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• Prowadzenie, to wyznaczanie kierunków działania dla zespołu pielęgniarskiego i doprowadzenie, by wykonywali swoje
zadania poprzez harmonijne funkcjonowanie wymienionych
zasobów i działań dla osiągnięcia wymienionych we wstępie
pożądanych celów.
• Kontrolowanie, czyli sprawdzenie przebiegu i wykonanie wyznaczonych zadań zgodnie z założonym planem.
Przedstawione pojęcia nie mogą być obce osobie odpowiedzialnej za właściwy przebieg pracy kierującej zespołami pielęgniar-

Blok operacyjny musi być tak zaplanowany i wyposażony, aby
zapewnić szybkie, bezpieczne, i zgodnie z obowiązującymi
procedurami wykonywanie zabiegów operacyjnych, zarówno
planowych, jak i w trybie ostrodyżurowym. Powinien być także
odpowiednio zarządzany oraz zapewniać bezpieczeństwo operowanego pacjenta i pracujących zespołów medycznych. Prawidłowa organizacja pracy to, przede wszystkim, rola pielęgniarki/
kierownika zarządzającego blokiem operacyjnym. Prawidłowa
organizacja nie może opierać się na osobistych uzdolnieniach
kierowniczych, lecz na stosowanych metodach, dlatego mó-

skimi. Praca w bloku musi być sprawna, dobrze zaplanowana,
a więc muszą być podjęte właściwe działania przez pielęgniarkę/
kierownika w celu wypełnienia tych zadań.
Organizacja w bloku operacyjnym, oznacza proces organizowania i przydziału pracy dla poszczególnych członków zespołów,
tak, aby uzyskać pożądaną jakość działalności bloku operacyjnego. Organizowanie jest procesem wieloetapowym, na który
składa się: szczegółowe określenie pracy, podział pracy, łączenie,
koordynacja pracy, sprawdzenie i reorganizacja.

wiąc o „organizacji zespołami pielęgniarskimi”,
należy podkreślić, iż nie jest to sprawa talentu,

Blok operacyjny ma określone zadania. Aby były

lecz umiejętności i wiedzy. Zarządzania należy się

„Praca w bloku operacyjnym

nauczyć, dlatego dla kierownika (w rozumieniu

musi mieć charakter

stanowiska pielęgniarka oddziałowa – organiza-

zintegrowany, co przyczynia

tor pracy) organizowane są szkolenia z zakresu

się do prawidłowej relacji

zarządzania i organizacji. Słowo „oddziałowa”

lekarz – pielęgniarka oraz

wskazuje, że ma zastosowanie do oddziału, a nie

dobrej współpracy członków

do bloku operacyjnego. Zasadne wydaje się być

tego samego zespołu

rozwiązanie zastąpienia stanowiska „pielęgniar-

operacyjnego...”

ka oddziałowa”, stanowiskiem „kierownik bloku

Zarządzanie definiujemy jako: planowanie, organizowanie, prowadzenie, kontrolowanie. Dla potrzeb organizacji pracy zespołów pielęgniarskich w bloku operacyjnym powyższe terminy
oznaczają:

• Planowanie, to nakreślenie kierunku działania, umożliwiającego kierownikowi zrealizowanie celów szeroko pojęte przygotowanie bloku operacyjnego i uczestniczenie w pracy zespołu
operacyjnego, z uwzględnieniem wskaźników takich jak liczba
wykonywanych zabiegów operacyjnych planowanych i „ostro
dyżurowych”, zabiegów wykonanych w znieczuleniu ogólnym,
liczby stołów operacyjnych, sal operacyjnych, liczby personelu
pielęgniarskiego operacyjnego dwie na jeden stół operacyjny
i jedna pielęgniarka anestezjologiczna przypadająca na jedno
znieczulenie.
• Organizowanie dotyczy mobilizacji zasobów ludzkich i materialnych do realizacji zadań tj.: odpowiednie przygotowanie
specjalistyczne pielęgniarek, wyposażenie sal operacyjnych
w aparaturę i sprzęt specjalistyczny.
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niego wyposażenia materialnego – konieczne
jest, aby personel pielęgniarski posiadał specjalistyczne kwalifikacje w dziedzinach pielęgniarstwa operacyjnego i anestezjologicznego.
Zadania bloku operacyjnego są realizowane
w sposób bezpieczny i zgodnie z zasadami,
poprzez ustalenie regulaminu pracy bloku
operacyjnego, zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności personelu oraz reguł

operacyjnego”, dotyczy to pielęgniarek podejmujących funkcje kierownicze w bloku operacyjnym.

one dobrze wykonane, to – obok odpowied-

współdziałania zespołów pielęgniarek operacyjnych i anestezjologicznych. Poprzez takie współdziałanie
ustala się więzi organizacyjne, podległość oraz rozwiązywanie
konfliktów przy ustalaniu procedur i standardów postępowania.
Praca w bloku operacyjnym musi mieć charakter zintegrowany,
co przyczynia się do prawidłowej relacji lekarz – pielęgniarka oraz
dobrej współpracy członków tego samego zespołu operacyjnego, wykonującego różne zadania, ale zmierzające do tego samego celu
Dla dobrze funkcjonującego szpitala, organizowanie pracy zespołów pielęgniarskich w bloku operacyjnym jest istotnym zagadnieniem, szczególnie w okresie podejmowania starań o otrzymanie
akredytacji i oznacza, że szpital zapewnia wysoką jakość świadczonych usług/świadczeń zdrowotnych.
mgr Ewa Grabowska
Piśmiennictwo:
1. Anna Dorota Ksykiewicz, Zarządzanie
w pielęgniarstwie, Lublin 2005
2. Philip Kotler, Marketing, Warszawa 1999
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Komunikacja niewerbalna w pracy pielęgniarek
(cz. I) - Mimika
dr n. med. Izabela Wróblewska
Standard opieki pielęgniarskiej ulega ciągłym modyfikacjom

zujemy pacjentowi między innymi naszą kompetencję, na-

i korektom, które mają na celu stworzenie takich norm po-

strój czy chęć niesienia pomocy. Już pierwsze wrażenie jakie

stępowania, by jakoś świadczonych usług była na jak naj-

zrobimy na chorym może rzutować na dalsze wzajemne rela-

wyższym poziomie. Od personelu medycznego wymaga

cje i mimo, iż nie należy zbyt pochopnie osądzać i wysuwać

się już nie tylko ogólnej i szczegółowej wiedzy medycznej

wniosków to jednak podświadomie wciąż opiniujemy innych

w coraz większym zakresie, ale także oczekuje się, że osoby

już przy pierwszym kontakcie.

