach. Są idealnie dopasowane i bardzo często pokryte
specjalną włókniną, która dodatkowo ogranicza wchłonięty mocz od skóry. Spośród materiałów chłonnych
możemy zastosować:
▪▪ pieluchomajtki – stosowane u pacjentów z bardzo nasilonym nietrzymaniem moczu, u osób unieruchomionych. Dostępne są w 6 rozmiarach, dla osób mających
bardzo wrażliwą przesuszoną skórę ze skłonnością do
podrażnień przewidziane są tzw. pieluchomajtki oddychające. Różnią się tym ze zamiast folii ochronnej majaa
specjalny laminat przepuszczający powietrze;
▪▪ pieluchy anatomiczne – stosowane są u osób sprawnych
ruchowo z dużym lub średnim nietrzymaniem moczu
prowadzący aktywny tryb życia. Dostępne są w różnych
rozmiarach i różnym stopniu absorpcji, nawet do 1800
ml. Stosuje się je ze specjalnymi majtkami, które utrzymują pieluchę w jednym miejscu;
▪▪ wkłady anatomiczne (urologiczne) – stosowane u osób
aktywnych ze średnim lub niewielkim stopniem nietrzymania moczu. Maksymalna chłonność wkładu to
500 ml dostępne są w w różnym kształcie anatomicznym, dla kobiet wkład mini przypomina cienką podpaskę, dla mężczyzn kieszonki. Niwelują także nieprzyjemny zapach;
▪▪ majtki chłonne – są znacznie cieńsze od pieluchomajtek, pochniają do 100 ml moczu, przepuszczają powietrze, zakładane w taki sam sposób jak bielizna, aktualnie
dostępne w dwóch rozmiarach.
Inne materiały pomocnicze
Należą do nich cewniki urologiczne silikonowe i lateksowe, do nowości zaliczamy cewniki które można stosować bez żelu. Cewniki są w różnych rozmiarach i rodzajach.
Najczęsciej spotykane cewniki to cewnik Foleya stosowany do
długotrwałego cewnikowania posiadający balonik uszczelniający przed wysunieciem się z pęcherza (wypełnienie balonika
jedynie wodą do wstrzykiwań), cewnik Couvelaira, często stosowany w przypadku krwiomoczu, gdyż dzięki swojej budowie pozwala na odpływ moczu ze skrzepami krwi, cewniki
Nelatona, Tiemanna znajdujące zastoswanie w przypadku
powiększonego gruczołu krokowego.
W przypadku nietrzymania moczu cewnikowanie tzw.
na stałe jest ostatecznością np. u osób unieruchomionych
z odleżynami. Inną grupę cewniki zewnętrzne (uridony)
z taśmą samoprzylepną mocującą cewnik. Są to jednoczę-
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Trening mięśni dna miednicy (PFMT)
Ćwiczenia mięśni dna miednicy wpływają na poprawę zamknięcia oraz stabilizacji cewki moczowej. Rekomendowane
jest stosowanie ćwiczeń mięśni dna miednicy u kobiet z wysiłkowym i mieszanym
nietrzymaniem moczu przez minimum
3 miesiące. Większa intensywność ćwiczeń, nadzór specjalisty, stosowanie
technik biofeedback oraz dodatkowa
elektrostymulacja zwiększają skuteczność
treningu. Lepsze efekty ćwiczeń obserWskaźnik kontynencji (%) – lek antymuskarynowy vs placebo (połączone wyniki badań randomizowanych na
podstawie: Shamliyan T., Wyman J., Kane RL.: Nonsurgical treatments for urinary incontinence in adult women:wowano u pacjentek z wysiłkowym NTM
diagnosis and comparative effectiveness)
niż w grupie z mieszanym NTM. Istnieją
sprzeczne dowody, czy PFMT przyspiesza
sciowe, przezroczyste, cewniki wykonane z lateksu medyczrekonwalescencję trzymania moczu po radykalnej prostateknego w róznych rozmiarach do 24 godzinnego stosowania.
tomii. Jednakże Europejskie Towarzystwo Urologiczne zaleca
Cewniki te są specjalnie zakończone co umożliwia ich podłąinstruktaż PFMT u pacjentów kwalifikowanych do prostatekczenie do worka zbiórki moczu, z którym tworzą kompletny
tomii radykalnej.
system.
Stymulacja elektryczna i magnetyczna
Modyfikacja farmakoterapii
Skuteczność elektrostymulacji z zastosowaniem elektrod
powierzchniowych (dopochwowe, skórne) nie jest jednoAnaliza badań dotyczących wpływu stosowanych leków na
znacznie dowiedziona ze względu na niską jakość przeprowystąpienie NTM lub jego nasilenie wykazała, iż stosowanie
wadzonych badań. Nie jest zalecana jako jedyne leczenie bez
alfa–adrenolityków w leczeniu nadciśnienia u kobiet zwiększa
terapii uzupełniającej w przypadku wysiłkowego nietrzymaryzyko NTM w porównaniu z grupą kontrolną. Podobnie nienia moczu. Natomiast rekomendowana jest jako uzupełnienie
korzystny wpływ na trzymanie moczu obserwowano u pacjenterapii behawioralnej (trening pęcherza, biofeedback) w przytów stosujących benzodiazepiny oraz selektywne inhibitory
padku nietrzymania moczu z parciami.
zwrotnego wychwytu serotoniny. W przypadku leków diureElektrostymulacja tylnego nerwu piszczelowego (postetycznych nie wykazano zwiększenia częstości NTM, a jedyrior tibial nerve stimulation – PTNS), powodująca stymulację
nie zwiększenie częstości mikcji. Badania z zastosowaniem
krzyżowego ośrodka mikcji, wykazuje korzystny wpływ w przyskoniugowanych estrogenów końskich w hormonalnej terapii
padku naglącego nietrzymania moczu. Poprawę zaobserwowano
zastępczej wykazały wyższe ryzyko wystąpienia lub pogoru pacjentek po niepowodzeniu terapii lekami antymuskarynoszenia NTM w porównaniu z grupą przyjmującą placebo.
wymi, leczenie to jednak nie eliminowało całkowicie dolegliwoZalecane jest wyeliminowanie lub zmiana leków, których
ści. W przypadku mężczyzn nie ma wystarczających dowodów
działaniem niepożądanym może być nietrzymanie moczu.
odnośnie skuteczności tego rodzaju leczenia.
Na podstawie dotychczas przeprowadzonych badań z ranLeczenie zaburzeń perystaltyki przewodu pokarmowego
domizacją nie wykazano istotnej poprawy trzymania moczu
Wykazano zmniejszenie częstości występowania NTM
po zastosowaniu stymulacji magnetycznej (m.in. urządzeu osób w wieku podeszłym, u których zapobiegano wystęniami Pulsagen, NeoControl Chair).
powaniu zaparć.
Ograniczenie przyjmowanych płynów, kofeiny
W przeprowadzonych badaniach z randomizacją nie ustalono jednoznacznie, czy modyfikacja podaży płynów wpływa
na poprawę NTM. Natomiast w przypadku ograniczenia spożycia kofeiny nie obserwowano poprawy NTM. Stwierdzono
jedynie zmniejszenie incydentów parć naglących oraz częstości mikcji.
Trening pęcherza
Trening pęcherza moczowego może być zalecany jako
leczenie pierwszego rzutu, jednakże nie ma ustalonych jednolitych wytycznych odnośnie najbardziej skutecznego schematu
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Postępowanie pooperacyjne
We wczesnym okresie pooperacyjnym osoba z przeszczepionym sercem przebywa na oddziale intensywnej terapii,
w warunkach izolacji zmierzających do zapewnienia sterylności i uniknięcia infekcji, bardzo niebezpiecznych dla pacjenta
o odporności zmniejszonej wskutek leczenia immunosupresyjnego. Okres izolacji trwa różnie długo, zależnie od postępów zdrowienia. Gdy pacjent staje się niezależny od aparatury
medycznej dawki leków immunosupresyjnych są mniejsze,
a samopoczucie się poprawia, zostaje przeniesiony na oddział
pooperacyjny przeznaczony dla osób z przeszczepionym
sercem. Jest to oddział szczególnie zabezpieczony przed
infekcją. Całość pobytu wynosi około 3-4 tygodni i zależy od
indywidualnych problemów zdrowotnych. W czasie pobytu
pacjenci poddawani są fizykoterapii, aby odzyskać sprawność
fizyczną. Kolejne hospitalizacje wiążą się z badaniami kontrolnymi. W okresie półrocznym następuje zrastanie mostka
dlatego należy unikać większości wysiłków fizycznych. Dalsza
opieka sprawowana jest przez lekarza kardiologa w miejscu
zamieszkania i konsultowana z poradnią transplantacyjną
kliniki.
Czym jest CPB – krążenie pozaustrojowe

