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

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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Środki ochrony indywidualnej stosowane
w bloku operacyjnym przy COVID-19
– mgr Ewa Grabowska
Opieka pielęgniarska nad pacjentem
poddanym zabiegowi cholecystektomii
– Paula Majchrowska, Angelika Giżewska,
dr n. med. Izabela Wróblewska
Wybitni chirurdzy – Hayari Miyake
(1866-1945)
– dr n. med. Oskar Pelzer
Zdarzenia niepożądane w praktyce
pielęgniarki operacyjnej
– Dorota Wyrzykowska
Operacja kardiochirurgiczna jedynym
ratunkiem dla koarktacji serca (cz. 1)
– lic. Marta Furgała
Nietrzymanie moczu – farmakoterapia
i leczenie operacyjne (cz. 3)
– mgr Dorota Wyrzykowska
Od serca dla serca – rokowania,
powikłania, leczenie (cz. 3)
– mgr Maria Bugiel
Rekonstrukcja piersi wolnymi płatami
połączone z transferem węzła chłonnego
(cz. 1) – mgr Irena Kańtoch

Szanowni Państwo!

itam serdecznie wszystkich Czytelników w Nowym 2021

W Roku.

Wierzę, że ten rok będzie dla Państwa rokiem pomyślnym
i zapraszam do lektury, kolejnego, już 30. (taki mały jubileusz),
wydania naszego magazynu.
W tym numerze kontynuujemy artykuły, których objętość nie
pozwoliła na opublikowanie ich w całości oraz publikujemy
nowe, ciekawe artykuły.
Zachęcam Państwa do pisania i przysyłania artykułów, bo
dzięki Waszym artykułom możemy wydawać kolejne magazyny, które stają się coraz potrzebniejsze, będąc jednocześnie
jednym z niewielu mediów dedykowanych dla środowiska
pielęgniarek i pielęgniarzy operacyjnych.
Życzę Państwu zdrowia w tych trudnych czasach oraz radości
i satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym.
Firmie Mercator Medical S.A. dziękuję za wspieranie nas
w wydawaniu magazynu także w tym roku.
Z wyrazami szacunku
mgr Ewa Grabowska

Wydawca: Karkonoskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek www.ksi.jgora.pl
Współpraca: dr n. med. Oskar Pelzer, dr n. med. Izabela Wróblewska, mgr Dorota Wyrzykowska, pielęgniarki operacyjne WCSKJ
Sponsor: MERCATOR MEDICAL s.a., www.mercatormedical.eu
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opieki nad pacjentami niezakażonymi i pracownikami służby
zdrowia, decyzją władz federalnych i stanowych w Niemczech
przerwano planowaną operację. Chirurdzy stanęli w obliczu
trudnej selekcji pacjentów i kategoryzacji operacji na pilne,
pilne i planowe. Jest jednak oczywiste, że planowy nie oznacza
operacji nieistotnej. Przełożenie operacji wiąże się z ryzykiem
progresji choroby i utraty jakości życia
W oczekiwaniu na przewidywane wzrost liczby pacjentów zakażonych COVID-19 i potrzebę racjonalne stosowanie
środków ochrony indywidualnej (ŚOI) jednocześnie nadal
zapewniając pilne i nagłe zabiegi chirurgiczne interwencji,
opracowane zostały wytyczne instytucjonalne środki ostrożności dla członków zespołu sali operacyjnej w trakcie pandemia COVID-19. Autorzy publikacji w połączeniu z ich
ekspertami od chorób zakaźnych opracowali wytyczne oparte
na potencjalnych wzorcach rozprzestrzeniania się, ryzyko
narażenie i konserwacja PPE.

Nagły wypadek
Fartuch, rękawice, osłona oczu,
maska z filtrem N-95 (jeśli nie
jesteś w stanie zbadać objawów
lub przeprowadzić RT-PCR,
traktuj jako niebezpieczene)

Schemat poniżej obrazuje sposób „kategoryzacji” pacjentów przyjmowanych na blok operacyjny. Algorytmu drzewa
decyzyjnego dla interwencyjnych zespołów platformy może
zapewnić optymalne bezpieczeństwo pracowników ochrony
zdrowia. Ten algorytm nadaje priorytet pacjenci na podstawie
ciężkości choroby, statusu badań i symptomologię, zapewniając racjonalne wykorzystanie ŚOI w warunkach ograniczonych zasobów. Przedstawiony schemat pokazuje jak można
i jakie znaczenie dla bezpieczeństwa personelu ma prawidłowe
zastosowanie środków ochrony indywidualnej. Powinny być
przeprowadzane szkolenia w tym zakresie. W dobie braku
dostępu do szkoleń stacjonarnych, dobrą (rekomendowaną)
propozycją jest e-learning i firmy które oferują interaktywne
szkolenia przy pomocy platformy e-learningowej i z których
można korzystać.

PILNE

*Procedury wysokiego ryzyka
związane z otwartą drogą
oddechowo-pokarmową.

Procedura wysokiego ryzyka*

Procedura niskiego ryzyka

Sprawdzenie objawów

Sprawdzenie objawów

RT-PCR

Rozważyć opóźnienie operacji.
Jeżeli jest to możliwe wykonać
test RT-PCR

Standardowe ryzyko
Procedury ze standardowymi
Środkami Ochrony
Indywidualnej

Wysokie ryzyko
Przestrzegać protokołów
COVID. Fartu, rękawice,
osłona oczu, maska z filtrem.

Standardowe ryzyko
Procedury ze standardowymi
Środkami Ochrony
Indywidualnej

Wysokie ryzyko
Przestrzegać protokołów
COVID. Fartu, rękawice,
osłona oczu, maska z filtrem.

Rozważyć opóźnienie operacji.
Jeżeli jest to możliwe wykonać
test RT-PCR

Maski z filtrem N-95 powinny być
włożone przez anestezjologie dla
wszystkich intubacji. Pozostały
personel powinien opuścić salę
podczas tej procedury.
Personel sprzątający
powinien nosić fartuch, rękawice,
przyłbice, oraz maskę chirurgiczną.

Środki ochrony indywidualnej stosowane
w bloku operacyjnym przy COVID-19
mgr EWA GRABOWSKA

pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego, Wojewódzkie Centrum Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze;
przewodnicząca zarządu Karkonoskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

wstęp
COVID-19 przesunął globalną opiekę zdrowotną do
nowych granic i miał wpływ na cały zakres światowych
usług medycznych.

W styczniu 2020 r. WHO uznała rozprzestrzenianie
się nowego koronawirusa 2019-nCoV za stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC)
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W styczniu 2020 r. WHO uznała rozprzestrzenianie się
nowego koronawirusa 2019-nCoV za stan zagrożenia zdrowia publicznego o zasięgu międzynarodowym (PHEIC) [1].
Deklaracja ta podkreśliła bezpośredniość i obawy związane
z bezpieczeństwem pandemii oraz rzuciła światło na odpowiedzialność systemów opieki zdrowotnej za przygotowanie się
na dużą liczbę pacjentów wymagających intensywnej terapii
i wentylacji. Mając na uwadze nieproporcjonalne wskaźniki
zachorowalności i śmiertelności w okresie okołooperacyjnym
u utajonych pacjentów z COVID-19 [2-4] oraz obowiązek
3

NOWOŚĆ

DWIE DŁONIE
DWIE RĘKAWICE

RĘKAWICE LATEKSOWE
O ANATOMICZNYM KSZTAŁCIE
Z ROZRÓŻNIENIEM
NA PRAWĄ I LEWĄ DŁOŃ

Dostępne w dwóch wariantach
– bezpudrowe z wewnętrzną
warstwą polimeryzowaną
lub pudrowane.

Takie postępowanie gwarantuje nam pełne bezpieczeństwo
podczas zabiegu operacyjnego i wykonywanie podstawowych
procedur związanych z zabiegiem operacyjnym i po zabiegu
operacyjnym.
Gwarancją pełnego bezpieczeństwa personelu i operowanych pacjentów jest także zamgławianie sali operacyjnej oraz
pomieszczeń związanych z zabiegiem COVID-19. Jednak, aby
zamgławianie było skuteczne należy wyliczyć, na podstawie
dostępnych danych, ilość środków i czas potrzebny na skuteczną dezynfekcję oraz opracować procedury zapewniające
powtarzalność.
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jednowarstwowego walcowatego, który tworzy liczne fałdy
widoczne tylko przy pustym pęcherzyku. Nabłonek wytwarza
liczne uchyłki, a na jego powierzchni znajdują się mikrokosmki. Z kolei błona mięśniowa składa się z trzech warstw:
skośnej, podłużnej i okrężnej, a surowicza zbudowana jest
z tkanki łącznej właściwej zbitej pokrytej nabłonkiem surowiczym. W ścianie pęcherzyka żółciowego znajdują się również
przewody Luschki, mające funkcje przewodów gruczołowych.
Podstawową funkcją pęcherzyka żółciowego jest przechowywanie i zagęszczanie produkowanej przez wątrobę żółci, której
jest w stanie pomieścić do 70 ml.
Kamica żółciowa

Opieka pielęgniarska nad pacjentem poddanym
zabiegowi cholecystektomii
PAULA MAJCHROWSKA, ANGELIKA GIŻEWSKA, IZABELA WRÓBLEWSKA

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

wSTĘP
Drogi żółciowe są układem przewodów różnej wielkości
i średnicy, którymi żółć, wytwarzana przez komórki wątrobowe czyli hepatocyty, jest wydzielana do wnętrza przewodu
pokarmowego. W zależności od przekroju i miejsca ich położenia są definiowane jako wewnątrzwątrobowe i zewnątrzwą-

Wydzielanie żółci ma istotne znaczenie w trawieniu
tłuszczów pokarmowych, wchłanianiu witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A, D, E, K) oraz wpływa
na prawidłową motorykę jelit. Ponadto żółć jest
miejscem gromadzenia i wydalania z organizmu
zbędnych produktów przemiany wielu związków
chemicznych, np. hemu.
trobowe. Wydzielanie żółci ma istotne znaczenie w trawieniu
tłuszczów pokarmowych, wchłanianiu witamin rozpuszczal6

nych w tłuszczach (A, D, E, K) oraz wpływa na prawidłową
motorykę jelit. Ponadto żółć jest miejscem gromadzenia
i wydalania z organizmu zbędnych produktów przemiany
wielu związków chemicznych, np. hemu. Podczas odczuwania głodu, pomiędzy wątrobą a jelitem żółć gromadzona jest
tymczasowo w pęcherzyku żółciowym, natomiast podczas
posiłku, dzięki skurczom zainicjowanym przez cholecystokininę, jest uwalniana do dwunastnicy. W ciągu każdej doby
powstaje od 250 do 1100 ml żółci. Pęcherzyk żółciowy jest
niewielkim narządem mającym do 10 cm długości, znajdującym się pod wątrobą, w prawej górnej części jamy brzusznej.
Z jednej strony przylega do miąższu wątroby, zaś z drugiej leży
wolno w jamie otrzewnej.
Pęcherzyk żółciowy składa się z szyjki, trzonu i dna.
Przedłużeniem szyjki jest przewód pęcherzykowy, który po
połączeniu przewodem wątrobowym wspólnym uchodzi do
dwunastnicy w miejscu zwanym brodawką Vatera. Ściana
pęcherzyka zbudowana jest z trzech warstw: błony śluzowej,
mięśniowej i surowiczej. Pierwsza z nich składa się z nabłonka