pracujące w bezpośrednim kontakcie z człowiekiem chorym
i cierpiącym wykażą się znaczną dozą empatii, a także przy-

W takiej sytuacji znaczną część sygnałów odczytujemy i jed-

najmniej podstawową wiedzą z zakresu psychologii. Nie bez

nocześnie wysyłamy za pomocą mimiki twarzy. Jest ona

znaczenia jest umiejętność niewerbalnego porozumiewania

jedną z najlepiej poznanych przez naukowców częścią ciała

się z pacjentami, dla których mowa jest z różnych powodów

człowieka, która dzięki temu, ze znajduje się na wysokości

utrudniona. W praktyce pielęgniarskiej występuje mnóstwo

oczu jest ciągle obserwowana. W związku z czym dość ła-

sytuacji, w których pacjent na stałe lub czasowo ma pro-

two jest rozpoznać stan emocjonalny drugiej osoby. Roz-

blem z werbalnym wyrażeniem swoich myśli.

luźnienie mięśni twarzy, emocje spójnie

W takich momentach pozostaje posługiwanie

„W praktyce pielęgniarskiej

przekazywane przez wszystkie jej części

się językiem migowym lub czytanie i interpre-

występuje mnóstwo sytuacji,

świadczą o prawdziwości przekazywanych

towanie myśli podopiecznego z mowy jego

w których pacjent na stałe

ciała. Problem dotyczy znaczącej grupy osób,

lub czasowo ma problem

które doznały w wyniku procesu chorobo-

z werbalnym wyrażeniem

W praktyce pielęgniarskiej codziennie pa-

wego lub urazu uszkodzeń centralnego ukła-

swoich myśli. W takich

trzy się na twarze pacjentów, nie zawsze

du nerwowego, mają różnego rodzaju wady

momentach pozostaje

ma się jednak pewność, że dobrze inter-

i anomalie dotyczące narządu mowy, ale tak-

posługiwanie się językiem

pretuje się ich uczucia. W większym stop-

że tych, które czasowo mają problemy z po-

migowym lub czytanie

niu można ją mieć jedynie w sytuacji, gdy

rozumiewaniem się z otoczeniem chociażby

i interpretowanie myśli

bardzo dobrze zna się adwersarza kon-

ze względu na fakt poddania się zabiegowi

podopiecznego z mowy jego

taktu. Jak podaje amerykański psycholog

ciała.”

Paul Ekman dzięki obserwacji samej mimi-

chirurgicznemu.

uczuć.

ki twarzy można połączyć z określonymi
Wydaje się, że każdy człowiek ma podstawowe wiadomości

emocjami 3000 wyrazów twarzy. Są to uniwersalne, mię-

dotyczące szeroko pojętej komunikacji niewerbalnej. Psy-

dzynarodowe sygnały, które wykorzystując aktywację dwu

chologowie podają, że świadomie lub też nie odczytujemy

centymetrowej warstwy 43 mięśni potrafią za pomocą tzw.

ludzkie zachowanie właśnie głównie dzięki językowi ciała za

mikroekspresji zdradzać prawdziwe uczucia człowieka.

pomocą mimiki, gestykulacji czy też utrzymywaniu dystansu między rozmówcami. To co jest artykułowane stanowi

Wiedza na ten temat uczuć drugiej osoby jest niezwykle

jedynie niewielką część całości wysyłanego komunikatu,

przydatna w każdej pracy, w której dochodzi do kontaktów

który jest spójny dopiero w momencie, gdy wypowiadane

międzyludzkich. W świecie medycznym jest dodatkową

słownie treści pokrywają się z sygnałami wysyłanymi przez

wartością, dzięki której można lepiej ocenić stan pacjenta.

ciało. Dzięki językowi tegoż, przy dobrej woli obu stron inte-

Ludzka twarz ma powierzchnię od 300 do 500 cm2, na niej

rakcji, stosunkowo łatwo jest odczytać ludzkie intencje na-

rozgrywa się życie emocjonalne człowieka.

wet w sytuacji, gdy chory nie ma możliwości posługiwania
się słowem mówionym. Umiejętność ta jest niezbędna do

Czoło, które anatomicznie należy do kości czaszki, dzięki

wymiany informacji pomiędzy pacjentem a personelem me-

znajdującym się na nim zmarszczkom pionowym i poziomym

dycznym, co jest warunkiem sprawowania prawidłowej opie-

ujawnia najskrytsze uczucia pacjenta. Podniesienie przez

ki, a co za tym idzie reagowania na potrzeby podopiecznego.

mięsień naczaszny wewnętrznej części brwi, przybranie

Należy jednak pamiętać, że i my swoją mową ciała sygnali-

tym samym przez powiekę trójkątnego kształtu i pokazanie
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się na środku czoła kilku zmarszczek świadczy o tym, że

powstają w policzkach „dołeczki”. Całość świadczy o fałszy-

mamy do czynienia z człowiekiem smutnym, zaskoczonym

wym zadowoleniu, pogardzie lub szyderstwie. Jeśli pacjent

lub zdumionym. Natomiast uniesienie zewnętrznej części

obniża jednocześnie napiętą dolną wargę, co jest działa-

brwi świadczy o strachu i zaskoczeniu. Z kolei ściągnięcie

niem nieświadomym, oznacza, że chory oddaje się czemuś

brwi w dół wyraża rozpacz, zniecierpliwienie, zniechęcenie,

z zaangażowaniem. Taka mimika może także świadczyć

a nawet wściekłość. Może być także oznaką koncentracji

o smutku, szczególnie wtedy, gdy kolejnym gestem będzie

i wytężenia. Z kolei marszczenie i unoszenie brwi świadczy

drżenie dolnej wargi. Jest to widok, z jakim często spotykają

o wściekłości, zaskoczeniu, ale także o przebiegającym wła-

się pielęgniarki pracujące na oddziałach dziecięcych.

śnie procesie myślowym.
Z kolei uniesienie podbródka jest oznaką zdecydowania, deOczy i otaczające je mięśnie mówią o szczerości zamiarów

terminacji i koncentracji, a ściągnięcie warg oznacza brak

człowieka. Kiedy powieki górne są uniesione, a okolice oczu

aprobaty usłyszanych/zaobserwowanych treści. Czasami ta-

napięte mamy do czynienia z pacjentem przestraszonym,

kie zachowanie pacjenta świadczy o kontrolowaniu śmiechu

który poprzez zwiększenie pola widzenia szykuje się do

lub, co gorsza o tłumieniu bólu.

