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Program XVIII Konferencji Naukowej
Blok Operacyjny Pielęgniarstwo
Operacyjne w Polsce

itam serdecznie Drogich Czytelników i Autorów naszego
W magazynu
w 2022 roku.

W nowym roku życzę Państwu zdrowia, bardzo potrzebnego
w czasach niekończącej się pandemii oraz miłości, radości i spełnienia na niwie osobistej i zawodowej.
Przed nami – XVIII Konferencja Naukowa „Blok Operacyjny –
Pielęgniarstwo operacyjne w Polsce”, która z powodu pandemii nie
odbyła się w poprzednich latach. W tym roku zaplanowałam ją dla
Państwa na 21–22 kwietnia, jednak z uwagi na dynamiczną sytuację
epidemiologiczną nie mogę zagwarantować, że spotkamy się w tym
roku, jednak byłoby mi miło po raz kolejny się z Państwem spotkać.
Informacje dostępne będą na stronie KSI.
W magazynie kolejne artykuły, zarówno nowe, jak i kontynuujące temat. Zachęcam do lektury.
Szanowni Państwo dzielcie się swoją wiedzą, doświadczeniem.
Przesyłajcie prace, które będziemy z należytą starannością publikować w magazynie. MPO zostało stworzone dla środowiska pielęgniarek operacyjnych, bez Państwa wsparcia trudno będzie wydać
kolejne numery. Magazyn jest głównie oparty na artykułach, które
przysyłacie, wiem że zainteresowanie czasopismem jest ogromne
i korzystając z okazji, po raz kolejny, wszystkim Autorom bardzo
dziękuję za zaangażowanie.
Dziękuję także Firmie Mercator Medical SA, za sponsorowanie
„Magazynu Pielęgniarki Operacyjnej”.
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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dla lamp UV-C, wykorzystywanych jako czynnik dezynfekcyjny, jest fala 254 nm – wynika to z faktu, iż ta długość jest
najbardziej pochłaniana przez DNA.
MECHANIZM DZIAŁANIA
Mechanizm działania promieniowania UV-C, w dużym
skrócie, polega na oddziaływaniu z białkami, DNA oraz
strukturami komórkowymi takimi jak błony komórkowe,
odpowiedzialne w dużej mierze za procesy oddychania
komórkowego.
DNA pozostaje jednak głównym „celem ataku” promieniowania UV-C, ponieważ właśnie DNA najsilniej pochłania
to promieniowanie w zakresie fali 240–310 nm z pikiem przy
260 nm. W rezultacie prowadzi to do uszkodzenia tego ważnego kwasu nukleinowego – pod wpływem promieni UV-C
powstają dimery tyminy, które zaburzają strukturę DNA/
RNA, co w rezultacie prowadzi do inaktywacji patogenu.
Należy jednak pamiętać, że tak jak w przypadku dezynfekcji środkami chemicznymi należy przestrzegać stężenia środka
oraz jego czasu kontaktu, tak w przypadku dezynfekcji z zastosowaniem technologii UV ważna jest nie tylko długość fali
emitowanego promieniowania, ale również czas przez który
powierzchnia jest poddawana naświetleniu, a także ekspozycja
powierzchni (zacienienie).
DEZYNFEKCJA UV PRZY UŻYCIU
AUTONOMICZNEGO ROBOTA UVD

Czystość bloku operacyjnego – dezynfekcja
promieniowaniem UV-C – robot UVD
mgr EWA GRABOWSKA

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

WSTĘP

UV CHARAKTERYSTYKA

Choroby wywołane patogennymi drobnoustrojami takimi
jak bakterie, w tym wielolekooporne lub wytwarzające formy
przetrwalne, grzyby czy też wirusy stają się z roku na rok
coraz większym wyzwaniem dla systemu opieki zdrowotnej
na całym świecie. Trwająca pandemia COVID-19 pokazała to
w sposób bardzo dobitny.
Zakażenia powodowane przez drobnoustroje niosą za sobą
coraz częściej trudności w leczeniu, związane często z koniecznością długiej hospitalizacji oraz stosowania zaawansowanej
aparatury, a także generują bardzo wysokie koszty.
Sytuacja ta wymusza wprowadzanie coraz ostrzejszego
reżimu sanitarnego, a także stosowanie nowoczesnych technologii dezynfekcji wśród których, bez wątpienia, na uwagę
zasługuje dezynfekcja metodą zamgławiania, czy też dezynfekcja pomieszczeń przy użyciu autonomicznego robota UV.

Promieniowanie ultrafioletowe (UV) to fala świetlna o długości w przedziale 200–400 nm. Jest to długość fali świetlnej,
która jest niewidzialna dla ludzkiego oka.
Światło UV dzielimy na 3 podtypy mające związek z wrażliwością skóry ludzkiej na dany zakres długości fali: UV-A,
UV-B oraz UV-C.
▪ UV-A z długością fali 315–400 nm – odpowiada za powstawanie opalenizny
▪ UV-B z długością fali 280–315 nm – powoduje oparzenia słoneczne
▪ UV-C z długością fali 200–280 nm – może prowadzić
do mutacji komórek lub ich uszkodzenia
Światło UV-C, nazywane jest również często biobójczym,
jako że długość fal występujących w jego zakresie wykazuje
bardzo dobre właściwości inaktywacji szerokiej gamy mikroorganizmów. W praktyce najczęściej stosowaną długością fali
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W celu maksymalnego wykorzystania możliwości jakie daje
promieniowanie UV oraz zapewnienia skutecznej dezynfekcji
należało, w pierwszej kolejności, rozwiązać problem zacienienia
powierzchni w trakcie naświetlania, a także zapewnić pokrycie
dezynfekowanych powierzchni falami o odpowiedniej długości
oraz mocy przez wymagany czas.
W tym celu skonstruowano autonomicznego robota UVD.
Robot ten wyposażony jest w 8 lamp UV-C emitujących falę
o długości 254 nm, zapewniających 360⁰ kąt padania promieni
oraz układ jezdny, dzięki któremu przemieszcza się po dezynfekowanym pomieszczeniu zapewniając dotarcie do wszystkich miejsc. Robot porusza się autonomicznie i jest sterowany
z zewnątrz za pomocą tabletu. Dzięki specjalnym czujnikom
oraz wbudowanym kamerom omija wszelkie przeszkody, bezkolizyjnie poruszając się po dezynfekowanym pomieszczeniu.
Wyposażony jest ponadto w system zabezpieczeń, które powodują, że bezpośredni (nawet przypadkowy) kontakt personelu
z pracującym urządzeniem jest niemożliwy – robot wyłącza się
automatycznie, gdy tylko w jego pobliżu pojawia się człowiek.
Jednak jedną z najważniejszych zalet robota UVD jest
jego zdolność do ustawiania źródła światła w stosunku do
powierzchni tak, aby zapewnić jej całkowite naświetlenie,
a przez to możliwie najskuteczniejszą dezynfekcję.
Robot ten wykazuje skuteczność wobec bakterii, drożdży,
prątków gruźlicy, wirusów osłonkowych oraz form przetrwalnych bakterii, która została potwierdzona w szeregu badań.
Udowodniono m.in. jego skuteczność w stosunku do SARSCov-2 w czasie kilku sekund. Robot wykazał również bardzo
wysoką skuteczność wobec typowych źródeł zakażeń szpitalnych, takich jak: Klebsiella Pneumoniae, gdzie skuteczność
wyniosła >6 log przy czasie naświetlenia 3 min, a także spor
C. difiicile, gdzie uzyskano redukcję na poziomie 4 log przy
zaledwie 5 min czasie naświetlania.

W praktyce dezynfekcja standardowej sali z zastosowaniem robota UVD trwa ok. 20 min. Należy jednak pamiętać,
że czas ten ostatecznie uzależniony będzie od wielkości dezynfekowanego pomieszczenia. Ponadto należy mieć na uwadze,
iż skuteczność tego procesu może zostać zakłócona przez
zanieczyszczenia organiczne jak i nieorganiczne pozostające
na dezynfekowanej w ten sposób powierzchni. Dlatego też
istotne jest stworzenie kompleksowego programu dezynfekcji,
w którym użycie robota UVD poprzedzone będzie manualnym myciem powierzchni.
PODSUMOWANIE
Autonomiczne roboty UVD mogą stać się przełomem technologicznym i stanowić bardzo skuteczną, powtarzalną oraz
bezpieczną metodę dezynfekcji powierzchni, zwłaszcza w środowisku szpitalnym, z podkreśleniem zastosowania w obszarach najbardziej krytycznych, jak sale operacyjne czy oddziały
intensywnej opieki medycznej, przyczyniając się tym samym
do ograniczenia ilości zakażeń oraz związanych z nimi kosztów leczenia.
1. A.P. Fraise, J-Y. Maillard, S.A. Sattar, Russel, Hugo & Ayliffe’s
Principles and Practice of Disinfection, Preservation and
Sterilization, 5th edition, Wiley-Blackwell.
2. G. McDonnell, J. Hansen, Block’s Disinfection, Sterilization and
Preservation, 6th edition, Wolters Kluwer.
3. https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/uv-lights-and-lamps-ultraviolet-c-radiation-disinfection-and-coronavirus.
4. D-El Schahawi et al. Ultarviolet disinfection robots to improve
hospital cleaning: Real promise or just a gimmick?, Antimicrob
Resist Infect Control (2021) 10;33.
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Rola wyposażenia personelu medycznego
na bloku operacyjnym
mgr AGNIESZKA BADURA-CZERWIŃSKI
mgr ELŻBIETA KULIG
Na przestrzeni wieków strój chirurgiczny zmienił się diametralnie. Zanim przyjęto fakt wywoływania chorób przez
drobnoustroje, większość lekarzy przeprowadzała operacje
w tych samych garniturach, które nosili podczas codziennych
czynności. Niektórzy chirurdzy byli wręcz dumni z umiejętności przeprowadzenia amputacji bez kropli krwi na swoich
modnych spodniach i surdutach. Inni, zakładali ulubione
płaszcze, w które wycierali zakrwawione noże. Dopiero XX
wiek zmusił operatorów do zmiany przyzwyczajeń i swojej
odzieży w polu operacyjnym.
Obecnie istnieje wiele wymagań i obostrzeń, a sala operacyjna jest strefą jałową, gdzie źródłem mikroorganizmów są
przede wszystkim personel i pacjenci:
Zdrowy człowiek podczas chodzenia może w ciągu minuty
rozpraszać w powietrzu około 5000 cząstek złuszczonego
4

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

Obecna sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się
wirusa COVID-19, zmusza nas nie tylko do przestrzegania
standardowych procedur przeciwepidemicznych ale również do uważniejszego przyjrzenia się właściwościom rękawic i odzieży, jakimi posługujemy się na bloku operacyjnym.
Komfort użytkowania to ważny aspekt, ale warto również
zwrócić uwagę na poświadczenia spełniania norm właściwych
dla konkretnych elementów wyposażenia osobistego.
Przygotowaliśmy dla Państwa krótki przewodnik zawierający informacje na temat rękawic chirurgicznych, fartuchów
i drobnych elementów wyposażenia osobistego, przeznaczonych dla personelu bloku operacyjnego.
Normy medyczne narzucają personelowi medycznemu
wybór specjalnej jednorazowej odzieży i rękawic zaprojektowanych w celu zminimalizowania prawdopodobieństwa
rozprzestrzeniania się infekcji i chorób.
FARTUCHY I ODZIEŻ PRZEZNACZONE
NA BLOK OPERACYJNY
WYROBY MEDYCZNE

Dyrektywa o wyrobach medycznych 93/42/EWG i 2007/47/WE

Klasa I – wyroby medyczne klasy I nie podlegają nadzorowi przez zewnętrzną niezależną jednostkę notyfikowaną.
Wytwórca sam oznakowuje takie wyroby znakiem CE. Do tej
klasy należą: odzież jednorazowego użytku – czepki, maski,
ochraniacze na obuwie, komplety chirurgiczne.
Klasa I sterylna – wytwórca musi zapewnić stosowanie
zatwierdzonego systemu jakości dla produkowanych wyrobów. Niezależna jednostka notyfikowana przeprowadza audyt
wytwórcy i wydaje odpowiedni certyfikat. Wytwórca wyłącznie
na tej podstawie oznakowuje wyrób znakiem CE wraz z czterocyfrowym numerem identyfikacyjnym i adresem jednostki.
Do tej klasy należą: obłożenia i serwety operacyjne, akcesoria
używane na sali operacyjnej, fartuchy chirurgiczne.
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425

Kategoria I – produkty, o konstrukcji prostej, stosowane
w warunkach niskiego ryzyka, czyli w przypadkach takich jak:
▪ powierzchowne urazy mechaniczne,
▪ kontakt ze środkami czyszczącymi o słabszym działaniu
lub dłuższy kontakt z wodą,
▪ kontakt z gorącymi powierzchniami o temperaturze
nieprzekraczającej 50 °C,
▪ uszkodzenie wzroku w wyniku narażenia na działanie
światła słonecznego (innego niż podczas obserwacji słońca),
▪ czynniki atmosferyczne, które nie mają charakteru
ekstremalnego.
Produkty mogą być testowane przez producentów, którzy
i wydają raporty i badania/certyfikaty we własnym zakresie (tzw.
samocertyfikacja producenta). Oznacza to, że w przypadku kat.
I nie jest wymagany nadzór niezależnej jednostki notyfikowanej nad samym produktem oraz procesem jego wytwarzania.
Rękawice w kategorii I posiadają oznakowanie CE. Do tej kategorii należą: maski, czepki, ochraniacze na obuwie.
Produkcja i testy jakości fartuchów chirurgicznych i odzieży
przeznaczonej na blok operacyjny podlegają europejskiej normie
EN 13795. Najważniejsze metody badań dotyczą właściwości
materiału, które są niezbędne do niezawodnej ochrony przed
infekcją: czystość pod względem cząstek stałych (ISO 9073-10),
odporność na przenikanie cieczy (EN 20811) i odporność na
6

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

których mogą się dostać zanieczyszczenia. Nie powinny być
noszone poza obszarem sali operacyjnej.
BUTY
Zalecane jest obuwie nieprzemakalne stanowiące środek
ochronny przed zanieczyszczeniem wydzielinami i wydalinami na sali operacyjnej.
RĘKAWICE CHIRURGICZNE
Rolą wszystkich rękawic jest stanowienie ochrony
higienicznej przed potencjalnym zabrudzeniem dłoni.
Najważniejszą funkcją rękawic medycznych jest zwiększanie bezpieczeństwa pracy w kontakcie ze śliskimi i mokrymi
przedmiotami oraz obniżenie ryzyka potencjalnego zakażenia
personelu medycznego w kontakcie z pacjentem oraz zakażenia pacjenta przez personel medyczny.
W grupie rękawic medycznych znajdują się rękawice chirurgiczne zarejestrowane jako wyrób medyczny i opcjonalnie,
jako środek ochrony indywidualnej, które w zależności od
przeprowadzonych testów:

▪
▪
▪
▪

chronią przez bakteriami i grzybami
mogą chronić przed wirusami krwiopochodnymi
mogą chronić przed substancjami chemicznymi
mogą chronić przed cytostatykami – podawanymi pacjentom onkologicznym w trakcie chemioterapii.
Na rynku dostępne są rękawice chirurgiczne o zróżnicowanej jakości. Warto wiedzieć jak rozpoznać te, które nie tylko
pozytywnie wpłyną na komfort pracy ale również zapewnią
bezpieczeństwo personelowi bloku operacyjnego.
WYRÓB MEDYCZNY

Dyrektywa o wyrobach medycznych 93/42/EWG i 2007/47/WE

Klasa IIa – rękawice chirurgiczne
Do tej klasy należą rękawice sterylne (jałowe) o anatomicznym kształcie, dopasowane do prawej i lewej dłoni.
Wytwórca musi zapewnić stosowanie zatwierdzonego systemu
jakości dla produkowanych wyrobów.
Niezależna jednostka notyfikowana przeprowadza audyt wytwórcy i wydaje odpowiedni certyfikat. Wyłącznie na tej podstawie wytwórca
oznakowuje wyrób znakiem CE wraz z czterocyfrowym
numerem identyfikacyjnym i adresem jednostki.
Nomy, które muszą być spełnione dla wyrobów medycznych w klasie IIa, to: EN 455-1; EN 455-2; EN 455-3; EN
455-4. Warto zwrócić uwagę na normę 455-1, według której
jest ustalany poziom AQL informujący o szczelności rękawicy.
Wskazane jest wybieranie rękawic o jak najniższym wskaźniku AQL. Szczelność rękawic jest podstawowym gwarantem
bezpieczeństwa użytkowania rękawic!
ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425

