WYGLĄDAJĄ TAK SAMO

CHRONIĄ
INACZEJ

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.

!

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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Czystość bloku operacyjnego –
dezynfekcja drogą powietrzną –
zamgławianie – mgr Ewa Grabowska
Wybitni chirurdzy – Alexander
von Winiwarter (1848–1917)
– dr n. med. Oskar Pelzer

Szanowni Państwo!

GPS BO – Mapa zastosowań rękawic
i obłożeń operacyjnych na bloku
operacyjnym
Odleżyny – rany obłożnie chorego
– Julia Olszewska, Angelika Pabich,
Eliza Piórkowska, Izabela Wróblewska
Operacja kardiochirurgiczna jedynym
ratunkiem dla koarktacji aorty (cz. 2)
– lic. Marta Furgała
Rekonstrukcja piersi wolnymi płatami
połączone z transferem węzła chłonnego
(cz. 2) – mgr Irena Kańtoch
Problem mobbingu wśród
personelu medycznego (cz. 1)
– mgr Maciej Leszkowicz

itam, już po raz 31, Czytelników naszego magazynu.

W Szczególne jest to powitanie, bo to okres urlopów

i – mam nadzieję – normalnego, w miarę bezpiecznego wypoczynku bez pandemii, ponieważ doskonale pamiętamy jak
było rok temu. Oczywiście do końca nie jesteśmy zwolnieni
z dbania o własne bezpieczeństwo, mimo że chroni nas to że
jesteśmy szczepieni, bo powinniśmy mieć świadomość,
że gdzieś tam się wirus czai.
W tym numerze Magazynu polecam Państwa uwadze
artykuły nowe oraz kontynuację poprzednich tematów. Mam
przyjemność zaprosić Państwa do zapoznania się z pierwszym, z cyklu artykułów, który przedstawia zjawisko mobbingu w ochronie zdrowia.
Zwracam się nieustająco do Państwa z prośbą o dzielenie się
wiedzą i doświadczeniem. Zainteresowanie czasopismem jest
szerokie, ale bez Waszego wsparcia trudno będzie przygotować
kolejne numery magazynu. Jak wiecie magazyn jest głównie
oparty na artykułach, które przysyłacie.
Po raz kolejny naszym wszystkim Autorom bardzo dziękuję
za zaangażowanie i nadsyłanie bardzo ciekawych artykułów.
Wszystkim Wam kochani życzę zdrowego, spokojnego
i zasłużonego wypoczynku w okresie urlopowym oraz aby
powrót po urlopie był powrotem owocnym i chcianym.
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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Czystość bloku operacyjnego – dezynfekcja
drogą powietrzną – zamgławianie
mgr EWA GRABOWSKA

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

WSTĘP
Wyjątkowe czasy wymagają nowych narzędzi i systemów,
które wspomagałyby procesy dezynfekcji i dekontaminacji
na bloku operacyjnym. W Polsce urządzenia do dezynfekcji drogą powietrzną pojawiły się na początku XXI wieku,
ale pandemia Covid 19 wymusiła zastosowanie nowych
metod dezynfekcji.
Problemy z właściwą dezynfekcją dotyczą w szczególności wyposażenia pomieszczeń, sieci wentylacyjnych i miejsc
trudno dostępnych, są to m.in.:
▪ urządzenia elektroniczne: komputery, urządzenia pomiarowe i diagnostyczne, wszelki sprzęt elektroniczny;
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▪ pomieszczenia wraz z wyposażeniem: meble, stoły,
krzesła, itp.;
▪ sanitariaty;
▪ sieci instalacyjne, klimatyzacje, wentylacje;
▪ środki transportu.

Dezynfekcja metodą powietrzną od 2019 roku jest
rekomendowana przez wszystkie polskie stowarzyszenia epidemiologiczne jako jeden z istotnych
elementów wsparcia w zapobieganiu transmisji
biologicznych czynników chorobotwórczych (BCA).
Stosowanie bezdotykowych technik dezynfekcji może
być uważane za niekonieczne, skoro wykonuje się dezyn-

fekcję metodami manualnymi, a stosowanie ich nie było
przez lata wymagane. Należy jednak pamiętać, że dezynfekcja manualna ma ograniczoną skuteczność. Ponadto wyniki
badań wskazują, że epidemicznie występujące drobnoustroje
mimo przeprowadzenia dezynfekcji manualnej nadal mogą
być wykrywane na powierzchniach.
Dezynfekcja metodą powietrzną od 2019 roku jest
rekomendowana przez wszystkie polskie stowarzyszenia
epidemiologiczne jako jeden z istotnych elementów wsparcia w zapobieganiu transmisji biologicznych czynników
chorobotwórczych (BCA).
DEKONTAMINACJA ŚRODOWISKA W STREFIE
PACJENTA IZOLOWANEGO
W przypadku oddziałowej transmisji BCA związanej ze
środowiskiem szpitalnym po zakończeniu izolacji pacjenta
proces dekontaminacji pomieszczeń uzupełnia się
metodami dezynfekcji bezdotykowej (fumigacja) wykorzystującej technologie o udokumentowanej efektywności biobójczej.

Dezynfekcja drogą powietrzną to nie jest ozonowanie
i opryskiwanie...
Dezynfekcja drogą powietrzną w Polsce stała się standardem. Coraz częściej o tym mówimy, coraz częściej to rekomendujemy jako idealne wsparcie dezynfekcji manualnej.
Co wiemy o dezynfekcji metodą powietrzną?
Czy wiemy jakie normy powinna spełniać ta technika dezynfekcji?
Czy to co stosujemy jest właściwe?
Czy to co jest rekomendowane to właściwe?
CZYM KIEROWAĆ SIĘ PRZY WYBORZE SYSTEMU
ZAMGŁAWIANIA?

10 μm. Sucha mgła powinna skutecznie penetrować pomieszczenie docierając do najmniejszych jego zakamarków
i pokrywać dezynfekowane powierzchnie zarówno z góry
jak i od dołu. Generowana mgła powinna być bezpieczna
dla dezynfekowanego pomieszczenia jak i jego wyposażenia.
Sucha mgła nie powinna generować wilgoci i korozji.
Dezynfekcja metodą powietrzną zawsze stanowi wsparcie
dezynfekcji manualnej i nigdy nie powinna być jej alternatywą. Mimo wysokiej skuteczności procesu „zamgławiania”, dezynfekcja manualna jest niezbędnym krokiem, który
warunkuje ostateczną skuteczność zamgławiania.
Wybierając ten rodzaj dezynfekcji powinniśmy zwrócić
uwagę na kilka ważnych aspektów, tym bardziej, że dopiero
w 2020 roku powstała pierwsza norma europejska.
Do tej pory wyznacznikiem standardów była Francja,
która jako jedyna gruntownie przebadała i opisała dezynfekcję przez zamgławianie, a w konsekwencji stworzyła normę
NFT 72-281 wypracowując standardy. Na podstawie normy
francuskiej powstała norma europejska EN 17-272:2020.
Co oznacza norma EN 17-272:2020?
Metoda badań mająca na celu określenie działania dezynfekującego procesów stosowanych w obszarze:
1. medycznym,
2. weterynaryjnym,
3. spożywczym, przemysłowym, domowym i instytucjonalnym z wykorzystaniem zautomatyzowanych
procesów dystrybucji chemikaliów przez dyfuzję
powietrzną bez ręcznego stosowania przez operatora
środków dezynfekujących.
Z uwagi iż dezynfekcja drogą powietrzną opisana została
w normach NFT 72-281 oraz PN-EN-17272 (2020) wybór
technologii należy rozpatrywać w kontekście zestawu:
urządzenie z preparatem, co wynika z wyżej przytoczonych
norm. Zastosowanie przypadkowych urządzeń z przypadkowym preparatem nie daje gwarancji prawidłowo przeprowadzonego procesu dezynfekcji.