Od Serca dla serca – znaczenie transplantacji
w medycynie (cz. 2)
mgr MARIA BUGIEL

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

o stwierdzeniu śmierci pnia mózgu funkcje organizmu
dawcy są sztucznie podtrzymywane za pomocą aparatury medycznej do momentu pobrania narządów. Po pobraniu
serca istnieje ściśle określony czas do jego wszczepienia. Jest
to tzw. czas zimnego niedokrwienia, trwający od chwili pobrania serca dawcy do wszczepienia do klatki piersiowej biorcy,
który nie powinien przekraczać 4-6 godzin. Pobrane serce jest
transportowane do kliniki wykonującej transplantacje, gdzie
czeka przygotowany do operacji biorca serca.
Organizujący akcje koordynatorzy zespołów transplantacyjnych korzystają najczęściej ze współpracy z lotnictwem
wojskowymi policją, gdyż jedynie sprawna organizacja akcji
umożliwia uzyskanie dobrych wyników. Geograficzna bliskość
instytucji zgłaszająca dawcę i kliniki transplantologii bardzo
ułatwia koordynację akcji. Podczas operacji przeszczepiania

P
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serca własne serce chorego zostaje usunięte, a w jego miejsce
zostaje wszczepione serce pobrane od dawcy.
Operacja wykonywania jest w krążeniu pozaustrojowym.
Aby dokonać wymiany serca, trzeba otworzyć klatkę piersiową
(sternotomia pośrodkowa), podłączyć krążenie pozaustrojowe
i schłodzić ciało biorcy. Następnie usuwa się chore serce, pozostawiając fragmenty tylnej części przedsionków serca. Z nimi łączy się
przedsionki wszczepianego serca oraz zespala aortę, tętnice płucną
oraz żyłę główną górna i dolną i łączy wszystkie naczynia krwionośne. Dalszym krokiem jest odłączenie krążenia pozaustrojowego oraz założenie szwów mostka oraz zeszycie warstw skóry.
Przeszczepione serce jest odnerwione, dlatego w przyszłości
pacjent nie będzie odczuwał bólu serca, a jego doznania ze strony
tego organu będą zmienione. Operacja trwa przeciętnie około
5 godzin, w przypadku komplikacji znacznie dłużej.

W czasie zabiegu transplantacji serca istotną rolę spełnia funkcja krążenia pozaustrojowego. Pierwsze doniesienia
dotyczącego krążenia pozaustrojowego pochodzą z 1812 roku,
kiedy zaczęto myśleć o możliwości wspomagania krążenia
krwi. Pierwszym problemem, jaki starano się rozwiązać, było
sztuczne natlenianie krwi. Udało się to osiągnąć w roku 1910,
kiedy został stworzony pierwszy oksygenator dyskowy.
Przełom nastąpił w 1915 roku, kiedy odkryta została
heparyna, co dało realne szanse na prowadzenie krążenia
pozaustrojowego. 1934 rok był początkiem nowoczesnej
techniki perfuzji, to wtedy została wynaleziona rolkowa
pompa perystaltyczna stanowiąca element pompujący krew.
Z kolei w 1950 roku skonstruowano pierwszy oksygenator
spieniający z elementami odpieniającymi. Najważniejszą datą
w historii krążenia pozaustrojowego zostanie rok 1954. To
wtedy udało się przeprowadzić pierwszy, zakończony sukcesem w postaci przeżycia pacjenta, zabieg z zastosowaniem
pełnego krążenia pozaustrojowego. Krążenie pozaustrojowe
jest systemem, który podłączony do układu krążenia pacjenta,
zastępuje czasowo pracę serca oraz płuc za pomocą pompy
mechanicznej oraz oksygenatora. Wykorzystywane jest w operacjach na otwartym sercu, transplantacjach serca, niektórych
operacjach naprawczych aorty, w operacjach pomostowania
aortalno-wieńcowego. Ponadto znalazło zastosowanie w operacjach transplantacji wątroby oraz jako metoda mechanicznego wspomagania w krytycznej niewydolności serca.
Idea krążenia pozaustrojowego (CBP – cardiopulmonary
bypass) jest prosta:
▪▪ Skierować do oksygenatora całą krew żylną spływającą
w kierunku serca żyłami głównymi.
▪▪ Doprowadzić do wymiany gazowej w oksygenatorze (odebrać dwutlenek węgla oraz utlenować hemoglobinę).
▪▪ Odprowadzić utlenowaną krew do układu tętniczego.
Złożoność krążenia pozaustrojowego wynika z faktu że
krew pompowana silikonowymi drenami pozbawionymi
śródbłonka naczyniowego uwalnia zawarte w jej elemen-