Kategoria I – rękawice do użytku w warunkach minimalnego ryzyka,
Kategoria II – rękawice do użytku w warunkach średniego
ryzyka,
Kategoria III, typ A – rękawice do użytku w warunkach
wysokiego ryzyka, najwyższa ochrona przed substancjami
chemicznymi,
Kategoria III, typ B – rękawice do użytku w warunkach
wysokiego ryzyka, wysoka ochrona przed substancjami
chemicznymi,
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Kategoria III, typ C – rękawice do użytku w warunkach
wysokiego ryzyka, podstawowy poziom ochrony przed substancjami chemicznymi.
O ile spełnianie wymogów dyrektyw o wyrobach
medycznych 93/42/EWG i 2007/47/WE jest obowiązkowe
w przypadku rękawic i elementów odzieży zabiegowej,
o tyle certyfikacja w kategorii środków ochrony indywidualnej jest fakultatywna. Niemniej jednak stanowi ona o spełnianiu najwyższych standardów bezpieczeństwa ochrony
zarówno przed materiałem biologicznym (bakterie, grzyby
i wirusy) jak i substancjami chemicznymi (cytostatyki i substancje chemiczne). O najwyższej ochronie świadczy spełnianie norm dla kategorii III PPE.
Rękawice przeznaczone do ochrony przed najwyższym
ryzykiem (Kat. III) (np. do ochrony przed substancjami
chemicznymi) muszą być testowane i certyfikowane przez
jednostkę notyfikowaną. Dodatkowo w celu zapewnienia
zgodności każdej partii produkcyjnej z wcześniej zatwierdzonym w badaniach środkiem ochrony indywidualnej, wyma
gany jest nadzór nad produkcją sprawowany przez niezależną
jednostkę notyfikowaną.
Na każdym opakowaniu środków kat.
III wymagane jest umieszczenie numeru
jednostki notyfikowanej odpowiedzialnej
za nadzór nad produkcją. W tym celu na każdym opakowaniu
przy znaku CE znajduje się czterocyfrowy numer identyfikacyjny (np. 0123) wraz z adresem jednostki notyfikowanej.
Normy, które muszą być spełnione dla środków ochrony
indywidualnej to: EN 420; EN 388; EN ISO 374-1; EN 374-2;
EN 16523-1; EN 374-4; EN ISO 374-5.
Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na normę EN
374-2. Rękawice testowane zgodnie z EN 374-2:2014, które
uzyskały pozytywny wynik badania na przenikanie bakteriofagu PhiX174X, zgodnie z EN ISO 16604, są produktem
stanowiącym skuteczną ochronę przed bakteriami, grzybami
i wirusami. Skuteczną ochronę przed wirusami gwarantuje
również zgodność z amerykańską normą ASTM F1671. Przed
wyborem rękawic warto zwrócić uwagę na to czy opakowanie zostało oznaczone odpowiednimi symbolami gwarantującymi zgodność z wyżej wymienionymi Normami, a wytwórca
posiada wszystkie aktualne deklaracje zgodności z nimi.

właściwości mechanicznych (elastyczność i odporność na
rozerwanie) może wywoływać reakcje alergiczne. W takiej
sytuacji zalecane jest wybieranie rękawic z materiałów syntetycznych – np. neoprenu czy poliizoprenu, których właściwości są zbliżone do parametrów lateksu kauczuku naturalnego,
a nie zawierają potencjalnie drażniących protein lateksu.
Grubość rękawic powinna być dostosowana do wykonywanej procedury. Do zabiegów chirurgicznych wymagających
większej precyzji stosuje się rękawice o cieńszych ściankach,
aby możliwie zwiększyć sprawność manualną i czułość dotykową. Rękawice o grubszych ściankach stosuje się do zabiegów
podczas których operator może mieć kontakt z tkanką kostną,
co wymaga użycia ciężkich narzędzi – najczęściej dotyczy to
zabiegów ortopedycznych lub traumatologicznych.
Długość rękawic powinna być dostosowana do rodzaju
wykonywanej czynności. Wśród zabiegów chirurgicznych
są procedury wymagające ochrony nie tylko nadgarstka ale
również części przedramienia (zabiegi ortopedyczne, ginekologiczne). Warto również zwrócić uwagę na to, że zbyt krótka
rękawica może rolować się w dół mankietu, wpływając tym
samym na obniżenie komfortu pracy.
Powierzchnia zewnętrzna rękawic – powinna zapewniać
pewny chwyt narzędzi w środowisku suchym i mokrym, stąd
zastosowanie różnych rodzajów tekstur.
Powierzchnia wewnętrzna rękawic musi być przygotowana tak, aby umożliwiała szybkie i bezpieczne zakładanie.
Rekomendowane jest stosowanie rękawic, których powierzchnia
wewnętrzna jest chlorowana lub polimeryzowana. Rozwiązanie
wykorzystujące puder (zmodyfikowana mączka [skrobia] kukurydziana) w celu ułatwienia zakładania, wiąże się z negatywnymi
skutkami:
▪ dla operatora – puder może podrażniać skórę, przyczyniając się do występowania kontaktowego zapalenia
skóry z podrażnienia, i sprzyjać występowaniu reakcji
alergicznych;
▪ dla pacjenta – kontakt tkanek pacjenta z pudrem może
przyczynić się m.in. do problemów z gojeniem się ran
i powikłań pooperacyjnych;
▪ dla sprzętu znajdującego się na bloku operacyjnym –
puder unoszący się w powietrzu oraz osiadający na powierzchniach może zaburzać funkcjonowanie sprzętu.

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Pierwszym czynnikiem decydującym o wyborze rękawic
jest spełnianie wymagań norm określonych powyżej. Drugim
– aspekt właściwości użytkowych, które powinny być dopasowane do wykonywanych procedur oraz preferencji użytkownika. Wyróżnione w dalszej części tekstu cechy użytkowe
rękawic chirurgicznych mają bezpośrednie przełożenie na
bezpieczeństwo i komfort pracy.
Rozmiar i kształt rękawicy powinien być idealnie dopasowany do dłoni. Wpływa to bezpośrednio na bezpieczeństwo
i komfort pracy. Zbyt duże rękawice wpływają na zwiększenie
ryzyka jej uszkodzenia w trakcie wykonywania procedur oraz
zmniejszenie precyzji działania. Zbyt małe rękawice uciskają
dłonie wywołując napięcie mięśni i ścięgien prowadząc tym
samym do szybszego zmęczenia dłoni i obniżenia sprawności
manualnej użytkownika. Warto również zwrócić uwagę na anatomiczny kształt jak najlepiej oddający naturalną krzywiznę dłoni
(m.in. zakrzywienie palców, kształt śródręcza, obwód palców).
Rękawice chirurgiczne są najczęściej wykonane z materiału naturalnego – lateksu – który mimo doskonałych

PODSUMOWANIE
Zakażenia miejsca operowanego, a co za tym idzie – utrata
aseptyki na bloku operacyjnym, nadal stanowi główną przyczynę śmiertelności okołooperacyjnej. Jednym z istotnych
czynników zwiększających ryzyko infekcji jest zanieczyszczenie mikrobiologiczne i cząsteczkowe powietrza. Aby minimalizować ryzyko zakażenia pola operacyjnego, stosujmy
odpowiednie środki ochrony, które nie tylko zapewniają bezpieczeństwo pacjentom i ograniczają ryzyko wystąpienia
powikłań pooperacyjnych, ale są również podstawowym
środkiem bezpieczeństwa dla całego personelu medycznego.
W trosce o pacjentów i własne zdrowie, zachęcamy do zapoznania się z ofertą produktów przeznaczonych do pracy na
bloku operacyjnym i wybranie tych, które spełniają europejskie standardy i zapewniają bezpieczeństwo oraz wysoki
komfort pracy.
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Wybitni chirurdzy

Richard von Volkmann
(1830–1889)

ichard von Volkmann urodził się 17 sierpnia 1830 roku
w Lipsku. Był drugim z dwunastu dzieci Alfreda
Wilhelma Volkmanna – niemieckiego fizjologa oraz Adel
Volkamann z domu Haertel. Od roku 1845 do 1851 uczęszczał do gimnazjum w Grimma, a następnie na życzenie ojca
rozpoczął studia medycznie na uniwersytecie w Halle, kontynuując je dalej w Giessen oraz Berlinie. W roku 1854 zdał
egzamin państwowy dopuszczający go do zawodu lekarza
i w tym samym roku uzyskał również stopień doktora
nauk medycznych.
Następnie rozpoczął pracę jako lekarz asystent u profesora Ernesta Blasiusa w Chirurgicznej Klinice Uniwersyteckiej
w Halle. W roku 1857 obronił pracę habilitacyjną, a rok później poślubił Annę von Schlechtendal. Doczekali się siedmiorga dzieci.
Podczas długiej choroby swojego szefa często zastępował
go kierując kliniką chirurgiczną. Ze względu na różnice zdań
z profesorem Blasiusem opuścił klinikę i otworzył własną
praktykę chirurgiczną. Na uniwersytet w Halle powrócił już
jako profesor w 1863 roku, a cztery lata później został kierownikiem kliniki chirurgicznej.

R

W roku 1866 brał udział w wojnie przeciwko Austrii będąc
ordynatorem lazaretu w Trutnowie, a w 1870/71 pełnił funkcję
głównego lekarza IV Armii w wojnie z Francją.
W roku 1872 należał do założycieli Niemieckiego
Towarzystwa Chirurgicznego i przez wiele lat był jego przewodniczącym. Jako chirurg rozwinął metody resekcji stawów,
skomplikowanych złamań kości oraz kręgosłupa.
Jako pierwszy w roku 1878 przeprowadził resekcję odbytnicy z powodu raka, a za pomocą wymyślonego przez siebie
instrumentarium operacyjne leczył gruźlicę. Był propagatorem antyseptyki i dezynfekcji kwasem karbolowym. Jego
nazwiskiem opisano trójkąt Volkmanna przy złamaniach
kostki, narzędzie chirurgiczne tzw. łyżkę Volkmanna oraz
szynę Volkmanna. Najbardziej jednak znany jest przykurcz
Volkmanna spowodowany niedokrwieniem kończyny.
Poza pracą naukową był autorem wielu wierszy i baśni,
które publikował pod pseudonimem Richard Leander.
Zmarł na zapalanie płuc 28 listopada 1889 roku w Jenie.
dr n. med. OSKAR PELZER

zastępca ordynatora
I Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze
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ŚRÓDOPERACYJNA ZMIANA RĘKAWIC

FAKTY
100
80%

roczna szacunkowa
liczba bezpośredniego
kontaktu lekarza specjalisty zabiegowego z krwią

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

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

*rękawica chirurgiczna

ponad 2 h – 47 perforacji / 314 RC*

do 2 h – 19 perforacji / 279 RC*

6,8%

Liczba powstałych perforacji
wzrasta wraz z długością zabiegu!

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

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

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

15%

13-50%

Ilość rękawic ulegających
śródoperacyjnej perforacji

8,33%

20,88%

16,66%

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

45,8%

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

ŚRÓDOPERACYJNA ZMIANA
RĘKAWIC ZALECANA JEST GDY:
▪ widoczna jest perforacja, uszkodzenie
rękawic, które umożliwia przenikanie
materiału biologicznego z pola
operacyjnego do wnętrza rękawicy,
▪ użytkownik odczuje rozluźnienie
na końcach palców,
▪ rozpulchnienie rękawic powodujące
dyskomfort i brak odpowiedniej wrażliwości
dotykowej,
▪ przy przechodzeniu między poszczególnymi
fazami zabiegu (z fazy ‘brudnej’, przed
szyciem rany operacyjnej).

OFERTA SPECJALNA

OPERO

®

FARTUCH
CHIRURGICZNY
SMMMS
WZMACNIANY

SMMMS jest materiałem o wysokiej odporności
przeciw bakteriom i płynom. Fartuch jest lekki, cechuje
się oddychalnością, przepuszczalnością ciepła i pary
wodnej, dzięki czemu noszenie go nie jest uciążliwe.
Wzmocnienie zapewnia odporność na przenikanie
cieczy na poziome 215 cmH2O.
▪ Wzmacniany wewnętrznie z przodu i na
¾ rękawów laminatem mikroporowatego
paroprzepuszczalnego polietylenu i polipropylenu
o minimalnej gramaturze 40g/m²
▪ Materiał fartucha składa się z pięciu warstw,
łączenia wykonane metodą ultradźwiękową, która
zabezpiecza przed wniknięciem drobnoustrojów
▪ Wyrób medyczny, spełniający wymogi norm
EN 13795, EN ISO 11135 -1 oraz EN 556 – 1:2001

www.mercatormedical.eu

COVID-19 – najistotniejsze informacje
dr hab. IZABELA WRÓBLEWSKA, mgr ZUZANNA WRÓBLEWSKA

CHARAKTERYSTYKA KORONAWIRUSÓW
Koronawirusy to znacząca rodzina wirusów RNA, do której
należą gatunki zakażające ludzi i zwierzęta. Przez wiele lat były
uznawane w medycynie za niezbyt groźne patogeny. W latach
60. XX w. odkryto, że niektóre gatunki zwierzęcych koronawirusów mają zdolność przenoszenia się na ludzi. Wywoływały
one głównie przejściowe dolegliwości ze strony układu oddechowego. Jednak wraz z upływem lat okazało się, że nie są
tak łagodne, jak się początkowo wydawało, ponieważ zaczęto
diagnozować coraz więcej zakaźnych gatunków, które stanowiły przyczynę masowych zachorowań ludności. W 2019 r.
zwierzęcy koronawirus SARS-CoV-2 uzyskał zdolność przenoszenia się i rozprzestrzeniania u ludzi. W Chinach pojawiły
się pierwsze ogniska zachorowań na wywołaną przez niego
chorobę COVID-19.

Pierwszym poważnym przypadkiem była epidemia SARS,
która miała miejsce w 2002 roku. Omawiany wirus stał się
przyczyną zespołu chorobowego o ostrym przebiegu, objawiającego się pod postacią ciężkiej niewydolności oddechowej.
W jego przebiegu dochodziło do uszkodzenia tkanki płuc
i gwałtownej reakcji układu odpornościowego.

W przypadku SARS i MERS patogenne działanie
pojawia się wtedy, gdy wirusy przedostaną się z jednego zwierzęcia, w tych przypadkach z nietoperzy,
na innego ssaka (żywiciela pośredniego), a z niego
finalnie na człowieka.
Z powodu szybkiego wzrostu liczby zachorowań
WHO ogłosiła pandemię, która zakończyła się dopiero
w lipcu 2003 r. Wtedy to WHO ogłosiło eradykację SARS.
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gowiska i jego odkażenia zaczęto odnotowywać coraz więcej
podobnych przypadków zachorowań w innych krajach. Na
początku stycznia 2020 r. na łamach „The Wall Street Journal”
pojawiła się informacja przekazana z Chińskiego Centrum
Kontroli i Zapobiegania Chorobom o pojawieniu się nowego
typu koronawirusa, którego nazwano wówczas 2019-nCoV.
Wirus ten został stwierdzony u wszystkich chorych, którzy
zgłaszali dolegliwości ze strony układu oddechowego. Dotyczyło
to pacjentów w Chinach, Korei Południowej, Tajlandii i Japonii.
Wkrótce odnotowano pierwsze zgony spowodowane zapaleniem płuc wywołanym przez nowego koronawirusa.
Zaobserwowano jednak, że niektóre z osób zgłaszających
niepokojące dolegliwości nie miały bezpośredniego kontaktu
z odzwierzęcym rezerwuarem wirusa. Wysnuto stąd wniosek,
że omawiany patogen zyskał zdolność przenoszenia się między
ludźmi, z pominięciem nosiciela pośredniego. W późniejszym
czasie przeprowadzono badania, które pozwoliły wyodrębnić
podobieństwa pomiędzy SARS, MERS a nowym przedstawicielem rodziny Coronavidae. Stwierdzono, że wniknięcie
każdego z tych wirusów do organizmu człowieka wiąże się ze
zwiększeniem w surowicy krwi stężenia prozapalnych cytokin, takich jak interleukiny, interferon γ i czynnik martwicy
nowotworów α. Podejmowane próby zmierzające do usunięcia wirusa z zaatakowanych przez niego komórek doprowadzały do zniszczenia tkanki płuc. Stopień uszkodzeń był
wprost proporcjonalny do wcześniej wspomnianego stężenia.
Uszkodzenia tkanki płucnej powodowały łagodne zaburzenia
czynnościowe, a jednocześnie poważne stany zagrożenia zdrowia i życia chorego, tj. ARDS. Były one następstwem obrzęku
tkanki płucnej pojawiającego się w przebiegu infekcji i przebiegały pod postacią uszkodzeń przegrody pęcherzykowej
oraz śródbłonka naczyń płucnych.
W związku z tym, że koronawirus COVID-19 pojawił
się stosunkowo niedawno ciągle jest on aktualnym obiektem
Zaledwie po 10 latach od opisywanej epidemii pojawiły się
nowe przypadki zachorowań, tym razem ich powodem był
koronawirus MERS. Odpowiadał on tzw. bliskowschodni
zespół niewydolności oddechowej. Jego transmisja była nico
odmienna niż w przypadku SARS, ponieważ wymagała dłuższego kontaktu między osobą zarażoną a zdrową, co w rezultacie przeciwdziałało wybuchowi ogólnoświatowej epidemii.
Oba warianty koronawirusów wywołują choroby nazywane
zoonozami, a więc schorzenia przenoszone przez zwierzęta.
W przypadku SARS i MERS patogenne działanie pojawia się
wtedy, gdy wirusy przedostaną się z jednego zwierzęcia, w tych
przypadkach z nietoperzy, na innego ssaka (żywiciela pośredniego), a z niego finalnie na człowieka. W przypadku SARS
żywicielem pośrednim okazały się jenoty i cywety palmowe,
zaś w MERS wielbłądy.
Do zakażenia dochodzi drogą kropelkową. Niezbędny jest
więc bliski i bezpośredni kontakt między dwoma osobami,
z których jedna jest zakażona. Minimalizacja ryzyka zakażenia jest trudna ze względu na cechy opisywanych koronawirusów. Wpływają one bowiem niekorzystnie na odporność
człowieka i mają zdolność przetrwania w formie aerozolu.
Dzięki swojej wysokiej patogenności ludzkie koronawirusy
są obecnie jedną z głównych przyczyn infekcji górnych dróg
oddechowych. Wśród nich występują gatunki, które wywołują
jedynie łagodne dolegliwości ustępujące najczęściej samoistnie po kilkunastu dniach. Jednak SARS i MERS prowadzą naj14

badań naukowców. Stąd, co jakiś czas publikowane są nowe
doniesienia na jego temat. Według aktualnych danych okres
inkubacji choroby waha się pomiędzy 4 a 7 dniami, zaś okres
zakaźności między 5 a 19 dobami. Pierwsze objawy są stosunkowo ciężkie do zidentyfikowania i, ze względu na swoją
pospolitość i częstość występowania, zwykle bagatelizowane.
Przeważnie należą do nich: ogólne osłabienie, podwyższona
temperatura ciała, suchy kaszel, bóle mięśniowe, a wraz
z postępem choroby duszność o różnym nasileniu. Nieco rzadziej pojawia się ból głowy czy zaburzenia gastryczne oraz biegunka. U większości chorych stwierdza się nieprawidłowości