„ucieczki”. Z kolei napięcie powiek i bezpośrednie patrzenie
w oczy rozmówcy to oznaka gniewu, złego humoru lub też

Rozciągnięcie warg w poziomie i ich mocne napięcie to

koncentracji. Wzburzenie emocjonalne można rozpoznać

oznaka paniki i strachu, a także świadczy o chęci ukrycia

także dzięki rozszerzeniu źrenic zależnym od wegetatywne-

silnej obawy. Wargi ułożone w lejek, tzw. „megafon” z jed-

go układu nerwowego, który wzmaga jednocześnie wydzie-

noczesnym pokazaniem górnych i dolnych zębów oraz

lanie śliny, pocenie się oraz przyśpiesza oddech. Dodatkowo

uwydatnieniem czerwieni wargowej charakteryzuje osoby

źrenice rozszerzają się na widok czegoś ładnego, a zwężają

zdecydowane i przekonane o swojej racji, które nie boją się

w przeciwnej sytuacji szczególnie, gdy człowiek boi się lub

konfrontacji. O zirytowaniu, zawstydzeniu i obrażeniu, ale

spodziewa rzeczy nieprzyjemnych, co jest częstą sytuacją

także gotowości do ataku świadczą usta napięte. Ich ści-

z jaką mamy do czynienia w szpitalu.

śnięcie i zaciśnięcie jest oznaką gniewu i złości, co może
być bardziej wymowne niż słowa czy przenikliwe spojrzenie.

Marszczenie nosa jest wyrazem dezaprobaty i powoduje

Gest ten jest często nieświadomy, krótkotrwały, a przez to

jednocześnie zwężenie oczu, a opuszczenie powiek poja-

trudno zauważalny.

wia się u osób znudzonych, u których zmalała uwaga lub
też u pacjentów smutnych. Z kolei patrzenie w bok, które

Rozchylenie warg to typowy obraz zaskoczenia, który łatwo

często jest krótko trwającym gestem świadczy o szukaniu

pomylić ze zdumieniem czy zaskoczeniem czego wyrazem

błędu w wypowiedzi adwersarza. Patrzenie w górę oznacza

jest opadła szczęka. Z kolei rozciągniecie ust w formie litery

kłamanie, a przymykanie oczu, ich mimowolne mrużenie idą-

„O” to wyraz strachu i wściekłości, który często idzie w pa-

ce w parze z rozszerzonymi źrenicami świadczy o wzburze-

rze z krzykiem. Znaczenie tego gestu zależy od jednoczesne-

niu emocjonalnym.

go wyrazu oczu pacjenta: jeśli są one szeroko otwarte zwiastuje panikę, jeśli brwi są ściągnięte świadczy o wściekłości.

Usta są w stanie wyrazić praktycznie wszystkie uczucia czło-

Jeżeli pacjent wciąga wargi do wewnątrz w taki sposób,

wieka od pogardy po radość. W czasie gniewu zwęża się

że powstaje z nich jedynie cienka linia mamy do czynienia

i zaciska mięsień okrężny ust. Uniesienie górnej wargi, tzw.

z osobą niepewną lub szukająca usprawiedliwienia.

„szczerzenie zębów” świadczy o poczuciu zagrożenia, ale
może także sygnalizować wstręt i pogardę. O podobnych

Nie bez znaczenia jest ułożenie głowy rozmówcy w trakcie

uczuciach świadczyć może pogłębienie bruzd biegnących

kontaktu interdyscyplinarnego. Jeśli pacjent ma głowę od-

od skrzydełek nosa w dół do kącików ust z jednoczesnym

chyloną do tyłu, a podbródek uniesiony do przodu oznacza

podniesieniem górnej wargi i rozciągnięciem kącików ust na

to pozytywne nastawienie do świata i wiarę w siebie. W od-

zewnątrz.

wrotnej sytuacji, a więc przy ściągnięciu podbródka ku klatce piersiowej mamy do czynienia z człowiekiem zestreso-

Jeśli jednak obserwuje się u pacjenta podniesienie kącików

wanym, wzburzonym, zdystansowanym, który nie wierzy

ust, a więc zostaje uruchomiony mięsień okólny ust można

we własne możliwości. Obracanie głowy połączone ze spoj-

domniemywać, że jest on zadowolony. Nie należy jednak

rzeniem szukającym pomocy i unikającym bezpośredniego

zapominać, że ruch ten jest jednym z najczęściej stosowa-

kontaktu z rozmówcą mówi o szukaniu wsparcia i ratunku,

nych i może być udawany. Jest to ewidentne w sytuacji, gdy

jest oznaką niepewności. Z kolei przechylanie głowy na bok

pacjent ma podniesione kąciki ust, ale same wargi są przy

może zdradzać brak wiary i ufności w słuchane treści, a tak-

tym mocno napięte i dociśnięte do zębów w wyniku czego

że świadczy raczej o ostrożności niż lekceważeniu, może
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być oznaką wątpliwości. Jednocześnie przechylenie głowy

złożonych sygnałów daje możliwość poznania prawdziwego

na bok z odsłonięciem szyi jest świadczy o tym, że pacjent

stanu chorego, a także pozwala mieć pewność, że to, co

słucha z zainteresowaniem przekazywanych treści.

chory mówi jest prawdą. Mijanie się z nią jest zazwyczaj sytuacją mało komfortową w związku z czym zazwyczaj ludzie,

Jak widać z powyższego opisu twarz jest niezwykle plastycz-

którzy kłamią nie czują się z tym dobrze i w ramach redukcji

ną i ruchliwą częścią ludzkiego ciała, która może zdradzać

stresu wysuwają do przodu podbródek, przygryzają dolną

prawdziwe myśli człowieka. Dzięki niej można wykonać oko-

wargę lub częściej mrugają powiekami. Takie zwielokrotnio-

ło 46 różnych ruchów, które dzięki mnogości kombinacji dają

ne tiki działają w stresie uspakajająco.