Pandemia spowodowała zamieszanie na rynku urządzeń
do dezynfekcji drogą powietrzną tzw. zamgławiaczy lub
fumigatorów. Przez lata urządzenia te zdobywały popularność w branży medycznej skutecznie wypierając przestarzałe
już technologie jak lampy UV, a trudna dostępność profesjonalnych rozwiązań w trakcie pandemii spowodowała, że
szpitale zalane zostały urządzeniami z Chin, Turcji, polskimi
prototypami, a w szczególności wykorzystywanymi do tej
pory opryskiwaczami w branży rolniczej.
„Elastyczność i kreatywność firm zgodnie z naszą polską
mentalnością sięgała szczytów… – jednak czy była to konstruktywna kreatywność?”.
Określenia dla poniższych technologii:
▪ dezynfekcja przez zamgławianie
▪ fumigacja pomieszczeń
▪ dezynfekcja suchą mgłą
▪ dezynfekcja ULV
▪ dezynfekcja mgłą mikrozolową
Najwłaściwsze określenia dla tej technologii to
„Dezynfekcja drogą powietrzną” ponieważ tak została ona
nazwana w normie. Dezynfekcja drogą powietrzną to NIE
JEST OZONOWANIE I OPRYSKIWANIE!!!
Dezynfekcja drogą powietrzną polega na wytwarzaniu
suchej mgły z preparatów biobójczych o pełnym spektrum
działania, której to wielkość kropli nie powinna przekraczać
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Urządzenia są fabrycznie skalibrowane pod odpowiednie
właściwości i stężenia chemii, a także w ten sposób przebadane.
NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ?
PREPARAT
Najważniejszy w całym procesie jest duet: urządzenie z odpowiednio dobranym i przebadanym preparatem. Rozpylanie
dowolnego płynu ma swoje konsekwencje i duży wpływ na
zdrowie i życie pacjentów oraz personelu. Kluczowa jest
walidacja procesu. Dany preparat osiąga swoją skuteczność
w odpowiednich stężeniach do których dobrana jest wielkość kropelki „suchej mgły” oraz odpowiednie dozowanie
(ilość ml/m3) i czas kontaktu. Tak dobrane parametry procesu przechodzą szereg badań w akredytowanych laboratoriach, które potwierdzają pełne spektrum bójcze w obszarze
medycznym (odpowiednią redukcję LOG dla reprezentantów poszczególnych mikroorganizmów).

Nie każdy Producent urządzenia zagwarantuje
pisemnie możliwość stosowania w obecności urządzeń
elektrycznych. A tych w szpitalu jest sporo.
NORMA
Kluczowe zadanie odgrywa norma według której badania
zostały wykonane. Niedopuszczalne jest w metodzie dezynfekcji drogą powietrzną posługiwanie się badaniami według
norm dezynfekcji metodą powierzchniową. Powoływanie się
na normy EN13727, EN 14476, EN13624, EN13704 powinno
zaalarmować, że preparat służy do dezynfekcji manualnej
przez spryskiwanie i przecieranie a nie zamgławianie.
KOMPATYBILNOŚĆ
Nie każdy Producent urządzenia zagwarantuje pisemnie
możliwość stosowania w obecności urządzeń elektrycznych.
A tych w szpitalu jest sporo. Tylko odpowiedniej wielkości
kropla do max. 10 mikronów, a najlepiej 5 mikronów odpowiedniego preparatu nie uszkodzi urządzeń a je zdezynfekuje.
REJESTRACJA JAKO PRODUKT BIOBÓJCZY
Niezwykle ważna w procesach szpitalnych jest dokumentacja
stosowanego preparatu i odpowiednia rejestracja preparatu.
Każdy płyn o zastosowaniu biobójczym zgodnie z interpretacją na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych powinien
zostać zarejestrowany jako produkt biobójczy i tylko taka
rejestracja produktu daje użytkownikowi pewność skuteczności i bezpieczeństwa. Posługiwanie się certyfikatem
medycznym nie zwalnia z obowiązku rejestracji produktu
w procedurze rejestracji dualnej. Wielu producentów celowo
unika rejestracji preparatu jako produkt biobójczy z uwagi na
konieczność przedłożenia odpowiednich badań, których nie
spełniają. Ponadto w trakcie pandemii wydano wiele tymczasowych rejestracji jako produkt biobójczy na okres 180dni,
które wygasają zostawiając użytkownika z problemem.
SZKOLENIA I PROCEDURY
Równie ważne są szkolenia po dostawie. Warto dopytać
dostawcę rozwiązań czy na miejscu w placówce przeszkoli
personel z prawidłowego przygotowania pomieszczenia
i obsługi urządzenia. Co należy wynieść z pomieszczenia,
czy uszczelniać drzwi i okna, co ze sprzętem elektronicznym, po jakim czasie można wejść do pomieszczenia? I wiele
innych pytań, które pojawiają się w trakcie użytkowania
tego typu sprzętów zostanie rozwianych podczas szkolenia.
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Bardzo ważne jest także stworzenie procedury dezynfekcji
drogą powietrzną dopasowanej do specyfiki danej placówki,
która pozwala w sposób bezpieczny i optymalny wykorzystywać tą technologię. Procedura powinna opisywać sytuacje i zdarzenia, po których dezynfekcja drogą powietrzną
powinna być stosowana. Powinna także zawierać ograniczenia, przy których dezynfekcją drogą powietrzną nie powinna
być przeprowadzana.
Warto zastanowić się nad chwytami marketingowymi.
Często dopisek „możliwość stosowania chemii różnych
producentów” może początkowo wydawać się zaletą jednak
w rzeczywistości oznacza to, że urządzenie nie przeszło żadnych badań a Producent urządzenia zrzuca odpowiedzialność za skuteczność na użytkownika.
Jeśli brak jest potwierdzenia spełnienia norm, brak
rejestracji biobójczej, brak potwierdzenia pełnego spektrum działania i brak informacji i tym, że urządzenie wraz
z preparatem może być stosowane w obszarze medycznym
i jest bezpieczne dla sprzętu medycznego, co powinno wynikać z rejestracji biobójczej to jak w takiej sytuacji można
potwierdzić, że dezynfekcja zaszła poprawnie nie znając
dokładnej wielkości kropli, dozowania, składu substancji,
wymaganego czasu kontaktu, spektrum bójczego, wpływu na
elektronikę, konieczność lub brak wentylacji pomieszczenia
po procesie?
Czy użytkownik jest świadomy odpowiedzialności za
proces dezynfekcji, podczas którego rozpylany jest
dowolny preparat przez dowolne urządzenie?
Przebieg procesu dezynfekcji metodą powietrzną
▪ Etap dyfuzji
▪ Czas kontaktu
▪ Czas degazacji
▪ Możliwość ponownego użycia pomieszczenia
Całkowity czas procesu to: Czas dyfuzji + czas kontaktu +
czas degazacji/wentylacji.
Dezynfekcja pomieszczeń bloku operacyjnego za pomocą
dyfuzji suchej i niewidocznej mgły (metoda powietrzna) daje
nam ogromne korzyści tj.:
▪ prosta obsługa,
▪ małe wymiary urządzenia,
▪ szybka dezynfekcja pomieszczeń,
▪ skuteczne działanie potwierdzone badaniami,
▪ likwidacja bakterii, wirusów, grzybów, sporów,
▪ dezynfekcja trudnodostępnych miejsc,
▪ brak konieczności wynoszenia sprzętu elektronicznego,
▪ archiwizacja przeprowadzonej dezynfekcji,
▪ niski koszt dezynfekcji,
▪ wysoka wydajność,
▪ zmniejszenie ryzyko wystąpienia zakażeń szpitalnych,
▪ zmniejszenie czasu oraz kosztów leczenia pacjenta.
Minimalizacja ryzyka infekcji, osiągnięta po kilku
dniach regularnego stosowania zamgławiacza, gwarantuje utrzymanie bloku operacyjnego w wymaganym stanie
epidemiologicznym.
Urządzenie zapewnia zespołom operacyjnym i pacjentom bezpieczne i nieskażone warunki sali operacyjnej oraz
zmniejsza czas oczekiwania na kolejny zabieg operacyjny.
Artykuł napisany z wykorzystaniem materiału z prezentacji
Łukasza Tatuśko – firma Greenpol.