tach upostaciowanych (erytrocytach, leukocytach, pytkach)
mediatory szeregu ostrych i przewlekłych reakcji biochemicznych i immunologicznie które tradycyjnie można uznać
za chorobowe. W trakcie CBP krew spływająca ze ssaków
do zbiornika kardiotomijnego jest zmieszana z powietrzem
oraz fragmentami tkankowymi z pola operacyjnego. Mimo
że zadaniem filtrów jest blokowanie możliwości dostania się
tego materiału zatorowego z powrotem do układu tętniczego,
to jednak nigdy nie można wykluczyć wzajemnych interakcji uszkodzonego materiału biologicznego i krwi. Całkowite
wstrzymanie krążenia, wstrzymanie wentylacji płucnej, brak
przepływu płucnego, zahamowanie przepływu w układzie
wieńcowym, podanie roztworu kardioplegii (o wysokim stężeniu jonów potasu do układu krążenia wieńcowego), zmieniony charakter przepływu tkankowego oraz narządowego,
ogólnoustrojowa heparynizacja krwi oraz ekspozycja wsierdzia oraz śródbłonka naczyniowego dopełniają całości obrazu
zmian tworzącego katalog potencjalnych zagrożeń potencjalnych czynników ryzyka.
Wyjątkowość operacji kardiochirurgicznej wynika również z faktu z w trakcie krążenia pozaustrojowego to nie organizm, lecz zespół kardiochirurgiczny decyduje o: wielkości
przepływu systemowego (niskie wartości przepływu stosowane w głębokiej hipotermii umożliwiają krótkotrwałe przerwanie lub wydatne zmniejszenie przepływu zapewniające
lepszą ekspozycję pola operacyjnego lub tez wymianę oksygenatora w czasie jego awarii.
Układ stosowany do prowadzenia krążenia pozaustrojowego zwany płuco sercem lub po prostu pompą czy maszyną,
pomimo zastosowania technologicznego nie jest dla organizmu człowieka obojętny. Szkody jakie powoduje włączenie
płucoserca do żywego organizmu i jego funkcjonowanie jako
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integralnej składowej człowieka na czas korekcji, trzeba traktować jako koszt operacji kardiochirurgicznej. Powszechnie
uważa się, iż stan w jakim znajduje się organizm po zastosowaniu techniki krążenia pozaustrojowego można utożsamiać
z ogólnoustrojową reakcją zapalną. Jeśli obserwowane reakcje
mają charakter nasilony to można mówić o zespole perfuzyjnym przejawiającym się:
▪▪ Zwiększoną przepuszczalnością śródbłonka naczyniowego
▪▪ Przedostaniem się osocza poza łożysko naczyniowe
▪▪ Zwiększoną zawartością płynu w tkance śródmiąższowej
▪▪ Podwyższoną leukocytozą
▪▪ Gorączką
▪▪ Skurczem naczyń krążenia obwodowego
▪▪ Rozpadem erytrocytów
▪▪ Skaza krwotoczną
▪▪ Podwyższonym poziomem trombiny przez aktywację
wysoce specyficznych aktywowanych przez proteazę
płytkowych i śródbłonkowych ma działanie proagragacyjne i prozapalne.
Szereg badań doświadczalnych i obserwacji klinicznych
pozwolił na identyfikację co najmniej 5 głównych czynników
sprawczych uogólnionej reakcji organizmu występujących
po zastosowaniu krążenia pozaustrojowego, a powszechnie
określanej skrótem SIRS (systematic inflammatory response
syndrom). Oto one:
1. Kontakt upostaciowionych elementów krwi z obcą
powierzchnią (dreny, ściany kaniul żylnych i tętniczych
zbiornika krwi oraz oksygenatora) pozbawioną ochronnego, fizjologicznego efektu komórek śródbłonka
naczyniowego.
2. Działanie sił fizycznych na strumień płynącej krwi
zgniatanie drenów przez rolki pompy zawirowania
strumienia krwi, siły tarcia oraz ujemne ciśnienie
w ssakach, turbulentny przepływ w kaniulach, nagłe
przyspieszenia i zwolnienia przepływu.
3. Kontakt komórek śródbłonka naczyniowego oraz wsierdzia z powietrzem w następstwie opróżnienia jam serca
lub naczyń z krwi i operowanie w warunkach zahamowania przepływu.
4. Obce składniki w krwi (elementy zatorowe, fibryna
zatory płytkowe i tkankowe).
5. rotamina, która podawana jest pod koniec CBP w celu
odwrócenia farmakologicznego działania heparyny na
układ krzepnięcia i normalizacji aktywowanego czasu
krzepnięcia.
Zmniejszenie powikłań
Istnieją przynajmniej teoretycznie możliwości zmniejszenia
powyższych niekorzystnych reakcji poprzez:
▪▪ Zmniejszenie powierzchni kontaktu krwi z obcymi
powierzchniami (skrócenie drenów, ograniczenie powierzchni styku w oksygenatorze).
▪▪ Skrócenie zabiegu i ograniczeniu odsysania z pola operacyjnego.
▪▪ Zablokowanie sprawności funkcjonalnej płytek, tak aby
nie tworzyły agregatów lub zatorów (podawanie prostaglandyn w trakcie CBP, powlekania powierzchni oksygenatora albuminami).
▪▪ Zastosowanie hemodilucji zmniejszającej zawartość
gamma-globulin, z których część w trakcie CBP ulega
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denaturacji pociągając za sobą rozpad lipoprotein, co
z kolei prowadzi do powstania zatorów tłuszczowych,
wzrostu lepkości krwi i sklejania erytrocytów.
▪▪ Filtrację leukocytarną zmniejszającą populację leukocytów w perfuzacie.
▪▪ Farmakologiczne uszczelnienie nabłonka śródnaczyniowego.
▪▪ Stosowanie aprotininy (inhibitor proteazowy), która blokuje prozapalny wpływ trombiny na komórka śródbłonka naczyniowego poprzez blokowanie receptora PARIA,
a także działa przeciw agregacyjnie na płytki krwi.
▪▪ Zminimalizowanie dawki protaminy.
▪▪ Pokrycie wnętrza drenów z heparyną i zastosowanie
pomp centryfugalnych zmniejsza aktywację białek.
Przebieg wczesnego i odległego
okresu pooperacyjnego
Po okresie oczekiwania, gdy zgłoszony zostanie dla chorego odpowiedni narząd jest on przygotowywany do operacji,
wykonywane są liczne badania podawane są leki początkowo
uspokajające potem znieczulające. Transplantacja stanowi
długą i wyczerpującą operację, po której biorca przebywa
w izolowanych, sterylnych warunkach intensywnej terapii.
Nawet po odzyskaniu przytomności sztuczne wentylowanie
oraz podawane leki umożliwiają jedynie częściowy kontakt
z otoczeniem.
Leczenie w oddziale intensywnej terapii mają na celu:
▪▪ ustabilizowanie stanu pacjenta,
▪▪ gładkie przejście od stanu znieczulenia ogólnego do wybudzenia,
▪▪ uzyskanie wydolnego oddechu własnego i bezpiecznej
ekstubacji (rozintubowanie),
▪▪ redukcję lub odstawienie dożylnych leków ino tropowych i antyarytmicznych,
▪▪ wdrożenie żywienia drogą przewodu pokarmowego,
▪▪ osiągniecie stanu pacjenta umożliwiającego przekazanie
pacjenta na zwykły oddział celem kontynowania rehabilitacji a następnie wypisanie pacjenta.
W bezpośrednim okresie pooperacyjnym stan pacjenta
może być wyjątkowo niestabilny. Funkcjonowanie wszystkich
układów jest podwójnie obciążone choroba podstawową,
ciężką operacją często z zastosowaniem krążenia pozaustrojowego. Zatem osiągniecie wyżej wymienionych celów może
przebiegać w ciągu kilku tygodni lub miesięcy.
Decyzję terapeutyczne w IT podejmuje się na podstawie danych o stanie pacjenta oraz danych z rozbudowanych
systemów monitorowania, samo monitorowanie jest często
wysoce agresywne czyli obciążone możliwością powikłań.
Nowoczesne systemy monitorowania dostarczają w czasie rzeczywistym dużej ilości danych liczbowych w formie wykresów
trendów i zestawień.
Monitorowanie układu krążenia obejmuje:
▪▪ Wykres krzywej EKG z 3 lub 5 odprowadzeń z analizą
zaburzeń rytmu analizą odcinka ST-T, możliwością zapisu zdarzeń krytycznych oraz częstością akcji HR.
▪▪ Bezpośredni pomiar ciśnienia tętniczego krwi z kaniuli
w tętnicy.
▪▪ Bezpośredni pomiar ciśnienia ośrodkowego ciśnienia
żylnego CVP (central venous pressure) z cewnika w żyle
głównej.