Najczęstszą chorobą pęcherzyka żółciowego jest kamica
żółciowa, której częstość występowania wzrasta wraz z wiekiem i dotyczy około 15-18% osób do 40 r.ż. i nawet 50%
osób powyżej 60 r.ż. W każdej grupie wiekowej choroba ta
występuje 4-5-krotnie częściej wśród kobiet. Polega ona na
obecności w pęcherzyku żółciowym złogów zbudowanych
z substancji chemicznych, znajdujących się w żółci. W warunkach prawidłowych substancje te rozpuszczają się w żółci i są
usuwane do przewodu pokarmowego. Przy nadmiernym
zagęszczeniu żółci dochodzi do ich wytrącania w drogach żółciowych. Kamienie zbudowane są najczęściej z cholesterolu,
barwników żółciowych, jonów nieorganicznych (np. wapniowych) i białek. Składniki te mogą występować w różnych
proporcjach. Znaczną większość stanowią kamienie cholesterolowo-barwnikowe (mieszane). Powikłaniem kamicy żółciowej jest stan zapalny w obrębie pęcherzyka żółciowego, który
może mieć charakter przewlekły lub ostry.
Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego oznacza zniekształcony pęcherzyk żółciowy o pogrubiałej i zwłókniałej
ścianie. Obecność kamieni żółciowych lub szlamu żółciowego
oraz nawracające ataki kolki żółciowej powodują mechaniczne
podrażnienie błony śluzowej ścian pęcherzyka i przewlekłe
zmiany zapalne. Wśród objawów klinicznych choroby dominuje ból o różnym nasileniu w prawej okolicy podżebrowej

Wśród objawów klinicznych choroby dominuje ból
o różnym nasileniu w prawej okolicy podżebrowej
i środkowym nadbrzuszu, promieniujący do łopatki
i kręgosłupa.
i środkowym nadbrzuszu, promieniujący do łopatki i kręgosłupa. Dolegliwości bywają jednak niecharakterystyczne,
a bóle mogą występować także w innych okolicach.
W związku w występującą kamicą mogą pojawiać się
nawracające napady kolki żółciowej, epizody nawracającego ostrego zapalenia trzustki, kamicy przewodowej, zapalenia dróg żółciowych, a także niewielkie zażółcenie skóry
i twardówek oczu. Pacjent może skarżyć się również na inne
objawy, takie jak: częste odbijanie, mdłości, wzdęcia i niesmak w ustach. Dolegliwości te może nasilać wysiłek fizyczny
połączony ze wstrząsami, choroby przebiegające z gorączką,
używki i stres. W przebiegu przewlekłego stanu zapalnego
pęcherzyka żółciowego dolegliwości początkowo mają charakter przemijający, by z czasem zmienić się w trwały ból.
Ostre zapalenie pęcherzyka żółciowego wynika z zablokowania odpływu żółci, co skutkuje niedokrwieniem i zapaleniem jego ściany. Zalegająca żółć i produkty jej przemian
chemicznych powodują podrażnienie ściany pęcherzyka,

co prowokuje uwalnianie się czynników procesu zapalnego,
a wzrost ciśnienia w świetle pęcherzyka upośledza przepływ
krwi w błonie śluzowej ściany pęcherzyka i może prowadzić
do jej martwicy. Do najczęstszych objawów ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego należą: kolka żółciowa utrzymująca się >5h, gorączka i dreszcze, wymioty, silna tkliwość
powłok brzusznych w prawej okolicy podżebrowej, dodatni
objaw Murphy’ego, który charakteryzuje się bólem przerywającym wdech pacjenta, występującym podczas przykładania ręki badającego pod prawy łuk żebrowy chorego
oraz objaw Chełmońskiego, polegający na występowaniu
bolesności w trakcie uderzenia w okolicę prawego łuku
żebrowego. Niekiedy wyczuwalny jest bolesny pęcherzyk
żółciowy, występują objawy otrzewnowe, a także przyspieszenie tętna i oddechu.
W każdym przypadku ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego w przebiegu kamicy żółciowej leczeniem z wyboru
jest chirurgiczne usunięcie pęcherzyka (cholecystektomia).
Usunięcie pęcherzyka (cholecystektomia)
Przed zabiegiem operacyjnym niezbędne jest odpowiednie przygotowanie pacjenta, które obejmuje wykonanie
badania krwi (morfologia, mocznik, kreatynina, glukoza,
jonogram, INR, ABTT, bilirubina, grupa krwi, anty HCV,
HBS), badania lekarskiego, RTG klatki piersiowej i EKG
zależnie od stanu zdrowia pacjenta. Na kilka dni przed operacją wskazane jest stosowanie diety lekkostrawnej opartej
głównie na produktach płynnych.

cholecystektomia klasyczna jest zabiegiem bardziej
inwazyjnym, zalecanym osobom, które miały już
wcześniej wykonywane zabiegi w obrębie pęcherzyka żółciowego, krwawienia lub jakieś inne problemy, które mogłyby spowodować trudności
w bezpiecznym przeprowadzeniu operacji.
Przed zabiegiem chirurgicznym pielęgniarka rozmawia na
temat przebiegu operacji, a przede wszystkim o ewentualnych
obawach pacjenta. Informuje go o zasadach obowiązujących
w dniu zabiegu, czyli o konieczności zdjęcia biżuterii, protez
zębowych, soczewek kontaktowych, zmyciu lakieru z paznokci
oraz opróżnienia pęcherza moczowego na około godzinę
przed zabiegiem. Informuje chorego o konieczności zgłoszenia się do szpitala na czczo, zaprzestania spożywania pokarmów stałych 8 godzin, a płynów 4 godziny przed zabiegiem.
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W przypadku pacjenta chodzącego zaleca mu dokładną kąpiel
całego ciała, usunięcie nadmiaru owłosienia z okolicy brzucha oraz przebranie się w odzież szpitalną dostarczoną przez
personel medyczny. Gdy stan zdrowia podopiecznego nie
pozwala na samodzielne wykonanie tych czynności, pomoc
zapewnia pielęgniarka. Podaje premedykację i transportuje
pacjenta (wraz z dokumentacją medyczną) na blok operacyjny, gdzie przekazuje go pielęgniarce anestezjologicznej.
Wyróżnia się dwa rodzaje cholecystektomii: laparoskopową
i klasyczną, które wykonywane są w znieczuleniu ogólnym.
Pierwsza metoda usunięcia pęcherzyka żółciowego należy
do tak zwanych oszczędzających i polega na wykonaniu kilku
(3-4) niewielkich nacięć w ścianie brzucha w celu wprowadzenia laparoskopu i niewielkiej średnicy narzędzi, którymi
posługuje się chirurg w czasie operacji. Po usunięciu pęcherzyka małe cięcia operacyjne zamykane są 1-2 szwami lub
specjalnym chirurgicznym plastrem.
Natomiast cholecystektomia klasyczna jest zabiegiem bardziej inwazyjnym, zalecanym osobom, które miały już wcześniej wykonywane zabiegi w obrębie pęcherzyka żółciowego,
krwawienia lub jakieś inne problemy, które mogłyby spowodować trudności w bezpiecznym przeprowadzeniu operacji.
Polega na otwarciu jamy brzusznej, dokonywanym najczęściej
cięciem ukośnym pod prawym łukiem żebrowym (Kochera).
Po przecięciu powłok brzusznych podejmuje się próby uwolnienia organu na tępo, a dopiero gdy to się nie uda, rozcina
się tkanki. Konieczne jest też oczyszczenie i wypreparowanie
dróg żółciowych, aby nie doszło do powikłań.
Obecnie bardziej popularną i częściej wykonywaną
metodą usuwania pęcherzyka żółciowego jest cholecystektomia laparoskopowa. Ten typ zabiegu w porównaniu do
metody klasycznej wiążę się z mniejszym odsetkiem powikłań pooperacyjnych, mniejszymi dolegliwościami bólowymi,
mało widocznymi bliznami, a także szybszą rekonwalescencją,
a co za tym idzie szybszym wypisem ze szpitala. W niektórych
sytuacjach konieczne jest przejście z metody laparoskopowej
na zabieg wykonywany metodą klasyczną. Jest to najczęściej
spowodowane utrudnionym dostępem do interesujących chirurga struktur anatomicznych. Pacjent jeszcze przed operacją
powinien zostać poinformowany o możliwości śródoperacyjnej zmiany metody zabiegu.
Opieka pielęgniarska
Po zakończonym zabiegu chory zostaje przewieziony na
salę wybudzeń, a po odzyskaniu świadomości wraca na salę
chorych. W szczególnie ciężkich przypadkach niezbędny jest
kilkudniowy pobyt na oddziale intensywnej terapii.

W pierwszych dniach po zabiegu pacjent otrzymuje
płyny i stosuje ścisłą dietę do czasu przywrócenia prawidłowej perystaltyki jelit.
Bezpośrednio po wybudzeniu chory może odczuwać ból
związany z zabiegiem, wzdęcia, niekiedy występuje również
czasowe zatrzymanie stolca. Mogą wystąpić także przejściowe
nudności i wymioty, co jest związane ze specyfiką operacji
wykonywanej w obrębie jamy brzusznej oraz zastosowanym
znieczuleniem. W pierwszych dniach po zabiegu pacjent
otrzymuje płyny i stosuje ścisłą dietę do czasu przywrócenia
prawidłowej perystaltyki jelit.
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Praca pielęgniarki w tym okresie polega na wczesnym
uruchamianiu podopiecznego. Należy zastosować rehabilitację polegającą na wykonywaniu w łóżku ćwiczeń przeciwzakrzepowych, a także oddechowych, minimalizujących ryzyko
powstania choroby zakrzepowo-zatorowej. Pielęgniarka przez
cały okres po zabiegu kontroluje parametry życiowe chorego,
zmienia opatrunek z zachowaniem zasad aseptyki, jednocześnie obserwując ranę w kierunku wystąpienia niepożądanych
objawów mogących świadczyć o rozwijającym się zakażeniu.
W przypadku założonego drenu dodatkowo obserwuje ilość
i charakter spływającej treści.

Zadaniem pielęgniarki jest obserwacja chorego,
zwracanie uwagi na niepokojące objawy oraz
powiadomienie lekarza w przypadku wystąpienia
wysokiej gorączki (powyżej 39°C),
Tak jak każdy zabieg chirurgiczny, usunięcie pęcherzyka
żółciowego metodą laparoskopową obarczone jest pewnym,
choć bardzo niewielkim, ryzykiem rozwoju powikłań. Do
najważniejszych z nich należą uszkodzenie dróg żółciowych,
krwawienie, infekcje, choroby układu krążenia oraz choroba
zakrzepowo-zatorowa. Zgony po tego typu zabiegach odnotowuje się niezwykle rzadko i najczęściej są spowodowane
efektem innych ciężkich, współistniejących chorób pacjentów.
Po operacji może też dojść do zrostów i krwiaków.
Zadaniem pielęgniarki jest obserwacja chorego, zwracanie uwagi na niepokojące objawy oraz powiadomienie lekarza
w przypadku wystąpienia wysokiej gorączki (powyżej 39°C),
nasilającego się bólu brzucha, wzdęć i niemożności przyjmowania pokarmów, zażółcenia skóry lub twardówek gałek ocznych,
zaczerwienienia i ropnej wydzieliny sączącej się z ran pooperacyjnych, krwawienia, a także przewlekłego kaszlu lub braku tchu.
Pacjent po zabiegu cholecystektomii jest zazwyczaj
w stanie wstawać i chodzić już w tym samym dniu lub
w następnej dobie po operacji. Wtedy też następuje wypis
ze szpitala. W 10-14 dniu pacjent powinien zgłosić się na
kontrolę celem usunięcia szwów. Większość chorych po
zabiegu cholecystektomii laparoskopowej może powrócić
do pracy po upływie 7 dni, zależy to oczywiście od charakteru wykonywanej pracy. W sytuacji, gdy operacja została
wykonana metodą klasyczną, okres rekonwalescencji jest
dłuższy i wynosi około 4-6 tygodni. Przed wypisaniem chorego ze szpitala pielęgniarka powinna poinstruować podopiecznego w jaki sposób samodzielnie pielęgnować ranę
pooperacyjną, jakich środków w tym celu używać i na jakie
niepokojące objawy zwracać uwagę. Powinna także zalecić
znaczne ograniczenie wysiłku fizycznego przez co najmniej
6 tygodni od zabiegu oraz przestrzeganie diety lekkostrawnej. Po tym czasie dieta może być stopniowo rozszerzana
do normalnej, a aktywność fizyczna zwiększana.
W całym procesie opieki nad chorym znaczącą rolę
odgrywa pielęgniarka, która jako członek zespołu terapeutycznego bierze czynny udział w pielęgnacji, leczeniu i rekonwalescencji pacjenta. Jej praca polega na holistycznym podejściu
do chorego, które zaczyna się od przeprowadzenia wywiadu
podczas przyjęcia pacjenta na oddział szpitalny, a kończy na
wypisie chorego do domu. Wysoki poziom wykształcenia, duże
zaangażowanie, sumienność i profesjonalizm w wykonywanych
obowiązkach pozwala na zapewnienie chorym kompleksowej
opieki, jak również zwiększa poczucie ich bezpieczeństwa podczas ciężkiego okresu, jakim jest pobyt w szpitalu.