Wybitni chirurdzy

Alexander von Winiwarter
(1848–1917)

lexander von Winiwarter urodził się 22 kwietnia 1848
roku w Wiedniu. Jego dziadkiem był znany prawnik
i wykładowca akademicki Joseph von Winiwarter. Był starszym bratem również znanego lekarza Felixa von
Winiwarter’a, który podobnie jak Alexander ukończył
Uniwersytet Wiedeński i pracował jako asystent chirurgiczny
w klinice profesora Billroth’a. Zaangażowany w pracę
naukową publikuje w roku 1879 artykuł dotyczący zapalenia tętnic dziś znanych jako Thrombangitis obliterans lub
choroba Winiwaretra-Buergera (Leo Buerger, amerykański
internista, który wiele lat później publikuje podobne wyniki
badań dotyczących zapalenia naczyń).
W Wiedniu Alexander ukończył studia medyczne,
a w roku 1870 obronił pracę doktorską. Dzięki swoim
staraniom został przyjęty do II Kliniki Chirurgicznej
Uniwersytetu w Wiedniu – znanej szkoły profesora
Theodora Billroth’a. Następnie otrzymał propozycję pracy
jako ordynator oddziału chirurgicznego szpitala Kronprinz-

A

Rudolf-Kinderspitals. Po swojej habilitacji w roku 1876
przeprowadza badania wraz z Carlem Gussenbauer’em nad
częściową resekcją żołądka z powodu nowotworu – pierwszy
raz opisaną przez swojego nauczyciela, profesora Billroth’a –
Die partielle Magenresektion; eine experimentelle operative Studie, in: Archiv für klinische Chirurgie 19 [1876], S.
347 f.). W 1878 roku już jako profesor chirurgii, Winiwarter
obejmuje stanowisko kierownika kliniki chirurgicznej uniwersytetu w Liege w Belgii. Otrzymuje obywatelstwo belgijskie. W swojej pracy zawodowej poświęca się leczeniu
różnych nowotworów przewodu pokarmowego. Znany jest
z pierwszego skutecznego protokołu ręcznego drenażu limfatycznego w przypadku obrzęków chłonnych. Umiera 31
października 1917 roku w Liege.
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
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GPS BO
MAPA ZASTOSOWAŃ RĘKAWIC I OBŁOŻEŃ
OPERACYJNYCH NA BLOKU OPERACYJNYM

PROCEDURY ICD-9
▪ Chirurgia ogólna i onkologiczna
▪ Torakochirurgia
▪ Chirurgia naczyniowa i sercowo-naczyniowa
▪ Chirurgia ginekologiczna i położnicza oraz blok porodowy
▪ Chirurgia dziecięca
▪ Urologia
▪ Chirurgia laryngologiczna, chirurgia szczękowo-twarzowa
▪ Chirurgia oftalmologiczna
▪ Neurochirurgia
▪ Ortopedia, chirurgia urazowa (traumatologia)
▪ Chirurgia plastyczna
▪ Transplantologia

PROCEDURY ICD-9 I MAPA ZASTOSOWAŃ PRODUKTÓW
NA BLOKU OPERACYJNYM
Dlaczego są ważne?
Idea stworzenia mapy zastosowań rękawic i włókniny dla bloku operacyjnego powstała w wyniku
obserwacji rozwijającego się rynku medycznego, a tym samym rosnących wymagań proceduralnych
i potrzeb zespołów operacyjnych. Szerokie portfolio produktów jakimi dysponuje Mercator Medical
umożliwia dopasowanie najlepszego rozwiązania do wykonywanej procedury medycznej.

Aby ułatwić naszym użytkownikom znalezienie właściwego rozwiązania, stworzyliśmy
mapę procedur wykonywanych na bloku operacyjnym. Definiowanie potrzeb i szukanie rozwiązań zostało poprzedzone szczegółową analizą wykonaną na podstawie
zgromadzonych danych:
▪ Na podstawie danych statystycznych NFZ oraz bazując na procedurach zdefiniowanych
w ICD-9*, wyodrębniono najczęściej wykonywane zabiegi chirurgiczne.
▪ Na podstawie informacji otrzymanych od użytkowników (chirurdzy, pielęgniarki operacyjne) zidentyfikowano najistotniejsze dla danej procedury właściwości rękawic
i odzieży chirurgicznej oraz charakterystyki obłożeń pola operacyjnego.
▪ Na podstawie analizy oferty dokonano grupowania produktów na rozwiązania z linii
standard i premium.
Zapraszamy Państwa do współpracy z naszą firmą – testowania naszych rozwiązań oraz
rozwijania oferty, z którą chcieliby Państwa pracować.
Zespół Mercator Medical
*System ICD-9 jest stosowany we wszystkich placówkach opieki zdrowotnej do zgłaszania diagnoz. ICD-9 jest oparty na oficjalnej wersji 9. rewizji Międzynarodowej
Klasyfikacji Chorób Światowej Organizacji Zdrowia (ICD-9).
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Odleżyny – rany obłożnie chorego
JULIA OLSZEWSKA, ANGELIKA PABICH, ELIZA PIÓRKOWSKA, IZABELA WRÓBLEWSKA
ETIOLOGIA I PATOGENEZA
Odleżyny to miejscowe uszkodzenia skóry i tkanek znajdujących się pod nią (tkanka podskórna, mięśnie, kości).
Wyróżnia się trzy główne siły oddziałujące na powłoki skórne,
przyczyniające się do powstania tych ran: ucisk, tarcie oraz
boczne siły ścinające. Najczęściej odleżyny występują na
skutek długotrwałego ucisku na naczynia krwionośne, co ma
miejsce podczas siedzenia, bądź leżenia w tej samej pozycji
przez dłuższy czas. Zaburzenia krążenia powodują niedostateczny dopływ krwi do poszczególnych tkanek, skutkując ich
niedotlenieniem i stopniowym obumieraniem. Równocześnie
z procesem zamknięcia światła naczyń krwionośnych dochodzi do śródbłonowych uszkodzeń w mikrokrążeniu, spowodowanych siłami ścinającymi, które działają w płaszczyźnie
równoległej i powodują jej przesuwanie względem struktur
położonych głębiej. Dodatkowo proces powstania odleżyn
przyśpieszają pojawiające się otarcia, będące bezpośrednimi
uszkodzeniami skóry, tworzącymi otwarte wrota zakażeń.

Dodatkowym czynnikiem ryzyka są m.in. niedowłady, neuropatie oraz choroby współistniejące,
mające wpływ na sprawność i efektywność krążenia – szczególnie dotyczące naczyń włosowatych
(np. angiopatia w przebiegu cukrzycy, czy miażdżyca).
Odleżyny występują głównie w miejscach, gdzie jest
niższa lub znikoma warstwa tkanki tłuszczowej, czyli odległość między powierzchnią skóry, a układem kostnym jest
niewielka. Często dotyczą chorych niepełnosprawnych, spędzających większość swojego dnia w wózku inwalidzkim.
W związku z tym na tworzenie się odleżyn narażone są wszystkie osoby, które są przewlekle, bądź tymczasowo unieruchomione. Dodatkowym czynnikiem ryzyka są m.in. niedowłady,
neuropatie oraz choroby współistniejące, mające wpływ na
sprawność i efektywność krążenia – szczególnie dotyczące
naczyń włosowatych (np. angiopatia w przebiegu cukrzycy,
czy miażdżyca). U tych osób będzie także powszechnie występował problem długiego i trudnego gojenia się ran.
KLASYFIKACJA ODLEŻYN
Zmiany w odżywieniu kolejnych warstw skóry mogą
zachodzić bardzo szybko, nawet w przeciągu kilku dni.
Zaobserwowanie pierwszych sygnałów: zaczerwienienia,
następnie niedokrwienia i finalnie obumierania tkanek,
świadczących o powstawaniu odleżyny jest niezwykle istotne,
ponieważ szybka interwencja pozwala zapobiec jej rozwojowi.
Omawiany problem często zgłasza sam pacjent, uskarżając się
na ból i dyskomfort, zwłaszcza przy wykonywaniu czynności
pielęgnacyjnych. Należy jednak pamiętać, że chorzy często
mają zaburzone czucie i mogą być nieświadomi powstającej
na ich ciele rany. Niektórzy pacjenci są pozbawieni możliwości
zgłaszania problemu, ze względu na występujące zaburzenia