możliwość utworzenia około 10 tys. min. Zazwyczaj znamy
i interpretujemy jedynie podstawowe uczucia wyrażane

dr n. med. Izabela Wróblewska

w ten sposób takie jak strach, ból, radość, zdziwienie czy
smutek. W warunkach szpitalnych pacjenci często poprzez
mimikę wyrażają swoje prawdziwe, a nie udawane emocje.
Znajomość topografii twarzy jest więc dla pielęgniarki znaczącą pomocą w interpretowaniu stanów chorego i poznaniu intencji obserwowanych osób. Ważnym jest jednak, by
analizując sygnały wysyłane przez ciało skupiać się na całości twarzy podopiecznego, co pozwoli wykluczyć sygnały
sprzeczne takie jak na przykład uśmiech na twarzy i nieruchome, nie śmiejące się oczy. Tak wyglądająca twarz chorego oznacza, że pacjent może chcieć przekazać nieprawdziwy komunikat. Interpretowanie nie pojedynczych lecz
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Terapia podciśnieniowa w leczeniu ran
lek. med. Oskar Pelzer - Asystent I Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Ordynator: dr n. med. Kazimierz Pichlak
System V.A.C. (ang. vacuum assited closure) jest nieinwazyjną metodą podciśnieniowego zaopatrzania ran ostrych
i przewlekłych.
Został opracowany na potrzeby chirurgii plastycznej w Stanach
Zjednoczonych w połowie lat dziewięćdziesiątych. W Europie
Zachodniej wprowadzony i rozpowszechniony w terapii
klinicznej pod koniec tych lat. Zasada działania polega na
wytworzeniu kontrolowanego podciśnienia w ranie, co
ma zapewnić drenaż i odessanie zalegającej wydzieliny
i materiałów zakaźnych. W warunkach podciśnienia brzegi
rany zbliżają się do siebie, dochodzi do zmniejszenia jej
objętości. Wpływa to na redukcję obrzęków, zwiększa perfuzję
oraz migrację fibroblastów, co bezpośrednio przekłada
się na formowanie ziarniny. Dochodzi do wzmożonej
angiogenezy poprzez działanie sił mechanicznych na tkanki
oraz zmniejszenia miana bakteryjnego w łożysku rany.

liczba chorych cierpiących z tego powodu będzie sie systematycznie zwiększać. Z badań przeprowadzonych w Niemczech wynika, że nawet 1-2% społeczeństwa jest leczone
z powodu odleżyn, a 800 tys. do 1,5 mln, czyli około 10%
hospitalizowanych jest w szpitalach. Tylko ci pacjenci powodują koszty od 1-2 mld euro rocznie. Kolejne 10 procent społeczeństwa cierpi z powodu zaawansowanej niewydolności
żylnej, a u 1-2% rozwinie sie z tego powodu owrzodzenie.
Generuje to koszty leczenia szpitalnego w wysokości kolejnych 1,5 mld euro. Dzięki urządzeniom V.A.C. pacjenci nie
są unieruchomieni w łóżku, mogą sie poruszać, a leczenie
w niektórych sytuacjach może być prowadzone w domu.
W przypadku infekcji stopy cukrzycowej zmniejsza sie ryzyko większych amputacji. Podobnie w infekcji ran pooperacyjnych kikutów możliwe jest odstąpienie od reamputacji. Chorzy z otwartymi ranami, po zabiegach angiochirurgicznych
z zastosowaniem protez naczyniowych mają większe szanse
uniknąć zakażenia graftu i wtórnych komplikacji.
Wskazania do leczenia podciśnieniem:
• Odleżyny
• Owrzodzenia żylne i tętnicze
• Stopa cukrzycowa
• Rany pourazowe i pooperacyjne
• Dehiscencja rany
• Przetoki limftyczne
• Przeszczepy skóry i przeszczepy tkankowe
• Miejsca donorowe
• Przetoki jelitowe
• Oparzenia

Opatrunek podciśnieniowy
System terapii podciśnieniowej może być stosowany w leczeniu ran ostrych, bezpośrednio po urazie lub po kilku
dniach od jego powstania, kiedy wymagane jest odpowiednie przygotowanie chorego do ostatecznej rekonstrukcji
zabiegowej. Jest to niezwykle ważne w aspekcie ran o dużej powierzchni oraz drążących do kości (złamania otwarte)
szczególnie narażonych na ryzyko zakażenia. Terapia V.A.C.
jest stosowana z powodzeniem w sytuacji dużych ubytków
tkanek oraz oparzeń. Dzięki niej można uniknąć rozległych
rekonstrukcji, a po kilku tygodniach staje sie możliwe dalsze
leczenie za pomocą przeszczepów skórnych.
Jeszcze większe zastosowanie wydaję sie mieć terapia
podciśnieniowa w leczeniu ran przewlekłych, takich jak
owrzodzenia żylne, cukrzycowe lub odleżyny. Niewątpliwie
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Przeciwwskazania do leczenia podciśnieniem:
• Owrzodzenia nowotworowe
• Osteomyelitis
• Wyeksponowane naczynia i organy
• Otwarta jama stawu
• Tkanki martwe
System terapii podciśnieniowej składa sie z generatora podciśnienia (pompy), kanistra na wydzielinę, drenu z końcówką ssącą, gąbki poliuretanowej oraz samoprzylepnej folii
uszczelniającej.
W warunkach bloku operacyjnego ranę oczyszcza sie mechanicznie oraz pobiera z niej posiew. Następnie przycina
sie poliuretanową gąbkę do odpowiedniego kształtu i rozmiaru rany. Powierzchnię rany wraz z gąbką pokrywa sie sa-
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moprzylepną, antyalergiczną folią. W ten sposób powstaje
sie hermetyczna przestrzeń, w której możliwe jest wytwarzanie kontrolowanego podciśnienia. Folię nacina sie i nakleja konektor łączący opatrunek z kanistrem i pompą ssącą.
Wydzielina odprowadzana jest do pojemnika z żelem bakteriobójczym. Najnowsze urządzenia wyposażone są w dodatkowe funkcję płukania rany preparatami antyseptycznymi,
przeciwgrzybicznymi, a także anestetykami i antybiotykami.
lek. med. Oskar Pelzer
dr n. med. Kazimierz Pichlak
System V.A.C. firmy KCI
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3M Przylepiec chirurgiczny z silikonowym łatwoodklejalnym klejem
Leczenie ran i ochrona skóry

Oszczędź bólu

swoim pacjentom

Pierwszy przylepiec z klejem silikonowym
1 rolka dla 1 pacjenta
3M Poland Sp. z o.o., Al. Katowicka 117, Kajetany, 05-830 Nadarzyn,
tel.: (22) 739 60 00, fax.: (22) 739 60 01, www.3m.pl/produktymedyczne
3M jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy 3M.
© 3M 2012. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Zadania pielęgniarki operacyjnej podczas zabiegu
CABG (pomostowanie żylno-tętnicze, by-passy).
lic. piel. Dorota Anna Kasznia
pielęgniarka operacyjna Bloku Operacyjnego Kardiochirurgii
w 4WSK we Wrocławiu
Choroba niedokrwienna serca – (ChNS; łac. morbus ischaemicus
cordis, MIC; ang. ischaemic heart disease, IHD) zespół objawów
chorobowych będących następstwem przewlekłego stanu
niedostatecznego zaopatrzenia komórek mięśnia sercowego w tlen i substancje odżywcze.
By-pass to operacja mająca na celu ominięcie zwężonych
miejsc w tętnicach wieńcowych przy pomocy własnych żył
i/lub tętnic pacjenta. Jest to wytworzenie połączenia między
aortą a naczyniem wieńcowym z wykorzystaniem tętnicy
piersiowej wewnętrznej oraz/lub żyły odpiszczelowej.
Przygotowanie do instrumentowania CABG.
1. Przygotowanie dokumentacji medycznej:
- zapoznanie się z historią choroby, wynikami badań diagnostycznych, utworzenie protokołu z zabiegu i karty zużycia
materiałów jednorazowego użytku.
2. Przygotowanie narzędzi niezbędnych do wykonania operacji:
- zestawu drobnych narzędzi wieńcowych, zestawu narzędzi
do krążenia pozaustrojowego, retraktora (haka) do pobrania mammarii, retraktora do klatki piersiowej, piły do przecięcia mostka, ewentualnie zestawu z torem wizyjnym do
pobrania żyły odpiszczelowej metodą małoinwazyjną.