Wybitni chirurdzy

Hayari Miyake
(1866-1945)

dr n. med. Oskar Pelzer

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

ayari Miyake urodził się 16 marca 1866 roku w Anabuki
(prefektura Tokushima) na wyspie Sikoku jako syn
małżeństwa lekarzy: Gentatsu i Tomo Miyake. Tradycja
lekarska sięgała w rodzinie Miyake niemal dziesięciu pokoleń. Gdy Hayari skończył 12 lat oddano go pod opiekę stryjecznego dziadka. Wyjechał wtedy do niego do Tokio i tam
otrzymał podstawowe wykształcenie. Ukończył kurs przygotowawczy do Uniwersytetu Tokijskiego i następnie zdał na
wydział medyczny tej uczelni. Studia ukończył w 1891 roku.
Następnie było mu dane zostać asystentem Juliusa Scriby,
profesora chirurgii na Tokijskim Uniwersytecie Cesarskim,
który jako pierwszy w Japonii przeprowadził kraniektomię.
Miyake opisał ten zabieg na łamach „Tokyo Medical Journal”
w 1893 roku razem z objawami porażenia połowiczego
u Pacjenta, które ustąpiły po usunięciu wgniecionych odłamów kostnych.
Miyake powrócił w rodzinne strony i otworzył praktykę
chirurgiczną wTokushimie. Niezaspokojona ambicja pokierowała go na dalsze studia do Niemiec, podobnie jak czyniło
w tamtych czasach wielu japońskich medyków. Najpierw
w roku 1898 Miyake przybył do Berlina jednak, gdy usłyszał o osiągnięciach kliniki profesora Mikulicza-Radeckiego,
zdecydował się wyruszyć do Wrocławia i prosić o możliwość
współpracy. Profesor od razu przyjął Miyake do pracy w klinice i już w 1901 roku mógł on obronić swoją pracę doktorską.
Po odbytym dwuletnim stażu Mikulicz-Radecki zaproponował mu pozostanie w klinice i etat asystenta. Jednak z powodów rodzinnych Miyake opuścił Niemcy i powrócił do Japonii.
W 1904 roku ponownie przybył do kliniki Mikulicza i odbył
kolejny dwuletni staż.

H

Zaraz po opuszczeniu Breslau profesor Mikulicz zmarł na
rozpoznanego przez siebie raka żołądka. Trzy lata po pogrzebie
żona profesora, Henriette von Mikulicz-Radecki podarowała
Miyakemu pośmiertną maskę męża oraz jego portret wraz
z rękopisami. Maskę tę odnalazł po wojnie Hiroshi Miyaki,
syn Hayariego. Wykonał jej kilka kopii, zaś oryginał wysłał
do wnuka Mikulicza – F.F. Anschütza.
W 2002 roku jedna z kopii ww. masek została przekazana
Klinice Chirurgicznej AM we Wrocławiu przez prawnuczkę
profesora Miyake – Sumiko Hiki. Po powrocie do Japonii
Miyake otrzymał możliwość kierowania katedrą Szkoły
Medycznej Kiusiu, gdzie był nauczycielem m.in. Hakaru
Haschimoto, odkrywcy choroby Haschimoto. W 1913 i 1926
roku został wybrany prezesem Japońskiego Towarzystwa
Chirurgicznego.
W roku 1935 Hayari Miyake przeszedł na emeryturę.
Zginął 29 czerwca 1945 roku podczas amerykańskiego nalotu
dywanowego na Okayamę.
Zasłynął jako pionier chirurgii przewodu pokarmowego
i układu nerwowego w Japonii.
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Zdarzenia niepożądane w praktyce
pielęgniarki operacyjnej
mgr DOROTA WYRZYKOWSKA
spec. piel. operacyjnego

godnie z ustawą o zawodzie: „Pielęgniarka wykonuje
zawód z należytą starannością, zgodnie z zasadami
etyki zawodowej, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością
o jego bezpieczeństwo, wykorzystując wskazania aktualnej
wiedzy medycznej”. Cechą wyróżniającą zawód pielęgniarki
jest posługiwanie się wiedzą opartą o podstawy teorii naukowych, zdobytą na różnych poziomach kształcenia.

Z

Istnieje cienka granica między teorią a praktyką,
które pozostają w stałym związku.
Dlatego, każde działanie medyczne w sensie naukowym jest
pewnego rodzaju twórczością intelektualną. Istnieje cienka
granica między teorią a praktyką, które pozostają w stałym
związku. Tym samym termin „aktualna wiedza medyczna”
odnosi się do medycznego procesu myślowego i ustawodawca
stawia wysoką poprzeczkę wobec osób wykonujących zawód
pielęgniarki, wymagając staranności, rzetelności i oceny działań przez osoby wykonujące tę profesję. Stosowanie aktualnej
wiedzy medycznej z jednej strony warunkuje, prawidłowe
wykonywanie procedur pielęgniarskich z drugiej wykonywanie czynności zawodowych zgodnie z prawem. Termin
„aktualna wiedza medyczna” ma wymiar wieloznaczny.
Definiując określenie „wiedza” dowiadujemy się, że są to wiadomości zdobyte w toku studiów lub nauki w szkole zawodowej, zawarte w dostępnych podręcznikach i potwierdzone
uzyskaniem dyplomu. Obecnie obserwuje się intensywny
rozwój naukowy a nauki medyczne rozwijają się nadzwyczaj
dynamicznie. To powoduje, że treści przyswojone w czasie
wykładów na uczelni z biegiem czasu ulęgają dezaktualizacji (w ciągu dwóch-trzech lat tracą na aktualności). Dlatego
zgodnie z ustawą o zawodzie, pielęgniarka jest zobowiązana
do ciągłego dokształcania, poszerzania i pogłębiania swojej
wiedzy, czemu służą: kursy, szkolenia, konferencje naukowe
i treści zawarte w literaturze fachowej. Pielęgniarka powinna
wykonywać czynności zawodowe uznawane za prawidłowe, czyli
zgodne z obowiązującymi procedurami, standardami i poszanowaniem praw pacjenta. Należy pamiętać, że pacjent ma prawo
do odmowy wyrażenia zgody na proponowane mu świadczenie zdrowotne. Tym samym pielęgniarka jest zobowiązana do
uszanowania woli hospitalizowanej osoby i winna odstąpić od
świadczenia opieki pielęgniarskiej mimo, że proponuje działania
zgodne z najnowszymi doniesieniami naukowymi.
Stanowisko Międzynarodowej Rady Pielęgniarek jasno
określa – bezpieczeństwo pacjenta winno być priorytetem
w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej i jakości tej opieki.
Termin „bezpieczeństwo pacjenta” z każdym dniem nabiera
mocniejszego znaczenia i obejmuje szereg elementów na
które składają się: czynnik ludzki, myślenie systemowe, praca
zespołowa czy zarządzanie zdarzeniami niepożądanymi.
Bezpieczeństwo pacjenta operowanego to również bezpieczeństwo nasze, czyli pielęgniarek operacyjnych biorących
udział w tak ważnym momencie terapeutycznym jakim jest
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poddanie chorego zabiegowi operacyjnemu. Sam fakt poddania się operacji, która jest połączona z farmakologicznym
wyłączeniem świadomości, wywołuje zachwianie i zaburzenie potrzeby bezpieczeństwa, która jest potrzebą fizjologiczną
i pierwszorzędową, o czym mówił jeden z wielkich psychologów Abraham Maslow. Pacjent, który czuje się bezpiecznie
jest bardziej ufny, łatwiej nawiązać z nim kontakt i zachęcić
do współpracy.

zdarzenie niepożądane jest to szkoda wywołana
w trakcie/w efekcie leczenia niezwiązana z naturalnym przebiegiem choroby, stanem zdrowia
pacjenta, lub ryzyko jej wystąpienia np. podanie
niewłaściwego leku
Pomimo podejmowanych starań i wszelkich działań projakościowych, które mają zapewnić bezpieczeństwo pacjentowi
operowanemu, dochodzi do występowania zdarzeń niepożądanych na które są narażeni chorzy przebywający w strukturach
bloku operacyjnego. Zgodnie ze standardami akredytacyjnymi opracowanymi przez Centrum Monitorowania Jakością
w Ochronie Zdrowia – „zdarzenie niepożądane jest to szkoda
wywołana w trakcie/w efekcie leczenia niezwiązana z naturalnym przebiegiem choroby, stanem zdrowia pacjenta, lub
ryzyko jej wystąpienia np. podanie niewłaściwego leku”.
Do zdarzeń niepożądanych na bloku operacyjnym należą m.in.:
▪▪ ciało obce pozostawione w polu operacyjnym
▪▪ pomylenie pacjentów
▪▪ oznaczenie niewłaściwego miejsca operacji
▪▪ oznaczenie niewłaściwej strony operacji
▪▪ upadek pacjenta w czasie przemieszczania się
▪▪ upadek pacjenta ze stołu operacyjnego
▪▪ poparzenie pacjenta
▪▪ porażenie nerwów np. nerwu promieniowego czy udowego
▪▪ porażenie prądem
▪▪ niebezpieczeństwo wystąpienia odleżyn
▪▪ zarażenie wirusami HBV, HCV, HIV.
Pielęgniarka operacyjna udzielająca świadczenia zdrowotnego na rzecz pacjenta operowanego winna dołożyć wszelkich
starań, aby uniknąć szkody jaką może ponieść pacjent przebywający na bloku operacyjnym. To od naszej wiedzy i umiejętnego jej wykorzystania w praktyce zawodowej zależą dalsze
losy pacjenta. Dzięki profesjonalizmowi pielęgniarki sprawującej opiekę, pobyt pacjenta w szpitalu zostanie ograniczony
do niezbędnego minimum, koszty związane z jego hospitalizacją nie wzrosną, pacjent będzie mógł szybciej realizować
proces samoopieki i czas niedyspozycji zawodowej będzie
jak najkrótszy. Jeden drobny szczegół, jedno niedopatrzenie może spowodować lawinę nieszczęść i nieodwracalnych
konsekwencji zdrowotnych u chorego operowanego. Detale,
z których składa się praca pielęgniarek operacyjnych może
być kluczem do sukcesu zdrowotnego naszych podopiecznych
i poprawy jakości ich życia.
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gość życia, której średnia wartość wynosi 35 lat. Z tej grupy
pacjentów jedynie 10% dożywa 50. urodzin [1]. Najczęściej
dochodzi do zwężenia cieśni aorty, w niektórych przypadkach poprzecznej części łuku aorty, czasem w odcinku piersiowym lub brzusznym aorty. Charakter wady może mieć różną
lokalizację. Jej charakter może przypominać błonę bądź mieć
kształt klepsydry. Może również obejmować dłuższy odcinek
(tzw. hipoplazja łuku aorty). Podział koarktacji aorty to typ
noworodkowy (nadprzewodowa) oraz typ dorosły (podprzewodowa). Zazwyczaj miejscem zwężenia jest ujście przewodu
tętniczego, bądź pozostałości ujścia (więzadła tętniczego). Ten
sposób lokalizacji opisuje się jako „jutapozycja”.