Podejmowane próby zmierzające do usunięcia wirusa
z zaatakowanych przez niego komórek doprowadzały
do zniszczenia tkanki płuc.
w badaniach laboratoryjnych. Są to: leukopenia, limfopenia
oraz podwyższony poziom białka C-reaktywnego. Wykonanie
TK potwierdza występowanie zmian zapalnych w tkance płucnej, o charakterze tzw. „matowej szyby”. Charakterystycznym
jest występowanie zapalenie płuc, choć jego zaawansowanie
może być różne - od łagodnego i niepowikłanego przebiegu
aż do pełnej niewydolności oddechowej. Sytuacje zagrożenia życia wymagają wdrożenia mechanicznej wentylacji prowadzonej w warunkach szpitalnych. Zazwyczaj, z powodu
problemów diagnostycznych mija zbyt długi czas pomiędzy
pojawieniem się pierwszych dolegliwości a leczeniem szpitalnym chorego. W szczególnie trudnej sytuacji znajdują się
osoby w podeszłym wieku, u których występuje wielochorobowość i związana z nią wielolekowość, a dodatkowo okres
inkubacji i nasilenie objawów jest większe. U seniorów obserwuje się także wyższy poziom substancji prozapalnych. Stąd
przebieg zakażenia będzie poważniejszy niż u osób młodszych.
Dotyczy to zwłaszcza pacjentów po 65 r.ż. z przewlekłymi

częściej do ciężkiego, powikłanego zapalenia płuc, a nawet
zgonu chorego.
Zakażenie tymi patogenami należy traktować z pełną
powagą, gdyż początkowe objawy przeważnie nie różnią się od
typowych symptomów przeziębienia. Stąd rzadko są wykrywane na wczesnym etapie, co z kolei wpływa na opóźnienie
w podejmowanym leczeniu. Najczęściej pojawia się podwyższona temperatura ciała, bóle mięśni, nudności i wymioty,
a także biegunka. Objawy są na tyle ogólne, a przy tym często
występujące przy wielu innych schorzeniach, że te pozornie
niegroźne dolegliwości nie są zazwyczaj łączone z chorobą
o poważnym przebiegu. Zazwyczaj dopiero ich nasilenie jest
alarmujące. Ten podstępny przebieg zachorowania stanowi
jedno z największych niebezpieczeństw związanych z zakażeniem koronawirusami.
OBJAWY
W Chinach, w mieście Wuhan, 29 grudnia 2019 roku odnotowano pierwsze 4 zachorowania na nietypowe zapalenie płuc,
jakie stwierdzono w zakładach opieki zdrowotnej. Ich przyczyna była nieznana i dopiero badania przeprowadzone później potwierdziły, że miejscem zakażenia wszystkich osób był
miejscowy targ owoców morza. Najprawdopodobniej omawiane przypadki zachorowań mogły mieć pochodzenie
odzwierzęce. Pomimo natychmiastowego zamknięcia tar15

schorzeniami układu oddechowego, u których występuje
zagrożenie niewydolnością oddechową, a ta z kolei może prowadzić nawet do zgonu pacjenta. U osób w podeszłym wieku
znaczącą rolę odgrywają także same zmiany fizjologiczne,
które w naturalny sposób powiązane są z procesem starzenia
się. Biorąc powyższe pod uwagę należy zaznaczyć, że wszelkie
niepokojące objawy, jakie będzie zgłaszał pacjent, szczególnie
starszy, należy dokładnie analizować i nawet w sytuacji, gdy
nie są one swoiste rozważać możliwość zakażenia wirusem
COVID-19.
DIAGNOSTYKA
W celu wykrycia wirusa i w związku z jego niecharakterystycznymi objawami, konieczne jest w ramach prowadzonej
diagnostyki, wykonanie specyficznych testów. Obecnie na
rynku dostępnych jest kilka rodzajów narzędzi, a ich oferta
wciąż się powiększa. Niestety żaden z dostępnych narzędzi
nie jest uznawany za w pełni wiarygodny. Pacjent, u którego podejrzewa się zakażeniem wirusem COVID-19 może
wykonać test pozwalający na wykrycie w badanej próbce jego
RNA. Najczęściej przeprowadza się testy genetyczne lub serologiczne, które umożliwiają wykrycie przeciwciał pozostających w organizmie po kontakcie z patogenem. W przypadku
testów genetycznych materiał jest pobierany od chorego
z górnych lub dolnych dróg oddechowych. Zazwyczaj są to
wymazy z gardła i/lub nosogardzieli, rzadziej próbki pochodzące z dolnych dróg oddechowych. Analizie poddaje się
plwocinę, płyn z płukania oskrzelowego czy aspirat przeztchawiczy. W przypadku uzyskania dodatniego wyniku stwierdzane jest zakażenie koronawirusem SARS CoV-2. Praktyka
pokazuje jednak, że istnieje ryzyko otrzymania wyniku fałszywie ujemnego w przypadku, gdy test zostanie zrobiony
w nieodpowiednim momencie, a więc za wcześnie lub za
późno. Stwierdzono, że największa czułość testów ma miejsce
ok. 7 dni po kontakcie z wirusem. Z kolei pacjenci zgłaszają
się najczęściej do lekarza w chwili pojawienia się pierwszych
16

objawów, kiedy to liczba cząstek wirusa w nabłonku dróg
oddechowych stopniowo się zmniejsza. Opisana sytuacja może
sprzyjać uzyskiwaniu fałszywie ujemnych wyników testów.
Drugi rodzaj testów – serologiczne także są obarczone
ryzykiem zmniejszonej wiarygodności. Wpływ na to mają
głównie różnice osobnicze pomiędzy pacjentami. W zależności od wieku badanego, stanu jego układu odpornościowego
oraz stopnia zaawansowania procesu chorobowego odpowiedź humoralna może być odmienna. Ponadto organizm
ludzki potrzebuje czasu, by wytworzyć przeciwciała tj. anty-SARS-CoV-2 klasy IgM i IgG. W związku z tym przeprowadzenie wiarygodnego badania ma sens dopiero po jakimś
czasie od ekspozycji. W międzyczasie pacjent może znajdować się w tzw. “okienku serologicznym”, kiedy jest już chory,
ale trudno jest to stwierdzić na podstawie przeprowadzonych
badań i ze względu na niskie lub nawet jeszcze nieobecne
miano przeciwciał. Z uwagi na tę cechę testy serologiczne
wykorzystuje się głównie u osób, które przebyły zakażenie.
Ich celem jest głównie weryfikacja czy przebyta choroba była
wywołana koronawirusem.
ZAPOBIEGANIE ZAKAŻENIOM
W ramach ochrony przed zakażeniem SARS-CoV-2 stosuje
się przede wszystkim maski ochronne. Powinno się je stosować w każdej sytuacji kontaktu z innymi ludźmi. Niestety nie
wszystkie osoby świadomie korzystają z tej formy ochrony.
Na oficjalnej stronie internetowej Centrum ds. Zapobiegania
i Kontroli Chorób (CZiKC) dostępne są wytyczne dotyczące
stosowania masek, jako środka ochronnego przeciwdziałającego transmisji koronawirusa.
Zgodnie z nimi maseczki stanowią podstawową zaporę
w ograniczaniu przenoszenia wirusa drogą kropelkową,
ponieważ najbardziej prawdopodobne jest jego przeniesienie
w momencie, gdy chory kaszle czy kicha. Prawidłowo noszona
maska, która zasłania nos i usta, jest skuteczną przeszkodą dla
ewentualnie rozprzestrzeniającego się wirusa. Niestety część

osób nosi maseczki nieprawidłowo, zasłaniając nimi jedynie
usta, co powoduje, ze ta forma ochrony przestaje być skuteczna. W wytycznych podkreślono, że maski powinny być
noszone nie tylko przez osoby, które podejrzewają u siebie
zakażenie lub mają je potwierdzone na podstawie przepro-

Noszenie maseczki odgrywa szczególną rolę przy kontakcie z osobami, z którymi się nie mieszka i przy braku
możliwości zachowania bezpiecznego (2 m) dystansu.
wadzonych badań, ale także przez te, które nie obserwują
u siebie żadnych objawów choroby. Możliwe jest bowiem
tzw. bezobjawowe przejście zakażenia i jeśli w tej sytuacji nie
zostaną zastosowane zalecane metody ochrony może dochodzić do nieświadomego zarażania osób z otoczenia. Noszenie
maseczki odgrywa szczególną rolę przy kontakcie z osobami,
z którymi się nie mieszka i przy braku możliwości zachowania
bezpiecznego (2 m) dystansu.
Zaleca się noszenie konkretnych masek. Najlepiej, gdyby
były to maski chirurgiczne założone w taki sposób, by dokładnie
przylegały do twarzy, zwłaszcza w obrębie nosa, ust i brody, nie
pozostawiając wolnych przestrzeni pomiędzy maską a twarzą.
Sugeruje się korzystać z masek dwu- lub nawet trzywarstwowych
oraz takich, które maja kieszonki na filtry. Nie dopuszczalne jest
zastępowanie masek innymi przedmiotami, np. szalikami czy
chustami, noszenia masek nieprzepuszczających powietrza, jednowarstwowych czy niedopasowanych do twarzy. CZiKC sugeruje, by specjalistyczne maski typu N95 były zarezerwowane dla
pracowników ochrony zdrowia, a nie noszone przez wszystkich
obywateli. Należy pamiętać, że maseczki chirurgiczne są jednorazowe, powinno się zmieniać kilka razy dziennie, niedopuszczalne
jest ich czyszczenie czy moczenie.
Z dostępnych wytycznych wynika, że noszenie maski
ochronnej nie stanowi przeszkody dla ewakuacji z płuc dwutlenku węgla, co ma miejsce w trakcie procesu oddychania.
Wynika to z faktu, że cząsteczki dwutlenku węgla są na tyle

małe, że mogą pokonać barierę materiału, z którego wykonana
jest maseczka, inaczej niż w przypadku wirusa SARS-CoV-2.
Drugim środkiem ochrony osobistej są przyłbice. Jednak
nie są one zalecane jako samodzielna metoda ochrony indywidualnej, ponieważ pomiędzy twarzą a przyłbicą istnieje sporo
wolnej przestrzeni, co zwiększa ryzyko przeniesienia wirusa.
W związku z tym przyłbice mogą być traktowane jako dodatkowa, a nie podstawowa forma ochrony.
Kolejną metodą profilaktyki zakażenia jest higiena rąk.
Prawidłowo wykonana pozwala na osiągnięcie dużej skuteczności. Sugerowana tzw. technika Ayliffe każe skupić się
na poszczególnych obszarach obu dłoni tak, by żadnej z nich
nie pominąć. Na swojej stronie internetowej WHO opublikowała dodatkowo filmy instruktażowe, które przedstawiają
prawidłową higienę rąk. Zgodnie z wytycznymi czas mycia rąk
powinien wynosić minimum 40-60 sekund, używana woda
powinna być ciepła, ale nie gorąca, aby nie zwiększać ryzyka
wystąpienia procesów zapalnych skóry, a do zakręcania kranu
i wycierania rąk powinno się używać jednorazowego ręcznika.
Dobrym rozwiązaniem mającym na celu minimalizację
zakażeń jest idea tzw. „social distancingu”. Polega ona na maksymalnym izolowaniu się bądź zachowania dystansu od innych
osób. W ramach tej inicjatywy swoją bezpośrednią działalność
ograniczyła większość placówek edukacyjnych, zamieniając

Obniżenie ekspresji ACE2 skutkuje aktywację układu
renina-angiotensyna, co z kolei może prowadzić
do uszkodzenia tkanki płuc.
naukę stacjonarną na zajęcia prowadzone on-line lub w systemie hybrydowym. Praktyka pokazała, że na tej samej zasadzie
mogą także funkcjonować niektóre zakłady pracy. Na nowych,
pandemicznych zasadach zaczęły także funkcjonować szpitale
czy zakłady opieki długoterminowej, gdzie całkowicie zrezygnowano z możliwości odwiedzin, a dodatkowo ograniczono
kontakty między mieszkańcami danej placówki.
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POWIKŁANIA ZAKAŻENIA

METODY LECZENIA

W obecnej dobie walki z nowym koronawirusem trudno
jest określić jego wszystkie powikłania. Naukowcy i medycy
znajdują się bowiem dopiero w trakcie przeprowadzania
badań. Jedynie na drodze empirii można stwierdzić jakie
powikłania występują u chorych najczęściej. Niestety wciąż
jeszcze nie znana jest skala ewentualnych problemów, które
mogą ujawniać się w późniejszych okresach.
W przebiegu infekcji jednego z poprzedników wirusa
SARS-CoV-2, a mianowicie SARS-CoV-1, wykazano kluczową
rolę drugiego typu enzymu konwertującego angiotensynę
(ACE2). Został on nazwany „receptorem dla koronawirusa”. Przeprowadzone analizy dowiodły, że zmniejszenie się
poziomu tego enzymu pełni kluczową rolę w patogenezie niewydolności płuc. Obniżenie ekspresji ACE2 skutkuje aktywację układu renina-angiotensyna, co z kolei może prowadzić
do uszkodzenia tkanki płuc. Podejrzewa się, że mechanizmy,
które zaobserwowano w przypadku SARS i MERS mogą
powtarzać się także w przebiegu choroby COVID-19.
Drugi typ enzymu konwertującego angiotensynę znajduje się nie tylko w płucach, ale także w takich narządach jak nerki, serce, jądra, jelita czy wątroba. Stąd
w przypadku zachorowania pojawiające się objawy
maja prawo dotyczyć wszystkich wymienionych.
W przypadku SARS-CoV-2 obserwuje się u chorych np.
stłuszczenie/uszkodzenie wątroby, uszkodzenie mięśnia
sercowego czy nerek, a także zapalenie jąder, którym może
towarzyszyć biegunka, wymioty oraz ból brzucha. Jednak
najbardziej zagrażającym zdrowiu i życiu powikłaniem
w przebiegu COVID-19 jest zespół ostrej niewydolności
oddechowej (ARDS). Stosunkowo częste są również powikłania ze strony układu pokarmowego, w tym wątroby, szczególnie u osób, u których przed zakażeniem występowały jakieś
nieprawidłowości dotyczące tego narządu. Często opisywanymi powikłaniami są zaburzenia neurologiczne. Jednak
nie są one jeszcze do końca zbadane i wymagają dłuższej
obserwacji pacjentów. Wiadomo jednak, że u wielu chorych
zachorowaniu towarzyszą, częstsze niż w innych jednostkach, incydenty zakrzepowo-zatorowe. Stąd osoby zakażone
wirusem SARS-CoV-2 wykazują wyższe od innych ryzyko
wystąpienia udaru, ze względu na wywoływane przez niego
zaburzenia krzepnięcia. Tym samym powinny być objęte
natychmiastowym leczeniem przeciwzakrzepowym.
Mówiąc o powikłaniach zakażenia nie należy jedynie
skupiać się na dolegliwościach fizycznych, ale brać także pod
uwagę problemy psychiczne czy socjalne poszczególnych
osób. Zalecana izolacja, która jest już długotrwała, niesie
za sobą szereg zagrożeń. Odseparowanie od większej społeczności zwiększa ryzyko wystąpienia obniżonego nastroju,
niepokoju, lęku, a nawet depresji. Powszechne zalecenie, by
w miarę możliwości nie opuszczać miejsca zamieszkania
stawia w bardzo trudnej sytuacji zwłaszcza osoby starsze
i samotne, dla których jedyny kontakt z drugim człowiekiem
miał miejsce poza ich domem. Wydaje się, że skutki społecznej izolacji będą szczególnie widoczne dopiero za jakiś
czas i zapewne obejmą także młodsze pokolenia, np. dzieci
czy młodzież, którzy przez dłuższy czas zostali pozbawieni
naturalnych dla wieku kontaktów ze swoimi rówieśnikami.