mowy czy niepełną świadomość, dlatego osoba sprawująca
opiekę musi uważnie obserwować każdą, nawet najmniejszą
zmianę. W tym celu stosuje się skale, które pozwalają na ocenę
zaawansowania rozwoju rany. Najbardziej popularną i najczęściej stosowaną jest pięciostopniowa skala Torrance’a, gdzie:
▪ I stopień oznacza blednące po lekkim ucisku zaczerwienienie, które jest efektem reaktywnego przekrwienia;
▪ II stopień – nieblednące zaczerwienienie, rumień nie ustępujący po zniesieniu ucisku. Lekki ucisk nie powoduje
zniesienia zaczerwienienia. Może występować obrzęk,
uszkodzenie naskórka, pęcherze, często ból;
▪ III stopień – uszkodzenie pełnej grubości skóry do tkanki
podskórnej. Dno rany zawiera żółte masy rozpadających
się tkanek lub czerwoną ziarninę, brzegi zmiany są dobrze
odgraniczone, dookoła występuje rumień i obrzęk;
▪ IV stopień – uszkodzenie obejmuje tkankę podskórną.
Dno rany zawiera martwicze masy czarnego koloru, a jej
brzeg jest zwykle dobrze odgraniczony, martwica może
również obejmować otaczające tkanki;
▪ V stopień – martwica obejmuje głębsze tkanki, w tym powięzie i mięśnie, może zajmować również stawy i kości.
Dno rany zawiera martwicze masy tkanek koloru czarnego.
Miejsca szczególnie narażone na powstanie odleżyn to te,
w których ucisk na naczynia będzie największy. Zależy on od
pozycji, w jakiej pacjent spędza najwięcej czasu. Zatem u osób
długotrwale leżących na plecach, będą to potylica, łopatki,
pośladki i pięty. U pacjentów leżących na boku małżowina
uszna, ramiona, okolice stawu biodrowego, wewnętrzna
i zewnętrzna strona kolan oraz kostki nóg. Natomiast u chorych poruszających się na wózku inwalidzkim przedramiona,
łopatki, okolica kości ogonowej, guzy kulszowe, okolica pod
kolanami oraz pięty.
RYZYKO I PROFILAKTYKA
Leczenie odleżyn jest procesem żmudnym i trudnym, a także
znacznie obniża komfort życia chorego i znacząco zmniejsza
szansę na pełny powrót do zdrowia. Dlatego decydującą rolę
w postępowaniu z pacjentem unieruchomionym pełni profilaktyka. Przydatnym narzędziem do oceny ryzyka powstania odleżyn są stosowane w medycynie skale: NORTON,
WATERLOW, DOUGLAS,BRADEN, CBO. Ocenia się
w nich miedzy innymi stan fizykalny podopiecznego, jego
zdolność do przemieszczania się, stopień samodzielności
i funkcje zwieraczy.
W celu ograniczenia ryzyka powstawania odleżyn warto
mobilizować chorego do samodzielnego wykonywania
prostych czynności w zakresie samoobsługi, na tyle, na ile
pozwala jego stan zdrowia. Częsta zmiana pozycji (min. co
1,5–2 godziny u osób leżących, co 15–20 min u osób siedzących) pozwoli na zmniejszenie ucisku okolic najbardziej narażonych na powstanie zmian. Jeżeli stan podopiecznego na to
pozwala zaleca się, aby sam zmieniał pozycje ułożenia.
9

Na przykład osoby poruszające się na wózku inwalidzkim
powinny kilkanaście razy w ciągu dnia unosić się na rękach,
w celu odciążenia miejsc ucisku. Trzeba pamiętać, że siedzenie
w wózku nie powinno trwać dłużej niż 2–3 godziny. Opiece
nad chorym pomocny może się okazać sprzęt ułatwiający
zmianę pozycji. Są to np. poduszki, kliny, wałki, choć wystarczy również zwinięty w rulon ręcznik.
W opiece nad osobą narażoną na powstanie odleżyn ważnych jest przestrzeganie kilku zasad. Podczas mycia chorego
należy pamiętać o dokładnym, delikatnym osuszeniu skóry,
poprzez przykładanie ręcznika, bez pocierania. Warto też na
skórę stosować kremy nawilżające, tworzące barierę ochronną.
Nakładając je wykonuje się masaż poprawiający ukrwienie
skóry, dzięki czemu będzie w lepszej kondycji i bardziej
odporna na uszkodzenia. Dużym udogodnieniem w profilaktyce leczenia odleżyn są materace zmiennociśnieniowe,
umożliwiające odciążenie całej powierzchni ciała. Z kolei
w przypadku nietrzymania moczu/ stolca trzeba zadbać
o higienę krocza pacjenta i obszaru wokół niego. W tym celu
należy odpowiednio często, w razie potrzeby zmienić pampers/pieluchomajtki oraz bieliznę pościelową. Warto zwrócić
także uwagę na materiał, z którego jest ona wykonana. Bielizna
pościelowa i osobista powinna być przewiewna i wykonana
z naturalnego i przewiewnego materiału. Istotnym elementem profilaktyki przeciwodleżynowej jest zindywidualizowana
dieta bogatobiałkowa. Wysoki poziom białka w pożywieniu
nie tylko zmniejszy prawdopodobieństwo powstania zmian
na skórze, ale także przyczyni się do efektywniejszego wchłaniania leków. Podstawą pielęgnacji pacjenta narażonego na
powstanie odleżyn jest uważna obserwacja wszelkich zmian
pojawiających się na skórze pacjenta, szczególnie w miejscach
narażonych na zwiększony ucisk i tarcie.
LECZENIE ODLEŻYN
Proces leczenia odleżyn powinien rozpocząć się od ich klasyfikacji. Do tego celu służą specjalistyczne skale, w tym wcześniej wspomniana skala Torrance’a. Opiekunom sprawującym
opiekę nad chorymi w domu może to jednak sprawiać trudność, warto wtedy zapewnić kontakt z lekarzem POZ lub pielęgniarką środowiskowej, specjalizujących się w leczeniu ran.
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W zależności od stopnia zaawansowania odleżyny dobiera
się odpowiednie preparaty, w tym żele, maści i opatrunki.
Ich rodzaj zależy od wielu zmiennych, a przede wszystkim
stopnia zaawansowania odleżyny jej umiejscowienia na ciele
oraz rozmiaru. Ważnym jest stałe utrzymywanie wilgotności
rany, regularne usuwanie nadmiernego wysięku, zapobieganie zakażeniom zewnętrznym i działanie antybakteryjne
oraz regularne oczyszczanie rany. Odleżyny są ranami przewlekłymi, które są trudne i długotrwałe w leczeniu, przez co
mogą stanowić wrota zakażenia. Dlatego przed nałożeniem
opatrunku należy zastosować lek o działaniu antyseptycznym
(np. Octenisept), który zdezynfekuje ranę, a dopiero potem
założyć specjalistyczny opatrunek odpowiednio dobrany do
konkretnej rany.
Dla pacjenta, u którego powstały odleżyny ważnym czynnikiem leczniczym jest możliwość zastosowania opatrunków
nowej generacji. Obecnie stosuje się opatrunki poliuretanowe,
hydrokoloidowe, alginianowe i hydrowłókniste. Zawierają
one środki odkażające i bakteriostatyczne, przez co mogą być
używane do zaopatrywania ran zakażonych. Ponadto, dzięki
swojej budowie i składowi, zmniejszają ból odczuwany przez
chorego przy zmianie opatrunku i mogą skutecznie działać
nawet przez kilkanaście dni.

Tego rodzaju opatrunki znacznie przyspieszają
proces gojenia się rany oraz utrzymują stałą temperaturę i pH w obrębie odleżyny.
Opatrunki koloidowe i hydrokoloidowe stosuje się na
rany wysiękowe. Są one niezbędnym elementem przy leczeniu ran trudno gojących się. W kontakcie z wydzieliną część
opatrunku zmienia się w warstwę żelową, która wpływa na
tworzenie się nowego naskórka. Z kolei na zewnątrz znajduje
się cienka pianka. Cechą charakterystyczną tego rodzaju opatrunku jest znaczne przyleganie do owrzodzenia. Jego warstwa
zewnętrzna stanowi dobrą barierę dla zewnętrznych czynników zanieczyszczających, a półprzepuszczalna folia zmniejsza dostęp tlenu atmosferycznego i całkowicie zamyka drogę
bakteriom, przez co uniemożliwia dalsze zakażanie rany.
Opatrunek ten jest nieprzepuszczalny dla pary wodnej, dla-