Należy pamiętać, że w życiu płodowym dolna część
ciała zaopatrywana jest w krew przez przewód tętniczy. W tym okresie niewiele krwi przepływa przez
cieśń aorty. Przy koarktacji aorty występuje więcej
wad towarzyszących serca, dlatego niedostateczna
ilość krwi przepływa przez cieśń aorty.

Operacja kardiochirurgiczna jedynym
ratunkiem dla koarktacji aorty (cz. 1)
lic. piel. MARTA FURGAŁA

specjalista w dz. pielęgniarstwa anestezjologii i intensywnej terapii
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Lubaczowie OAiIT

Opis choroby
Koarktacja aorty (CoAo) należy do wrodzonych wad
układu sercowo-naczyniowego. Występuje raz na około
20–60/100000 urodzeń. Więcej przypadków wady występuje
u mężczyzn (2:1) [1]. U ok. 30% osób z zespołem Turnera
występuje również CoAo, podobnie w zespole WilliamsaBeurena. Zazwyczaj towarzyszą jej inne wrodzone wady serca
(np. dwupłatkowa zastawka aorty, u połowy pacjentów,
ubytki w przegrodzie międzykomorowej, czy wady zastawki
aortalnej i mitralnej) [1].

Korekta wady u noworodka po raz pierwszy została
wykonana przez Calodney’a i Carson’a w 1950 r..
Dwa lata później dokonano operacji na najmłodszym
pacjencie, 10- tygodniowym niemowlęciu.
Wadę po raz pierwszy opisał Morgagni w 1760 r. W 1837 r.
Michel odnotował obecność nadmiernie poszerzonych naczyń,
które znajdowały się powyżej i poniżej zwężenia, której zada12

niem było tworzenie sieci krążenia obocznego. W 1951 roku
dokonano klasyfikacji zwężenia cieśni aorty, dzieląca wadę
na typ noworodkowy i dorosły. W 1945 roku dokonano
pierwszego wycięcia koarktacji aorty z zespoleniem jej brzegów (dokonanych przez Crafoorda i Nylina). Niezależnie od
nich wykonali podobną operację Gross i Hufnagel. Korekta
wady u noworodka po raz pierwszy została wykonana przez
Calodney’a i Carson’a w 1950 r.. Dwa lata później dokonano
operacji na najmłodszym pacjencie, 10- tygodniowym niemowlęciu. W tym okresie zaczęto również stosować homograftu aortalnego jako materiału do naprawy zwężonej aorty
cieśni. W 1957 roku odbyły się pierwsze operacje przy pomocy
techniki plastyki aorty koarktacji, przy stosowaniu łaty z tworzywa sztucznego. Stosowano równeiż poszerzenia zwężonego
odcinka aorty przy pomocy uszypułowanej łaty z własnej tętnicy podobojczykowej, które zostało zaproponowane w 1966
roku przez Waldhausena i Nahrwolda. W Polsce pierwsza
operacja koarktacji aorty została wykonana w Warszawie
przez Manteuffela [2].
Wada musi zostać skorygowana, ponieważ życie z wadą
źle rokuje. Pacjenci niepodejmujący leczenia mają krótką dłu-

Przez wiele lat chirurdzy twierdzili, że konieczne jest
wycięcie miejsca zwężenia, ponieważ zapobiega to nawrotom
zwężenia oraz redukuje prawdopodobieństwo występowania
tętniaków. Jednak dzięki nowszym badaniom udowodniono,
że nie ma to związku. Odsetek tętniaków w dłuższym okresie po zabiegu wynosi 15–25%. Dlatego też zaczęto stosować
przezskórną angioplastykę balonową (BAP, balloon angioplasty) jako leczenie wady. Pierwszy zabieg tego typu wykonano
w 1982 roku. Pierwsza operacja polegająca na implantacji
stentu została wykonana w 1991 roku [3]. Ten rodzaj zabiegu
wykorzystuje się do dziś.
Przyczyny
Istnieje wiele przyczyn występowania zwężenia cieśni
aorty. Ma ona dwa charaktery: przewodowy oraz pierścieniowy błoniasty. Pierwszy z nich obejmuje odcinek o długości
od kilku do kilkunastu milimetrów, drugi zaś ogranicza się
do miejsca pierścienia zmniejszającego światło przepływu.
Miejsce zwężenia przewodowego to między innymi odcinek
od tętnicy podobojczykowej lewej do przyczepu przewodu tętniczego, czy nawet przy aorcie piersiowej. W przypadku zwężenia pierścieniowego pozostaje jedynie szczelinowate światło
aorty, które może mieć jedynie milimetr otworu. Możliwe jest
również wystąpienie sytuacji, w której dojdzie do całkowitego zarośnięcia aorty, z jednoczesnym przerwaniem ciągłości
przepływu. Sposób zwężenia widoczny jest wyraźnie dopiero
po otwarciu klatki piersiowej i opłucnej ściennej nad aortą
a potwierdzenie zwężenia błoniastego występuje po dokonaniu pomiaru ciśnień. U noworodków zwężeniu przewodowemu
cieśni aorty może towarzyszyć dodatkowo hypoplazja dystalnej
części łuku aorty, co w praktyce jest stanem utrudniającym lokalizację zwężenia. Przyjęto, że w połowie przypadków zwężeniu
cieśni towarzyszy dwupłatkowa zastawka aortalna.
Patomechanizm wytwarzania się wady zazwyczaj jest tłumaczony przy pomocy dwóch teorii. Pierwsza z nich (przed-

Nie poznano przyczyn występowania koarktacji aorty.
Obecnie obowiązują dwa mechanizmy powstawania. Zgodnie
z pierwszym mechanizmem, rozwój wady jest związany z zbyt
małym przepływem krwi w łuku aorty, co ma miejsce w rozwoju płodowym dziecka. Należy pamiętać, że w życiu płodowym dolna część ciała zaopatrywana jest w krew przez
przewód tętniczy. W tym okresie niewiele krwi przepływa
przez cieśń aorty. Przy koarktacji aorty występuje więcej
wad towarzyszących serca, dlatego niedostateczna ilość
krwi przepływa przez cieśń aorty. Ten sposób powstawania
wady nie wyjaśnia, w jaki sposób dochodzi do tworzenia
się izolowanej koarktacji aorty. Druga teoria powstawania
bazuje na założeniu, że wada rozwija się z powodu nieprawidłowej migracji tkanki przewodu tętniczego w aorcie
[3]. Po urodzeniu dziecka dochodzi do skurczu mięśni
gładkich, co jest przyczyna wystąpienia
wady. Ściana jest osłabiona przez występowanie tkanek przewodu tętniczego,
co sprawia że jest bardzo podatna na
rozwój np. tętniaków czy zakażeń.
Obecnie wadę leczy się na trzy sposoby:
1. zabiegiem kardiochirurgicznym,
2. angioplastyką balonową
3. implantacją stentów.
Po raz pierwszy operacja wady odbyła
się w 1944 roku, kiedy to Craford wyciął
zwężony odcinek i dokonał zespolenia aorty
koniec do końca. Metoda ta jest najbardziej
rozpowszechniona i ma jeszcze kilka drobnych modyfikacji. Techniki operacyjne
obejmują również plastykę koarktacji aorty
z wykorzystaniem łat powstającej z własnej
tętnicy podobojczykowej (nazywane operacją Waldhausena). Łata może zostać również wykonana ze sztucznego materiału
(a zabieg nazywa się operacją Vosschulte’a).
Możliwe jest również wszycie wstawki z protezy naczyniowej. U pacjentów w zaawansowanym wieku wykorzystuje się zespolenia Rys. 1. Niemowlęca postać koarktacji aorty
pozwalające na omijanie cieśni, szczególnie A. Zdrowe serce B. Koarktacja aorty – postać niemowlęca
C. Koarktacja aorty – postać dorosłych
jeśli pacjent ma zwapnienia aorty.
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stawiona niezależnie przez Craigie, Skodę i Broma), mówi, że
wada występuje przez defekt blaszki środkowej ściany łuku
aorty, który występuje w miejscu cieśni. Wynika to z badań
histopatologicznych wycinków ściany aorty, które wykazują występowanie tkanki włóknistej, która jest podobna
jak w przypadku przewodu tętniczego Botalla. Tkanka ta na
skutek działania czynników chemicznych i fizycznych wkrótce
po urodzeniu dziecka, powoduje obkurczenia naczynia i zwężenia, które powiązane są ze zmianami hemodynamicznymi.
Druga teoria natomiast, przedstawiona przez Rudolpha,
zakłada, że mechanizmem jest niedostateczny przepływ krwi
przez odcinek cieśni aorty występujący w okresie płodowym,
kiedy to w cieśni aorty odbywa się 10% rzutu minutowego
serca, co może prowadzić do niedokładnego rozwoju naczynia
w tej części. Dlatego też, zgodnie z tą teorią, wada towarzyszy wrodzonym ubytkom przegrody międzykomorowej, zaś
nie może współistnieć np. z atrezją zastawki tętnicy płucnej.
Jednak ta teoria zakłada, że razem z koarktacją aorty muszą
występować inne wady, nie jest ona izolowana [2].