Pomimo podjęcia zakrojonych na światową skalę działań
podjętych przez wiele krajów nie został jeszcze wynaleziony skuteczny środek zwalczający nowego koronawirusa.
Z powodu wykrywania zakażenia najczęściej już w stadium
zaawansowanym wymaga ono podjęcia natychmiastowych,
specjalistycznych interwencji, często na oddziale intensywnej terapii. Leczenie w tej sytuacji jest skomplikowane, może
być powikłane przez współwystępowanie innych schorzeń,
a podstawą opieki staje się leczenie wspomagające, głównie
przeciwdziałające ewentualnym powikłaniom choroby.
Badacze przedstawiają propozycje leków, które mają
wykazywać pewną skuteczność w leczeniu COVID-19.
Głównie są to preparaty przeciwwirusowe. Niestety leki
te wciąż znajdują się w fazie testów klinicznych i zgodnie
z doniesieniami lekarzy stosujących je w terapii tego koronawirusa, pomocne są zwłaszcza w początkowym okresie
choroby, ponieważ hamują namnażanie patogenu. Swoje
zastosowanie praktyczne znalazł Oseltamiwir, który stał się
powszechnie stosowanym farmaceutykiem. Jest on najczęściej stosowany w połączeniu z kortykosteroidami i antybiotykami. Ten model leczenia został zaimplantowany ze
strategii leczenia wirusa MERS, gdzie jednoczasowe podawanie leków z trzech grup przynosiło zadawalające efekty
lecznicze. W tym standardzie antybiotyki pełnią funkcję
prewencyjną w przypadku pojawienia się potencjalnych
infekcji bakteryjnych, a kortykosteroidy stosowane są jako
ochrona przed uszkodzeniem tkanki płuc w wyniku zbyt
intensywnej reakcji immunologicznej organizmu. Ich użycie
nie jest jednak pozbawione konsekwencji, ponieważ wiąże
się miedzy innymi z opóźnioną eliminacją wirusa z organizmu. Stąd konieczność dokładnego i zindywidualizowanego
przeanalizowania ewentualnych korzyści i wad stosowanego
leczenia u danego pacjenta.
W literaturze można znaleźć opisy także innych leków
wykazujących pewną skuteczność w walce z koronawirusem. Zazwyczaj były to już istniejące na rynku medykamenty,
które zostały wykorzystane w innym niż dotychczas celu.
Korzystne działanie wykazują m.in. Chlorochina i Mesylan
imatynibu, a więc leki stosowane głównie w przypadku malarii. Zaobserwowano, że u pacjentów z SARS-CoV-2 działają one hamująco na namnażanie wirusa, a także wykazują
działanie przeciwzapalne. Także Imatynib może hamować
rozprzestrzenianie się wirusa w organizmie, lecz jest to lek
dający liczne powikłania, dlatego konieczne jest stałe monitorowanie jego stężenia.
Wraz z przedłużającą się pandemią, coraz liczniejszymi
zachorowaniami na COVID-19 oraz brakiem leku celowanego pojawia się coraz więcej alternatywnych sposobów
leczenia. Jednym z nich jest podawanie Amantadyny. Mimo,
że jest to specyfik opisywany w literaturze to nie został on
zatwierdzony jako skuteczny lek w zwalczaniu SARS-CoV-2.
Autorzy opisujący korzyści płynące z jego stosowania podkreślają, że obecna pandemia stała się czynnikiem przytłaczającym światową opiekę zdrowia. Stąd pojawiła się nagląca
potrzeba zastosowania stosunkowo powszechnych i niedrogich leków, które dodatkowo byłyby łatwo dostępne. Takie
postępowanie mogłoby pomóc w opanowaniu zaistniałej
sytuacji, a przede wszystkim przynieść ulgę osobom cierpiącym na COVID-19.
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obbing nie należy do zjawisk, które mają gwałtowny
przebieg, ponieważ do momentu, w którym osoba
pokrzywdzona zorientuje się, że jest mobbingowana, najczęściej mijają lata. Patologiczne zabiegi mobbera prowadzone
są bardzo umiejętnie, cały czas się rozwijają, mają swoje
etapy, doprowadzając aż do zniszczenia ofiary.
Pierwszy etap polega na pojawieniu się konfliktów z różnych powodów. Przyczyną konfliktu jest atmosfera w pracy,
brak jasnego przekazu ważnych informacji wprowadzając
chaos i dezorientację; osoby, w które wymierzone są takie
praktyki stają się coraz bardziej niepewne. Wszystkie zachodzące działania wobec osoby mobbingowanej tak się dzieją,
że nie potrafi ona zaobserwować tych patologii, nie jest ich
w ogóle świadoma, próbuje rozwiązać konflikt i załagodzić
sytuację. Jej działania nie przynoszą zamierzonych efektów.
Pojawiają się sztandarowe działania mobbingowe, takie jak
plotki i podawanie nieprawdziwych informacji o ofierze.

M

Mobber podejmuje działania mające na celu zaniżenie samooceny osoby mobbowanej i wyeliminowanie jej ze społeczności, poddaje wątpliwościom jego kompetencje i umiejętności.
W końcowej fazie tego etapu dochodzi do utrwalenia linii
natarcia obranej przez prześladowcę. Ofiara jest zmuszona do
przyjęcia postaci stłumionego, natomiast środowisko nie przejawia żadnych oznak pomocy. W sytuacji takiej jedna osoba
mobbowana na ataki ze strony mobbera próbuje znaleźć racjonalne argumenty, ale inna podejmuje próbę obrony swojej
pozycji ujawniając agresywne reakcje na stosowane w stosunku do niej znęcanie się psychiczne. Pojawia się złe samopoczucie nie ustępujące nawet podczas nieobecności w pracy,
strach na myśl o pójściu do pracy, stałe napięcie nerwowe
doprowadza do wystąpienia reakcji stresowej. Organizm daje
znać, że dzieje się coś niedobrego, bóle brzucha, bóle głowy,
bóle zamostkowe. Wraz z upływem czasu i rozwojem sytuacji
pojawiają się wymioty, nudności, bezsenność, lęki, zaburzenia
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koncentracji, wzrost ciśnienia tętniczego krwi i stany depresyjne. Niejednokrotnie ofiara w będąc w takim stanie częściej
sięga po leki nasenne, uspokajające, alkohol czy inne używki.
Etap ten nazywany jest etapem konfliktów.
Etap „mobbingu stabilnego” – na tym etapie osoba prześladowana otrzymuje na stałe rolę „kozła ofiarnego" w niezdrowej atmosferze zakładu pracy. Ofiara otrzymuje także
stygmaty krętacza, mądrali, oszusta, pieniacza, nadwrażliwca.
W tym momencie, jeśli nie występował w tej roli od początku,
głos zabiera przełożony. Pojawiają się niesprawiedliwe upomnienia, straszenie, marginalizacja miejsca w grupie przez
przydzielanie zadań mało ważnych, będących często poniżej
umiejętności i kompetencji. Między innymi w taki sposób
mobber próbuje panować nad zaistniałą sytuacją. Powtarzające
się bezzasadne oskarżenia i pretensje w środowisku pracy,
poczucie beznadziejności i całkowitej bezsilności, może
u niektórych osób prześladowanych być przyczyną zachowań
agresywnych. I to właśnie one są kładzione na karb dziwności
nadwrażliwca, pieniacza i odmieńca. Reakcje obronne ofiary
przestają spełniać swoje role.
W efekcie pracy w ciągłym stresie i napięciu, zdezorientowany i często nie umiejący opanować i logicznie zinterpretować sobie sytuacji, w której się znalazł, zaczyna coraz częściej
robić błędy. Nieprawidłowe stosunki między osobą prześladowaną, a resztą osób jeszcze bardziej się pogarszają. Krytyczna
opinia o ofierze wydostaje się poza mury jego zakładu pracy
i roznosi w grupie zawodowej. Podejmowane próby znalezienia i podjęcia pracy w innym miejscu często skazane jest
na niepowodzenie, do środowiska zawodowego dotarła już
informacja, że osoba jest jakaś inna, dziwna i że nie jest warta
zaufania, gdyż sprawiała kłopoty poprzedniemu pracodawcy.
Stan psychosomatyczny osoby prześladowanej jest coraz
gorszy i z powodu nasilenia się objawów i dolegliwości
wymaga działań lekarskich. Brak podjęcia odpowiedniej terapii może spowodować wystąpienie zawału mięśnia sercowego,
choroby wrzodowej żołądka lub dwunastnicy, astmy oskrzelowej lub udaru. Ofiara mobbingu często jest nieobecna w pracy
z powodu niezdolności.
Trzeci etap, zaawansowany – na tym etapie dochodzi do
dramatycznego zaostrzenia. Pokrzywdzona osoba nie jest
w stanie sprostać postawionym jej wymaganiom zawodowym
i społecznym. Świadomość zaistnienia takiej sytuacji oraz perspektywa utraty pracy, a w konsekwencji również utraty pozycji
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społecznej i środków do życia, wywołuje
różne stany psychiczne od stanów depresyjnych do niekontrolowanych wybuchów agresji i wściekłości skierowanej
przeciwko współpracownikom. Dalsze
wykonywanie zadań na dotychczasowym stanowisku staje się niemożliwe
z przyczyn obiektywnych. W niektórych
przypadkach pracodawca próbuje nakłonić ofiarę do rozpoczęcia leczenia psychiatrycznego, przedstawia propozycje
związane ze zmianą stanowiska pracy na
inne lub insynuuje ubieganie się o rentę
albo proponuje skorzystanie z przejścia
na wcześniejsze świadczenia emerytalne.
Psychiatrzy opisują potraumatyczne
stany lękowe jako schorzenie PTSD (ang.
Posttraumatic Stress Disorder), obserwowane u takich osób porównywane jest
z opisywanymi doświadczeniami przez osoby, które przeżyły
doświadczenia z obozu koncentracyjnego.
W zaawansowanej fazie mobbingu, co dziesiąty zatrudniony ma myśli samobójcze, a co setny usiłuje próbuje się
zabić. Badania przeprowadzone na terenie Hiszpanii dowodzą, że co piąte samobójstwo popełnione na tym terenie
zostało spowodowane przemocą psychiczną w miejscu pracy.
FAZY MOBBINGU
Pierwsza faza – UWODZENIE, charakteryzuje się tym,
że mobber wybiera sobie ofiarę i perwersyjnie ją uwodzi.
Swoim podstępnym zachowaniem stara się zafascynować
nieświadomą niczego ofiarę i spowodować, żeby postępowała dokładnie tak, jak tego od niej oczekuje. Nie obserwuje się na tym etapie żadnych nacisków stosowanych przez
mobbera, mają miejsce natomiast manipulacje werbalne
i niewerbalne, by uśpić czujność ofiary, a następnie podporządkować ją psychicznie. Takim systemem osiąga się chorą
zależność pomiędzy ofiarą a mobberem.

Dyskwalifikowanie ma doprowadzić ofiarę do
potwierdzenia swojej beznadziejności przed innymi
osobami i przed samym sobą.
Drugi etap – osoba mobbingowana na początku tego
etapu czuje, że uznanie i akceptacja, jakie może jej okazać
mobber jest dla niej bardzo ważne. Wydaje jej się, że im
bardziej będzie podporządkowana, spolegliwa tym większe spotka ją uznanie i szacunek ze strony mobbera. Takie
działania powodują, że sprawca odznacza się jeszcze większą
awersją, która zmienia się w zatuszowaną agresję. Mobber
stosuje metodę komunikacji perwersyjnej, napada na swoją
zdobycz z ukrycia, a równocześnie słowami wszystko neguje.
Celem tej komunikacji jest ODDALENIE, a nie porozumienie. Jedną z cech komunikacji perwersyjnej jest odmowa
bezpośredniego porozumiewania się. Agresor ma bardzo
przedmiotowe podejście do swojej ofiary, nie udziela odpowiedzi na zadawane mu pytania. Drugą cechą komunikacji
perwersyjnej jest dyskwalifikowanie. Dyskwalifikowanie ma
doprowadzić ofiarę do potwierdzenia swojej beznadziejności
przed innymi osobami i przed samym sobą. Mobber w sto-

sunku do swojej ofiary zachowuje się lekceważąco, za pomocą
mowy ciała kieruje do niej np. znudzone sapanie, obcesowe
spojrzenia. Za pomocą słów przekazuje jej uwagi, błaznuje
z jej postaci, robi aluzje: „jesteś nikim", „to, co robisz jest
do niczego”, „ty to zero", „twoje poglądy są tak ohydne jak
twój wygląd". Pokrzywdzonemu po pewnym czasie zaczyna
wydawać się, że tak właśnie jest, że jest „do niczego", sam
siebie utwierdza w takim przekonaniu. Swoją osobę widzi
takimi samymi oczami jak jego agresor.
Mobber wykorzystuje komunikację perwersyjną w celu
osiągnięcia podziału ludzi, żeby efektywniej zarządzać
ludźmi należącymi do zespołu. „Dziel i rządź” – to ulubiona
metoda relacji interpersonalnych mobbera, polega na wzniecaniu wewnętrznych konfliktów, dlatego dręczyciel stosując
takie relacje doprowadza do degradacji ofiary przy użyciu
rąk różnych osób.
Osoba pokrzywdzona jest już na tym etapie mobbingu
wyłączona z grupy, jej samoocena mocno się zaniża, co
powoduje jej destabilizację. U ofiary zaczyna pojawiać się
lęk przed pójściem do pracy. Stany utrwalonego napięcia
nerwowego doprowadzają do reakcji stresowych. Ulega
pogorszeniu się stan zdrowia, obserwuje się częste bóle
mięśni, bóle głowy, trudności w koncentracji, podwyższone
ciśnienia tętniczego krwi. Dokucza jej bezsenność, zgłasza stany obniżonego nastroju i stany lękowe. Podejmując
próbę walki z męczącymi ją dolegliwościami zaczyna sięgać
po środki uspokajające i nasenne. Ucieka się do alkoholu,
gdzie w początkowej fazie nadużywanie ma to charakter
sporadyczny, po czasie przechodzi w nawyk i dalej w nałóg.
Kolejny etap rozwoju mobbingu cechuje się coraz
częstszymi SPORAMI osoby pokrzywdzonej nie tylko ze
swoim prześladowcą, ale również z współpracownikami.
Molestowanie przybiera coraz większą siłę. Ofiara dąży
do wyjaśnienia i naprawy powstałych konfliktów. Niestety,
mobber w ogóle nie odnosi się do zaistniałej sytuacji,
a reszta personelu jest tak bierna, że wyprowadza swoją
postawą ofiarę z równowagi. Emocje wymykają się spod
kontroli, dochodzi do napastliwych działań kierowanych
do napastników.
Taka sytuacja wyzwala u mobbera rozwścieczenie
i pogardę adresowane do ofiary. Dochodzi do momentu,
kiedy prześladowca ocenia, że ofiara jest „niebezpiecznym
przedmiotem” i należy zrobić wszystko, żeby się go pozbyć.
Osoba prześladowana odgrywa rolę „kozła ofiarnego”, „czarnej owcy”. Naznacza się ją, jako kłamcę, osobę, która ma
kłopot ze swoją odmiennością, wyalienowaniem organi-

zacyjnym i społecznym. Ma to na celu nakłanianie i pobudzanie innych do agresji skierowanej na ofiarę. Dochodzi
do coraz głębszego odizolowania, natomiast środowisko
odrzuca jakiekolwiek wsparcie dla osoby pokrzywdzonej.
Ofiara napotyka na ciągłe przygany, oskarżenia, krytykę, jest
poddawana ciągłej kontroli i obarcza się ją za uchybienia
innych ludzi, a to wszystko z powodu osiągnięcia przez mobbera sukcesu w psychicznym znęcaniu się.
Na tym etapie prześladowca skutecznie utrudnia, wręcz
nie dopuszcza do wykonywania swoich obowiązków służbowych ofierze poprzez np. blokowanie dostępu do narzędzi pracy, dokumentów potrzebnych do wypełnienia zadań,
przenoszenie jego stanowiska w takie miejsce, gdzie nie ma
innych osób. Eliminacja pokrzywdzonego jest połączona
z brakiem jakiegokolwiek kontaktu. Każda próba zabrania
głosu przez ofiarę kończy się fiaskiem, napastnik załatwia
wszystkie sprawy z ofiarą w formie pisemnej. Nastawia przeciwko swojej ofierze swoich podwładnych, mówiąc im, że
lepiej będzie jak się nie będą zadawali z ofiarą, że ma swoich
ludzi w firmie, którzy mu mówią o tym, co się w niej dzieje.
Mobber coraz mocniej rani godność osobistą nękanego pracownika, stwierdza, że osoba ma zaburzenia psychiczne, że
jest chora psychicznie, ocenia jej życie prywatne, kpi z jej
urody, stroju czy niedoskonałości. Ofiara z powodu nasilonego ataku działań mobbingowych odczuwa coraz silniej
występujące już zaburzenia psychofizyczne, ponadto dołączają nowe dolegliwości, takie jak: wypadanie włosów, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, zaburzenia układu
sercowo-naczyniowego, chroniczne migreny, gwałtowne
spadki lub przyrosty masy ciała. Pojawienie się u ofiary
wyżej wymienionych objawów przemawia za wystąpieniem
Zespołu Stresu Pourazowego.