tego utrzymuje wysoką wilgotność rany i zapobiega tworzeniu się strupa. Tego rodzaju opatrunki znacznie przyspieszają
proces gojenia się rany oraz utrzymują stałą temperaturę i pH
w obrębie odleżyny. Stosuje się je na rany z małym wysiękiem
i te, które są na etapie ziarninowania. Występują jednak także
w postaci żelowej, najczęściej wykorzystywanej przy odleżynach z martwicą, w celu uwodnienia tkanki.
Innym rodzajem są opatrunki alginianowe. Występują one
w postaci płytki lub sznura. Można je stosować na rany
o różnej głębokości. Alginiany wchodząc w kontakt z wydzieliną tworzą żel, który tworzy odpowiednie, wilgotne środowisko do gojenia się odleżyny. Wywierają korzystny wpływ na
proces krzepnięcia krwi, co znacznie zmniejsza możliwość
krwawienia podczas zmiany opatrunku. Dodatkowo pochłaniają nieprzyjemny zapach, a ich wymiana jest bezbolesna.
Wymagają jednak okrycia dodatkowym opatrunkiem pokrywającym. Przeznaczone są przede wszystkim do pochłaniania
obfitego wysięku. W kontakcie z nim tworzą żelową powłokę,
która zapewnia ranie optymalne nawilżenie niezbędne do
prawidłowego gojenia się tkanek. Wiążą także bakterie, uniemożliwiając im dalsze rozmnażanie się.
Z kolei opatrunki poliuretanowe wykonane są z cienkiego,
elastycznego materiału przypominającego błonę bądź gąbkę.
Ich zadaniem jest przede wszystkim osłonięcie rany przed bakteriami i innymi drobnoustrojami, które mogą doprowadzić
do rozwoju odleżyny. Pozwalają także na ciągłe kontrolowanie
rany, gdyż niektóre z nich są przezroczyste, co jest niezwykle
przydatne przy delikatnym, gojącym się naskórku. Można nim
opatrywać rany z niewielkim wysiękiem bądź bez niego.
Następnym rodzajem opatrunków stosowanych na rany
są opatrunki hydrowłókniste, które charakteryzują się luźną,
miękką strukturą, dzięki czemu doskonale dopasowują się do
rany. Polecane są przy ranach głębokich i obficie wydzielających, nie sprawdzą się natomiast przy opatrywaniu odleżyn
suchych oraz z tkanką martwiczą.
Dekstranomery także są używane do zaopatrywania ran
wysiękowych. W zetknięciu z wydzieliną tworzą żel o znacznych właściwościach pochłaniających, przez co mają zastosowanie przede wszystkim przy leczeniu ran IV i V stopnia.
Zapobiegają maceracji skóry, zmienia się je co 1–2 dni.
Podobnie jak alginiany wymagają pokrycia dodatkowym
opatrunkiem. Oparte są na inżynierii tkankowej, wyglądają
i funkcjonują dokładnie jak ludzka skóra. Można je jednak
stosować jedynie na niezakażone rany.
Opatrunki złożone używane są w przypadku ziarninujących ran o przedłużonym procesie gojenia. Ich zaletą jest pełna
biodegradowalność, co niweluje ból odczuwany przy usuwaniu bądź zmianie zabezpieczenia odleżyny. Uniemożliwiają
rozwój bakterii i czynników szkodliwych. Mogą być stosowane
razem z opatrunkami hydrokoloidowymi, dzięki czemu ich
działanie jest przedłużone.

Niezbędnym elementem leczenia będzie również
dokonanie oceny bólu, jaki pojawia się u chorego
w związku z odleżyną, i wdrożenie metod jego
eliminacji.
Ważnym etapem leczenia odleżyn jest zastosowanie
odpowiedniej, zindywidualizowanej diety, uzupełniającej
u pacjenta niedobory pokarmowe i wodne. Właściwa będzie
lekkostrawna, wysokobiałkowa, wysokokaloryczna i pełnowartościowa dieta oraz dostarczenie choremu odpowiedniej

ilości płynów. W jadłospisie, o ile nie ma dodatkowych przeciwskazań, należy zawrzeć: białko pochodzenia zwierzęcego,
wysoko nienasycone tłuszcze, żelazo, cynk, witaminy C, B2
oraz A. Zbilansowana dieta powinna być zasobna w wodę,
gdyż nawet jej nieznaczne niedobory utrudniają prawidłowe
funkcjonowanie organizmu i negatywnie wpływają na procesy
naprawcze. Woda powinna być dostarczana zarówno w pokarmach spożywanych przez chorego, jak i w postaci płynów, jeśli
zachodzi taka konieczność także dożylnie.
Niezbędnym elementem leczenia będzie również dokonanie oceny bólu, jaki pojawia się u chorego w związku
z odleżyną, i wdrożenie metod jego eliminacji. Najczęściej
stosowana jest farmakoterapia, która może istotnie wspomóc
proces gojenia, przyspieszyć powrót do zdrowia i zapewnić
choremu możliwie najbardziej komfortowe warunki.
Skuteczność leczenia odleżyn jest znacznie większa, gdy
zaangażowany jest cały zespół interdyscyplinarny opiekujący
się pacjentem: lekarz, pielęgniarka (najlepiej ze specjalizacją
w leczeniu ran), dietetyk i fizjoterapeuta. W ostatnich latach
zauważa się większą efektywność leczenia standardowego,
jeśli przebiega w połączeniu z zabiegami fizykoterapeutycznymi. Fizjoterapia oferuje szereg zabiegów fizykalnych, które
wspomagają proces gojenia ran odleżynowych. Należą do
nich galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja wysokonapięciowa, naświetlanie lampą Solux z czerwonym i niebieskim
filtrem, ultradźwięki, magnetoterapia i magnetostymulacja
oraz laseroterapia.
Istotnym elementem profilaktyki i leczenia jest także
zaopatrzenie ortopedyczne. Do dyspozycji pacjentów są
materace zmiennociśnieniowe z pokrowcem membranowym, poduszki ciśnieniowe, które mogą być stosowane przez
chorych siedzących na wózku inwalidzkim, wielopoziomowo
regulowane łóżka medyczne, a także wszelkiego rodzaju
kliny i podkładki.
Leczenie odleżyn wymaga kompleksowej, często specjalistycznej, a przez to i kosztownej opieki. Najlepszym sposobem przeciwdziałania ich powstaniu jest profilaktyka.
Należy zatem dołożyć wszelkich starań, by ten problem nie
wystąpił u pacjentów.
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Operacja kardiochirurgiczna jedynym
ratunkiem dla koarktacji aorty (cz. 2)
lic. piel. MARTA FURGAŁA

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

OPERACJA
Jedną z technik operacyjnych jest operacja Crafoorda. Polega
ona na wycięciu zwężonego odcinka i zespolenie aorty „koniec
do końca” (rys. 1). Usunięcie następuje po podwiązaniu przewodu tętniczego. W przypadku, kiedy dochodzi do niedorozwoju łuku stosuje się zmodyfikowaną technikę Crafoorda.

Rys. 1. Operacja Crafoorda
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Polega ona na zespoleniu aorty z łukiem aorty „koniec do
boku”. Do zalet tej metody operacyjnej należy możliwość
całkowitego usunięcia niepotrzebnych tkanek w przewodzie
tętniczym. Ma ona jednak wadę, którą jest okrężna blizna.
Jest to miejsce, w którym zazwyczaj dochodzi do ponownego
zwężenia (nawrotu).
Drugim rodzajem zabiegu chirurgicznego jest operacja
Waldhausena, polegająca na plastyce aorty przy użyciu płata
pochodzącego z lewej tętnicy podobojczykowej. Tkanki, które
powodują zwężenie światła aorty zostają usunięte. Po usunięciu tkanek wszywa się przygotowany płat pobrany z tętnicy podobojczykowej. Wszyty płat pozwala na poszerzenie
ściany aorty w miejscu zwężenia (rys. 2). Dzięki tego rodzaju
zabiegowi możliwe jest wyeliminowanie blizny powodującej
nawrót zwężenia. Mimo to, w rzadkich przypadkach dochodzi
do nawrotu choroby.
Technikę tę najczęściej wykorzystuje się u noworodków
i niemowląt. Możliwe jest, że po kilku latach od zabiegu
dojdzie do gorszego rozwijania się lewej kończyny górnej.
W niektórych przypadkach dochodzi do zespołu podkradania
tętnicy podobojczykowej (objawiający się bólami głowy czy
niedowidzeniem połowiczym).

Rys. 2. operacja Waldhausena

Do najprostszych i najszybszych metod operacyjnych
zalicza się plastykę aorty łatą z tworzywa sztucznego (rys.
3). Zabieg polega na usunięciu tkanek tworzących zwężenie.
Następnie cieśń jest poszerzana przygotowaną eliptyczną łatą.
Materiał wykorzystany do tworzenia łaty to politetrafluoroetylen czy dakron. Jest to o tyle lepszy sposób od wcześniej
przytoczonego, że nie jest konieczne wykonywanie rozległego
preparowania aorty, które mogą powodować uszkodzenia
tętnic międzyżebrowych. Co więcej, ten sposób operacji nie
pozostawia po sobie okrężnej blizny i zachowuje w całości
unaczynienie lewej kończyny górnej.
Do wad tego rozwiązania jest stosowanie materiału sztucznego, który może skutkować wystąpieniem bakteryjnego zapalenia wsierdzia a nawet zakrzepicy. Jest również przyczyną
powstawania tętniaków aorty zlokalizowanych po przeciwnej
stronie łaty.