▪▪ Bezpośredni pomiar dodatkowych ciśnień z jam serca lub
tętnicy płucnej.
▪▪ Pomiar wysycenia hemoglobiny tlenem (SatO2) z podaniem
wskaźnika perfuzji obwodowej.
▪▪ Ocenę rzutu oraz pochodnych
hemodynamicznych. U najmniejszych dzieci wyjątkowo
stosuje cewnik Swana Ganza
i pomiary bezpośrednie. Częściej korzysta się oceny kardiochirurgicznej ale nie jest to
monitorowanie ciągle. Znana
od kilku lat metoda PICCO
wydaje się być przełomem
w dotychczas stosowanych
metodach ciągłej oceny układu krążenia. Wymaga cewnika
w żyle centralnej i cewnika do
termodylucji w tętnicy (termodylucja (termo- + łac. dilurere ‘spłukać, zmyć’) med.
metoda rozcieńczeniowa pomiaru przepływu krwi polegająca na użyciu płynu o określonej temperaturze,
niższej od temperatury krwi, i pomiarze rozchodzenia
się zimna od tego płynu dokonywanego poniżej miejsca
jego podania), a wiec elementom zakładanym pacjentom w przypadku dużych operacji kardiochirurgicznym. Aparat wykorzystując min metodę termodylucji
przez płucnej dostarcza informacji o rzucie serca (GEF
– global ejacton fraction) całkowita frakcja wyrzutowa
określenie zmienności objętości wyrzutowej SVV, ocenę przenikalności naczyń płucnych PVPI oraz objętości
krwi wewnątrz klatki piersiowej (ITBV). Interpretację
uzyskanych wyników ułatwia drzewo decyzyjne monitorowania hemodynamicznego i wolumetrycznego
sprawdzone w zastosowaniach klinicznych.
Monitorowanie układu oddechowego:
▪▪ Pomiar częstości oddechów z wykresem toru oddechowego ocenianej pomiarem impedancji z elektrod EKG
umieszczonej na klatce piersiowej.
▪▪ Ciągły pomiar stężenia O2 w gazach oddechowych.
▪▪ Ciągły pomiar stężenia CO2 w gazach wydychanych
z oceną wartości końcowo wydechowego stężenia CO2
– ETCO2 metodą strumienia bocznego lub czujnika
miedzy rurką intubacyjną i układem rur respiratora.
▪▪ SatO2 w formie wykresu i wartości liczbowej.
Nowoczesne respiratory dostarczają ponadto wielu mierzonych i obliczanych danych o oporach wentylacji, składowych
spirometrycznych oraz pracy oddechowej. Ocena funkcjonowania ośrodkowego układu nerwowego jest trudna do ciągłego monitorowania BIS analiza bispektralna zintegrowanych
sygnałów fal elektrycznych mózgu z 3 elektrod umieszczonych
na czole ma ograniczona wartość ze względu na prezentację jedynie całościowego i orientacyjnego współczynnika.
Nadzieje na przyszłość związane są z urządzeniami wykorzystującymi spektroskopię w bliskiej podczerwieni pozwalająca
na ciągłe monitorowanie wewnątrzmózgowego wysycenia
hemoglobiny tlenem jako istotnego elementu warunkującego
pracę mózgu. Ważnym mierzalnym parametrem jest ciągła

ocena temperatury skórnej i głębokiej w odbycie jako markera centralizacji krążenia i wstrząsu. Monitorowanie czynności nerek metabolizmu równowagi kwasowo– zasadowej,
wymiany gazowej ewentualnych cech infekcji wymagają
częstych badan laboratoryjnych. Zapewnienie odpowiedniej
diurezy często wymaga wsparcia diuretykami zazwyczaj furosemidem. Funkcja nerek diureza godzinowa jest dokładnym
wskaźnikiem perfuzji narządowej. Ważnym elementem strategii leczniczej jest podaż kalorii zapewniającą odpowiedniej
ilości kalorii energii w katabolicznym w okresie pooperacyjnym. Optymalnym rozwiązaniem jest podaż drogą przewodu pokarmowego. Jeśli nie jest to możliwe ani doustnie
ani przez sondę żołądkową włącza się żywienie pozajelitowe
(TPN – total paranteral nutrition). Priorytetem powinno być
dostarczenie energii w stopniu minimalizującym katabolizm.
Pacjent po operacji serca wymaga sedacji i leków przeciwbólowych. Głównym lekiem jest midazolum podawany we wlewie
ciągłym lub w bolusach ewentualnie luminal jeśli planowana
jest dłuższa terapia oddechowa. Podstawowymi lekami przeciwbólowymi są opioiody fentanyl lub morfina.
Zaletą fentanylu jest możliwość dopasowania dawki do
natężenia bólu i procedur bólogennych np. odsysania z rurki
intubacyjnej poprzez doraźne modyfikowanie dawek. Zaletą
morfiny jest wyraźna komponenta sedacyjna korzystna
u pacjentów w okresie pooperacyjnym szczególnej uwagi
wymaga faza przechodzenia na oddech własny. Preferowana
jest wtedy morfina uzupełniana odpowiednimi dawkami
midazolamu tak aby nie powodować negatywnego wpływu
na oddech własny pacjenta. W późniejszym okresie pooperacyjnym konieczne jest stosowanie leków przeciwbólowych
z grupy niesteroidowych przeciwzapalnych lub paracetamolu
do czasu dobrego tolerowania zabiegów fizykoterapii bez bólu
związanego z gojeniem się mostka po sternotomii.
Piśmiennictwo u autorki
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SURGICAL

OGRANICZ
DO MINIMUM
RYZYKO
ZAKAŻENIA
W TRAKCIE
PROCEDUR USG
OSŁONY NA SONDY
Osłona na sondę pokrywa głowicę USG
i zapewnia sterylną barierę przeciw wirusom
i płynom.
Zabezpieczenie w postaci bariery przed
wirusami i płynami nigdy nie miało bardziej
krytycznego znaczenia.

Opieka pielęgniarska nad pacjentem onkologicznym
leczonym radioterapią (cz. 2)

Jako Twój partner w zwalczaniu zakażeń,
Ecolab służy pomocą w czasie obecnego
kryzysu.
Rozumiemy, że zapewnienie właściwej
ochrony w postaci osłon w trakcie
procedur ultrasonograficznych może
stanowić niezbędną pomoc w zapewnieniu
bezpieczeństwa zarówno Tobie, jak i Twoim
pacjentom, a także podstawowemu
personelowi opieki zdrowotnej w czasie
pandemii COVID-19.