przypadków koarktacji aorty jest rozpoznawana u pacjentów
w wieku powyżej 10 lat, a w wielu przypadkach wykrywa się
ją dopiero w wieku dorosłym. Mimo że choroba przebiega
bezobjawowo, w organizmie prowadzi do zachodzenia nieodwracalnych zmian, w szczególności utrwalenia nadciśnienia
tętniczego. Należy pamiętać, że w przypadku tej wady istnieje
dobrze rozwinięte krążenie oboczne, więc nie jest możliwe
zaobserwowanie klinicznych objawów niedokrwienia, (np.
niedorozwoju kończyn dolnych) czy chromanii przestankowej. Pacjenci najczęściej są kierowani do kardiologa z powodu
nadciśnienia tętniczego bądź występujących cech przerostu
lewej komory, które wykryto w zapisie EKG.
Do diagnozy zwężenia odcinka aorty wykorzystuje się
następujące badania obrazowe:
1. Echokardiografia. To badanie pozwalające na ocenę układu
sercowo-naczyniowego, przy wykorzystaniu fal ultradźwiękowych. Badanie wykonuje się przez przyłożenie głowicy
aparatu do klatki piersiowej, bądź w niektórych przypadkach umieszczenie na odpowiedniej głębokości w przełyku
sondy z głowicą do EKG (echokardiografia przezprzełykowa) – w ten sposób możliwe jest dokładniejsze ocenienie
poszczególnych części serca.
2. RTG klatki piersiowej, dzięki któremu możliwe jest wykrycie ubytków w dolnych krawędziach żeber. Może to świadczyć o występowaniu ucisku naczyń tworzących krążenie
oboczne (czyli krążenia omijającego zwężoną aortę).
3. Angio TK – jest to badanie tomografu komputerowego
z zastosowaniem kontrastu w żyłach pacjenta. Dzięki badaniu możliwe jest obejrzenie naczyń oraz wykonanie odpowiednich zdjęć.
4. Rezonans magnetyczny (ang. magnetic resonance imaging
– MRI). Jest to badanie ukazujące serce i aortę na całym
przebiegu, bez podawania kontrastu.
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Diagnostyka pacjenta
U noworodków wada może się manifestować w sposób
bardzo poważny, co więcej, może ona zagrażać bezpośrednio
życiu dziecka. Jeśli nie będzie leczona, może prowadzić do rozwoju niewydolności serca, wystąpienia kwasicy metabolicznej,
a nawet wstrząsu. Leczenie tuż po narodzinach opiera się na
ustabilizowaniu stanu dziecka. Podaje się mu leki, których
zadaniem jest utrzymanie drożności przewodu tętniczego
(prostacykliny PGE1), a także podaje się leki moczopędne
oraz inotropowe. Kolejnym krokiem jest wykonanie zabiegu,
rzadko przezskórnego. Po wyjściu z okresu noworodkowego,
większość pacjentów nie zgłasza objawów. Jedna czwarta
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5. Ankiokardiografia. Badanie to polega na wprowadzeniu
cewnika do żyły (najczęściej tętnicy udowej), doprowadzenia go do aorty i podaniu kontrastu. Wsparciem dla badania jest jednoczesne wykonywanie badania radiologicznego,
a dzięki zastosowaniu kontrastu dobrze uwidaczniana jest
aorta z występującymi na niej zwężeniami. Dodatkowo
w czasie wykonania badania sprawdzane jest ciśnienie
w aorcie przed i za zwężeniem, co pozwala na ocenę stopnia
ciężkości wady serca.
Badania
Pierwszym badaniem przeprowadzanym w gabinecie
lekarskim jest badanie fizykalne. W jego trakcie zwraca się
uwagę na tętno w tętnicach udowych. Objawem niepokojącym
jest brak tętna bądź jego osłabienie. Co więcej, słyszalny jest
charakterystyczny szmer skurczowy w czasie badania górnej
części mostka, a w okolicy międzyłopatkowej – szmer późnoskurczowy na plecach. Występuje również różnica ciśnień
pomiędzy kończynami górnymi a dolnymi (jeśli różnica
przekracza 20 mm Hg można mówić o poważnej wadzie).
W przypadku osób dorosłych w wielu przypadkach pierwszym objawem klinicznym są powikłania wynikające z utrzymującego się i nieleczonego wiele lat nadciśnienia tętniczego,
udary mózgu oraz zaostrzona choroba wieńcowa.
Do podstawowych badań pozwalających na rozpoznanie
koarktacji aorty należy badanie echokardiograficzne. Jeśli
zostanie wykonane ono w projekcji nadmostkowej, możliwe
jest uwidocznienie zwężenia (znajdującego się w części zstępującej łuku aorty). Jeśli wykorzysta się do badania techniki
dopplerowskie, możliwe jest stwierdzenie przyspieszenia przepływu w miejscu zwężenia, a także przepływy nieprawidłowe
w aorcie brzusznej. Badanie to umożliwia również rozpoznanie dodatkowych nieprawidłowości. Dzięki niemu możliwe
jest też określenie stopnia przerostu mięśnia w lewej komorze.
W przypadkach, kiedy na bazie badania nie jest możliwe określenie ciężkości wady bądź jej umiejscowienia, konieczne jest
pogłębienie diagnostyki o rezonans magnetyczny. To badanie
w dokładny sposób pozwala na ocenienie wady. Istotne zwężenie aorty to takie, gdzie zwężenie w stosunku do średnicy
aorty ma ponad 50%. Najlepsza jakość obrazu jest możliwa
przez wykorzystanie tomografii komputerowej, którą wykonuje się u dzieci oraz tych pacjentów, którzy mają podejrzenie
tętniaka aorty.
Podejmuje się leczenie w przypadku, kiedy miedzy
kończynami dolnymi i górnymi występuje różnica ciśnień
wyższa niż 20 mm Hg [4]. Ważne jest jednak odpowiednie zdiagnozowanie wady. Przy zwężeniu aorty występuje
krążenie oboczne, a jeśli jest dobrze rozwinięte (najczęściej poprzez tętnice międzyżebrowe oraz piersiowe
wewnętrzne), możliwe jest, że gradient ciśnień między
kończynami nawet przy dużym zwężeniu będzie niski, więc
mierzenie go nie ukaże, jak ciężka jest ta wada u danego
pacjenta. Dlatego też leczeniu interwencyjnemu są poddawani pacjenci, którzy mają nadciśnienie tętnicze, bądź nieprawidłową reakcją tensyjną w czasie wykonywania próby
wysiłkowej. Do leczenia kwalifikuje się również pacjentów
z przerostem mięśnia lewej komory czy zwężeniem aorty,
które przekracza 50% [5].
Sposób leczenia jest uzależniony od wieku oraz charakteru
wady. Większość szpitali kwalifikuje pacjentów do zabiegu
chirurgicznego na bazie kryteriów:
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▪▪ do metod kardiochirurgiczny kwalifikuje się dzieci do
ukończenie pół roku życia. Dla maluchów w rzadkich sytuacjach wykonuje się przezskórna balonowa angioplastyka
(BAP, balloon angioplasty), np. w ciężkim stanie klinicznym dziecka, u pacjentów z brakiem poprawy mimo stosowania leczenia farmakologicznego lub w przypadkach
stwierdzenia krwawienia śródczaszkowego. U tak małych
dzieci nie wykonuje się stentów;
▪▪ przezskórna balonowa angioplastyka – kwalifikowane są
dzieci powyżej 6. miesiąca życia;
▪▪ stenty – z założenia można je wykonać u pacjenta, którego
waga przekracza 25 kg, oraz u wszystkich dorosłych. Leczenie kardiochirurgiczne wykonuje się w sytuacji, kiedy zwężenie występuje na długim odcinku;
▪▪ w przypadku rekoartacji aorty (nawrotu zwężenia), wykonuje się przezskórną BAP lub implantację stentu.
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Farmakoterapia
Leki antymuskarynowe (antycholinergiczne)
Terapia lekami antymuskarynowymi jest podstawowym
sposobem leczenia pęcherza nadaktywnego i naglącego nietrzymania moczu. Brak jest spójnych dowodów, by określić
jednoznacznie, który z leków antymuskarynowych ma większą skuteczność w terapii naglącego nietrzymania moczu oraz
skuteczniej poprawia jakość życia leczonych pacjentów.

Ponad połowa pacjentów przerywa przyjmowanie
leków antymuskarynowych w ciągu pierwszych 3
miesięcy z powodu nieskuteczności terapii, działań
niepożądanych oraz kosztów leczenia.
Zalecane jest stosowanie dawkowania zgodnego z rejestracją leku, ponieważ zmniejszenie rekomendowanej dawki
powoduje istotne obniżenie skuteczności terapii. Ponad
połowa pacjentów przerywa przyjmowanie leków antymuskarynowych w ciągu pierwszych 3 miesięcy z powodu nieskuteczności terapii, działań niepożądanych oraz kosztów
leczenia. W przypadku nietolerancji rekomendowanej dawki

zalecana jest zmiana preparatu. U osób w wieku podeszłym
zalecane jest stosowanie leków antymuskarynowych nowej
generacji (darifenacyna, fesoterodyna, solifenacyna) ze
względu na ich korzystny profil bezpieczeństwa oraz mniejsze
ryzyko nasilenia zaburzeń kognitywnych.
Leki adrenergiczne. Obecnie jedynym stosowanym
w naglącym nietrzymaniu moczu lekiem z tej grupy jest mirabegron – wybiórczy agonista receptorów beta-3-adrenergicznych. Mechanizm działania leku polega na relaksacji komórek
mięśniowych wypieracza, co korzystnie wpływa na pojemność
czynnościową i zmniejsza częstotliwość skurczów w obrębie
mięśniówki pęcherza moczowego. Najczęściej działaniem niepożądanym leku jest tachykardia.
Duloksetyna. Duloksetyna jest inhibitorem zwrotnego
wychwytu serotoniny (5-HT) i noradrenaliny. Zwiększenie
stężenia serotoniny i noradrenaliny w odcinku krzyżowym
rdzenia kręgowego zwiększa napięcie zwieracza zewnętrznego
cewki moczowej w fazie gromadzenia moczu. Duloksetyna
wykazuje korzystne działanie w wysiłkowym i mieszanym
NTM u kobiet oraz wysiłkowym NTM u mężczyzn. Preparat
przeznaczony do zastosowania w NTM nie jest obecnie
dostępny w Polsce. W przeprowadzonych badaniach lek
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ten ma wysoki wskaźnik przerwania terapii (ok. 20-40%
pacjentów w badaniach krótkoterminowych i do 90% w badaniach długoterminowych). Przyczyną był brak skuteczności
i wysoka częstość występowania działań niepożądanych,
w tym nudności i wymiotów (ponad 40% pacjentów), suchość
w jamie ustnej, zaparcia, zawroty głowy, bezsenność, senność
i zmęczenie.
Estrogeny. Dopochwowa terapia estrogenami u kobiet
w wieku pomenopauzalnym może poprawiać kontynencję
oraz zmniejszać dolegliwości związane z OAB (parcia naglące,
częstomocz). W przypadku doustnej terapii estrogenami nie
wykazano korzyści odnośnie NTM.
Desmopresyna. Desmopresyna jest syntetycznym analogiem wazopresyny o działaniu antydiuretycznym. Możliwe
jest krótkotrwałe stosowanie leku celem doraźnego zmniejszenia dolegliwości związanych z NTM. Długotrwałe przyjmowanie desmopresyny nie jest zalecane ze względu na działanie
niepożądane w postaci hiponatremii.
Leczenie operacyjne u kobiet
z niepowikłanym WNM
Operacje otwarte i laparoskopowe. Klasyczną załonową
metodą operacyjną w przypadku WNM u kobiet jest kolposuspensja sposobem Burcha. Laparoskopowa kolposuspensja
ma podobną skuteczność leczenia WNM w porównaniu z operacją otwartą, jednakże w przypadku tej metody obserwowane
jest mniejsze ryzyko powikłań i krótszy czas hospitalizacji.
Plastyka przedniej ściany pochwy jest metodą o mniejszej
skuteczności leczenia WNM w porównaniu z kolposuspensją w długoterminowej obserwacji. Plastyka przednia, jako
wyłączny sposób postępowania, nie jest zalecaną metodą
leczenia WNM.
Taśmy podcewkowe (mid-urethral slings). Zabiegi z wykorzystaniem taśm podcewkowych są najczęstszym sposobem leczenia operacyjnego w przypadku WNM u kobiet
w Europie. W porównaniu z kolposuspensją, załonowe (TVT)
oraz przezzasłonowe (TOT) podwieszenie cewki moczowej
mają porównywalne wyniki leczenia WNM w 12-miesięcznej
obserwacji, natomiast mniejsze ryzyko parć naglących i zaburzeń mikcji. Metoda przeprowadzenia taśmy TVT „od skóry
do pochwy” jest mniej skuteczna w porównaniu ze sposobem
odwrotnym. Metoda załonowa w porównaniu z przezzasłonową wykazuje większe ryzyko perforacji pęcherza moczowego i pooperacyjnych zaburzeń mikcji.
Minislingi (single-incision slings). Taśmy podcewkowe
zakładane z pojedynczego nacięcia wykazują porównywalną
skuteczność ze standardowymi taśmami (z wyjątkiem taśmy
TVT Secur, wycofanej z użycia).
Taśmy z możliwością regulowania napięcia (adjustable
slings), Zbyt krótki czas obserwacji i brak badań z randomizacją nie pozwalają na określenie skuteczności tej modyfikacji
leczenia w porównaniu z metodami standardowymi. Wstępne
obserwacje wykazują korzystny efekt leczenia WNM.
Iniekcje okołocewkowe (bulking agents). Iniekcje okołocewkowe materiałem uszczelniającym zamknięcie cewki
moczowej mogą dawać krótkotrwałą poprawę (do 3 miesięcy) w przypadku WNM u kobiet. Jest to metoda o mniejszej
skuteczności w porównaniu z konwencjonalnym leczeniem,
wymagająca powtórnych iniekcji. Żaden z materiałów stosowanych w iniekcjach okołocewkowych nie wykazuje wyższości nad pozostałymi preparatami.
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Leczenie operacyjne WNM u kobiet po
wcześniejszym leczeniu zabiegowym
Wyniki leczenia chirurgicznego drugiego rzutu u kobiet
z nawrotowym WNM są zwykle gorsze w porównaniu
z leczeniem pierwotnym, zarówno odnośnie skuteczności,
jak i ryzyka powikłań. Jako leczenie drugiego rzutu możliwe jest ponowne zastosowanie taśm podcewkowych lub
kolposuspensji, autologicznych materiałów powięziowych.
Implantacja sztucznego zwieracza cewki – AUS (artificial
urinary sphincter) lub ACT (adjustable compression device)
– u kobiet z nawrotowym WNM powinna być oferowana tylko
w ośrodkach z dużym doświadczeniem.
Leczenie operacyjne WNM u mężczyzn
Nie ma obecnie dowodów potwierdzających skuteczność iniekcji okołocewkowych materiałami uszczelniającymi
cewkę moczową u mężczyzn z nietrzymaniem moczu po prostatektomii. Efekt tego leczenia jest krótkotrwały, możliwy
do zastosowania w przypadku nietrzymania moczu o lekkim
nasileniu. Dysponujemy również ograniczonymi danymi
odnośnie zastosowania taśm podcewkowych u mężczyzn.
Skuteczność tego leczenia mieści się w zakresie 8,6-73,7%
(średnia 49,5%) w przypadku mężczyzn ze średniego stopnia nasileniem WNM. Wyniki leczenia były zdecydowanie
gorsze u mężczyzn ze znacznym WNM, po radioterapii lub
po leczeniu z powodu zwężenia cewki. W przypadku średnio
lub znacznie nasilonego WNM możliwe jest również zastosowanie sztucznego zwieracza cewki (AUS). Procedura wiąże
się z dużym ryzykiem powikłań oraz koniecznością usunięcia
AUS w przypadku infekcji i erozji cewki moczowej (według
niektórych prac do 24%).
Leczenie zabiegowe nietrzymania moczu
u pacjentów z OAB
Iniekcje dopęcherzowe toksyny botulinowej typu A (BTX)
z podaniem 100-300 jednostek wykazują korzystny efekt
w leczeniu naglącego nietrzymania moczu oraz wpływają na
poprawę jakości życia pacjentów po niepowodzeniu terapii
lekami antymuskarynowymi. Zastosowanie dawek wyższych
niż 100 jednostek wiąże się z większym ryzykiem konieczności cewnikowania z powodu retencji moczu, natomiast nie
zwiększa korzystnego efektu poprawy jakości życia. Zalecaną
dawką w naglącym nietrzymaniu moczu jest 100 jednostek
BTX. Obecnie nie ma dowodów na to, by powtarzanie zabiegu
związane było z mniejszą skutecznością leczenia.
Neuromodulacja korzeni krzyżowych (sacral nerve stimulation) jest jedną z opcji leczenia pacjentów po niepowodzeniu
farmakoterapii. W 5-letniej obserwacji około 50% pacjentów po
zastosowaniu neuromodulacji utrzymywało zmniejszenie dolegliwości o 50%, natomiast u 15% pacjentów dolegliwości całkiem
ustąpiły. W przypadku niepowodzenia metod zachowawczych
i opisanych powyżej zabiegowych możliwe jest rozważenie augmentacji pęcherza lub nadpęcherzowe odprowadzenie moczu.
Leczenie przetok moczowych
Przetoki pęcherzowo-pochwowe (VVF). Leczenie zachowawcze przetok moczowych, polegające na ustaleniu cewnika