Przygotowanie stolika Mayo
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3. Przygotowanie innego sprzętu medycznego:
- łyżek do defibrylacji, uchwytów do lamp, naczyń chirurgicznych, elektrody czynnej do koagulacji tkanek (diatermia).
4. Przygotowanie sterylnych materiałów opatrunkowych
ze znacznikiem RTG:
- chust pod serce/setonów, tupferów, tupferków, kompresów gazowych oraz bandaży elastycznych i plastrów/opatrunków do zaopatrzenia mostka i drenów.
5. Przygotowanie płynów i środków do mycia i dezynfekcji
pola operacyjnego:
- Manusan do mycia pacjenta przed zabiegiem, środek z alkoholem do dezynfekcji nienaruszonej powłoki ciała przed
zabiegiem np. Kodan, Braunoderm, Dodesept barwiony
oraz środka bez alkoholu do przemycia rany pooperacyjnej
np. Braunol, Octenisept.
6. Przygotowanie sprzętu jednorazowego użytku:
kaniuli (żylnej, aortalnej, igły do kardioplegii), zestawu
drenów perfuzyjnych do połączenia kaniul i utworzenia zamkniętego układu, czterech turniketów (2 na kaniulę aortalną i po jednym na kaniulę żylną i kardioplegię), ubranek
na peaniki, foli operacyjnej na kończynę, drenów Thorax
prostego i zagiętego do drenażu klatki piersiowej, przewodu do ssania zewnętrznego, igieł, strzykawek, trójnika
3x3/8 do połączenia drenów z drenażem, punch’u, licznika
na igły, lodu pod serce, zestawu do ssania pooperacyjnego z klatki piersiowej tzw. drenażu wielokomorowego,
ostrzy, materiału szewnego, drutów stalowych do zespolenia mostka (rozmiar 5, 6 lub 7).
7. Etapy zabiegu:
- nacięcie skóry na klatce piersiowej skalpelem w linii pośrodkowej, od rękojeści mostka do wyrostka mieczykowatego oraz pozyskiwanie materiału żylnego z kończyny dolnej lub tętnicy promieniowej kończyny górnej,
- warstwowa koagulacja tkanek,
- rozcięcie mostka w linii pośrodkowej (sternotomia pośrodkowa),
- koagulacja tkanek,
- założenie retraktora do pobrania tętnicy piersiowej
wewnętrznej lewej/prawej,
- zmiana retraktora na hak do klatki piersiowej,
- otwarcie worka osierdziowego i ewentualnie odessanie
z niego płynu,
- podwieszenie worka osierdziowego,
- założenie kapciuchów na aortę, uszko prawe przedsionka
(żyłę) i kardioplegię,
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Widok wszczepionych dwóch pomostów
żylnych i jednego tętniczego.
- połączenie kaniul z drenami perfuzyjnymi do krążenia pozaustrojowego (ECC),
- poprzeczne zakleszczenie aorty,
- podanie kardioplegii (mieszanka PWE/Plasmalyte
z Mannitolem, Natrium Bicarbonium i Kalium Chloratum)
i hipotermia pacjenta (34°C – 18°C),
- naszycie pomostów żylnych i tętniczych do naczyń wieńcowych,
- odkleszczenie aorty i zakleszczenie jej ponownie klemem
bocznym (podłużnie) i naszycie pomostów na aortę,
- wyłączenie krążenia pozaustrojowego – czas reperfuzji (1/3
czasu zaklemowania aorty) oraz usunięcie kaniul i dociągnięcie szwów kapciuchowych,
- kontrola ilościowa materiałów opatrunkowych,
- zszycie worka osierdziowego,
- założenie drenów do sródpiersia (prosty) i opłucnej lewej
(zagięty),
- usunięcie retraktora i warstwowa hemostaza,
- zamknięcie mostka szwami metalowymi,
- podłączenie drenów Thorax do drenażu wielokomorowego,
- zszycie tkanki podskórnej oraz skóry,
- zdezynfekowanie łagodnym płynem rany pooperacyjnej
i założenie opatrunku,
- kontrola materiałów opatrunkowych i narzędzi oraz uzupełnienie dokumentacji.

Perfuzjonista obsługujący maszynę do krążenia
pozaustrojowego (tzw. płuco - serce).

lic. piel. Dorota Anna Kasznia
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Normotermia ważnym elementem terapii - cz. II
mgr Agata Wiśniewska
Sposoby oddawania ciepła

Hipotermia może powodować również zaburzenia rytmu serca.

1. Promieniowanie - 40-65% ciepła zostaje utracona wskutek
promieniowania. Ciepło przechodzi z ciała pacjenta do otoczenia w postaci energii promienistej w kierunku ścian, sufitu oraz
podłogi sali operacyjnej

Niedokrwienie mięśnia sercowego:
Dr. Stephen Frank stwierdził, że u pacjentów z hipotermią niedokrwienie mięśnia sercowego jest znacznie częstsze.

2. Konwekcja - 20-35% ciepła zostaje utracona wskutek konwekcji, czyli efektu chłodzącego (odczuwania zimna w zależności
od prędkości wiatru/powietrza).
3. Przewodzenie - przewodzenie ciepła na wszystko, co styka
się z ciałem pacjenta. Niewielka ilość ciepła przechodzi na
powierzchnię stołu operacyjnego. Oprócz tego, znaczna ilość
ciepła zostaje utracona po podaniu płynów dożylnych. Jeden
litr krystaloidu obniża temperaturę ciała o 1/4°C, a dwie jednostki koncentratu krwinek czerwonych o temperaturze 4°C
obniżają temperaturę pacjenta o 1/2°C.
4. Parowanie - największa strata ciepła wskutek parowania
następuje przez odsłonięte wnętrzności, np. w jamie brzusznej,
klatce piersiowej lub po dużym nacięciu chirurgicznym.
Chłodzenie poprzez parowanie następuje również podczas
przygotowania skóry oraz, w stosunkowo niewielkim stopniu,
poprzez układ oddechowy.