Ofiara odczuwa paniczny lęk przed wszystkim...
Kolejny etap jest nazywany PERWERSYJNĄ
EKSTERMINACJĄ czyli wyniszczeniem. Konflikt zaostrza
się tak jak nigdy dotąd. Oprawca grozi swojej ofierze przemocą fizyczną, niejednokrotnie przybierającą różne postacie.
Agresor nie pozostawia w spokoju życia osobistego pokrzywdzonego. Do prasy podaje informacje o zgonie i dacie
pogrzebu, śledzi ją poza pracą, kieruje do ofiary anonimy
z groźbami, nęka ją telefonami w ciągu dnia i nocy. W efekcie
nieskrepowanej aktywności mobbera, występujące symptomy Zespołu Stresu Pourazowego są tak silnie rozwinięte, że
nie pozwalają na wywiązywanie się z zadań w pracy, pojawia
się coraz więcej błędów. Ofiara odczuwa paniczny lęk przed
wszystkim, co wiąże się z wykonywaną pracą i ludźmi, których tam spotyka, a z drugiej strony ogarnia ją panika przed
utratą zatrudnienia i dochodów.
Na tym etapie często dołączają się dodatkowo kłopoty
w rodzinie. Funkcjonowanie w nastroju nieprzerwanego
zastraszania, poczucie niebezpieczeństwa utraty pracy,
a konsekwencji statusu społecznego i środków do życia prowadzą do wystąpienia zaburzeń osobowości, chorób psychosomatycznych, stanów depresyjnych o różnym nasileniu od
dystymii do ciężkiej depresji, a w ekstremalnych przypadkach do samobójstwa.
Piśmiennictwo u Autora.
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Operacja kardiochirurgiczna jedynym
ratunkiem dla koarktacji aorty (cz. 3)
lic. piel. MARTA FURGAŁA

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

POSTĘPOWANIE NA ODDZIALE INTENSYWNEJ
TERAPII
Jednym z najważniejszych okresów w czasie wykonywania
zabiegów operacyjnych na sercu jest okres pooperacyjny,
szczególnie pierwsza doba po zabiegu. W tym okresie lekarze w sposób szczególny opiekują się chorym i go obserwują.
TO okres stabilizacji układu krążenia oraz sprawdzania parametrów funkcjonowania poszczególnych narządów chorego.
Ważne jest również obserwowanie okresu powrotu świadomości po znieczuleniu ogólnym. Jeśli występują, należy walczyć
ze skutkami zespołu uogólnionego zapalenia (SIRS, systemic
inflammatory response syndrome). Dzięki odpowiedniej
opiece pooperacyjnej możliwe jest skuteczne zapobieganie
występowaniu urazu operacyjnego i powikłań pooperacyjnych.
Należy pamiętać, że chory poddany operacji kardiochirurgicznej doznaje olbrzymiego urazu. Organizm jest osłabiony, a wystąpiło wiele czynników wpływających negatywnie
na pracę całego organizmu. Sama anestezja i oddziaływanie
leków anestetycznych oraz konieczność prowadzenia oddechu zastępczego przez różnie długi czas powoduje obciążenie organizmu i stres. Co więcej, rany operacyjne są rozległe,
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a w przypadku pomostowania naczyń wieńcowych, gdy
konieczne są dodatkowe cięcia po pobraniu żył na nogach,
są czynnikami uruchamiającymi ogromne rezerwy energetyczne konieczne do procesów gojenia. To duże źródło bólu
dla pacjenta oraz związanego z nim stresu. Stres powoduje
stałą stymulację adrenergiczną, która jest źródłem tachykardii,
wzrostów ciśnienia tętniczego oraz konieczności stosowania
silnych leków przeciwbólowych.
Najbardziej niekorzystne oddziaływanie na organizm ma
użycie krążenia pozaustrojowego. Okazuje się, że większość
powikłań związanych z operacją wynika z użycia urządzenia.
Obecnie sztuczne płucoserce jest obecnie niezbędnym elementem zabiegu na otwartym sercu i nie można go wyeliminować. Niekorzystne oddziaływanie płucoserca jest związane z:
▪ Techniką prowadzenia perfuzji z niepulsacyjnym
przepływem krwi. Zabieg wykonuje się w łagodnej
hipotermii. Łącząc je z działaniem leków anestetycznych powoduje zniesienie w dużym stopniu mechanizmów autoregulacji przepływu narządowego krwi.
Dlatego też ukrwienie narządów jest uzależnione od
pracy maszyny i wszystkie spadki ciśnień, które mogą
występować – i występują – powodują chwilowe nie-

dokrwienia; jeśli występuje wiele takich epizodów,
może to prowadzić do jawnych klinicznie powikłań,
zwłaszcza w zakresie ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i nerek;
▪ W czasie podpięcia pacjenta do krążenia pozaustrojowego istnieje ryzyko wystąpienia mikro- i makroembolizacji narządowej [10]. W czasie zabiegu dochodzi
do kawitacji oraz występowania różnic temperatury
w związku z działaniem wymiennika ciepła, co tworzy mikropęcherzyki powietrza, których filtry nie są
w stanie zatrzymać. Mikroembolizacja powietrzna
jest niemal regułą podczas zabiegu, i jest to źródło
upośledzenia przepływu narządowego na poziomie
włośniczek. Co więcej, w czasie działania krążenia
pozaustrojowego tworzą się mikroagregaty płytek,
leukocytów, które powodują mikrozatory, a mikrozatory narządowe są niezwykle niebezpieczne i dotyczą pacjentów ze zmianami miażdżycowymi w aorcie
oraz chorych, u których otwiera się jamy serca. Klinicznym objawem mikrozatorów są udary mózgu
[11]. Mikrozatorowość prowadzi również do zaburzeń narządowych po zabiegu kardiochirurgicznym;
▪ W czasie pacy maszyny krew ma długi kontakt
z nieśródbłonkowaną powierzchnią sztucznego płucoserca. W efekcie dochodzi do uruchomienia procesów krzepnięcia oraz aktywacji płytek krwi [9].
Miejscem rozpoczęcia kaskady procesów krzepnięcia
jest krew odsysana z pola operacyjnego do obiegu
krążenia pozaustrojowego. Posiada ona wiele aktywatorów krzepnięcia w wyniku czego dochodzi do
aktywacji zewnątrzpochodnej kaskadę krzepnięcia.
Dodatkowo proces ten wydłuża się w czasie a aktywatory krzepnięcia osiadają na ściankach drenów
płucoserca (głównie fibrynogen), powoduje pogłębienie się skazy ze zużycia [9]. W czasie aktywacji procesów krzepnięcia powstaje również trombina, która
powoduje uruchomienie się procesów fibrynolizy.
Płytki krwi są w przedłużonym kontakcie z elementami krążenia pozaustrojowego, przez co dochodzi
do ich aktywacji oraz powstawania mikroagregatów
płytkowych [10], mówi się wtedy o skazie płytkowej

Opieka pooperacyjna

Pierwsza doba
1. Wybudzenie z narkozy
2. Usunięcie rurki intubacyjnej
i wdrożenie rehabilitacji
oddechowej
3. Monitorowanie krwawienia
4. Monitorowanie parametrów
hemodynamicznych
i biochemicznych, EKG,
RTG
5. Obserwacja pod kątem
typowych powikłań
6. Postępowanie przeciwbólowe

Druga doba
1. Monitorowanie parametrów
hemodynamicznych
i biochemicznych, EKG, RTG
2. Usunięcie drenaży
3. Wdrożenie żywienia
dojelitowego
4. Intensywna rehabilitacja
oddechowa i ruchowa
5. Postępowanie
przeciwbólowe
6. Włączenie heparyny
drobnocząsteczkowej

w wyniku spadku ich ilości oraz upośledzenia funkcji. Wszystkie te procesy krzepnięcia są wzmacnianie
działaniem podawanej w czasie zabiegów heparyny
i są źródłem nadmiernych krwawień pooperacyjnych
oraz konieczności przetaczania dużych ilości preparatów krwiopochodnych;
▪ Powikłaniem wszystkich zabiegów kardiochirurgicznych w krążeniu pozaustrojowym jest SIRS. Jest on wynikiem kontaktu krwi z sztucznymi materiałami płucoserca, a także niedokrwienia narządów, głównie serca
(co ma miejsce w zabiegach z użyciem kardioplegii).
SIRS wynika również z konieczności przeprowadzenia
masywnych przetoczeń oraz ran operacyjnych.
Istnieje wiele czynników odpowiedzi zapalnej. Zalicza
się do nich układ dopełniacza, neutrofile, monocyty, a także
płytki krwi [11]. Ich aktywacja do krwioobiegu powoduje
na typowe substancje zapalne (anafilatoksyny dopełniacza,
cytokiny itp.). Kliniczne działanie tych czynników to różne
reakcje. Zaburzają one funkcję śródbłonka, które powoduje
wzrost jego przepuszczalności. W praktyce przekłada się na
obrzęki naczyniowe nerek, wątroby, OUN czy płuc. Powoduje
on również ucieczkę płynu do przestrzeni pozanaczyniowej [11].
Występujące wahania oporu obwodowego oraz występujące działanie depresyjne na serce powodują niestabilność
hemodynamiczną a nawet niewydolność serca, zwłaszcza
w pierwszej dobie pooperacyjnej. SIRS występuje u wszystkich
chorych po operacjach serca. Ma ono zmienne natężenie. Jej
typowymi objawami jest:
▪ tachykardia,
▪ tachypnoe,
▪ wzrost temperatury ciała,
▪ obrzęki obwodowe
▪ niestabilne ciśnienie krwi;
▪ wzrost OB, leukocytozy oraz stężenia CRP.
SIRS zanika kilka dni po zabiegu, a jej niekorzystne skutki
wymagają monitorowania i leczenia w okresie pooperacyjnym. Dlatego też tak ważny jest odpowiednia opieka w okresie
pooperacyjnym. Intensywna obserwacja chorego oraz kontrola podstawowych parametrów fizycznych i biochemicznych w okresie pozabiegowym, a w szczególności w pierwszej
dobie, ma kluczowe znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa pacjentowi. To czas,
w którym czujnością powinny
się odznaczać nie tylko lekarze, ale i pielęgniarki i inne
osoby działające w zespole
terapeutycznym.
Po zabiegu kardiochirurgicznym chorzy zostają
Dalsze doby
umieszczeni na oddziale
1. Przeniesienie na salę
pooperacyjnym. Przebywa
niemonitorowaną
tam zazwyczaj 1–2 doby,
2. Usunięcie cewnika
moczowego, wkłuć
o ile nie ma powikłań poopedożylnych, dotętniczych
racyjnych. By chory został
3. Pełne uruchomienie chorego
wypisany z oddziału musi:
4. Odstawienie antybiotyków
samodzielnie, wydolnie oddyosłonowych
chać, być stabilny hemody5. Postępowanie
namicznie bez konieczności
przeciwbólowe
stosowania amin presyjnych,
posiadać ustabilizowane niskie
krwawienie pooperacyjne.

Rys. 1. Ogólny schemat postępowania w ramach opieki pooperacyjnej
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Do istotnych elementów opieki pooperacyjnej należy monitorowanie chorego, redukowanie bólu pooperacyjnego, zapobieganie zakażeniom oraz powikłaniom operacyjnym (rys. 1).
Po operacji chory wymaga monitorowania podstawowych parametrów życiowych oraz biochemicznych. Dzięki
temu możliwe jest bieżące ocenianie stanu oraz funkcji
organizmu, co pozwoli na wczesne wykrycie powikłań oraz
zagrożeń i daje możliwość reakcji. Chory podlega ciągłej
ocenie, a poszczególne parametry są analizowane na bieżąco. Pielęgniarki w pierwszych dobach maja ciągły kontakt
z pacjentem. W tabeli przedstawiono parametry monitorowania pacjenta pooperacyjnego.

W przypadku występującej niewydolności serca konieczne
jest monitorowanie i kontrolowanie tych parametrów.
W przebiegu pooperacyjnym istotny jest występujący ból.
To źródło dodatkowego stresu, ciągle występujący stymuluje
układ współczulny. Jest to czynnik utrudniający prawidłowe
oddychanie i oczyszczanie drzewa oskrzelowego poprzez
odruch kaszlowy. W wyniku występowania bólu jest tachykardia, wzrost ciśnienia tętniczego, zaburzenia rytmu serca,
zła toaleta drzewa oskrzelowego sprzyjająca infekcjom płucnym oraz ogólny dyskomfort i cierpienie chorego. Dlatego
też konieczne jest wprowadzenie postępowania przeciwbólowego. Rutynowo stosuje się skojarzenia leków analgetycznych

Ocena wydolności układu
krążenia

Stały krwawy pomiar ciśnienia tętniczego
Ośrodkowe ciśnienie żylne
Rytm serca
Różnica temperatur skóra-przełyk
Stężenie mleczanów
Diureza godzinowa

Ocena wydolności układu
oddechowego

RTG płuc wykonywane rutynowo w 1. dobie pooperacyjnej (w niektórych ośrodkach rutynowo zaraz
po zabiegu)
Badanie gazometryczne krwi tętniczej, rutynowo co godzinę w pierwszych godzinach po operacji,
potem w zależności od potrzeb
Stały pomiar saturacji krwi z palca

Ocena funkcji nerek

Ocena niedokrwienia serca

Ocena układu krzepnięcia

Monitorowanie krwawienia
pooperacyjnego
Inne ważne parametry oceny
chorego pod kątem zakażeń,
powikłań brzusznych
i neurologicznych

Diureza godzinowa ilościowa oraz ocena makroskopowa moczu
Stężenie BUN i kreatyniny – raz na dobę
Stała ocena odcinka ST z monitora
Pełne EKG wykonywane rutynowo zaraz po zabiegu, potem raz na dobę
Stężenia CPK, CPK-MB rutynowo w 1. dobie pooperacyjnej
ACT oznaczane rutynowo po zabiegu kilkakrotnie w celu monitorowania odwrócenia działania
heparyny
INR oznaczany u chorych po zabiegach zastawkowych, którzy przyjmują antymetabolity witaminy K
Stężenie płytek oznaczane rutynowo
Rozszerzone badania koagulologiczne u chorych z nadmiernym krwawieniem pooperacyjnym
Drenaż godzinowy z rany pooperacyjnej
Stężenia hemoglobiny i hematokryt co 3-6 godzin w 1. dobie po operacji, potem rzadziej
OB, leukocytoza, stężenie CRP
Badanie palpacyjne brzucha, obecność perystaltyki, oddawanie stolca i gazów, stan treści z sondy
żołądkowej
Stan źrenic, objawy Babińskiego, napięcie mięśniowe i ruchy kończyn, stan świadomości