lub odprowadzeniu moczu ponad miejscem przetoki, jest skuteczne w 13-23% przypadków, w szczególności, gdy średnica
przetoki nie przekracza 3 mm.

Pooperacyjne utrzymanie cewnika pęcherzowego ma
zasadnicze znaczenie w procesie gojenia (średni czas
drenażu 10-14 dni, w przypadku przetok po radioterapii 14-21 dni).
W leczeniu chirurgicznym stosowany jest dostęp przezpochwowy lub przezbrzuszny (przezpęcherzowy, przezotrzewnowy). Nie wykazano jednoznacznie różnic w wynikach
leczenia w zależności od sposobu operacji, zastosowania
oddzielającej warstwy tkankowej, jak również w zależności
od wczesnego lub odroczonego leczenia chirurgicznego.
W przypadku rozpoznania VVF w okresie 6 tygodni od leczenia operacyjnego rekomendowane jest rozważenie utrzymania
cewnika pęcherzowego na okres do 12 tygodni. Pooperacyjne
utrzymanie cewnika pęcherzowego ma zasadnicze znaczenie
w procesie gojenia (średni czas drenażu 10-14 dni, w przypadku przetok po radioterapii 14-21 dni). Jeśli chodzi o wykorzystanie klejów tkankowych (fibrynowych), nie ma obecnie
ustalonych wytycznych odnośnie selekcji pacjentek.
Przetoki cewkowo-pochwowe (UVF). Preferowanym dostępem operacyjnym jest dostęp przezpochwowy. Skuteczne
pierwotne leczenie operacyjne przezpochwowe obserwowano
u 53-95% pacjentek, w przypadku dostępu przezbrzusznego
u 58%. Postępowanie chirurgiczne, podobnie jak w leczeniu
przetok pęcherzowo-pochwowych, powinno polegać na:
dokładnym zlokalizowaniu kanału przetoki, wypreparowaniu
warstwy pomiędzy pochwą i cewką, szczelnym zamknięciu
ściany cewki i pochwy z ewentualną interpozycją tkanek (np.
płat Martiusa).
Urządzenia medyczne
Stożki dopochwowe – wykorzystują naturalny odruch
mięśni do wykonania skurczu i pozwalają na stopniowe podwyższenie ich sprawność;
Elektrostymulatory – delikatne i specjalnie dobrane
impulsy elektryczne aplikowane za pośrednictwem sondy
dopochwowej pobudzają mięśnie do skurczu, zmuszając je do
intensywnej pracy, co zwykłą siłą woli jest na ogół trudne do
uzyskania. Dostępne są również sondy rektalne dla mężczyzn.
Urządzenia te mają jednak swoje ograniczenia – przeciwwskazania do stosowania stymulacji elektrycznej (konsultacja
lekarska);
Trener pneumatyczny – urządzenie elektroniczne, które
przekazuje pacjentce instrukcje treningowe i dokonuje
oceny siły skurczu za pośrednictwem sondy dopochwowej
w formie balonika napełnionego powietrzem. Wizualizacja
efektów (biofeedback) i ciągły pomiar siły skurczu motywuje
do dalszych ćwiczeń. Te urządzenie jest niezwykle efektywne
i nie wykorzystuje impulsów elektrycznych. Wymaga jednak
współpracy ze świadomą pacjentką.
Wskazówki dla pacjenta

czowy jest pełen, ogranicz kofeinę, napoje gazowane
i alkohol, które sprawiają, że produkujesz więcej moczu.
▪▪ Stosuj zbilansowaną dietę bogatą w błonnik i witaminy.
▪▪ Ogranicz spożywanie pikantnych potraw oraz kwaśnych produktów.
▪▪ Jeżeli palisz – rzuć palenie!
▪▪ Spróbuj przedłużać czas między wizytami w toalecie
ćwicząc w ten sposób pęcherz moczowy.
▪▪ Podczas wizyt w toalecie stosuj mikcję przerywaną.
▪▪ Praktykuj ćwiczenia mięśni dna miednicy.
▪▪ Zrzuć zbędne kilogramy – dodatkowy ciężar może prowadzić do popuszczania, ponieważ powoduje nacisk na
pęcherz lub cewkę moczową.
▪▪ W przypadku kobiet – przygotuj wkładki pochłaniające
mocz.
▪▪ Korzystaj ze strojów w kolorze czarnym, dzięki czemu
ewentualny wyciek nie będzie tak bardzo widoczny.
▪▪ Przygotuj zestaw ubrań na przebranie zaraz po ukończeniu treningu/zawodów – komfort psychiczny i fizyczny są równie ważne.
▪▪ Możesz także stosować specjalne, zaprojektowane z myślą o kobietach urządzenia, które ułatwiające wydalanie
moczu na stojąco (np. podczas treningu); według producentów zapewniają one higienę i dyskrecję.
Wsparcie emocjonalne
Osoby inkontynentne często odczuwają skrępowanie
i upokorzenie związane ze swoimi dolegliwościami. Może to
prowadzić do wycofywania się z życia społecznego, a często
jest też powodem depresji. Dlatego tak ważne jest, by opiekun
seniora z problemami ze strony układu moczowego, okazywał
mu tak ważne wsparcie emocjonalne. Przede wszystkim warto
dawać podopiecznemu do zrozumienia, że inkontynencja jest
częstą dolegliwością u osób starszych i nie stanowi żadnego
powodu do wstydu.
Pielęgnacja skóry
Skóra osób starszych jest mniej elastyczna i szybciej się
przesusza, co sprawia, że potrzebna jest jej specjalna pielęgnacja. Zwłaszcza wtedy, gdy narażona jest na częsty, bezpośredni kontakt z moczem lub kałem, co może powodować
groźne stany zapalne, a także odleżyny. By im zapobiec, opiekun powinien odpowiednio dbać o skórę seniora. W aptekach
znaleźć można kosmetyki przeznaczone do delikatnej pielęgnacji skóry, które koją, odświeżają i chronią przed działaniem
bakterii.
Odpowiednia dieta
Zadaniem opiekunów osób z inkontynecją jest też dbanie
o ich dietę. Kluczowe jest podawanie seniorowi co najmniej
2 litrów płynów na dobę, najpóźniej, na 3 godziny przed
snem. Należy unikać napojów o wysokiej zawartości kofeiny
– kawy, herbaty oraz coli. Dobrze, by dieta seniora była zdrowa
i lekkostrawna.

▪▪ Nawadniaj organizm codziennie i regularnie, aby
w dniu treningu/zawodów na siłę nie uzupełniać płynów; zakończ nawadnianie na godzinę przed wysiłkiem,
bowiem więcej incydentów zdarza się, gdy pęcherz mo19

▪▪ krwawienia,
▪▪ zaburzenia rytmu serca,
▪▪ ostre uszkodzenie nerek.
2. Powikłania późne po przeszczepie:
▪▪ choroby tętnic wieńcowych przeszczepionego serca,
▪▪ choroby nowotworowe – w wyniku podawania leków
osłabiających odporność pacjenta.
Leczenie immunosupresyjne
po transplantacji serca
W opiece nad chorym z przeszczepionym sercem konieczny
jest niekiedy również udział innych specjalistów, z zakresu na
przykład chorób zakaźnych, nefrologii, gastroenterologii, neurologii, endokrynologii, pulmonologii, onkologii czy patomorfologii oraz oczywiście zespołu odpowiednio wyszkolonych
pielęgniarek. Warunkiem utrzymania prawidłowej czynności
przeszczepionego serca jest regularne przyjmowanie leków
immunosupresyjnych do końca życia.

Jednym z najczęstszych powikłań po transplantacji
jest ostre odrzucanie przeszczepu. Zjawisko to stanowi naturalną reakcję organizmu na wprowadzony
obcy narząd. Aby tego uniknąć, trzeba osłabić układ
odpornościowy pacjenta.

Od serca dla serca
– rokowania, powikłania, leczenie (cz. 3)
mgr MARIA BUGIEL

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przeworsku

Rokowanie po przeszczepie serca
Pacjent po przeszczepie serca powinien być prowadzony
przez doświadczonego specjalistę kardiologa posiadającego
wiedzę z dziedziny immunologii, chorób zakaźnych i innych
dziedzin medycyny zdecydowanie wykraczającą poza zakres
szkolenia specjalizacyjnego z kardiologii. Powikłania po przeszczepie serca mogą dotyczyć bowiem różnych narządów. Wymaga
to zatem wielodyscyplinarnego podejścia, zaawansowanej wiedzy
oraz dużego doświadczenia.