Hipotermia
Normotermia

> 65 lat

< 65 lat

42%
20%

22%
8%

C. Koagulopatia
• Hipotermia powoduje małopłytkowość.
Następuje sekwestracja (wiązanie) płytek w wątrobie.
• Te płytki, które są w obiegu, wykazują zmniejszoną zdolność
do agregacji (zlepianie się płytek).
• Enzymatyczna kaskada krzepnięcia ulega spowolnieniu wraz
ze spadkiem temperatury ciała.
Wszystkie te zaburzenia krzepliwości ulegają odwróceniu po
ponownym ogrzaniu.
D. Zmienione działanie leków
• Normalny czas działania wekuronium - niedepolaryzującego
leku zwiotczającego mięśnie wynosi 2 minuty. Jednak
u pacjentów z hipotermią (34,5°C) wekuronium zaczyna
działać po 67 minutach! A to opóźnia powrót do przytomności
po narkozie.
• Hipotermia ma również wpływ na neostygminę, która
jest stosowana w celu odwrócenia działania wekuronium.
Na ogół, neostygmina zaczyna działać po 11 minutach.
U pacjenta z hipotermią działanie tego leku rozpoczyna
się po 23 minutach. To jeszcze bardziej opóźnia powrót do
przytomności po narkozie.
E. Zwiększona śmiertelność

Możliwe powikłania hipotermii
A. Zakażenie ran
Badania przeprowadzone przez Dr Clarka Sheffielda wykazały,
że:
• zakażone rany u świnek morskich, którym podskórnie
wstrzyknięto bakterie E.coli, były 33% większe (po 24 godzinach) niż w grupie normotermicznej;
• u zwierząt zakażonych bakteriami Staphylococcus aureus (po
czterech dniach) powstało 55% bakterii w grupie normotermicznej oraz 101% bakterii w grupie hipotermicznej
B. Zaburzenia pracy serca
Zmniejszona wydolność serca:
• Zmniejszona kurczliwość
• Upośledzony rozkurcz mięśnia sercowego
• Negatywny efekt izotropowy (dodatni: zwiększenie siły skurczu mięśnia sercowego; ujemny: zmniejszenie siły skurczu
mięśnia sercowego)

F. Dreszcze/Dyskomfort
Dreszcze powodują ogromne zwiększenie zużycia tlenu. Serce
usiłuje zrekompensować ten wydatek kaloryczny zwiększając
pojemność minutową serca oraz częstość akcji serca, co
stanowi dodatkowe obciążenie dla już obciążonego serca.
Dreszcze w okresie pooperacyjnym mogą też spowodować
ogromny dyskomfort. Zbadano, że dla pacjenta znacznie mniej
komfortowe są dreszcze aniżeli ból pooperacyjny.
G. Opóźniony powrót do przytomności po narkozie
Literatura:
Steven M. Frank, MD; Lee A. Fleisher, MD; Michael J. Breslow, MD;
Michael S. Higgins, MD;
Krista F. Olson; Susan Kelly, BSN; Charles Beattie, MD - Perioperative
Maintenance of Normothermia Reduces the lncidence of Morbid
Cardiac Events
Sheffreld CrV, Sessler DI, Hunt TK. Mild hypothermia during isolurane
anesthesia decreases resistance to E coli dermal infection in Guinea
Pigt, Acta Anaesthesiol Scand 1994; 382 2Ol-05,
Shefiield CW, Sessler DI, Hunt TK. Mild hlpothermia during halothane
induced anaesthesia decteases resistance to Staph$tococcus aureus
dermal infection in guinea pigs. Wound Repair Regeneration l994i2z
48-56.
Slotman GJ, Jed EH, Burchard KW. Adverse effects of hypothermia
in postoperative patients. lm J jug.1985;L49:495-501.
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Standardy jakości w opiece szpitalnej w walce
z redukcją ilości zakażeń
mgr Magdalena Kulczycka
Każdego dnia na świecie zakażeniom szpitalnym ulega
1,4 mln pacjentów. W Europie według danych Komisji
Europejskiej problem zakażeń dotyczy 4,1 mln w skali roku
a 50 000 z nich to przypadki powikłane kończące się śmiercią
zakażonego pacjenta.
Powyższe statystyki wskazują, że do zakażenia szpitalnego
może dojść w związku z pobytem pacjenta w każdym bez
wyjątku szpitalu niezależnie od jego położenia, wielkości,
specyfiki i rangi. Z jednej strony częstość występowania
zakażeń, z drugiej strony - konsekwencje jakie ze sobą niosą
sprawiają, że coraz większą wagę przywiązuje się do zapobiegania wystąpienia i rozwoju zakażenia a w przypadku
kiedy mamy do czynienia z ogniskiem zakaźnym – analizuje
się przyczyny (źródła) i następnie podejmuje niezbędne kroki
w celu zapobiegania kolejnym przypadkom.
Wśród wszystkich zakażeń szpitalnych największy odsetek
stanowią zakażenia układu oddechowego (23,8) i moczowego
(23,5%). Trzecie miejsce pod względem częstości występowania
zajmują zakażenia miejsca operowanego (ZMO) czyli zakażenia
rany operacyjnej (11,5%).

Konsekwencje związane z rozwojem zakażenia są poważne
i dotyczą przede wszystkim pacjenta i jego rodziny. Wystąpienie
zakażenia zawsze oznacza ból i cierpienie, przedłużenie pobytu pacjenta w szpitalu, brak możliwości podjęcia codziennych
rutynowych czynności, często długą niezdolność do pracy.
W przypadku powikłanych zakażeń mamy do czynienia z okresowym lub trwałym kalectwem lub śmiercią zakażonego.

Zakażenia wpływają także bardzo negatywnie na kondycję
szpitala i jego pracowników począwszy od utraty prestiżu
na wysokich kosztach kończąc. Zakażony pacjent przebywa
dłużej w oddziale. WHO szacuje, że zakażony pacjent
przebywa w szpitalu średnio 14 dni dłużej od pacjenta
u którego nie doszło do rozwoju zakażenia. Według danych
Komisji Europejskiej z 2008 roku dodatkowa ilość osobodni
pacjentów zakażonych w Europie wyniosła 16 milionów.
Z jednej więc strony pacjent przebywający na oddziale
dłużej generuje koszty z drugiej - ogranicza możliwość
potencjalnych korzyści, gdyż utrudnia dostęp innych
pacjentów do leczenia szpitalnego. Do tego dochodzi
także częstość ponownej operacji pacjenta zakażonego, co
sprawia, że wydłużeniu ulega czas oczekiwania na zabieg
chirurgiczny dla innych pacjentów oraz powoduje wzrost
kosztów leczenia.