BUN (blood urea nitrogen) – azot mocznika; CPK (creatinine kinase) – kinaza kreatyniny; CPK-MB (creatinine kinase-myocardial bound) – kinaza kreatyniny, frakcja sercowa; ACT (activated clotting time) – czas
krzepnięcia po aktywacji; INR (international normalized ratio) – międzynarodowy współczynnik znormalizowany; OB – odczyn Biernackiego; CRP (C-reative protein) – białko C-reaktywne

Parametry monitorowania pooperacyjnego

Pacjenci z niewydolnością serca, z powodu obniżonej
frakcji wyrzutowej lewej komory, wymagają rozszerzonego
monitorowania hemodynamicznego. Stosuje się w tych przypadkach cewnik Swanna-Ganza, dzięki czemu możliwe jest
uzyskanie dodatkowych informacji o stanie układu krążenia:
▪ saturacja mieszanej krwi żylnej,
▪ opór obwodowy,
▪ opór płucny,
▪ ciśnienie zaklinowania,
▪ rzut serca (CO, cardiac output),
▪ indeks rzutu serca (CI, cardiac index),
▪ wskaźniki pracy lewej i prawej komory.
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o działaniu ośrodkowym z lekami z grupy niesteroidowych
przeciwzapalnych. Niektóre placówki w pierwszych dobach
podaje dodatkowo umiarkowane dawki petydyny lub tramadolu w połączeniu z ketoprofenem lub paracetamolem. Jeśli
pacjent bardzo cierpi, podaje się morfinę. Niekiedy stosuje
się specjalne kamizelki ściskające klatkę piersiową. Zmniejsza
to odczyn bólowy związany z ruchami klatki piersiowej oraz
w pewnym stopniu zapobiega powikłaniom w postaci niestabilności mostka.
Należy również pamiętać, że po zabiegu chirurgicznym
chory jest podatny na zakażenia. Mogą to być niebezpieczne
infekcje płucne, a także występujące zakażenia ran pooperacyjnych oraz posocznicy. Większe zagrożenie infekcjami doty-

czy pacjentów wyniszczonych, w podeszłym wieku, którzy
przeszli długie zabiegi z wykorzystaniem oddechu wspomaganego, czy pacjenci z cukrzycą i niewydolnością nerek.
Zwiększenie prawdopodobieństwa zakażenia istnieje przez
osłabienie sił obronnych organizmu, liczne wkłucia, cewniki,
rany, które mogą być miejscem przeniknięcia bakterii oraz
zaburzenia funkcji śródbłonka jelit i translokacja bakterii do
krwiobiegu. W przypadku infekcji płucnych są one powodowane przez osłabienie, ból, odruch kaszlowy, czy przedłużenie oddechu zastępczego. Długość przebywania pacjenta
na oddziale pooperacyjnym również wpływa na zwiększenie
prawdopodobieństwa wystąpienia infekcji.
Prewencja zakażeń polega na otrzymywaniu przez chorego przed zabiegiem i potem przez 2 doby antybiotyku (np.
cefalosporyn I lub II generacji). Należy usunąć jak najszybciej po zabiegu wszystkie wkłucia dożylne, dotętnicze, cewnik
moczowy. Tak szybko, jak to możliwe, należy odłączyć chorego od respiratora i wdrożyć rehabilitację oddechową.
Dobrym postępowaniem dla chorego jest szybkie przeniesienie go z oddziału pooperacyjnego oraz uruchomienie go
i wdrożenie rehabilitacji. W przypadku pacjentów pozostających na oddziale pooperacyjnym konieczne jest kontynuowanie antybiotykoterapii osłonowej. Jeśli dojdzie do zakażenia
wykonuje się posiewy krwi i wymazy, by wdrożyć antybiotykoterapię celowaną. Raz na dobę wykonuje się leukocytozę
oraz pomiar stężenia CRP, dzięki którym możliwe jest określenie stopnia skuteczności leczenia. Dla niektórych pacjentów,
by zróżnicować SIRS związany z urazem operacyjnym od SIRS
związanego z posocznicą, wykonywany jest test prokalcytoninowy. W przypadku posocznicy test ten jest dodatni i warunkuje postepowanie [11].
Chory odłączany jest od respiratora w pierwszej dobie
po zabiegu. Proces ten trwa między 6 a 12 godzin. Należy
pamiętać, że w pierwszych godzinach po zabiegu, z powodu
SIRS występuje upośledzona wymiana gazowa, wymagająca
wsparcia [9]. Dlatego też dzięki respiratorowi chory otrzymuje mieszaninę oddechową z wyższym stężeniem tlenu,
co pozwala na utrzymanie właściwej prężności tlenu w krwi
tętniczej. W kolejnych godzinach po zabiegu poprawiają się
parametry wymiany gazowej, a chory wybudza się z narkozy
i podejmuje własny oddech. Ok. 30 minut obserwacji pozwala
na wyłączenie respiratora i postawienie pacjenta na własnym
oddechu. Po usunięciu rurki intubacyjnej natychmiast wdraża
się rehabilitację oddechową w postaci oklepywania, zmuszania
do kaszlu oraz jałowego dmuchania przez wężyk zanurzony
w wodzie. Możliwe jest występowanie trudności z odłączeniem pacjenta od respiratora. Zazwyczaj problem ten dotyczy
pacjentów w zaawansowanym wieku, palaczy tytoniu czy osób
cierpiących na przewlekłą obturacyjną chorobą płuc [11].
Leczenie oddechowe polega na:
▪ odpowiednim dobraniu parametrów respiratora,
▪ toalecie drzewa oskrzelowego,
▪ codziennym wykonywaniu badań RTG,
▪ odwadnianiu chorego
▪ stosowaniu osłonowo antybiotyków.
Poprawa może trwać różnie, od jednego do nawet kilkunastu dni.
Kolejną czynnością wykonywaną po zabiegach kardiochirurgicznych jest forsowanie diurezy oraz dążenia do osiągnięcia ujemnego bilansu płynowego. Ma to związek z działaniem
SIRS i przesunięciami płynów do przestrzeni trzeciej. Pozwala
to na redukcję obrzęków narządowych. Kontrola diurezy
jest godzinowa, dodatkowo nadzoruje się podaż płynów.

Możliwe jest wystąpienie pooperacyjnej niewydolności nerek,
najczęściej u osób w podeszłym wieku, z chorobami nerek,
cukrzycą oraz u osób z niewydolnością serca [11]. Klinicznie
jest obserwowana przez wzrost parametrów nerkowych, przy
zachowaniu diurezy. Mimo to stan ten rokuje dobrze i ustępuje po kilku dniach. Leczenie obejmuje stosowanie diuretyków, odpowiedniego wypełnienia łożyska naczyniowego oraz
podawania małych dawek dopaminy.
Możliwe jest również występowanie oligurycznej niewydolność nerek, co jest zjawiskiem rzadkim. Występuje u chorych w ciężkim stanie, z posocznica oraz niewydolnością serca.
Wystąpienie tego rodzaju niewydolności pogarsza rokowanie
oraz wymaga leczenia nerkozastępczego. Leczeniem z wyboru
jest ciągła hemofiltracja żylno-żylna.
Możliwe jest występowanie zaburzeń krzepnięcia
z powodu działania w czasie zabiegu krążenia pozaustrojowego oraz heparyny, dlatego też krwawienie pooperacyjne
powinno być bacznie obserwowane po zabiegu. Drenaż monitoruje się co godzinę, bada się również stężenie hematokrytu
i hemoglobiny, co 3-6 godziny w 1. dobie po zabiegu. Może
dochodzić do nadmiernego drenażu pooperacyjnego Ma on
przyczynę chirurgiczną, i hematologiczną. Jeśli dochodzi do
drenażu z powodów chirurgicznych, konieczne jest wykonanie powtórnego zabiegu i zaopatrzenia krwawienia, w drugim
przypadku wdraża się leczenie przeciwkrzepliwe. Zależnie
od rodzaju zaburzeń stosuje się różne sposoby leczenia, jak
podawanie płytek, osocza, krioprecypitatu, leków antyfibrynolityczne. Postępowanie ma jednak charakter intuicyjny.
Najgroźniejszym powikłaniem nadmiernego krwawienia
pooperacyjnego jest tamponada serca oraz podstępnie rozwijający się wstrząs krwotoczny do opłucnych, wymagających
interwencji chirurgicznej. Jeśli nie występują powikłania,
dreny usuwane są w 2. dobie i włącza u chorego kwas acetylosalicylowy (dla pacjentów po operacji pomostowania naczyń
wieńcowych) bądź acenokumarol (po operacji zastawkowej).
Chorzy otrzymują heparynę drobnocząsteczkową w celu prewencji powikłań zakrzepowo-zatorowych.
Możliwe jest również występowanie różnych zaburzeń rytmu
serca. Są one spowodowanie nie tylko chorobą podstawową, ale
i czynników związanych z samym zabiegiem operacyjnym:
▪ wahania jonowe,
▪ stymulacja adrenergiczna,
▪ gojąca się rana serca,
▪ niedokrwienie i reperfuzja serca po zabiegu
W pierwszych 2 dobach pooperacyjnych monitoruje się
krzywą EKG pacjenta. Dodatkowo bada się stężenie jonów co
kilka godzin i uzupełnia niedobory. Po zabiegu chorzy otrzymują leki b-adrenolityczne. Rzadko występują groźne komorowe zaburzenia rytmu, które zazwyczaj towarzyszą zawałom
okołooperacyjnym. Po zabiegach może występować również
arytmia, najczęściej jest to migotanie przedsionków, występujące głównie po operacjach zastawkowych. Arytmie pojawiają
się w 2. do 4. doby. Zapobiega się im przez stosowanie suplementacji jonowej, wlewu amiodaronu lub zwiększenie dawki
leku b-adrenolitycznego. Rzadko konieczna jest kardiowersja
elektryczna. Migotanie przedsionków w większości przypadków zanika przed wypisaniem chorego do domu.
DZIAŁANIA PIELĘGNIARSKIE
Do obowiązków pielęgniarskich należy przygotowanie stanowiska dla chorego na sali POOP i OIOM. Dla każdego
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pacjenta powinno być przygotowane ogrzane łóżko, a także
kardiomonitor i respirator, a także próżnia i zasilanie w gazy
oddechowe. Przy łóżku powinno być uruchomione zasilanie
w energię elektryczną, pulsoksymetr oraz potrzebne stelaże
i wieszaki na pompy i kroplówki.
Kardiomonitor pozwala na ciągły monitoring EKG,
oraz sprawdzanie ciśnienia tętniczego metodą inwazyjną.
Kontroluje on również ośrodkowe ciśnienie żylne i saturację
krwi tętniczej. Na monitorze widoczny jest również przebieg
akcji oddechowej, poziom temperatury i ciśnienia w tętnicy
płucnej oraz rzutu minutowego serca. Monitor musi posiadać
opcję wykonania pomiarów hemodynamicznych.
Przy łóżku powinno być również zabezpieczenie oddychania pacjenta. Do wymaganego sprzętu należy: respirator,
worek Ambu z filtrem oddechowym, reduktor do tlenu, a także
wąsy tlenowe bądź maska tlenowa oraz ssak do odsysania.
Konieczne są sprzętu dodatkowe, do których zalicza się:
▪ dren do próżni, umożliwiający podłączenie drenażu
czynnego
▪ pojemnik do podłączenia wolnego spływu do zgłębnika żołądkowego
▪ urządzenie do ogrzewania pacjenta, ciepłe okrycie
▪ termometr
Dodatkowo na sali Intensywnej Opieki znajdują się infuzjomaty oraz pompy strzykawkowe, sprzęty jednorazowego
użytku użytku (takie jak venflony, aparaty do przetoczeń,
strzykawki, igły, różne rodzaje wkłuć, cewników, dreny z trokarem, drenaże, balony do kontrapulsacji, obłożenia jałowe,
czy narzędzia). Na stanie są również płyny infuzyjne oraz
leki, a także aparat do pomiaru aktywnego czasu krzepnięcia
(hemochron). Pielęgniarki mają również odpowiednią ilość
probówek do badań laboratoryjnych i bakteriologicznych.
Z większych sprzętów diagnostycznych na sali zalicza się
aparat do EKG oraz przewoźny aparat rentgenowski, defibrylator / kardiowerter i negatoskop. Ważny jest również wózek
reanimacyjny zawierający zestaw leków p/wstrząsowych, leki
o działaniu inotropowo- dodatnim, laryngoskop z zestawem
łyżek, ambu z maskami, stymulator jedno i dwujamowy, strzykawki, igły, rurki intubacyjne, tracheostomijne, ustno-gardłowe, filtry oddechowe, prowadnica, lignokaina w żelu. Na
sali dostępny jest również wózek opatrunkowy, na którym
jest wiele rodzajów bandaży, jałowych gazików oraz narzędzi.
Przy łóżku chorego znajduje się jego dokumentacja, zawierająca historię choroby, dokumentacja pielęgnacyjna, karta
obserwacyjna, karta zleceń lekarskich.
Po informacji z Sali operacyjnej, że zabieg się kończy,
obowiązkiem pielęgniarki jest uruchomienie i sprawdzenie
respiratora, oraz ustawienie parametrów wentylacji podanych
przez anestezjologa. Do czasu podłączenia do niego pacjenta,
respirator pracuje w sterylnym układzie zamkniętym z wykorzystaniem tzw. „sztucznego płuca”. Kolejnym krokiem jest
uruchomienie aparatury monitorującej oraz sprawdzenie
układu próżni.
Następnie dochodzi do przyjęci pacjenta na Sali. Lekarz
anestezjolog podłącza go do respiratora, a następnie podłącza
się EKG, SpO2, dokonuje pomiaru krwawego ciśnienia i wyzerowanie przetworników. Kolejnym krokiem jest ustawienie
parametrów respiratora i alarmów, oraz podłączenie czynnego
drenażu. Pielęgniarki pobierają krew na badania laboratoryjne
(gazometria krwi tętniczej, elektrolity, morfologia, INR, APTT,
ACT, kreatynina, troponina, glukoza). Kolejnym krokiem jest
podłączenie na zlecenie lekarza np. krystaloidów, osocza, krwi.
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Wszystkie parametry po podłączeniu do urządzeń
monitorujących są odnotowane w karcie obserwacyjnej
(HR,CIŚNIENIE, CVP, SpO2,diurezę, ilość wydrenowanej
treści). W karcie tej wpisane są również wszystkie podane
leki, z którymi pacjent przyjechał z sali operacyjnej, z zaznaczeniem ich objętości oraz przepływów.
Kolejnymi czynnościami jest podłączenie pomp infuzyjnych oraz ustawienie odpowiedniej szybkości infuzji, wykonanie RTG klatki piersiowej oraz przekazanie informacji od
lekarza anestezjologa i kardiochirurga
Ważna jest również ocena prawidłowej funkcji mięśnia
sercowego. Do klinicznych objawów prawidłowej pracy należą:
▪ występowanie optymalnej częstości akcji serca: 90100u/m,
▪ rytm zatokowy serca,
▪ odpowiednie ciśnienie w lewym i prawym przedsionku,
▪ prawidłowe skurczowe ciśnienie tętnicze,
▪ występowanie tętna obwodowego,
▪ prawidłowe zabarwienie skóry,
▪ występowanie diurezy.
Sprawdzeniu podlega również czynność układu krążenia, na którą ma wpływ wiele czynników. Należą do nich np.
wydolność układu krążenia przed operacją, co widoczne jest
przez ocenę wyjściowej frakcji wyrzutowej lewej komory. Ma
na nią również wpływ sposobu wykonania zabiegu oraz śródoperacyjna ochrona mięśnia sercowego.
Możliwe jest występowanie we wczesnym okresie pooperacyjnym różnych zaburzeń rytmu serca. Często wynikają one
z nadpobudliwości, i zalicza się do nich napadowe migotanie
przedsionków, bądź występowanie dodatkowych skurczy nadkomorowych i komorowych, oraz częstoskurczy napadowych.
W okresie pooperacyjnym zaburzenia rytmu serca mogą
być efektem rozwijającego się niedokrwienia, a nawet dyselektrolotemii. Objawy te wymagają podjęcia szybkiego leczenia.
Należy pamiętać, że może również w tym okresie wystąpić poważne zaburzenie przewodnictwa pod postacią bloków
serca, które wymagają stosowania czasowej zewnętrznej stymulacji serca (za pomocą elektrod nasierdziowych). Do najgroźniejszych powikłań w okresie pooperacyjnym jest zespół
małego rzutu serca. Jeśli on wystąpi, konieczne jest stosowanie leków wzmacniających kurczliwość serca, a w niektórych
przypadkach – kontrapulsacji wewnątrzaortalnej.
Wszystkie czynności podejmowane w okresie pooperacyjnym mają za zadanie utrzymanie odpowiedniego rzutu serca
oraz zapobieganie, wczesne wykrywanie i zwalczanie zespołu
rzutu małego serca. Mały rzut serca może być spowodowany
upośledzeniem funkcji mięśnia sercowego, występowaniem
krwotoków, zaburzeń rytmu, skurczu naczyń, hiperwolemii
czy tamponady serca.
Należy również pamiętać, że ból będący wynikiem
nacięć w okolicy międzyżebrowej oraz podrażnieniem
opłucnej jest źródłem dyskomfortu dla pacjenta, przez co
może dochodzić do zaburzeń wymiany gazowej, zaburzeń
ze strony układu krążenia i nerwowego. Ból jest źródłem
stresu, utrudnia oddychanie i uniemożliwia prawidłowe
odkrztuszanie. Nie pozwala na odpowiedni odpoczynek,
wstrzymuje od poruszania się w łóżku, powodując usztywnienie kończyn i wzmożenie się dolegliwości bólowych.
Dlatego też każdy chory po operacji powinien mieć zapewnione odpowiednie leczenie przeciwbólowe. Ulgę, poza
lekami, przynosi zmiana ułożenia pacjenta, ćwiczenia nóg
i nacieranie pleców. Pacjenci powinni być nauczeni, jak