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

Istotną rolę w przygotowaniu chorego do napromieniań
spełnia fachowa, specjalistyczna opieka pielęgniarska.
Opieka nad chorym onkologicznym jest bardzo długa,
trudna i stawia wiele wyzwań. Pacjenci oczekują od pielęgniarki
nie tylko wykonywania zleceń związanych z planowanymi procedurami diagnostycznymi i leczniczymi, ale przede wszystkim
szeroko rozumianej opieki – obecności, rozmowy, wsparcia.
Duża wiedza i doświadczenie pielęgniarki, a jednocześnie jej
otwartość pozwalają empatycznie wysłuchać chorego. Jest to ta
szczególna, może niepowtarzalna chwila, kiedy chory potrzebuje osoby, której zawierzy, chce się wyżalić i nie wolno zawieść
jego zaufania. Obecność pielęgniarki, milczenie, dotyk – to
w zasadzie wszystko, czego chory człowiek oczekuje.
Opieka pielęgniarska dalsza polega na pobraniu materiału
do zleconych badań laboratoryjnych, przygotowanie chorego
do zaplanowanych badań diagnostycznych, przygotowanie
i podanie zleconych dawek leczenia farmakologicznego, przygotowania dietetycznego. Kluczowym elementem w przygotowaniu do radioterapii stanowi zapobieganie ubytkowi masy
ciała o więcej niż 10%.Ważne jest aby pacjenci w trakcie przygotowania do radioterapii nie tracili na wadze, spożywali
posiłki wtedy kiedy mają na nie ochotę i odczuwają głód, mieli
„pod ręką” ulubione przekąski, unikali zimnych lub gorących
napoi kwaśnych lub ostrych potraw, przyjmowali posiłki czę-

ZALECANE OSŁONY
FIRMY ECOLAB NA SONDY USG
Typy głowic stosowane w ultrasonografii:
PC1290EU
PC1292EU
PC1308EU
APC1290
APC1292
PC1289EU
PC1290EU
PC1292EU
APC1290
APC1292
Zapewniamy Ci pomoc w ograniczeniu do minimum
ryzyka zakażenia oraz ochronie pacjentów i pracowników
opieki zdrowotnej.

ZASTOSOWANIE ULTRASONOGRAFII W PANDEMII COVID-19 jest najłatwiejszym
sposobem przy segregacji pacjentów potencjalnie zarażonych.
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI, ABY UZYSKAĆ BLIŻSZE INFORMACJE ORAZ WSPARCIE:
tel.: 501 332 307, e-mail: Zbigniew.Pazdzior@ecolab.com
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ściej ale w małych ilościach. W czasie trwania radioterapii
obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów. Palenie
tytoniu powoduje obniżenie stężenia tlenu we krwi, co jest
bezpośrednią przyczyną spadku efektywności leczenia.[8]
Opieka pielęgniarska bliższa wiąże się z bezpośrednim
przygotowaniem do radioterapii.
W czasie ustalania metody i okolicy naświetlania, nanoszone zostają oznaczenia, które należy chronić, ponieważ
pełnią istotną rolę w leczeniu, gdyż za ich pomocą kierowane
są w wyznaczone miejsce wiązki terapeutyczne promieni X.
Ważnym elementem jest przygotowanie psychiczne
i fizyczne pacjenta. Zaspokojenie potrzeby bezpieczeństwa
i umacniania mechanizmów skutecznego radzenia z chorobą,
mają istotne znaczenie dla rozwoju stanu zdrowia i przebiegu
leczenia. Wzbudzanie i podtrzymywanie nadziei, sprawia że
nadzieja potrafi uruchomić ogromne zasoby energii, które
służą walce z chorobą i wpływają na podejmowanie i umacnianie mechanizmów radzenia w sytuacji trudnej.[9]
Chory oczekuje od pielęgniarki zainteresowania swoją
osobą i problemami, nie jest łatwo pacjentowi otworzyć się
przed personelem, który cierpi na brak akceptacji własnej choroby, przeżywa smutek, strach, gniew, złość. Pacjent musi mieć
poczucie, że zawsze może przyjść do pielęgniarki ze swoimi
problemami, liczyć na jej pomoc, cierpliwość i zrozumienie.
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Pielęgniarka w kontakcie z chorym
musi mieć czas, aby wysłuchać jego
niepokojów i żalów. Musi traktować chorego w sposób indywidualny
szanując jego autonomię i prawo
decydowania o sobie. Pielęgniarka
musi pamiętać, że każdy pacjent
jest indywidualnością, jest jedyny
w swoim rodzaju. Każdy pacjent inaczej odczuwa swoją chorobę, cierpienie, ból i świadomość zbliżającej
się śmierci. Sprawowanie opieki nad
pacjentem z chorobą nowotworową
wymaga od pielęgniarki przygotowania merytorycznego, empatii i wrażliwość na pacjenta.
Przygotowanie fizyczne wiąże się
z wyjaśnieniem o możliwości pojawienia się skutków ubocznych wczesnych,
które pojawiają się w czasie trwania
radioterapii i mogą trwać do trzech
miesięcy po jej zakończeniu.
Powikłania późne mogą pojawić
się po wielu miesiącach lub latach po
zakończeniu leczenia.
Warunkiem dobrej i skutecznej
relacji między pielęgniarką a pacjentem jest rzetelny przepływ informacji.
Dobra i właściwa komunikacja
nie jest łatwa i wymaga dużego profesjonalizmu zawodowego. Informacja
powinna być przekazana w odpowiednim czasie, bez pośpiechu,
w sposób prosty, dostosowana do Bronchofiberoskopia (BF)
wiedzy i poziomu pacjenta. Ton głosu
powinien być dopasowany do każdego chorego indywidualnie, powinny być stworzone odpowiednie warunki przekazywania informacji. To nie może być przypadkowe miejsce,
gdzieś w „biegu i przy okazji”. Nadmiar wiadomości może
przestraszyć, zaniepokoić chorego. Niektórzy pacjenci będą
oczekiwali większej ilości poświęconego czasu, wzbudzenia
zaufania, wsparcia, upewnienia że mogą liczyć na pomoc
nawet po zakończonym napromienianiu.[10] Już sama propozycja kwalifikacji do radioterapii, często wzbudza lęk, ponieważ

Tomografia komputerowa (TK) z kontrastem
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kojarzona jest ze zdarzeniem z lat
80-tych w Czarnobylu, czy II-wojną
światową w Hiroszimie.
Chory zakwalifikowany do
radioterapii jest już często po wielu
nieprzyjemnych doznaniach związanymi z badaniami diagnostycznymi jak: Bronchofiberoskopia
(BF), Tomografia komputerowa
(TK) z kontrastem.
Chorzy boją się kolejnych
badań, nowego otoczenia, nowego
kolejnego zespołu terapeutycznego. Wytłumaczenie pacjentowi
na czym polega radioterapia, jak
wygląda przygotowanie bezpośrednio przed przystąpieniem do
napromieniania, jakie są zalety
miejscowego bez bólowego leczenia, rozwianie mitów ale także
przedstawienie możliwych skutków
ubocznych sprawia, że dla chorego
nie ma sytuacji „zaskakujących”.
[11]
WNIOSKI
Największymi problemami
u chorych poddawanych radioterapii w nowotworze płuca, jest
odczyn popromienny, duszności,
osłabienie, spadek apetytu a także
brak informacji na temat skutków
ubocznych leczenia radioterapia.
Rozmowa z pacjentami na temat
możliwości wystąpienia objawów, sprawia że jeśli nawet kiedy
wystąpią te objawy, pacjenci są już przygotowani i wiedzą jak
postępować ze zmianami. Dodatkowo poczucie bezpieczeństwa sprawia, że chorzy skutecznie radzą sobie z chorobą.
BIBLIOGRAFIA:

1. Roszkowski K., Rak płuca – aspekty epidemiologiczne i diagnostyczne.
PneumonolAlergolPol2000; 3-4:358-365.
2. Fijuth J., Radioterapia, Onkologia Kliniczna tom. I, Gdańsk 2014, s. 87.
3. Ślosarek K., Podstawy planowania leczenia w radioterapii. Polskie
Towarzystwo Onkologiczne, Oddział Śląski, Gliwice 2007.
4. Ciezki J., Macklis R.M., The palliative role of radiotherapy in the management of the cancer patient. Semin.
Oncol.1995; 22 (supl), s. 82-90.
5. Didkowska J., Wojciechowska U., Zatotoński W.,
Prognozy zachorowań i zgonów ma wybrane nowotwory
złośliwe w Polsce do 2025.Centrum Onkologii – Instytut
im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warszawa 2009.
6. Dyczka J., Jassem J., Fijuth J., Radioterapia nowotworów.
Onkologia. Podręcznik dla studentów i lekarzy. Via
Medica Gdańsk 2013, s. 74-76.
7. Krzakowski M., Nowotwory płuca, opłucnej i śródpiersia.
Onkologia Kliniczna, t. II, Via Mdica Gdańsk 2015.
8. Krzakowski M. (red.), Onkologia kliniczna, t. 1,
Wydawnictwo Medyczne, Warszawa 2001.
9. de Walden-Gałuszki K., Majkowicz M., Jakość życia
w chorobie nowotworowej. Gdańsk 1994, s. 137-141.
10. Krasuska M.E., Opieka w chorobie nowotworowej.
Yokam, Lublin 1997
11. Tatur G., Rola etyki a filozofia wsparcia i troski w pielęgniarstwie onkologicznym. „Psychoonkologia” 2001, nr
9, s. 37-40.

Rekomendacja dla pielęgniarskiej
kadry zarządzającej szpitalami
w przypadku COVID-19
Poniżej publikujemy aktualizację z dnia 16.04.2020 roku dot. rekomendacji dla pielęgniarskiej kadry zarządzającej szpitalami w zakresie podjęcia działań przygotowujących pielęgniarki do opieki nad chorymi leczonymi
w oddziałach intensywnej terapii w sytuacji rozwoju epidemii COVID-19.
Rekomendacje:
• Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie,
• Polskie Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych
i Intensywnej Opieki, Konsultant Krajowy w dziedzinie
pielęgniarstwa,
• Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki.
Mając na uwadze możliwe zwiększenie liczby pacjentów z COVID-19 wymagających zastosowania wentylacji
mechanicznej i leczenia w ramach oddziałów intensywnej
terapii, rekomendujemy dla wszystkich szpitali:
1. Dokonanie analizy własnych zasobów kadry pielęgniarskiej przygotowanej do opieki nad chorym wentylowanym mechanicznie leczonych zarówno w oddziałach
intensywnej terapii jak i innych oddziałach szpitala,
uwzględniając między innymi ukończenie:
• specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej
opieki,
• specjalizacji lub kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie
pielęgniarstwa ratunkowego,
• kursu specjalistycznego „Pielęgnowanie pacjenta
dorosłego wentylowanego mechanicznie”.

2. W sytuacji znaczącego wzrostu pacjentów wymagających zastosowania zaawansowanych technik wspomagania oddychania grupa pielęgniarek z kwalifikacjami
wskazanymi w punkcie 1 powinna być włączona
w pierwszej kolejności do opieki nad pacjentami.
3. Przeszkolenie pielęgniarek i pielęgniarzy zatrudnionych
z innych jednostkach podmiotu leczniczego w zakresie opieki nad pacjentem wentylowanym mechanicznie
w celu przygotowania ich do zapewnienia wsparcie dla
zespołu zatrudnionego w bezpośredniej opiece nad
pacjentami.
4. Wykorzystanie w przeprowadzeniu szkoleń stanowiskowych materiału opracowanego przez Konsultanta
Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz Grupę Roboczą
ds. Praktyki Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek
Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki, (PTPAiIO)
który stanowią załączniki do rekomendacji.
Szerszy zakres materiałów dotyczących awaryjnej
adaptacji do opieki nad krytycznie chorymi oraz postępowania w intensywnej terapii znajduje się na stronie
PTPAiIO https://www.ptpaio.pl/.
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Wytyczne zespołu
konsultantów
w dziedzinie
pielęgniarstwa
epidemiologicznego
w zakresie – COVID-19
dr n. med. Anna Szczypta
Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

mgr Edyta Synowiec
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
dla województwa małopolskiego

mgr Katarzyna Salik
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
dla województwa dolnośląskiego

Opracowane przez konsultantów wytyczne nie obejmują
wszystkich aspektów postępowania z pacjentem podejrzewanym i/lub zakażonym SARS CoV-2 w podmiocie leczniczym,
stanowią jedynie uzupełnienie rekomendacji, które ukazały
się dotychczas w Polsce. Ich celem jest ujednolicenie działań
w szpitalu, które podejmowane są aby skutecznie zapobiegać
zakażeniom SARS CoV-2 wśród pacjentów jak i personelu.
1. Warunki izolacji pacjenta podejrzanego lub zakażonego
w podmiocie leczniczym
1.1 Pacjentów z podejrzeniem lub potwierdzeniem
COVID-19 należy poddać izolacji powietrzno-kropelkowej i kontaktowej.
1.2 Pacjentów należy izolować w pokojach jednoosobowych z pełnym węzłem sanitarnym (ubikacja +
łazienka). Wskazana jest sala ze śluzą, wyposażona
w wentylację wymuszoną działającą na zasadzie
podciśnienia.
1.3 Aktywność pacjenta należy ograniczyć do niezbędnego minimum ( np. przemieszczanie się na badania).
1.4 Sprzęt wielokrotnego użycia w sali izolowanej (np.:
termometr, ciśnieniomierz, pulsoksymetr itp.) należy
wydzielić dla pojedynczego chorego.
1.5 Podejrzanych i potwierdzonych pacjentów należy
umieścić w osobnych częściach oddziału.
1.6 Odwiedziny chorych są zabronione. Pacjent powinien
mieć możliwość dostępu do urządzeń elektronicznych
umożliwiających zdalny kontakt z rodziną.
1.7 Działania personelu medycznego w strefie izolacyjnej
pacjenta należy kumulować i ograniczać do niezbędnych (do max. 4 godzin na dyżur).
1.8 Pacjenci z objawami infekcji dróg oddechowych(kaszel, gorączka, duszność) w kontakcie z personelem
zobowiązani są do noszenia maski chirurgicznej podczas pobytu w szpitalu.
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1.9 Personel w strefie izolowanej (sala izolacyjna, bądź
wydzielona strefa oddziału) bezwzględnie stosuje
środki ochrony indywidualnej.
1.10 Czas izolacji kontaktowej i kropelkowej powinien być
wydłużony z powodu dłuższego okresu wydalania
koronawirusa przez chorych. Po wykonaniu badań
z zastosowaniem techniki PCR w odstępie 24h i uzyskaniu dwóch wyników ujemnych, pacjent może opuścić salę izolacyjną.
2. Zasady utrzymania czystości podczas izolacji
2.1 Czynności sprzątania i dezynfekcji w sali izolacyjnej
należy przeprowadzać 1 raz na dobę i zawsze w sytuacji
zanieczyszczenia biologicznego. Najlepiej po wykonaniu wszystkich czynności w strefach czystych oddziału.
2.2 Wszystkie powierzchnie w sali należy zmywać preparatem myjącym za pomocą jednorazowych ściereczek. Do dezynfekcji należy stosować preparat na
bazie chloru o stężeniu 1000 ppm. aktywnego chloru.
W przypadku nietolerancji oddechowej preparatu
chlorowego przez pacjenta można użyć preparatu
o potwierdzonej skuteczności wirusobójczej.
2.3 Proces sprzątania należy rozpocząć od usunięcia odpadów medycznych oraz mycia i dezynfekcji powierzchni
tzw. czystych tj.: od parapetów, blatów stolików, ram
łóżka, klamek, włączników i przycisków, słuchawek
telefonu, a kończąc na podłodze oraz łazience czy ubikacji. Duże powierzchnie należy myć i dezynfekować za
pomocą nakładek mopujących stosując zasadę „jeden
mop do jednego pomieszczenia”. Zużyte mopy należy
oddać do prania stosując standardową procedurę.
2.4 Wózek serwisowy należy wydzielić dla pomieszczenia izolacyjnego lub strefy izolacyjnej oddziału. Wszystkie elementy wózka po zakończonym procesie sprzątania należy
poddać dezynfekcji w preparacie chlorowym o stężeniu
1000 ppm i pozostawić do samodzielnego wyschnięcia.
2.5 Do dezaktywacji zanieczyszczeń biologicznych (krew,
wydzieliny i wydaliny) należy zastosować preparat na
bazie chloru o stężeniu 10 000 ppm. zgodnie z dwuetapową zasadą tj. zebrać materiał biologiczny za
pomocą ściereczki nasączonej preparatem chlorowym
(np.: gotowa chusteczka z inkrustowanym chlorem)
i usunąć do odpadów medycznych niebezpiecznych.
Następnie zdezynfekować powierzchnię kolejną ściereczką nasączoną preparatem chlorowym o stężeniu
10 000 ppm.
2.6 W czasie procesu sprzątanie bezwzględnie nie należy
stosować środków dezynfekcyjnych w postaci aerozoli
i atomizerów.
2.7 Salę izolacyjną lub obszar izolowany należy sprzątać
i dezynfekować zawsze pod koniec procesu sprzątania
oddziału, jako ostatni element procesu utrzymania
czystości.
2.8 Podczas pracy w strefie pacjenta personel sprzątający
stosuje środki ochrony indywidualnej, ze szczególnym
uwzględnieniem ochrony dróg oddechowych (maska
FPP-2).
2.9 W przypadku braku możliwości stosowania chloru
(pacjent uczulony) dopuszcza się standardowe preparaty dezynfekcyjne z udokumentowaną skuteczności biobójczą w zakresie bakterii, grzybów i wirusów
potwierdzoną normami europejskimi.