Mówiąc o kosztach nie sposób nie wspomnieć o kosztach procesów sądowych oraz odszkodowań jakie
wypłacane są z tytułu roszczeń ze strony pacjentów. Należy
pamiętać, że zakażenia uznawane są za błędy medyczne
i jeśli dojdzie do udowodnienia popełnienia takiego błędu
wskutek świadomego zaniechania, nie podejmowania
właściwych czynności i/lub nie stosowania standardów
jakości opieki szpitalnej placówka medyczna ponosi wszelką
odpowiedzialność prawną.
Według danych Komisji Europejskiej (ECDC) i założenia, że
każda doba leczenia szpitalnego kształtuje się na poziomie
334€, całkowity koszt leczenia zakażeń szpitalnych w Unii
Europejskiej wynosi 5,5 mld €. Należy podkreślić jednak,
że są to tylko czyste matematyczne wyliczenia kosztów
bezpośrednio wynikających z przedłużonej hospitalizacji
pacjenta zakażonego. Gdyby dodać inne koszty (wspomniane wcześniej) ta liczba byłaby wyższa.
Frost&Sullivan w raporcie z czerwca 2010 roku podają, że
całkowity koszt leczenia zakażeń w całej Europie może
wynosić pomiędzy 13 a 24 miliardów € w zależności od
rodzaju zakażenia i stopnia jego powikłania. Wciąż jednak
nie można oszacować nieuchwytnych kosztów i „strat”
związanych z fizycznym i psychicznym cierpieniem człowieka.
Na język kosztów, zysków i strat nie da się także przełożyć
utraty prestiżu szpitala, pogorszenia warunków pracy personelu szpitalnego oraz utraty zaufania ze strony pacjentów.
Kreowanie polityki zdrowotnej i opieki medycznej w oparciu
o wysokie standardy i dbałość o ograniczanie ryzyka zakażenia
powinno więc być priorytetem dyrektorów zarządzających
szpitalami i celem każdego członka personelu medycznego.
Na ostatnim posiedzeniu Komisji Trójstronnej w sierpniu b.r.
Minister Zdrowia Bartosz Arłukowicz zadeklarował wsparcie
jakości w ochronie zdrowia, której miernikiem ma być liczba
reoperacji, readmisji oraz zakażeń szpitalnych. Te placówki,
które będą spełniały oczekiwane rezultaty zdrowotne będą
premiowane czyli będą otrzymywały więcej pieniędzy z NFZ.
Jeśli powyższe zapowiedzi zostaną przełożone na rzeczywiste działania i konkretne programy pomagające szpitalom
realizować te założenia, korzyści będą wymierne dla szpitala
i pacjenta przede wszystkim.
mgr Magdalena Kulczycka
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System higienicznych pokryć ochronnych

CleanOp®
HIGIENA
OCHRONA
CHŁONNOŚĆ
• Wyjątkowo chłonny rdzeń Mojave dla szybkiej absorpcji płynów
• Powierzchnia pozostaje sucha i miękka, zwiększając komfort pacjenta
• Nieprzepuszczalny spód zapewnia ochronę materaca i stołu operacyjnego

HIGIENA I OCHRONA
Innowacyjny system prześcieradeł
barierowo-chłonnych CleanOp® pozwoli
Państwu na szybsze i wygodniejsze
przygotowanie stołów operacyjnych
między zabiegami, a pacjentom zapewni
większy komfort i bezpieczeństwo.
System CleanOp® jest z powodzeniem
stosowany na blokach operacyjnych,
porodowych, oddziałach: internistycznych,
neonatologicznych, onkologicznych,
chirurgicznych, urologicznych,
ginekologicznych, położniczych, OIOM,
psychiatrycznych i innych.
W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat
produktów firmy ECOLAB z palety Microtek prosimy
o kontakt pod numerami telefonu: 502 262 271
lub 12 26 16 163.

Wspólne działania środowiska pielęgniarek
operacyjnych i położnych pracujących w blokach
operacyjnych na rzecz rozwoju pielęgniarstwa
operacyjnego w Polsce
mgr Barbara Dąbrowska
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek
pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego
Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny
Pielęgniarstwo operacyjne jest jedną z dziedzin pielęgniarstwa,

Członkowie stowarzyszenia na Walnym Zebraniu w dniu

która obecnie boryka się z problemami związanymi z określeniem

24 lutego przyjęli wniosek w którym stanowczo sprzeciwiają

kierunków rozwoju i jej miejsca we współczesnym Polskim

się proponowanym zmianom i wnioskują o utrzymanie

pielęgniarstwie. Podejmuje się istotne decyzje bez konsultacji

dotychczas prowadzonych form szkoleń: specjalizacyjnego

ze środowiskiem pielęgniarek operacyjnych i położnych

w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego dla pielęgniarek

pracujących w blokach operacyjnych, oraz ich przedstawicieli

oraz kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa

działających w stowarzyszeniach.

operacyjnego dla pielęgniarek. Dla poparcia tego wniosku
przygotowano listy sprzeciwu i rozpoczęto zbieranie podpisów
w całej Polsce. Zainteresowanie środowiska

Nasze środowisko w styczniu 2012 roku
zostało zaskoczone decyzją Ministerstwa

„Tylko osoba posiadająca

Zdrowia powołania jednego konsultanta kra-

doświadczenie zdobyte

jowego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego. Kolejnym etapem
jest propozycja połączenia specjalizacji i kursu
kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa
operacyjnego ze specjalizacją i kursem kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego proponowanych w nowym projekcie
Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie

w trakcie pracy w bloku
operacyjnym i solidną wiedzę
z pielęgniarstwa operacyjnego
będzie w stanie zrealizować
zadania opiniodawcze,
doradcze i kontrolne dotyczące
tego środowiska wynikające

wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin
mających zastosowanie w ochronie zdrowia.

z ustawy o konsultantach
w ochronie zdrowia. ”

pielęgniarek było bardzo duże i w ciągu
jednego miesiąca udało się zebrać 1716
podpisów. Swoje poparcie wyraziły nie tylko
pielęgniarki operacyjne, również pielęgniarki
pracujące

w

oddziałach

chirurgicznych

i innych specjalnościach.
Drugim ważnym wnioskiem podjętym na walnym zebraniu jest wniosek o powołanie odrębnego konsultanta - konsultanta w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego. Tylko osoba
posiadająca doświadczenie zdobyte w trakcie
pracy w bloku operacyjnym i solidną wiedzę