w bezpieczny sposób siadać, by nie zwiększać dolegliwości
bólowych i nie powodować powikłań.
W niektórych przypadkach stosuje się specjalne kamizelki
ściskające klatkę piersiową. Dzięki nim możliwe jest poruszanie się o zmniejszonej amplitudzie bólu. Redukuje on również
powikłanie w postaci niestabilności mostka.
Zadaniem pielęgniarki w zakresie przeciwdziałania bólowi
jest obserwacja, interpretacja i dokumentacja oznak bólu
o charakterze werbalnym i niewerbalnym. Ważne jest:
▪ odpowiednie różnicowanie bólu pooperacyjnego
z bólem zawałowym (uwzgledniającym rodzaj, umiejscowienie i czas trwania),
▪ podawanie leków przeciwbólowych. W przypadku
leków narkotycznych konieczne jest podawanie ich
zgodnie z zaleceniem lekarza, uwzględniając planowe
zabiegi rehabilitacyjne, czas snu i czuwania pacjenta,
▪ obserwowanie reakcji pacjenta na dany leku.
OCENA STANU PACJENTA
Na sali pooperacyjnej zadaniem pielęgniarki jest ciągłe
monitorowanie stanu chorego. Zwraca ona uwagę przede
wszystkim na funkcje życiowe pacjenta, takie jak ciśnienie
krwi, oddech, diureza. Kontroluje również stan świadomości
chorego, szczególnie po wybudzeniu.
Kontrola stanu świadomości polega na sprawdzeniu, czy
wybudził się w pełni, czy zachowuje odpowiedni kontakt słowno-logiczny. Kontroluje się również ilość snu i jego częstotliwość oraz reakcje na bodźce słowne oraz bólowe, oraz inne
bodźce zewnętrzne. Ocena świadomości pacjenta odbywa się
przy użyciu skali Glasgow (Glasgow Coma Scale, GCS)[11].
Skala ta pozwala w sposób obiektywny zmierzyć stan świadomości i ocenia stan zaburzeń. Skala ma punktację od 3 do
15 punktów. Za jej pomocą badana jest odpowiedź ruchowa,
słowna oraz otwieranie oczu przez pacjenta. Jeśli świadomość
pacjenta jest zaburzona i nie reaguje na bodźce, otrzymuje on
3 punkty, jeśli zaś jest przytomny i kontaktowy – 15 punktów.
Pacjent, który uzyskał 8 punktów i mniej jest kwalifikowany
do zastosowania intubacji dotchawiczej, ponieważ istnieje
ryzyko wystąpienia niedrożności dróg oddechowych.
Chory nieprzytomny ma również oceniany kształt oraz
reakcję źrenic na światło. Jeśli wszystko jest w porządku,
powinny być one symetryczne, reagować na światło i być
skierowane w konkretne miejsce.
Kolejnym ważnym elementem opieki pielęgniarskiej jest
pomiar ciśnienia tętniczego krwi. Do tego celu wykorzystuje się sfignomanometru. Szerokość mankietu ma wynosić ok. 40% długości ramienia. Pomiaru dokonuje się co 1-2
godziny. Jeśli chory jest niestabilny bądź jego stan się pogarsza,
pomiary wykonywane są częściej. Wiele również zależy od
zabiegu i zaleceń lekarskich. Każdy pomiar jest udokumentowany w specjalnej kontrolce. Ciśnienie graniczne, wymagające
reakcji to 140/90 mmHg. Wyniki nieprawidłowe, skontrolowane kilkukrotnie, są przekazywane lekarzowi [11].
Tętno mierzone jest dystalne, na tętnicy promieniowej.
Praca serca (fizjologiczna) to pomiędzy 60 a 100 uderzeń
w ciągu minuty. Jeśli dochodzi do przyspieszenia pracy serca
powyżej 100 mamy do czynienia z tachykardią, a jeśli spadnie
poniżej 60 - bradykardią. Jeśli nie występuje tętno na obwodzie może świadczyć to o centralizacji krążenia, a także słabym
wypełnieniu łożyska naczyniowego czy nawet zbliżającym
się wstrząsie.

Lekarz podejmuje decyzję o częstości pomiaru tętna, najczęściej mierzone jest ono co godzinę. W przypadku chorych
leżących na sali POP są podpięci do urządzenia monitorującego, dlatego tez mają prowadzony stały pomiar częstości
pracy serca, widoczny na ekranie monitora.
Na tętno pacjenta po zabiegu czy urazie wpływa wiele
czynników, zalicza się do nich również przyjmowane leki.
Wynika to z faktu, że mają one znaczący wpływ na fizjologię organizmu. Za przykład można podać Propranolol,
lek z grupy beta-adrenolityków, zapobiegający tachykardii.
Chorzy, którzy po operacji utracili dużo krwi, po podaniu tego
leki mogą nie mieć tachykardii wyrównawczej. Przy ocenie
tętna konieczne jest sprawdzenie, czy pacjent jest w stanie
normowolemii i czy leczenie bólu pooperacyjnego jest skuteczne. Jeśli występuje ból pooperacyjny oraz hipowolemia,
tętno może być podwyższone.
Kontrola oddechu jest prowadzona już we wczesnym
okresie pooperacyjnym. Wykonuje się ją przy wykonywaniu
u chorego pomiarów czynności życiowych i przy zabiegach
pielęgnacyjnych. Niepokój musi wzbudzać oddech spłycony
i spowolniony, o częstotliwości poniżej 6 oddechów na min,
oraz oddech przyspieszony, powyżej 34 oddechów w ciągu
minuty. Mogą one być klinicznym objawem niewydolności
krążeniowo-oddechowej[11].
Ważna jest również kontrola diurezy, szczególnie u pacjentów z przeszczepem bądź usunięciem nerki, a także pacjentów, u których doszło do rozległych zabiegów bądź operacjach
naczyniowych, takich jak przeszczepy naczyniowe czy operacje tętniaka aorty brzusznej. Kontrola diurezy odbywa się
co godzinę. Ilość wydalonego moczu opisywana jest w karcie
kontrolnej. Możliwe jest również prowadzenie dobowej zbiórki
moczu, przez spisanie ilości wydalonego moczu z całej doby.
Prowadzenie bilansu płynów jest kluczowe do kontroli
stanu pacjenta. Polega ono jako kontrola oraz zapis zarówno
wydalonych, jak i przyjętych płynów. Porównuje się ilość
przyjętych płynów z ilością wydalonego moczu i płynów
ustrojowych. Dzięki temu możliwe jest ocenienie gospodarki
wodno-elektrolitowej u chorego.
Kontroli podlega również kolor skóry czy błon śluzowych. Zgodnie z fizjologią powinny być one różowe. Ważne
jest badanie powrotu kapilarnego, który polega na powrocie fizjologicznej barwy płytki paznokciowej po uciśnięciu.
U osób zdrowych barwa powinna powrócić w czasie 1-2
sekund, a jeśli ten okres się wydłuża, to możliwe że rozwija
się niedotlenieniem i hipowolemia.
Sprawdzana jest również temperatura ciała chorego.
W przypadku jej podwyższenia pielęgniarka zgłasza je
lekarzowi, ponieważ może to być pierwszy objaw powikłań
pooperacyjnych. Zazwyczaj mierzy się temperaturę dwa razy
dziennie. Jeśli chory zgłasza czucie gorąca, czy ma gorączkę,
pomiary prowadzi się co godzinę. Pacjent, którego temperatura wzrasta powyżej 38°C , ma wdrażane działania obniżające
gorączkę. Jednym z postępowań pielęgniarki jest kładzenie
lodu w przebiegu dużych naczyń krwionośnych, np. w pachwinach i przy pachach. Jeśli gorączka się utrzymuje pielęgniarka
informuje o tym lekarza, który wydaje zlecenie na podanie
leków obniżających temperaturę. Wielu chorych odczuwa
zimno po zabiegu. Wynika to z faktu, że na sali operacyjnej
organizm jest wychłodzony długim zabiegiem. Dlatego też
pielęgniarka na sali okrywa chorego dodatkowym kocem.
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Pierwsza rekonstrukcja piersi w WCSKJ w Jeleniej Górze

Mastektomia podskórna z jednoczasową
rekonstrukcją w leczeniu i profilaktyce raka piersi
HALINA RUTKOWSKA-BOLEK

Magnus Medical
Konsultacja merytoryczna: lek. med. Robert Malmon – chirurg onkolog
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze

ak piersi to niestety jeden z najczęściej diagnozowanych
na świecie nowotworów u kobiet. W Polsce najczęstszy
nowotwór u kobiet, statystycznie notuje się około 18 tysięcy
zachorowań rocznie. Chirurgiczne leczenie onkologiczne
piersi może mieć różne formy, od różnych odmian zabiegów
oszczędzających do mastektomii całkowitej.
Obecnie leczenie raka piersi to kompleksowe podejście
do procesu terapeutycznego. Wybór pierwotnego leczenia
chorych na raka piersi zależy przede wszystkim od stopnia
klinicznego zaawansowana choroby. Jednakże od wielu lat
leczenie chirurgiczne to podstawowa metoda leczenia zmian
nowotworowych piersi.

R

Zabieg profilaktycznej mastektomii (…) pozwala
zmniejszyć ryzyko o około 90%.
Aktualnie zabieg chirurgiczny jest nie tylko metodą leczenia raka piersi, jest również jedną z metod zapobiegania zachorowaniom na nowotwór piersi. Mastektomia profilaktyczna,
którą można przeprowadzić w przypadku mutacji genowej jest
szczególnie rozpowszechniona od 2013 r., kiedy amerykańska
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aktorka Angelina Jolie poddała się obustronnie temu zabiegowi. Jednocześnie zakomunikowała kobietom całego świata,
że należy działać a nie czekać, aż nowotwór zaatakuje. Zabieg
profilaktycznej mastektomii nie daje całkowitej ochrony przed
zachorowaniem na raka piersi, jednak pozwala zmniejszyć
ryzyko o około 90%. Na taką operację decydują się kobiety,
które są obciążone mutacją genu BRCA1 i BRCA2, które to
zwiększają możliwość zachorowania na raka piersi aż o 80%,
a jajników, jajowodów i otrzewnej nawet o 40%.
Prawidłowe kopie genów BRCA1 i BRCA2 biorą udział
w kontroli namnażania się komórek m.in. nabłonka gruczołowego sutka, a także komórek nabłonka pokrywającego jajniki. Patologia genetyczna wpływa na brak kontroli
namnażania się komórek, a tym samym wpływa na rozwój
choroby nowotworowej.
W sytuacji wykrycia wspomnianych mutacji genetycznych nie ma możliwości leczenia samych uszkodzeń genów.
Jedynym zaleceniem dla pacjentek mogą być częstsze kontrole oraz regularne wykonywanie badań, aby wykryć chorobę
jak najwcześniej. Kobiety, które decydują się na wykonanie
badań na mutację genów, zazwyczaj mają historię nowo-

tworową w rodzinie i nie chcą żyć ze świadomością dużego
prawdopodobieństwa zachorowania na raka piersi. W takich
przypadkach jedynym skutecznym rozwiązaniem wydaje
się wykonanie profilaktycznej mastektomii, która polega na
pozostawieniu kompleksu otoczka-brodawka i skóry oraz profilaktycznym usunięciu gruczołu piersiowego. Jednocześnie
chirurg wykonuje jednoczasową rekonstrukcję piersi z użyciem implantów i biologicznych siatek, które implantuje
w miejsce usuniętego gruczołu.
Pacjentki, które chciałyby poddać się profilaktycznej
mastektomii w ramach refundacji muszą spełniać wytyczone kryteria.
Nie ma bezwzględnych wskazań do profilaktycznej
amputacji piersi. Względne wskazania do prewencyjnej
amputacji piersi obejmują:
▪ obecność mutacji genów BRCA1 lub BRCA2,
▪ obciążenie genetyczne (dwa zachorowania krewnych
I lub II stopnia na nowotwór przed 50-tym rokiem
życia lub trzy zachorowania w dowolnym wieku włączając chorującą pacjentkę),
▪ metachroniczne lub synchroniczne zachorowanie
u krewnych I stopnia na nowotwory piersi,
▪ choroba proliferacyjna piersi przebiegająca z atypią
komórkową.
Zasady refundacji mastektomii profilaktycznej określają wytyczne Ministerstwa Zdrowia i NFZ
Każda z pacjentek musi także uzyskać opinię kwalifikującą do operacji od specjalisty genetyka klinicznego, onkologa klinicznego, chirurga onkologa oraz od psychoonkologa.
Wymogiem jest również wykonanie rezonansu magnetycznego piersi najpóźniej 12 miesięcy przed operacją. Po takich
procedurach można zakwalifikować pacjentkę do profilaktycznej mastektomii.
Do profilaktycznej mastektomii mogą zostać zakwalifikowane nie tylko nosicielki mutacji genów BRCA1 i BRCA2
niechorujące, ale również pacjentki w trakcie leczenia raka
jednej piersi i oczekujące na mastektomię prewencyjną drugiej piersi lub pacjentki po mastektomii jednej piersi chcące
profilaktycznie usunąć drugą.
W zabiegu amputacji z jednoczasową rekonstrukcją (IBR)
chirurg może wybrać dwie techniki operacyjne – podmięśniową lub namięśniową (prepektoralną). Obecnie coraz
częściej wykonuje się nowoczesną technikę prepektoralną
ponieważ uważa się, że jest to metoda bezpieczna i daje wyjątkowe efekty estetyczne a także funkcjonalne. Polega ona na
włożeniu implantu podskórnie na mięsień piersiowy większy, po usunięciu całego gruczołu pacjentki. Przy tej metodzie używa się również siatek chirurgicznych, które stabilizują
implant w loży. Istotnym jest fakt, jakie materiały zostają
użyte – przy pacjentkach onkologicznych czy też obciążonych genetycznie najbezpieczniej jest użyć materiałów, które
sprzyjają pacjentkom.
W naszym szpitalu (WCSKJ w Jeleniej Górze), coraz bardziej zwiększamy zakres zabiegów, które kompleksowo podchodzą do tematyki nowotworu piersi. Leczenie rekonstrukcyjne,
jest dziś nieodłącznym postępowaniem w chirurgicznym
leczeniu rozpoznanych nowotworów piersi oczywiście przy
odpowiednich wskazaniach. Nasz ośrodek wykonuje także
mastektomie z jednoczasowymi rekonstrukcjami, ale planujemy
również wykonywać mastektomie profilaktyczne u pacjentek
z mutacjami genów BRCA1 i BRCA2, zdajemy sobie sprawę
z faktu, iż obecność mutacji szacowana na ok. 3–5% zwiększa

ryzyko zachorowania 10-krotnie. Dlatego chcielibyśmy zapewnić pacjentkom z naszego regionu możliwość operacji u siebie,
w naszym szpitalu.
Nowoczesne podejście chirurgiczne zachęca również do
szukania nowych, postępowych rozwiązań technologicznych.
W naszym szpitalu chcemy zapewnić pacjentkom dostęp do
najlepszych, najnowocześniejszych narzędzi i technologii.
Pracujemy z wykorzystaniem implantów i siatek stabilizujących
implant i wzmacniających tkanki otaczające w miejscu anatomicznym po usuniętym gruczole w tzw. metodzie prepektoralnej,
dającej bardzo dobre efekty estetyczne jak i czynnościowe. Siatki
mogą być naturalne-biologiczne całkowicie wchłanialne oraz
syntetyczne resorbowalne długoterminowo, krótkoterminowo
i nieresorbowalne. W operacjach onkologicznych nie bez znaczenia pozostaje fakt, że możemy wybrać materiał naturalny, który
swoimi właściwościami wpływa korzystnie na proces gojenia się,
a także wzmacniania tkanki piersi – mówi lek. med. Robert
Malmon z Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny
Jeleniogórskiej, specjalista chirurgii onkologicznej.
Sama technika prepektoralna w rekonstrukcji piersi daje
bardzo zadowalające efekty. Rekonstruowane piersi mają
naturalny wygląd, ładnie wypełnione pole dolne przy pełnej
projekcji pola górnego. Pacjentki przechodzą krótszy okres
rekonwalescencji, nie jest bowiem uszkodzony mięsień piersiowy większy (przy metodzie pod mięsień). Według badań
i licznych ocen pacjentek metoda chirurgiczna podmięśniowa
daje dłuższe odczucie bólowe, a także ograniczoną ruchomość
kończyn górnych. Wybór techniki operacyjnej zawsze należy
do operatora, po indywidualnej ocenie każdej pacjentki.
Czasami wybór metody pod mięsień jest korzystniejszą
metodą operacyjną.
Aspekt estetyczny w operacjach, w obrębie piersi jest niezwykle istotnym elementem wpływającym na poczucie kobiecości
u naszych pacjentek. Kobiety chcą powrotu nie tylko do zdrowia fizycznego, ale chcą cieszyć się swoim, naturalnym biustem.
Jestem zadowolony z faktu, iż coraz częściej wykonując mastektomię z jednoczasową rekonstrukcją, mamy bardzo duże szanse
na uzyskanie wspaniałych rezultatów estetycznych – podsumowuje lek. med. R. Malmon.
Ciągły rozwój operatorów w tematyce rekonstrukcyjnej,
a także nowe technologie medyczne dają duże możliwości na
skuteczne i zadawalające, pod względem wizualnym, efekty
leczenia chirurgicznego raka piersi.
Piśmiennictwo:
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Number 00, Month 2020.
3. Breast Reconstruction Using a Three-Dimensional Absorbable Mesh
Scaffold and Autologous Fat Grafting: A Composite Strategy Based
on Tissue-Engineering Principles. Robert D. Rehnke, Robert D., M.
Asher Schusterman, John M. Clarke, Brent C. Price, Uzma Waheed,
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Bezpudrowe

www.mercatormedical.eu
Polub i śledź nas na profilu Facebook
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MDR