Rys. 3. Plastyka aorty łatą z tworzywa sztucznego

Zabiegiem interwencyjnym wykonywanym
przy rekoarktacji aorty
(czyli ponownym zwężeniu) jest angioplastyka
balonowa. Do sytuacji tej
dochodzi często w przypadkach, kiedy pierwsza
operacja była wykonana
w pierwszych tygodniach
czy miesiącach życia.
Przeprowadzany
zabieg polega na nakłuciu tętnicy udowej. Jest
skuteczny i nie wymaga

prowadzenia kolejnych zabiegów operacyjnych.
U dzieci BAP wykonuje się w znieczuleniu ogólnym.
Dla pacjentów dorosłych możliwe jest przeprowadzenie
operacji w znieczuleniu miejscowym. Należy pamiętać, że stosowane leki przeciwbólowe muszą być silne,
ponieważ zabieg jest bolesny. W większości ośrodków
w czasie BAP stosuje się profilaktykę antybiotykową.
Dostęp naczyniowy uzyskany jest z tętnicy udowej.
W sytuacji, kiedy nie jest to możliwe (ponieważ występuje niedrożność naczyń udowych bądź dziecko jest za
małe, zabieg wykonuje się z tętnicy szyjnej lub tętnicy
pachowej. Dostęp naczyniowy jest uzupełniany przez
kontrolę USG, przez co po zabiegu występuje mniej
powikłań [6].
Przed zabiegiem obniża się prawdopodobieństwo wystąpienia
zakrzepów przez podanie heparyny (dawka wynosi 50–100 j./kg).
Podaje się ją tak długo, aż uzyska się ACT 200–250 s. Następnie
bada się gradient ciśnień, po czym pacjent ma wykonaną aortografię w dwóch projekcjach – rys. 4. U pacjentów, u których zwężenie ma kręty przebieg wykorzystuje się aortografię rotacyjna
z rekonstrukcją 3D, pomaga ona również w ocenie tętniaków
aorty. Umieszcza się również w aorcie sztywny prowadnik (np.
Amplatz extra-stiff), po nim wprowadza się cewnik balonowy.
U małych dzieci stosuje się cewniki balonowe niskoprofilowych
i niskociśnieniowych. W przypadku osób dorosłych stosuje się
cewniki balonowe wysokociśnieniowe.
Cewnik balonowy dobiera się zgodnie z następującymi zasadami:
▪ średnica balonu nie może przekroczyć 2–3 krotności
średnicy zwężenia. Nie może być również większa od
średnicy aorty na poziomie przepony;
▪ balony powinny być jak najkrótsze. Jeśli będą one za
długie, wzrasta ryzyko uszkodzenia ściany aorty powyżej oraz poniżej miejsca zwężenia.
▪ długość balonu u dzieci do 8–10 kg to 2–2,5 cm,
▪ długość balonu u osób starszych - 3–4 cm;
▪ prowadnik powinien być na tyle sztywny, by zapewnić
odpowiednią stabilność balonu w czasie napełniania;
▪ balon napełniany jest do pełnego rozprężenia;
▪ nie powinno się osiągać maksymalnych ciśnień napełniania balonu.
Zabieg ten wykonuje się przez krótkie inflacje. Jeśli sytuacja
tego wymaga, powtarza się je 2-3 razy. Następnie wykonuje
się kontrolną angiografię, w trakcie której należy zachować
szczególną ostrożność. Wykonuje się ją w dwóch projekcjach
i przy końcowych pomiarach. Wymiana cewników naczyniowych powinna odbywać się w taki sposób, by nie usunąć

Rys. 4. Aortografia — wrodzone zwężenie cieśni aorty; B. Balonowa angioplastyka; C. Stan po skutecznej balonowej
angioplastyce zwężenia cieśni aorty
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Rys. 5. Aortografia — w aorcie piersiowej ukazująca brak wstecznego napływu do łuku aorty; B. Aortografia w łuku aorty — funkcjonalne przerwanie
łuku aorty; C. Skuteczne poszerzenie cieśni aorty za pomocą stentu z zachowaną drożnością lewej tętnicy podobojczykowej

prowadnika z opuszki aorty. Należy pamiętać, że ponowna
próba umieszczenia prowadnika lub cewnika w poszerzonym odcinku aorty może prowadzić do jej uszkodzenia. Po
zabiegu przez 24 godziny pacjent ma utrzymany wlew heparyny. Wykonany zabieg jest skuteczny, jeśli uzyskany gradient
wynosi mniej niż 10–15 mm Hg.
Kolejnym zabiegiem chirurgicznym jest przezskórna
implantacja stentu (rys. 5). Zarówno proces kwalifikacji oraz
przygotowania do wykonania zabiegu wygląda podobnie jak
w przypadku BAP.

Rys. 6. Angioplastyka balonowa zwężenia cieśni aorty

W przypadku starszych pacjentów z wysokim rzutem
serca, dokonuje się szybkiej stymulacji komór (rapid pacing,
ok. 180 pobudzeń/min). Dzięki temu ogranicza się przemieszczanie stentu w czasie napełniania balonu. Na rynku występują różne rodzaje stentów (rys. 7).
Stenty zależnie od mechanizmu ich uwalniania można
podzielić na samorozprężalne (self-expandable) bądź stenty
rozprężane dzięki działaniu balonu (balloon expandable).
Możliwe jest dokonanie podziału stentów na te niepokryte
(bare stent) oraz pokryte (cover stent). W niektórych przypadkach stenty mogą być fabrycznie montowane na cewniku,
czasem należy je zamontować samodzielnie. Wykonane są
z materiałów takich jak:
▪ stal nierdzewna,
▪ stopy irydowo-platynowe,
▪ stopy kobaltowo-chromowe,
▪ stopy nitinolowe,
▪ stopy tytanowe i inne.
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Stenty mają również różną konstrukcję. Mogą mieć kształt
komórek otwartych bądź zamkniętych (open/close cells).
Przełomem będzie wprowadzenie biodegradowalnych, które
jeszcze nie są dostępnie komercyjnie.
Wybór stentu jest uzależniony od wielu czynników.
Najczęściej używa się stentów niepokrytych, które wykorzystuje się u pacjentów z:
▪ nieskuteczną przezskórną balonową angioplastyką;
▪ ponowne zwężenie (rekoarktacja);
▪ trudnym ulokowaniem zwężenia;
▪ kręty przebieg zwężonego odcinka;
▪ hipoplazja (występowaniem zwężenia na długim odcinku aorty).
Stenty pokryte wykorzystuje się w przypadkach nagłych,
kiedy dochodzi do ciężkich powikłań po BAP (dyssekcja
aorty). Dzięki nim możliwe jest również wyłączanie tętniaków
aorty. Wykorzystuje się je również u pacjentów, u których istnieje wysokie ryzyko wystąpienia powikłań (to osoby powyżej
40. roku życia, wielu interwencjach czy z dużym zwężeniem,
a nawet funkcjonalnym przerwaniem łuku aorty). U dzieci nie
wykorzystuje się stentów z uwagi na trudności z ich poszerzaniem, dlatego też w większości szpitali stenty wykorzystywane
są u pacjentów o wadze większej niż 25 kg. Możliwe jest poszerzanie stentów o konstrukcji otwartych komórek. W niektórych przypadkach możliwe jest ich dwukrotne poszerzenie [7].