Pierwszy rok po przeszczepie przeżywa nawet do 90%
chorych, 5 lat około 70% chorych, a 50% chorych żyje
obecnie nawet powyżej 10 lat po operacji.
W przypadku kompetentnej opieki nad biorcą przeszczepu
rokowanie jest jak najbardziej bardzo dobre. Pierwszy rok po
przeszczepie przeżywa nawet do 90% chorych, 5 lat około 70%
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chorych, a 50% chorych żyje obecnie nawet powyżej 10 lat po
operacji. Wśród czynników ryzyka zgonu w pierwszym roku po
przeszczepieniu znajdują się: wrodzona wada serca, konieczność
hospitalizacji i sztucznej wentylacji przed przeszczepem oraz niewydolność nerek wymagająca dializoterapii.
Powikłania transplantacji
Operacja transplantacji serca jest bardzo poważnym oraz
obciążającym zabiegiem wymagającym dodatkowo późniejszej złożonej farmakoterapii. Z tego względu obarczona jest
licznymi powikłaniami. Zostały one podzielone na dwie grupy:
1. Powikłania wczesne po transplantacji (do 12 miesięcy od
operacji):
▪▪ ostre odrzucanie przeszczepu,
▪▪ infekcje,
▪▪ pierwotna niewydolność przeszczepu – jest to najcięższe powikłanie, polega na tym, że przeszczepione serce
nie podejmuje pracy, na przykład na skutek zbyt długiego okresu niedokrwienia,

Najczęściej stosowane schematy leków to cyklosporyna
z azatiopryną, cyklosporyna z mykofenolanem mofetilu czy
takrolimus z mykofenolanem mofetilu. Jednym z najczęstszych powikłań po transplantacji jest ostre odrzucanie przeszczepu. Zjawisko to stanowi naturalną reakcję organizmu na
wprowadzony obcy narząd. Aby tego uniknąć, trzeba osłabić
układ odpornościowy pacjenta. Uzyskuje się to za pomocą
leków immunosupresyjnych. Leczenie immunosupresyjne
zapobiega odrzuceniu wszczepionego serca, zmniejszając
reakcje obronne organizmu. Organizm jednak wówczas broni
się mniej skutecznie przed infekcjami wirusowymi, bakteryjnymi i grzybiczymi. Nawet te mikroorganizmy, które dotychczas bytowały w organizmie człowieka nie stwarzając dla niego
zagrożenia, mogą stać się groźne. Dlatego osoby z przeszczepionym sercem powinny unikać infekcji, a wszelkie niepokojące
objawy zgłaszane lekarzowi i starannie leczone. Aby określić
ryzyko odrzucenia wszczepionego serca, przeprowadza się
zabieg biopsji mięśnia sercowego, podczas którego za pomocą
cewnika wprowadzonego przez tętnicę udową pobiera się
niewielki fragment tkanki mięśnia sercowego do oceny histopatologicznej. Wynik badania decyduje o dalszym leczeniu.
Leczenie immunosupresyjne, trwające całe życie może powodować skutki uboczne w postaci uszkodzeń organów, zwłaszcza
wątroby i nerek. Ponadto jest przyczyną wielu niegroźnych, ale
przykrych objawów jak przerost dziąseł, nadmierne owłosienie,
drżenia rąk, biegunki, nudności czerwienienie się.
W przebiegu leczenia immunosupresyjnego może wystąpić wiele powikłań. Są to objawy ostrej lub przewlekłej reakcji odrzucania wszczepionego serca, która może doprowadzić
do niewydolności krążenia. W przypadku poważnego uszkodzenia przeszczepionego serca jedyna metodą leczenia jest
ponowna transplantacja serca, zabieg o bardzo wysokim ryzyku.
Zmniejszona odporność może powodować większe ryzyko procesów nowotworowych. Ponadto występują zaburzenia rytmu
serca, zaburzenia funkcji nerek i wątroby, niewydolność oddechowa i niewydolność wielonarządowa.

Wyniki przeszczepiania narządów
w Polsce i na świecie
Na świecie zwiększa się stopniowo liczba wykonanych
transplantacji. Najdłuższe przeżycie z przeszczepionym sercem
wynosi 22 lata. W historii transplantologii przeszczepianie serca
było związane z koniecznością dokonania zmian w uregulowaniach prawnych i mentalności ludzi. Nadzór nad przebiegiem
procedur transplantacyjnych w Polsce prowadzi Centrum
Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji
„Poltransplant”. Aktualizuje ono Centralną Listę Biorców, informuje o warunkach alokacji na tej liście, prowadzi prace nad
ujednoliceniem metod typowania tkankowego, szkoli personel
w dziedzinie transplantologii oraz prowadzi działania popularyzatorskie. Organizuje warsztaty psychologiczne dla anestezjologów mające na celu zwiększenie umiejętności interpersonalnych
niezbędnych do prowadzenia rozmów z rodzinami dawców.
Zadania Poltransplantu
Szczegółowe cele działalności Poltransplantu definiuje
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2010 r. które stanowi realizację założeń zawartych w Ustawie. Wymienia ona
następujące obowiązki:
1. prowadzenie działań mających na celu realizację zadań
Poltransplantu określonych w art. 38 ust. 3 ustawy
z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
2. zwracanie podmiotom leczniczym kosztów wykonanych czynności związanych z pobieraniem narządów
na zasadach określonych w art. 3 ust. 9 ustawy z dnia 1
lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów oraz w przepisach
wydanych na podstawie art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 1
lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
3. finansowanie zadań ośrodków dawców szpiku w zakresie przewidzianym w art. 16a ust. 5 ustawy o pobieraniu,
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek
i narządów;
4. finansowanie zadań ośrodków kwalifikujących do
przeszczepienia w zakresie przewidzianym w art. 16c
ust. 8 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
5. organizowanie konkursów ofert na:
a) procedurę pobierania, badania i przechowywania
komórek krwiotwórczych krwi pępowinowej oraz
finansowanie tej procedury,
b) procedurę poszukiwania i doboru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej oraz finansowanie tej procedury, – na podstawie przepisów
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych;
6. wydawanie decyzji w postępowaniu o udzielenie zgody
na każdorazowy wywóz z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i przywóz szpiku, komórek krwiotwórczych
krwi obwodowej, krwi pępowinowej i narządów ze
zwłok ludzkich oraz gromadzenie i przechowywanie
danych na ten temat zgodnie z art. 37a ust. 1 i 4 oraz
ust. 9 pkt 1 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
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7. udostępnianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia i Krajowej Radzie Transplantacyjnej dokumentacji dotyczącej działalności statutowej Poltransplantu,
w tym w szczególności dokumentacji koordynacji
pobrań i przeszczepień oraz danych zawartych w rejestrach prowadzonych przez Poltransplant oraz na krajowej liście osób oczekujących na przeszczepienie;
8. współpraca z Krajową Radą Transplantacyjną,
Krajowym Centrum Bankowania Tkanek i Komórek,
konsultantem krajowym w dziedzinie transplantologii
oraz innymi jednostkami, w których zakresie działalności jest pobieranie, przechowywanie i przeszczepianie
komórek, tkanek i narządów, a także współdziałanie
z organizacjami i stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi oraz samorządem lekarskim w zakresie działań mających na celu rozwój transplantologii;
9. przygotowywanie raportów dotyczących realizacji
zadań statutowych Poltransplantu i oceny wyników
przeszczepiania komórek, tkanek i narządów dla potrzeb
ministra właściwego do spraw zdrowia i Krajowej Rady
Transplantacyjnej;
10. występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o dokonanie kontroli w jednostce posiadającej
pozwolenie tego ministra na pobieranie albo przeszczepianie komórek, tkanek lub narządów, gdy istnieje
uzasadnione podejrzenie, że przestała spełniać warunki
wymagane do uzyskania tego pozwolenia;
11. organizowanie, nie rzadziej niż raz w roku, zebrań kierowników jednostek uczestniczących w wykonywaniu
poszczególnych procedur transplantacyjnych;
12. przyjmowanie informacji od jednostek dokonujących
pobrania szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek oraz podmiotów dokonujących pobrania
narządu w celu zgłaszania ministrowi właściwemu do
spraw zdrowia wniosków o przyznanie tytułu, odznaki
i legitymacji Zasłużonego Dawcy Przeszczepu;
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13. przyjmowanie od podmiotów leczniczych zawiadomień
dotyczących istotnych zdarzeń niepożądanych i istotnych niepożądanych reakcji;
14. udostępnianie podmiotom leczniczym znaków niepowtarzalnego oznakowania dotyczących narządów,
szpiku i komórek krwiotwórczych krwi obwodowej;
15. wnioskowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia o udzielenie pozwolenia, o którym mowa w art. 36
ust. 1a ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
16. opracowanie opinii o wzroście kosztów pobrania komórek, tkanek lub narządów w terminie do 15 lutego każdego roku, o której mowa w przepisach wydanych na
podstawie w art. 3 ust. 14 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r.
o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów;
17. finansowanie działalności koordynatorów pobierania
i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów w podmiotach leczniczych dokonujących pobrań i prze szczepień komórek, tkanek i narządów;
a) wykonywanie zadań w ramach przygotowań obronnych państwa w zakresie działu administracji rządowej – zdrowie;
18. wykonywanie innych, zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, zadań związanych z pobieraniem, przechowywaniem i przeszczepianiem komórek,
tkanek i narządów.
Transplantologia niesie ze sobą dar życia. Ale także dar
nadziei, miłości i zaufania. Niewiele jest w życiu trudniejszych
decyzji niż te, które dotyczą przekazania własnych narządów lub
też narządów najbliższej nam, zmarłej osoby, po to aby komuś
innemu uratować życie. To decyzje, które często wymagają
ogromnej odwagi, pokonania wielu obaw i lęków, na które najczęściej nie jesteśmy przygotowani.
We współczesnej kulturze w sferze tabu są tematy, które
łączą się z cierpieniem, bólem, często ze stratą. Nie umiemy

Chorzy, lekarze i dawcy
zgodanazycie.pl

Projekt realizowany w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej,
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ﬁnansowany ze środków Ministra Zdrowia.

org.pl). Na szczególnie uznanie zasługuje działalność organizacji pozarządowych promujących idee transplantacji oraz
łączących w swych szeregach osoby po transplantacji, jak
choćby stowarzyszenia: Życie Po Przeszczepie (www.przeszczep.pl), Ogólnopolskie Stowarzyszanie Osób Dializowanych
(www.osod.pl), Składaki (www.drugieserce.jaw.pl), Fundacja
Zjednoczenie dla Transplantacji (www.transplantacja.org.
pl), Polskie Stowarzyszenie Programów Zdrowotnych (www.
dawca.pl). Organizacje te nieustająco angażują się na rzecz
idei promowania przeszczepów i działań edukacyjnych związanych z rozpowszechnianiem rzetelnej wiedzy na ich temat.
Przygotowują materiały informacyjne, filmy oraz zajęcia edukacyjne promujące idee przeszczepów.

rozmawiać o śmierci, o związanych z nią trudnych decyzjach,
ale też nie potrafimy rozmawiać o cierpieniu i chorobach
naszych najbliższych (szczególnie tych ze złymi rokowaniami). A przecież nie jest możliwe wyeliminowanie z naszego
życia tego etapu, który niesie za sobą ważne decyzje związane z życiem i śmiercią. Jak pisze E. Kübler-Ross, psychiatra, która w sposób szczególny zwróciła uwagę na potrzebę
społecznego zainteresowania procesem umierania i jego wielowymiarowym znaczeniem, nie można nauczyć się akceptowania śmierci, kiedy się jej unika i zaprzecza. Żeby sobie z nią
konstruktywnie poradzić, trzeba stanąć z nią twarzą w twarz
(Kübler-Ross 2007, s. 23). Aby jednak spojrzeć na śmierć bez
jej negowania, należy pokonać lub zaakceptować lęk, który
towarzyszy nam od momentu, kiedy potrafimy pojąć cielesność naszego życia i jego ulotność. Jak pisze A. Kępiński,
z ciałem związana jest śmierć. I już sam ten fakt wystarcza,
by wokół niego atmosfera lęku się tworzyła.