Wymagania MDR – harmonogram
Klasa I (niejałowa)

we are ready

ZMIANA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH
Od 26 maja 2021 r. we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje nowy akt prawny Rozporządzenie
w sprawie wyrobów medycznych 2017/745 [Medical Device Regulation]. Mercator Medical S.A. z dumą informuje, że zarówno nasze produkty jak i systemy zarządzania jakością, nadzoru rynku i rejestracji produktów są dostosowywane do obowiązujących przepisów w przewidzianych terminach.

Klasa I sterylna

Okres przejściowy: wyroby w klasie I sterylnej mogą być
sprzedawane z istniejącym certyfikatem zgodności
z MDD* do 26 maja 2024 r.
*W zależności od terminu ważności certyfikatu MDD.

Klasa II & III

Okres przejściowy: Wyroby w klasie II i klasie III mogą
być sprzedawane z istniejącym certyfikatem zgodności
z MDD* do 26 maja 2024 r.
*W zależności od terminu ważności certyfikatu MDD.

Klasa I & Is & II & III

Co trzeba wiedzieć?

koniec okresu przejściowego

MDD (old)

MDR (new)

DYREKTYWA DOTYCZĄCA
WYROBÓW MEDYCZNYCH

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE
WYROBÓW MEDYCZNYCH

Od 26 maja 2021 r. wyroby w klasie I (niesterylne)
muszą być zgodne z przepisami rozporządzenia MDR
w momencie pierwszego wprowadzenia do obrotu.

Maj 2025 r. Niezależnie od klasy wyroby medyczne
ceryfikowane, zarejestrowane i oznakowane zgodnie
z dyrektywą MDD nie mogą być już sprzedawane ani
dystrybuowane

Definicje MDR podmiotów
gospodarczych należących
do łańcucha dostaw:

producent

Normatywny znak graficzny

Producent

20

artykułów

60
stron

12

123

artykuły

aneksów

Dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest
kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty,
pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru
formy i środków.

369
stron

17

aneksów

Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest
bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach
Członkowskich. Nie pozostawia przestrzeni do interpretacji.

Dlaczego Rozporządzenie zastępuje Dyrektywę?
Dyrektywa i rozporządzenie to akty prawne o odmiennym
charakterze.
Dyrektywa wskazuje cel, który w danej materii muszą osiągnąć
wszystkie państwa Unii Europejskiej, jednakże nie formułuje
precyzyjnych kroków, które poszczególne kraje członkowskie
powinny podjąć, by ten cel zrealizować. Konkretne przepisy
mające na celu realizację założeń dyrektywy, redagowane są
w ramach wewnętrznych aktów prawnych (np. ustaw).
Dyrektywa wpływa na systemy prawne poszczególnych państw
członkowskich w sposób pośredni tj. ustawodawcy są zobowiązani do opracowania aktów prawnych, dzięki którym będzie
możliwa realizacja założeń i celów dyrektywy. Implementacja
wymagań dyrektywy do porządku prawnego państw człon-

kowskich jest konieczna, jednakże ustawodawcy pozostawiono
dowolność co do sposobu ich wdrożenia. Jako akt prawny Unii
Europejskiej, dyrektywa tworzy niejako zarys sposobu uregulowania danej materii.
Rozporządzenie jest wiążące dla wszystkich państw będących
członkami Unii Europejskiej. Przepisy zawarte w rozporządzeniu stosuje się bezpośrednio, wraz z jego wejściem w życie.
Rozporządzenie w Unii Europejskiej to najważniejszy akt
prawny. Rozporządzenie posiada najszerszy zasięg, gdyż wiąże
bezpośrednio wszystkie państwa członkowskie. Celem wydawania rozporządzeń jest unifikacja prawa we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej.

oznacza osobę fizyczną lub prawną,
która wytwarza lub całkowicie odtwarza
wyrób lub która zleca zaprojektowanie,
wytworzenie lub całkowite odtworzenie
wyrobu i oferuje ten wyrób pod
własnym imieniem i nazwiskiem lub
nazwą lub znakiem towarowym

Upoważniony
przedstawiciel
oznacza osobę fizyczną lub prawną
mającą miejsce zamieszkania lub
siedzibę w Unii, która otrzymała
i przyjęła od producenta, który
ma siedzibę poza Unią, pisemne
upoważnienie do występowania
w imieniu producenta w zakresie
określonych zadań w odniesieniu do
obowiązków producenta wynikających
z niniejszego rozporządzenia

Importer
oznacza osobę fizyczną lub prawną,
mającą miejsce zamieszkania lub siedzibę
w Unii, która wprowadza do obrotu w Unii
wyrób z państwa trzeciego

Dystrybutor
oznacza osobę fizyczną lub prawną
w łańcuchu dostaw, inną niż producent
lub importer, która udostępnia wyrób na
rynku, do momentu wprowadzenia
do używania

importer

dystrybutor

k

Rejestracja w bazie EUDAMED

Nadanie kodu UDI

Sporządzenie dokumentacji
technicznej wyrobu

Zgodność produktu

Zgodność po obsłudze,
magazynowaniu i dystrybucji

Zarządzanie niezgodnościami

Obserwacja i raportowanie,
w tym wycofanie wyrobu
Poprawne oznakowanie
wyrobu
Zarządzanie skargami
i zgłoszeniami
Nadzór po wprowadzeniu
na rynek
Osoba odpowiedzialna za
zgodność z przepisami
Odpowiednie pokrycie
finansowe w przypadku
odpowiedzialności prawnej

Brak uprawnień w ramach MDR
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upoważniony
przedstawiciel

Nowy obowiązek w ramach MDR

Wcześniejszy obowiązek w ramach MDD, który zachowuje ważność
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Czym jest EUDAMED?
EUDAMED to europejska baza danych o wyrobach medycznych, której celem jest wzmocnienie nadzoru rynku poprzez zapewnienie właściwym organom szybkiego dostępu do informacji o producentach (wytwórcach) i upoważnionych przedstawicielach, wyrobach i certyfikatach oraz do danych pochodzących z obserwacji, w celu wymiany danych dotyczących badań
klinicznych, a także przyczynienie się do jednolitego stosowania wymienionych dyrektyw, w szczególności w zakresie wymogów dotyczących rejestracji.

Jakie informacje znajdą się
w bazie EUDAMED?
kody Basic UDI-DI,
kody UDI-DI,
rejestracja podmiotów gospodarczych
(z wyłączeniem dystrybutorów),
dane szczegółowe wyrobów w tym certyfikaty,
badania kliniczne i badania działania, nadzoru
po wprowadzeniu do obrotu, obserwacji
i nadzoru rynku.

Kody UDI muszą być obowiązkowo umieszczane na etykiecie wyrobów w zależności
od ich klasy w następujących terminach:
Wysokie ryzyko

Informacje zawarte w bazie danych Eudamed będą przesyłane przez wszystkich i dostępne dla wszystkich (w tym dla ogółu społeczeństwa) na poziomach zależnych od przysługujących tym osobom praw dostępu oraz informacji, za przesyłanie których ponoszą odpowiedzialność.

Wyroby klasy
IIa i IIb
26 maja 2023 r.

Baza danych ułatwi dostęp do dokumentów regulacyjnych poprzez kody UDI
oraz zapewni dostęp do certyfikatów obejmujących dane wyroby.
Z bazy danych Eudamed korzystać będą również producenci w celu zgłaszania incydentów, a organy nadzoru rynku UE/EOG wykorzystają ją jako platformę współpracy i wymiany informacji.

Identyfikowalność łańcucha dostaw oraz niepowtarzalne kody
identyfikacyjne wyrobów (UDI)
UDI (ang. Unique Device Identification) – niepowtarzalne kody identyfikacyjne wyrobów co stanowi całkowicie nowy element rozporządzenia. Dzięki
kodowi UDI wszystkie zainteresowane strony będą
miały dostęp do podstawowych informacji na temat
wyrobów za pośrednictwem europejskiej bazy danych o wyrobach medycznych (Eudamed).
UDI to nie tylko kod, to cały system UDI, który
obejmuje:
utworzenie kodu UDI zawierającego identyfikator
urządzenia UDI (UDI-DI) specyficzny dla producenta
i wyrobu, identyfikator produkcji UDI (UDI-PI), który
identyfikuje jednostkę produkcji wyrobu
umieszczenie nośnika UDI na etykiecie wyrobu
lub na opakowaniu lub w przypadku wyrobów wielokrotnego użytku na samym urządzeniu (znakowanie
bezpośrednie)
przechowywanie kodu UDI przez podmioty
gospodarcze, instytucje zdrowia publicznego
i pracowników służby zdrowia,
utworzenie elektronicznej bazy danych Unikalnej Identyfikacji Wyrobów Medycznych (baza danych
UDI), która jest częścią bazy danych EUDAMED
(Europejska Baza Danych Wyrobów Medycznych).
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Wyroby klasy III
26 maja 2021 r.

Niskie
ryzyko

Wyroby klasy I 26 maja 2025 r.

Źródło: Eucomed

Kod umieszczany na każdym poziomie opakowania W UE producent przypisuje swoim wyrobom razem z UDI również Basic UDI-DI, który nie jest jeszcze wymagany przez inne
wyrobu medycznego:
UDI-DI

UDI-PI

UDI

UDI-DI jest specyficzny dla producenta wyrobu i jest identyfikatorem wyrobu. UDI-DI to „klucz dostępu” do informacji przechowywanych w bazie danych UDI. UDI-DI jest niepowtarzalny
na każdym poziomie opakowania wyrobu.
UDI-PI identyfikuje jednostkę produkcji wyrobu, obejmuje m.in.
numer serii, datę produkcji lub datę ważności, lub obie te daty.

Basic
UDI-DI

UDI

Kod Basic UDI-DI służący do rejestracji Wyrobu Medycznego,
wskazywany w dokumentach, NIE jest umieszczany bezpośrednio na wyrobie.

jurysdykcje. Kod Basic UDI-DI jest głównym identyfikatorem
modelu wyrobu – jest kluczowym elementem umożliwiającym
łączenie różnych modułów Europejskiej Bazy Danych o Wyrobach Medycznych (EUDAMED). Jest to główny klucz umożliwiający wprowadzenie informacji do bazy danych UDI i jest on
wskazywany w odpowiednich certyfikatach i deklaracjach zgodności UE. Służy do rejestracji wyrobów medycznych i jest przydzielany niezależnie od opakowania/etykiety, nie pojawia się na
żadnej jednostce handlowej, a także różni się od identyfikatora
jednostek handlowych w łańcuchu dostaw UDI-DI. Każdy kod
Basic UDI-DI identyfikuje wyrób jednak zgodnie z wytycznymi
MDCG 2018-1: To numer identyfikacyjny, który nie jest przeznaczony dla konkretnego produktu, ale dla grupy produktów,
które mają to samo:
• przeznaczenie,
• klasę ryzyka,
• istotne cechy konstrukcyjne i produkcyjne.
Ma służyć przede wszystkim do celów dokumentacyjnych i fizycznie nie znajdzie się on na opakowaniu wyrobu (nie będzie przedstawiony w żadnym nośniku danych np. kodzie kreskowym).
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Kim jesteś w świetle zmienionych przepisów dotyczących Wyrobów Medycznych?
Określ swoją rolę w całym łańcuchu dostaw Wyrobów Medycznych i sprawdź obowiązki wynikające
z nowego aktu prawnego tj. Rozporządzenia w sprawie Wyrobów Medycznych 2017/745.

Czy kupuję Wyroby Medyczne na własny użytek?
Jesteś
użytkownikiem
Czy Kupuję Wyroby Medyczne oznakowane moją
własną marką?

Czy na Wyrobie
Medycznym pod moją
marką zostałem wskazany jako producent?

Czy wprowadzam modyfikacje Wyrobu Medycznego
(w dokumentacji lub/i oznakowaniu) nieprzewidziane
przez dokumentację techniczną producenta?
Nośnik UDI (Automatyczna Identyfikacja i zbieranie danych AIDC i interpretacja czytelna dla człowieka HRI) powinien znajdować się na etykiecie lub na samym wyrobie i na wszystkich wyższych poziomach opakowania wyrobu. Nośniki UDI zawierają
m.in. kod kreskowy 1D/liniowy, kod kreskowy 2D/matrycowy, RFID.
Nośnikiem kodu UDI może być, zgodnie z wytycznymi GS1, np. kod GS1-128, który zawiera część statyczną w postaci GTIN (ID – identyfikator wyrobu), przy czym GTIN składa się z cyfr oznaczających kolejno: krajowy prefiks (dla Polski 59), prefiks firmy, oznaczenie
produktu oraz cyfra kontrolna oraz część dynamiczną (PI – identyfikator produkcji) jak data ważności, numer serii, numer seryjny.

Czy producentem jest
firma mająca siedzibę
w UE?
Czy producentem jest
firma mająca siedzibę
w UE?

Jesteś
producentem

Kolejnym przykładem nośnika kodu UDI jest kod dwuwymiarowy – GS1 DataMatrix zawierający GTIN – identyfikator wyrobu
(ID) oraz identyfikator produkcji (IP); sam EAN-13 zwierający GTIN będący identyfikatorem wyrobu (ID).

GS1-128

GS1 DataMatrix

Jesteś
producentem

Jesteś
dystrybutorem

Jesteś
importerem

EAN 13

(01)05900010012479

Czy kupiłeś/nabyłeś Wyrób Medyczny od podmiotu
gospodarczego na terenie UE?

Jesteś
dystrybutorem

(17) 241206
(10) 1311141
(21) 19720523

(01)05900010012479

Oznaczenie UDI

Czy podpisałeś
z producentem umowę
przedstawicielstwa na
terenie UE?

(17)241206(10)1311141(21)19720523

Część statyczna =
DI Identyfikator urządzenia
(GTIN)

Część dynamiczna =
PI Identyfikator produkcji (data ważności, numer
partii, numer seryjny)

W przypadku braku miejsca na opakowaniu jednostkowym wyrobu, nośnik UDI można umieścić na kolejnym wyższym poziomie
pakowania. Wyższe poziomy opakowań mają swój własny niepowtarzalny kod UDI. Należy pamiętać, że opakowania transportowe są zwolnione z wymagań. Żródło: https://coleman.pl/blog/unikalna-identyfikacja-wyrobow-medycznych-dowiedz-sie-wiecej/
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Jesteś
dystrybutorem

Jesteś
użytkownikiem

Jesteś ECREP
Upoważnionym
przedstawicielem

Masz pytania? Chcesz wiedzieć więcej?
Zapraszamy do kontaktu!
Dowiedz się jakie korzyści przyniesie współpraca z nami.
Nasi eksperci chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania.
documents@pl.mercatormedical.eu
products@pl.mercatormedical.eu
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