...stosowanie zbyt długich stentów może prowadzić do
zamknięcia ważnych odgałęzień aorty. Niebezpieczne
jest zamknięcie naczyń dogłowowych, czy tętnicy
Adamkiewicza, która zaopatruje rdzeń kręgowy.
Ryzyko to rośnie szczególnie w przypadku stentów pokrytych.
U pacjentów, gdzie stenty używa się do leczenia wrodzonych wad serca, wykorzystywane są modele rozprężane za
pomocą balonu, bądź samorozprężalnych, przynoszących
lepsze efekty terapeutyczne [8]. W wielu przypadkach stosuje
się też cewniki balonowe typu „balon w balonie”. Najpierw
rozprężony jest balon wewnętrzny, którego średnica to połowa
średnicy drugiego balonu, następnie wykonuje się kontrolną
aortografię i – jeśli to konieczne – dokonuje się korekcji położenia stentu.

zostać poszerzone do 90% szerokości odcinków aorty, które znajdują się przy zwężeniu. Po
zabiegu w pierwszej dobie pacjent przyjmuje
heparynę. Kolejnym krokiem jest włączenie terapii przeciwpłytkowej przez 6 miesięcy. U dzieci
jest ona pojedyncza, u dorosłych – podwójna.
Pacjenci z CoA wymagają stosowania okołooperacyjnej profilaktyki bakteryjnego zapalenia
wsierdzia. Jest to związane z faktem, że należą oni
do grupy ryzyka wystąpienia powikłań w postaci
zapalenia serca. Zgodnie z danymi z literatury
podmiotu, aż 10% wszystkich przypadków zapalenia wsierdzia może być powiązane z występowaniem wad wrodzonych serca. Wielu pacjentów
cierpi dodatkowo na przeciek wewnątrzsercowy.
Wśród tej grupy chorych problemem okołooperacyjnym jest hipoksemia i sinica. Wynika to
z przecieku prawo-lewego bądź występowaniem
Rys. 7. Różne rodzaje stentów używanych do poszerzania aorty, tętnic płucnych lub żył hiperperfuzji łożyska płucnego.
Zależnie od przypadku i stanu pacjenta
systemowych
ustala się stopień przedoperacyjnej sedacji. Nie
Zarówno długość stentu jak i jego rodzaj jest dobierany
powinno się premedykować chorych z upośledzoną czynnoindywidualnie zależnie od pacjenta, jego choroby i potrzeb.
ścią serca (ewentualnie można premedykować ich w niewielNależy pamiętać, że średnica stentu nie może być większa
kim stopniu), ponieważ może prowadzić to do pogłębienia
niż średnica przylegających odcinków aorty. Długość stentu
depresji układu krążenia. Pacjenci zdenerwowani i przestranie może być krótsza niż długość zwężonego odcinka. Co
szeni wymagają najczęściej silnej sedacji, dzięki czemu unika
ważne, większość stentów skraca się w czasie implantacji.
się niepożądanych reakcji ze strony układu krążenia, np.
Jednak stosowanie zbyt długich stentów może prowadzić do
wzrostu ciśnienia tętniczego i/lub tachykardii. Nie powinno
zamknięcia ważnych odgałęzień aorty. Niebezpieczne jest
się wykorzystywać atropiny.
zamknięcie naczyń dogłowowych, czy tętnicy Adamkiewicza,
W kardiochirurgii najważniejszym elementem nadzoru
która zaopatruje rdzeń kręgowy. Ryzyko to rośnie szczególnie
nad chorym jest monitorowanie czynności układu krążenia.
w przypadku stentów pokrytych.
Sposób monitorowania jest inwazyjny, ponieważ wielu pacjenImplantacja stentów odbywa się przy pomocy długich
tów znajduje się w ciężkim stanie. Dodatkowo, po indukcji
koszulek naczyniowych. Wprowadza się ją nad miejsce zwęznieczulenia, śródoperacyjnie oraz po zabiegu mogą wystążone w aorcie, po czym na odpowiednim miejscu umieszcza
pić istotne zaburzenia czynności układu krążenia. Pacjentów
z ciężką chorobą serca poddaje się cewnikowaniu tętnicy płucnej. Pomiary pozwalają na ustalenie odpowiedniego leczenia
farmakologicznego. Ciśnienie w lewym przedsionku mierzy
się wprowadzonym śródoperacyjnie przez chirurga cewnikiem, co odbywa się głównie w czasie zabiegów korekcyjnych
wad serca. U pacjentów dorosłych zamiast pomiarów ciśnienia
lewego przedsionka mierzone jest ciśnienie zaklinowania.
KRĄŻENIE POZAUSTROJOWE

Rys. 8. Zabieg z użyciem stentu

się stent. Następnie wykonuje się kilkukrotnie aortografię
(w sposób manualny bądź za pomocą automatycznej strzykawki), dzięki czemu możliwa jest korekcja jego położenia
tak długo, aż uzyska się pożądaną pozycję. Cewnik balonowy
następnie rozpręża się tak długo, aż będzie on miał ciśnienie
nominalne. Kolejnym krokiem jest wykonanie kontrolnej aortografii i pomiaru ciśnień.
Zniesienie gradientu ciśnień jest uznawane za skutecznie przeprowadzony zabieg. Dodatkowo, naczynie powinno

Wiele operacji serca i zabiegów na dużych naczyniach
przeprowadza się jedynie na niebijącym sercu, co wymusza
wyłączenie płuc i serca z krwioobiegu. Pacjenta podłącza się
do zewnętrzna maszyna: płuco-serce. Oznacza to, że pacjent
włączony jest w krążenie pozaustrojowe lub pracuje na sercowo-płucnym przepływie omijającym (by-pass). W czasie
pracy krążenia pozaustrojowego krew żylna w całości spływa
kaniulami i przewodami z obu żył głównych do zbiornika
maszyny płuco-serce. W maszynie zostaje wzbogacona w tlen,
usuwany dwutlenek węgla. Następnie krew pompuje się do
krwioobiegu przez aortę lub tętnicę udową.
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Rekonstrukcja piersi wolnymi płatami połączone
z transferem węzła chłonnego (cz. 2)
mgr IRENA KAŃTOCH

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

NOWE METODY LECZENIA OBRZĘKU
LIMFATYCZNEGO
Rozwój technik mikrochirurgii i super-mikrochirurgii
Rodzaje zabiegów:
▪ wytworzenie połączeń między naczyniami limfatycznymi
i żylnymi,
▪ przemieszczenie unaczynionych płatów zawierających węzły chłonne w obręb kończyny dotkniętej obrzękiem.
▪ Rozwój technik mikrochirurgii i super-mikrochirurgii
pozwala na wprowadzenie nowych rozwiązań w leczeniu
obrzęku chłonnego. Wyróżniamy dwa rodzaje tych zabiegów: jeden polega na wytworzeniu połączeń między naczyniami limfatycznymi i żylnymi, drugi na przemieszczeniu unaczynionych płatów zawierających węzły chłonne
w obręb kończyny dotkniętej obrzękiem.

Zespolenia limfatyczno-żylne (lymphaticovenular anastomosis) LVA

METODY CHIRURGICZNE – FIZJOLOGICZNE
MAŁOINWAZYJNE
▪ Zespolenia limfatyczno-żylne LVA (zespolenie naczynia
limfatycznego z sąsiadującym naczyniem żylnym). Zespolenia limfatyczno-żylne (lymphaticovenular anastomosis) LVA to mało inwazyjna procedura chirurgiczna
polegająca na zespoleniu naczynia limfatycznego z sąsiadującym naczyniem żylnym.
▪ Autoprzeszczep unaczynionych węzłów chłonnych VLNT
(przemieszczenie jednego lub kilku węzłów wraz z ich
unaczynieniem – przeszczep wolny z miejsca dawczego
do kończyny z obrzękiem chłonnym). Autoprzeszczep
unaczynionych węzłów chłonnych (Vascularized lymph
node transfer VLNT) polega na przemieszczeniu jednego lub kilku węzłów wraz z ich unaczynieniem jako
przeszczep wolny z miejsca dawczego do kończyny
z obrzękiem chłonnym.
▪ Autoprzeszczep unaczynionego płata sieciowego
(laparoskopowe pobranie fragmentu sieci wraz z naczyniami żołądkowo-sieciowymi). Autoprzeszczep unaczynionego płata sieciowego. Rozwój laparoskopii pozwala
na minimalnie inwazyjne pobranie fragmentu sieci
wraz z naczyniami żołądkowo-sieciowymi.

Zespolenia limfatyczno-żylne (lymphaticovenular anastomosis) LVA
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Procedura super-mikrochirurgiczna

Procedura super-mikrochirurgiczna

Zespolenia limfatyczno-żylne (lymphaticovenular anastomosis) LVA

METODY CHIRURGICZNE – FIZJOLOGICZNE
WYSOKOINWAZYJNE
1. Rekonstrukcja piersi wolnym płatem DIEP/TRAM
z pachwinowymi węzłami chłonnymi.
2. Uszypułowany płat oparty na mięśniu najszerszym grzbietu
pobrany z węzłami pachowymi LD.