3. Zasady postępowania z bielizną pacjenta
3.1 Pacjenci podejrzani lub zakażeni powinni nosić bieliznę jednorazowego użycia. W przypadku braku takiej
bielizny dopuszcza się stosowanie bielizny wielokrotnego użytku.
3.2 Wszystkie elementy bielizny pacjentów podejrzanych
lub zakażonych należy usuwać ostrożnie bez zbędnego
wzmagania powietrza i pakować do dwóch rodzajów
worków: zewnętrzny-foliowy, wewnętrzny-rozpuszczalny, zgodnie z kolorystyką obowiązującą w danym
podmiocie leczniczym. Worki należy uszczelnić opaskami kablowymi i przekazać do pralni zgodnie z zasadami postępowania z bielizną skażoną.
3.3 Zmianę bielizny pościelowej i osobistej należy dokonywać 1 raz dziennie oraz zawsze w przypadku
zanieczyszczenia.
3.4 Ubranie prywatne pacjenta, powinno zostać zapakowane w worek foliowy i oddane do magazynu odzieży
chorych lub przekazane rodzinie. W magazynie przechowywać należy w osobnym, wydzielonym miejscu.
3.5 Nie ma wskazań do stosowania bielizny pościelowej
jednorazowego użycia.
4. Postępowanie z odpadami medycznymi
4.1 Odpadami należy gospodarować zgodnie z procedurami
dla zakaźnych odpadów medycznych kategorii B (UN3291);
4.2 Zaleca się stosowanie podwójnych worków koloru
czerwonego. W strefie izolacji odpady gromadzone
są w pojedynczym worku, natomiast po wypełnieniu
worka do 2/3 są zabierane i zabezpieczane w kolejny
worek koloru czerwonego.
5. Postępowanie po wypisie chorego
5.1 Po opuszczeniu izolatki przez pacjenta należy salę
wywietrzyć przez ok. 1 godz.
5.2 Sprzątanie należy rozpocząć od usunięcia odpadów,
a następnie zdjęcia bielizny z łóżka. Jeśli były stosowane parawany, tkaninę oddać do prania.
5.3 Sprzęt wielorazowego użycia poddać standardowej
dezynfekcji przy użyciu preparatów obejmujących
działanie wirusobójcze. Wskazane, jeśli to możliwe
używanie preparatów na bazie chloru.
5.4 Jeśli sprzęt ma być przewieziony w inne miejsce poza
salę izolacyjną należy go wcześniej zdezynfekować;
5.5 Proces mycia i dezynfekcji należy wykonywać zgodnie z procedurami dotyczącymi utrzymania czystości
opracowanymi przez Zespół Kontroli Zakażeń;
5.6 Pomieszczenie należy poddać gruntownej dezynfekcji
zgodnie z wytycznymi zawartymi w punkcie 2.
5.7 Po przeprowadzeniu procesu mycia i dezynfekcji sali
należy ją ponownie wywietrzyć.
5.8 W przypadkach szczególnych wskazane jest przeprowadzenie fumigacji po konsultacji z lokalnym
Zespołem Kontroli Zakażeń Szpitalnych.
6. Postępowanie ze zwłokami
6.1 Postępowanie powinno być zgodnie z procedurą
opracowaną lokalnie na podstawie Rozporządzenia
Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami
i szczątkami ludzkimi (Dz.U. z 2020, poz.585, regulujące sposób postępowania ze zwłokami osób zmarłych
na chorobę wywołaną SARS CoV-2 (COVID 19-19).
6.2 Przygotować zwłoki z zachowaniem godności należnej osobie zmarłej; do dezynfekcji ciała osoby zmarłej