istotne jest przekazywanie wszystkim członkom społeczeństwa rzetelnych informacji na temat transplantologii oraz zachęcanie do głębszej debaty i refleksji
nad tym tematem.
Środowisko lekarzy nieustannie wypowiada się na temat
trudnej sytuacji transplantologii w Polsce oraz potrzeby
zmiany postaw społecznych wobec przeszczepów. Nie jest
jednak w stanie samodzielnie doprowadzić do znaczących
zmian w tym zakresie. Nadzieją na zmianę są prowadzone
kampanie społeczne. Pierwsza z nich pojawiła się w 2003
roku: Życie po przeszczepie i wypromowała tzw. oświadczenie woli – deklarację, którą podpisują osoby chcące zostać
dawcami narządów. Idea oświadczenia ma charakter informacyjny. Osoby podpisujące deklarację noszą ją przy sobie
jako dokument sygnalizujący ich wolę lekarzom w sytuacji
utraty życia. Kolejna kampania edukacyjna miała miejsce
w 2009 roku i nosiła nazwę Transplantacja jestem na TAK,
a zaowocowała cyklem materiałów edukacyjnych, promujących idee przeszczepów wśród dzieci i młodzieży. Program
ten zyskał duże uznanie w instytucjach oświatowych i doprowadził do pojawienia się jego szkolnych realizacji pod patronatami kuratorów oświaty. Jest on zresztą kontynuowany
w nielicznych środowiskach szkolnych. Zarejestrować można
również wzrost w ostatnim czasie kampanii regionalnych lub
kampanii prowadzonych przez poszczególne środowiska, jak
choćby Przeszczep to drugie życie (2009), Kampania Dawca
(www. dawca.pl), Drugie Życie 2013/2014 (www.drugieżycie.
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Należy podkreślić, że dzieci, które od najmłodszych
lat oswajają się z tematem choroby, śmierci, idei
i wartości transplantologii, będą w przyszłości
ludźmi gotowi do mierzenia się z tym tematem
w codziennym życiu.
Obserwujemy narastającą ilość działań, których celem jest
wypromowanie idei transplantologii oraz wsparcie działań lekarzy, podejmowanych, by ratować ludzkie życie. Są one wspierane
przez autorytety w dziedzinie medycyny, etyki, a mimo to nie
redukują sprzeciwu wobec zabiegów przeszczepu. Tym bardziej
istotne jest przekazywanie wszystkim członkom społeczeństwa
rzetelnych informacji na temat transplantologii oraz zachęcanie
do głębszej debaty i refleksji nad tym tematem. Zwłaszcza że, jak
wskazują najnowsze badania, skuteczność prowadzonych obecnie działań jest ograniczona. Istnieje zatem potrzeba szukania
nowych dróg zmiany postaw społecznych wobec przeszczepów.
Drogą tą powinna być edukacja. Żyjemy w świecie, w którym
odruchowo izolujemy dzieci od tematów, które wydają się nam
trudne i bolesne. Często też nie dostrzegamy, jak dużą wiedzę
mają młodzi ludzie. Czerpią ją zarówno z mediów i Internetu,
jak i z rozmów ze swoimi rówieśnikami. Zazwyczaj jest to wiedza
niepełna, pozostawiająca w życiu młodego człowieka wiele niedomówień i sprzeczności, której dorośli nie chcą lub nie potrafią
weryfikować. A przecież jednym z głównych zadań edukacji
jest wprowadzanie młodego człowieka w świat społeczny oraz
przekazywanie mu rzetelnej wiedzy na temat tego świata oraz
uczenie go refleksyjnej postawy wobec rzeczywistości.
Wiedza o śmierci, chorobie, a także związanej z nią
transplantologii jest nierozerwalnym składnikiem tej rzeczywistości, z którym nie wiemy, kiedy przyjdzie nam się
konfrontować. Należy podkreślić, że dzieci, które od najmłodszych lat oswajają się z tematem choroby, śmierci, idei
i wartości transplantologii, będą w przyszłości ludźmi gotowi
do mierzenia się z tym tematem w codziennym życiu. Będą
miały na ten temat rzetelną wiedzę, a przede wszystkim oswoją
się z lękiem, który on niesie. Da im to możliwość świadomego
podejmowania decyzji na temat swojego ciała. Będą rzecznikami problematyki. To one staną się inicjatorami rozmów
domowych na temat przeszczepów, cierpienia, śmierci, a także
będą miały szanse weryfikować mity krążące w świecie dorosłych. Będą działać ponad granicami ludzkiej niewiedzy.
A nadzieja na dobre życie będzie im stale towarzyszyć bo ona
na szczęście umiera ostatnia i nie wolno jej nikomu odbierać
zarówno w zdrowiu jak i chorobie.
Piśmiennictwo u autorki

Rekonstrukcja piersi wolnymi płatami połączone
z transferem węzła chłonnego (cz. 1)
mgr IRENA KAŃTOCH

Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
Państwowy Instytut Badawczy, oddział w Gliwicach

ak piersi to problem, którego społecznego charakteru nie
trzeba dzisiaj dowodzić. Marsze różowej wstążki, ruch
Amazonek, kampanie medialne, październik – miesiąc dedykowany rakowi piersi – to są powszechne znane sprawy.
Rak piersi to nadal najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród kobiet w Polsce jak i na świecie. Wprowadzenie na
szeroką skalę badań mammograficznych, sprawiło, że wzrosła
liczba wykrywanych i rozpoznawanych guzów pierwotnych
we wczesnym stadium zaawansowania.
W świetle wieloletnich doświadczeń nie budzi wątpliwości
bezpieczeństwo onkologiczne wykonywanych dzisiaj procedur rekonstrukcyjnych, jak również ich pozytywny wpływ na
jakość życia. Jeśli konieczny jest zabieg mastektomii– to alternatywą jest chirurgia rekonstrukcyjna zapewniająca lepszy
efekt kosmetyczny. Odtworzenie gruczołu piersiowego połączone z transferem węzła chłonnego pozwala pacjentkom
uporać się z problemami psychicznymi i fizycznymi, a idąc
dalej pacjentki lepiej radzą sobie z dalszym, szerokim i wieloaspektowym leczeniem.

R

Prekursorem tej metody w Naszym Ośrodku jest dr n. med
Karolina Donocik wraz z dr. n. med. Rafałem Ulczokiem pod
kierownictwem prof. Adama Maciejewskiego.

LVA zespolenia limfatyczno-żylne
VLNT autoprzeszczep unaczynionych węzłów chłonnych
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a

b

d

Rekonstrukcje sutka przy użyciu wolnych płatów
wymagają umiejętności mikrochirurgicznych, stwarzają
możliwość przeniesienia dużej objętości tkanki tłuszczowej
i skóry przy równoczesnym ograniczeniu powikłań i deformacji miejsca dawczego.
Do rekonstrukcji piersi używa się następujących wolnych płatów:
▪▪ TRAM
▪▪ MS TRAM
▪▪ DIEP
▪▪ GAP

c

Do obserwacji używa się lampy emitującej podczerwień.
Detekcję fluorescencji barwnika przechodzącego w przestrzeniach limfatycznych można obserwować w czasie rzeczywistym np. śródoperacyjnie bez narażenia na promieniowanie.
Równoczesne wykorzystanie radioznacznika i ICG podając
podskórnie.

Obrzęk limfatyczny
Obrzęk limfatyczny powstaje w wyniku niewydolności limfatycznej z dysproporcją między produkcją chłonki,
a jej transportem do krążenia żylnego. Skutkuje to zastojem
bogatobiałkowego płynu w przestrzeni międzykomórkowej
w obrębie skóry i tkanki podskórnej

e

Wizualizacja naczyń

a. Efekt estetyczny po rekonstrukcji prawej piersi z użyciem perforatorowego płata tętnicy pośladkowej górnej
b, c. Płat SGAP z widoczną szypułą naczyniową
d. Rezultat po rekonstrukcji drugiej piersi, drugim płatem SGAP e. widok pooperacyjny obydwu miejsc dawczych

a

c

b

d
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a, b. Pobieranie płatów wolnych
naczyń nabrzusznych głębokich
(oszczędzający mięsień TRAM
oraz DIEP)
c, d. Wczesny efekt pooperacyjny.

Obrzęk limfatyczny

Czynniki ryzyka
▪▪ Usunięcie węzłów chłonnych pachowych (ALND)
▪▪ Chemioterapia
▪▪ Radioterapia
▪▪ Inne
Usunięcie dziesięciu lub więcej węzłów chłonnych
powoduje powstanie obrzęku chłonnego u 20-50% chorych
poddanych takiemu leczeniu.
Rodzaje obrzęków:
▪▪ pierwotny idiopatyczny – zbyt słabe wykształcenie się
naczyń układu limfatycznego
▪▪ wtórny – powstanie powodują różne czynniki uszkadzające naczynia chłonne.
Diagnostyka
1. Pomiar obwodu kończyn – jest najczęściej używaną
metodą pomiaru obrzęku.
2. Limfografia z użyciem zieleni indocyjaninowej – polega
na śródskórnym podaniu barwnika i obserwacji jego
przemieszczania w powierzchownych kanałach limfatycznych pod skórą.
3. Limfoscyntygrafia – izotop Technetu-99 jest podawany
podskórnie do kończyny z obrzękiem i kontrolnie do
zdrowej. Pozwala uwidocznić opóźniony spływ chłonki
w kończynie z obrzękiem, wskazać potencjalne przeszkody w spływie.
4. Tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT)
polega na tomograficznym obrazowaniu z wykorzystaniem promieniowania gamm.

Wizualizacja naczyń i układu chłonnego

Wizualizacja naczyń

Wizualizacja naczyń
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Leczenie
1. ZACHOWAWCZE
2. CHIRURGICZNE:
– metody ablacyjne
– metody fizjologiczne
Autorami tej metody są prof. Suami i prof. Chang.
LECZENIE ZACHOWAWCZE
Stosowanie wszelkich metod prewencyjnych, chroniących
przed powstaniem obrzęku (ćwiczenia, masaże limfatyczne)
Po wystąpieniu obrzęku leczenie rozpoczyna się od kompleksowej terapii przeciw zastoinowej składającej się z dwóch faz:
1. redukcyjnej
2. podtrzymującej efekty leczenia.
Obrzęk limfatyczny często jest powikłaniem leczenia
nowotworów. Po usunięciu węzłów chłonnych należy stosować wszelkie metody prewencyjne, chroniące przed powstaniem obrzęku, w postaci ćwiczeń i masaży limfatycznych.
Po wystąpieniu objawów leczenie zaczynamy od metod
zachowawczych. Stosujemy kompleksową terapię przeciw
zastoinową składającą się z dwóch faz: redukcyjnej i podtrzymującej efekty leczenia.
LECZENIE CHIRURGICZNE
▪▪ Metody ablacyjne (resekcja lub liposukcja przerośniętych i zwłókniałych tkanek nad powięzią głęboką).
▪▪ Metody fizjologiczne – rekonstrukcja anatomiczna lub
alternatywny przepływ chłonki w kończynie dotkniętej
obrzękiem).

Wizualizacja naczyń
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POTWIERDZONA
OCHRONA PRZED
KORONAWIRUSEM
SARS C

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

bok@pl.mercatormedical.eu
www.mercatormedical.eu

ODPORNOŚĆ NA WIRUSY
w tym wirus SARS-CoV-2
(koronawirus) – wielkość 60-140 nm