Zespolenia limfatyczno-żylne (lymphaticovenular anastomosis) LVA

Wolny płat DIEP/TRAM z pachwinowymi węzłami chłonnymi

Miejsce dawcze – okolica podbródkowa

Wolny płat DIEP/TRAM z pachwinowymi węzłami chłonnymi

Zespolenia limfatyczno-żylne

Efekty lecznicze (po 3 miesiącach od zabiegu)

Wolny płat DIEP/TRAM z pachwinowymi węzłami chłonnymi
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SYSTEM OBRAZOWANIA ICG (ZIELEŃ
INDOCYJANINOWA) VISIONSENSE IRIDIUM

Efekt terapeutyczny
Vision sense irridium dla oceny unaczynienia płata

EFEKTY TERAPEUTYCZNE
▪ Po roku obserwacji średnio o 56,6% zespoleń ma zachowany przepływ.
▪ Średnie zmniejszenie w różnicy w objętości kończyny
wyniosło 32% niezależnie od uwidocznienia drożności
zespoleń.
▪ Poprawiła się jakość życia pacjentek.
Efekt terapeutyczny (po 3 miesiącach od zabiegu)

Mikroskop używany do zespoleń w super-mikrochirurgii
LD – uszypułowany płat oparty na mięśniu najszerszym grzbietu

Narzędzia używane do zespoleń w super-mikrochirurgii
Śródoperacyjne, podskórne podanie ICG w celu uwidocznienia tkanki
tłuszczowo-limfatycznej

LD – uszypułowany płat oparty na mięśniu najszerszym grzbietu
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Centrum Onkologii w Gliwicach
przy super-mikrozespoleniu,
prof. A. Maciejewski i dr K.
Donocik

Zespół stosujący super-mikrochirurgię w zespoleniach
naczyń chłonnych

Problem mobbingu wśród personelu
mgr MACIEJ LESZKOWICZ

kierownik Działu Administracji i Rozliczeń
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
w Jeleniej Górze

zatrudnionych s
łowo „mobbing” w języku angielskim związane jest
w szczególności
z określeniem czasownika to mob – „otoczyć, napadać,
dokuczać, zaatakować”. Termin został wzięty z języka łacińkontekstu pracy
skiego mobile vulgus, co oznacza „chwiejny tłum”.
współpracownik
Pojęcie mobbingu znalazło się w polskim prawie w 2024
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oraz że
podwładnymi.
Do społecz
przyczynązagrożeń
niezdolności
do pracy osób związanych
poszczególnych je
Pojęcie mobbingu znalazło się w polskim prawie w2020
2024roku główną
podstawowych
psychospołecznych
roku poprzez wprowadzenie definicji mobbingu do Kodeksu
z relacjami międzyludzkimi w miejscu pracy zaliczyć można
Pracy art. 94 § 2. Cechą charakterystyczną omawianego zjanastępujące psychospołeczne czynniki ryzyka: dyskrymiwiska jest długotrwałe uporczywe nękanie pracownika. Życie
nacja, przemoc, stres, agresja, mobbing, molestowanie lub
w ciągłym stresie powoduje powstanie wielu chorób psychomolestowanie seksualne.
somatycznych i psychicznych.
Mobbing należy do czynników ryzyka zawodowego wynikających z obowiązującego porządku społecznego w miejscu
pracy. Utrzymanie porządku społecznego jest bardzo istotne
Mobbing należy do czynników ryzyka zawodowego
dla prawidłowego funkcjonowania życia społecznego podmiotu
wynikających z obowiązującego porządku społeczleczniczego. Stan ten obejmuje system zarządzania zasobami
nego w miejscu pracy.
ludzkimi i innymi środkami, mieści on w swoich ramach norm
Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia mówią, że do
i sankcji społecznych pozwalających na sprawne działanie
2020 roku główną przyczyną niezdolności do pracy osób
poszczególnych jednostek i grup społecznych.
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nia, wystąpić z pozwem do sądu o naruszenie dóbr osobistych i złożyć zawiadomienie
o popełnieniu przestępstwa.
Mobbing w środowisku pracy personelu
medycznego jest szczególnie uciążliwy, gdyż
personel medyczny ma do czynienia bezpośrednio z ludźmi potrzebującymi pomocy
(pacjenci). Mobbing w środowisku medycznym może mieć i ma bezpośrednie przełożenie na relacje personelu medycznego
z pacjentami. Należy podkreślić, że pacjenci
są szczególnie silnie wyczuleni na wszelkie
nieprawidłowości w komunikacji interpersonalnej pomiędzy różnymi grupami ludzi,
w tym pomiędzy poszczególnymi osobami
z personelu pielęgniarskiego, lekarskiego.

Wydaje się, że mobbing był, jest i będzie.
W zawodach medycznych jest on szczególnie widoczny, gdyż personel medyczny
– jak już wspomniano – pracuje z ludźmi
potrzebującymi fachowej pomocy
medycznej, a ludzie ci są bardzo wyczuleni na wszelkie przejawy mobbingu
w tym środowisku, bo niejako rykoszetem odbija się on także na nich.

Najistotniejszą sprawą porządku społecznego jest charakter pracy pracownika. Pracownicy medyczni są najbardziej
narażeni na działania mobbingowe. W dobie dzisiejszego
nacisku na sprawność, wydajność, efektywność, pielęgniarki,
lekarze, ratownicy medyczni wykonują swoją pracę w poczuciu presji i nacisku. Praca personelu medycznego związana
jest z pracą z drugim człowiekiem, co stanowi dodatkowy
czynnik stresogenny. Sytuacje konfliktowe mające miejsce
w pracy, powodujące strach, lęk, stałe obawy mają swój
odzwierciedlenie w stanie zdrowia pielęgniarek, lekarzy
i ratowników medycznych.

Pracownik, który ucierpiał z powodu mobbingu może
dochodzić: zadośćuczynienia pieniężnego, odszkodowania, wystąpić z pozwem do sądu o naruszenie
dóbr osobistych i złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa.
Polskie prawo chroni pracowników przed skutkami mobbingu. Pracodawca ma obowiązek podejmowania działań
antmobbingowych w swoim zakładzie, natomiast każda
osoba, podejmująca działania zabronione jest za nie prawnie odpowiedzialna.
Pracownik, który ucierpiał z powodu mobbingu może
dochodzić: zadośćuczynienia pieniężnego, odszkodowa20

Będąc dobrymi obserwatorami otaczającej ich rzeczywistości, pacjenci łatwo diagnozują istniejące w środowisku pielęgniarskim
animozje, pretensje, różnice zdań, bardzo
łatwo dowiadują się, kto z kim współpracuje,
a kto z kim prowadzi „wojnę podjazdową” .
W środowisku medycznym przyczyną
mobbingu często stają się sprawy związane
z wynagrodzeniem za pracę. Nowe kadry medyczne dość
często uzyskują taki poziom wynagrodzenia, na który
osoby będące już w systemie czekały wiele lat. Dotyczy to
szczególnie środowiska pielęgniarek. Należy jednak zauważyć, że pielęgniarki wchodzące aktualnie do zawodu mają
wykształcenie wyższe, dlatego też zrozumiałe jest, że oczekują wyższych wynagrodzeń w porównaniu z tymi z wynagrodzeniami, które otrzymują pielęgniarki po liceum lub
studium medycznym.
Wydaje się, że mobbing był, jest i będzie. W zawodach
medycznych jest on szczególnie widoczny, gdyż personel
medyczny – jak już wspomniano – pracuje z ludźmi potrzebującymi fachowej pomocy medycznej, a ludzie ci są bardzo
wyczuleni na wszelkie przejawy mobbingu w tym środowisku, bo niejako rykoszetem odbija się on także na nich.
Pacjent ma zasadniczo nie wiedzieć, co mu dolega, najlepiej
o tym wie świeżo „upieczona” lekarka po studiach (często
z brakiem doświadczenia, ale pełna pretensji); pacjent często
jest traktowany jak zło konieczne. Taka jest właśnie jedna
ze stron mobbingu w polskiej ochronie zdrowia. Idealne
obrazki z Leśnej Góry należy włożyć między bajki.
Piśmiennictwo u Autora.
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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.
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ODPORNOŚĆ NA WIRUSY
w tym wirus SARS-CoV-2
(koronawirus) – wielkość 60-140 nm