należy zastosować preparat alkoholowy, z przeznaczeniem do dezynfekcji skóry o spektrum wirusobójczym
6.3 Zwłoki należy transportować w podmiocie leczniczym
w taki sposób, aby skrócić drogę transportu ciągami
komunikacyjnymi na zewnątrz;
6.4 Jeśli zwłoki były przewożone nie wydzieloną windą
(tzw. brudną) należy ją bezzwłocznie zdezynfekować
po transporcie.
6.5 Środki transportu po przewiezieniu powinny być poddane dezynfekcji preparatem o spektrum B, V, F.
7. Zasady żywienia
7.1 Posiłki dla chorych podejrzanych lub zakażonych
należy podawać przy użyciu jednorazowych naczyń
i sztućców, które należy usuwać do odpadów zakaźnych.
7.2 Posiłki należy podawać najlepiej do śluzy przy równoczesnym zamknięciu drzwi sali izolacyjnej.
7.3 Resztki pokonsumpcyjne traktować jako odpad
zakaźny, segregować do czerwonego worka, oddać do
utylizacji.
8. Edukacja pacjenta
8.1 Podczas pobytu pacjenta (jeśli stan chorego na to
pozwala) w sali izolowanej należy edukować chorego
poprzez przekazywanie informacji za pomocą ulotek
informacyjnych na temat prawidłowej techniki kaszlu,
prawidłowej techniki mycia rąk oraz ogólnych zasad
izolacji kontaktowej i kropelkowej.
8.2 W przypadku oddziałów pediatrycznych, w których
rodzice towarzyszą małoletniemu pacjentowi należy
edukacją objąć również rodziców. Zakres edukacji powinien obejmować m.in: stosowanie środków
ochrony indywidualnej oraz techniki mycia rąk.
9. Środki ochrony indywidualnej w opiece nad pacjentem
9.1 Placówki opieki stacjonarnej
Pracownicy medyczni – sala chorych
9.1.1 Bezpośrednia opieka nad chorym na COVID-19:
maska z filtrem FPP2, fartuch z długim rękawem
wodoodporny, rękawiczki z długim mankietem
(zalecane 2 pary rękawic), czapka chirurgiczna,
ochrona oczu (gogle lub przyłbica).
9.1.2 Procedury związane z powstawaniem aerozolu
wykonywane u chorych na COVID-19 (np. intubacji dotchawiczej, wentylacji nieinwazyjnej, tracheostomii, resuscytacji krążeniowo-oddechowej,
wentylacji manualnej przed intubacją, bronchoskopii - maska z filtrem, FFP3, N95, wodoodporny
fartuch z długim rękawem, fartuch bez rękawów
foliowy przedni (nieprzemakalny), czapka chirurgiczna lub do rozważenia kombinezon ochrony
biologicznej, rękawiczki z wydłużonym mankietem
(zalecane 2 pary rękawic), ochrona oczu (gogle lub
przyłbica) - zalecane szczególnie w OIT.
Personel sprzątający – sala chorych
9.1.3 Bezpośrednie wykonanie usługi - wejście na salę
chorego na COVID-19: maska z filtrem FPP2, fartuch z długim rękawem wodoodporny, rękawiczki
gumowe z długim mankietem, ochrona oczu gogle
lub przyłbica, pełne gumowe obuwie robocze
zapewniające zmywalność.
9.1.4 Inne miejsca w szpitalu, oddziale przez które
odbywa się transport niezwiązane z kontaktem
z chorymi na COVID-19 – środki ochrony indywidualnej niewymagane.
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9.1.5 Segregacja pacjentów (triaż):
9.1.5.1 Pacjenci z objawami ze strony układu oddechowego - zachowaj odległość ≥1, zaopatrz. pacjenta
w maseczkę chirurgiczną, o ile ją toleruje.
9.1.5.2 Personel medyczny - maseczka z filtrem FPP2,
fartuch z długim rękawem, rękawiczki, ochrona
oczu (gogle lub przyłbica).
9.1.5.3 Pacjenci bez objawów ze strony układu oddechowego – nie wymaga się stosowania środków
ochrony indywidualnej.
9.1.6 Pomieszczenia administracyjne:
9.1.6.1 Cały personel, także pracownicy medyczni praca w pomieszczeniach administracyjnych
(dyżurki lekarskie i pielęgniarskie, pokoje
socjalne, sekretariaty) niezwiązana z kontaktem z chorymi na COVID-19 - środki ochrony
indywidualnej niewymagane.
9.2 Placówki opieki ambulatoryjnej
9.2.1 Pracownicy medyczni - gabinet konsultacyjny:
9.2.1.1 Badanie przedmiotowe pacjenta z objawami ze
strony układu oddechowego - maska z filtrem
FPP2, fartuch z długim rękawem wodoodporny, rękawiczki z długim mankietem (zalecane 2 pary rękawic), czapka chirurgiczna,
ochrona oczu (gogle lub przyłbica).
9.2.1.2 Badanie przedmiotowe pacjenta bez objawów ze strony układu oddechowego – środki
ochrony indywidualnej zgodne ze standardowymi zasadami dotyczącymi środków ostrożności i z oceną ryzyka.
9.2.2 Pacjenci – gabinet konsultacyjny:
9.2.2.1 Z objawami ze strony układu oddechowego zaopatrz pacjenta w maseczkę chirurgiczną,
o ile ją toleruje.
9.2.2.2 Bez objawów ze strony układu oddechowego –
środki ochrony indywidualnej niewymagane.
9.2.3 Personel sprzątający- gabinet konsultacyjny:
9.2.3.1 Po konsultacji pacjenta z objawami ze strony
układu oddechowego i między konsultacjami
maska z filtrem FPP2, fartuch z długim rękawem wodoodporny, rękawiczki gumowe
z długim mankietem, ochrona oczu gogle
lub przyłbica, pełne gumowe obuwie robocze
zapewniające zmywalność.
9.2.4 Pacjent – poczekalnia:
9.2.4.1 Pacjenci z objawami ze strony układu oddechowego - zaopatrz pacjenta w maseczkę chirurgiczną, o ile ją toleruje, niezwłocznie przenieś
pacjenta do separatki lub oddzielnego pomieszczenia, z dala od innych osób.
9.2.4.2 Pacjenci bez objawów ze strony układu oddechowego – środki ochrony indywidualnej
niewymagane.
9.2.5 Segregacja pacjentów (triaż):
9.2.5.1 Pacjenci z objawami ze strony układu oddechowego – rozmieścić pacjentów zachowaj
odległość ≥1, zaopatrz pacjenta w maseczkę
chirurgiczną, o ile ją toleruje,
9.2.5.2 Pacjenci bez objawów ze strony układu oddechowego – środki ochrony indywidualnej
niewymagane.
9.2.5.3 Personel medyczny – maseczka z filtrem FPP2,
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fartuch z długim rękawem, rękawiczki, ochrona
oczu (gogle lub przyłbica).
9.2.6 Pomieszczenia administracyjne:
9.2.6.1 Cały personel, także pracownicy medyczni praca administracyjna, niezwiązana z kontaktem z chorymi na COVID-19 – środki ochrony
indywidualnej niewymagane.
9.2.7 Podczas stosowania środków ochrony należy pamiętać o prawidłowej technice i częstotliwości higieny
rąk i higienie układu oddechowego podczas kaszlu.
Środki ochrony indywidualnej po użyciu należy
umieścić w odpowiednim pojemniku na odpady
medyczne zakaźne (podwójny czerwony worek).
9.3 Racjonalne i właściwe wykorzystanie środków ochrony
indywidualnej
9.3.1 Wybór ŚOI należy dopasować do ryzyka kontaktu
z patogenem (np. rodzaju wykonywanych czynności) oraz drogi jego transmisji (np. kontaktowa,
kropelkowa czy przez aerozol).
9.3.2 Rodzaj ŚOI stosowanych podczas opieki nad
chorym na COVID-19 zależy od miejsca, personelu
oraz wykonywanych czynności.
9.3.3 Wydłużony czas stosowania masek z filtrem (np.
klasy N95, FFP2 lub odpowiednika). Oznacza to, że
pracownik medyczny nosi tę samą maskę podczas
sprawowania opieki nad wieloma pacjentami z tym
samym rozpoznaniem, nie zdejmując jej. Dostępne
dane wskazują, że maski stosowane w ten sposób
zachowują funkcję ochronną, choć ich noszenie
przez >4 godziny może prowadzić do dyskomfortu
i w związku z tym należy go unikać.
9.3.4 Nie zaleca się noszenia żadnych masek przez osoby
bez objawów choroby. Może wytworzyć to fałszywe
poczucie bezpieczeństwa, skutkujące zaniedbaniem
innych niezbędnych działań zapobiegawczych.
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