Dotychczasowe formy kształcenia podyplomowego pielęgnia-

z pielęgniarstwa operacyjnego będzie w stanie zrealizować

rek operacyjnych, kurs kwalifikacyjny i specjalizacja umożliwia-

zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dotyczące tego

ją przygotowanie profesjonalnej kadry pielęgniarek operacyj-

środowiska wynikające z ustawy o konsultantach w ochronie

nych w bloku operacyjnym. Ograniczenie tej formy tylko do

zdrowia.

modułu w ramach kursu kwalifikacyjnego i specjalizacji chirurgicznej wpłynie negatywnie na jakość kształcenia pielęgniarek

W dniu 3 kwietnia wysłano pismo do Ministra Zdrowia z wnio-

operacyjnych.

skami stowarzyszenia i dołączono listy sprzeciwu. Dodatkowo
pismo to przekazano do wiadomości do Departamentu Pielę-

Ogólnopolskie Stowarzyszenia Instrumentariuszek Stowa-

gniarek i Położnych i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

rzyszenie wystosowało 9 lutego pismo w tej sprawie do:

Dotychczas nie otrzymano żadnych pisemnych odpowiedzi

Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa, nowego

na wystosowane pisma. Tylko drogą elektroniczną otrzyma-

Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa chirur-

no informacje od konsultanta krajowego Grażyny Kruk-Kupiec

gicznego i operacyjnego, Departamentu Pielęgniarek i Położ-

w dziedzinie pielęgniarstwa, iż przekaże nasze stanowisko

nych, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, PTP.
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do Departamentu Pielęgniarek i Położnych. Nowy konsultant

W imieniu całego środowiska instrumentariuszek chciałyby-

krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i opera-

śmy na łamach tego czasopisma podziękować wszystkim oso-

cyjnego Maria Szewczyk będzie wspierać nasze stanowisko

bom, które aktywnie wspomagają nasze działania.

w sprawie nie łączenia specjalizacji chirurgicznej z operacyjną.
mgr Barbara Dąbrowska
Na obecnym etapie projekt ten jest w opiniowaniu w Naczelnej

Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek

Radzie Pielęgniarek i Położnych, następnie zostanie przekazany

pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego

do opiniowania i konsultacji wewnętrznych. Kolejny etap to

Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny

konsultacje społeczne i umieszczenie na stronie internetowej

ul. Waszyngtona 17

Ministerstwa Zdrowia.

15-274 Białystok
Tel. praca 85 7450881, kom. 663586082

Apelujmy do całego środowiska pielęgniarek operacyjnych

e-mail: dabbasia2@wp.pl lub osibialystok@tlen.pl

i położnych pracujących w blokach operacyjnych o aktywny
udziału w konsultacjach społecznych i poparcia przedstawionego stanowiska stowarzyszenia.
Tylko integracja i wspólne działanie całego naszego środowiska umożliwi rozwój pielęgniarstwa operacyjnego w Polsce.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek współpracuje
w tym celu z Karkonoskim Stowarzyszeniem Instrumentariuszek oraz
Stowarzyszeniem Instrumentariuszek Ortopedycznych przekazując
informacje i podejmując wspólne działania.
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Zestaw do transfuzji pooperacyjnej
PRI-AUTOTRANS

pasek
do podwieszania

port iniekcyjny
do podawania
antykoagulantów

uniwersalny łącznik
schodkowy
do drenów Redona CH 08-18

mieszek
o pojemności 250 ml
z zastawką antyzwrotną

łączniki large luer-lock
z korkami zabezpieczającymi
wykluczającymi ryzyko
zabrudzenia

worek na krew
o pojemności
1000 ml z filtrem 200 µm
pole do opisu
danych pacjenta

regulator
przepływu

zamknięty port
otwierany przez użyciem
zapobiega zabrudzeniu
zestaw
do transfuzji
z filtrem 10 µm

Górnośląska Centrala Zaopatrzenia Medycznego „ZARYS” Sp. z o.o.
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, Polska
Dział Sprzedaży: tel. +48 32 271 69 91, fax +48 32 274 72 84
e-mail: zarys@zarys.com.pl, www.zarys.com.pl

Zespół podkradania lewej tętnicy podobojczykowej
lek. med. starszy asystent M. Jurczak
II Oddziału Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
- ordynator dr n. med. R. Kędra WCSKJ
w Jeleniej Górze
Zespół podkradania tętnicy podobojczykowej. Choroba
polegająca na „podkradaniu” krwi do tętnicy podobojczykowej z innych tętnic (najczęściej z tętnicy kręgowej) przez
odwrócenie kierunku przepływu krwi. W niniejszym artykule
przedstawiony zostanie typ I zespołu podkradania, jako
występujący najczęściej.
Przyczyny choroby to zwężenie lub niedrożność początkowego
odcinka lewej tętnicy podobojczykowej.Najczęstszym powodem występowania tej patologii jest miażdżyca. Inne przyczyny są zdecydowanie rzadsze.

Przyczyny występowania zwężeń lub niedrożności tętnicy
podobojczykowej:
• MIAŻDŻYCA
• choroba Takayashu
• zmiany po radioterapii
• rozwarstwienie
• tętniaki
• urazy
Patofizjologia – czyli jak ta „kradzież” jest możliwa
Narastające zwężenie początkowego odcinka lewej tętnicy
podobojczykowej powoduje gorsze ukrwienie kończyny
górnej. Przepływ w lewej tętnicy kręgowej, jest zmniejszony,
ale zachowany dogłowowy kierunek przepływu – mówimy
wtedy o I stopniu zespołu podkradania.
Przy dużym zwężeniu (zwykle powyżej 70%) ciśnienie w tętnicy
podobojczykowej za zwężeniem (a więc w miejscu gdzie
odchodzi tętnica kręgowa) jest na tyle niskie, że podczas wykonywania ruchów kończyną górną krew w tętnicy kręgowej
zmienia swój kierunek przepływu. Zamiast płynąć dogłowowo
płynie do t. podobojczykowej i dalej do kończyny górnej.
Po zaprzestaniu wysiłku, a co za tym idzie zmniejszeniu zapotrzebowania na krew, przepływ w tętnicy kręgowej może
odbywać się z powrotem w kierunku dogłowowym. Przepływ
dwukierunkowy – jest to tzw. II stopień zespołu podkradania.

Kiedy tętnica podobojczykowa jest niedrożna kierunek
przepływu w tętnicy kręgowej jest zwykle na stałe odwrócony. Krew zamiast płynąć do głowy jest „kradziona” i płynie
do kończyny górne - III stopień zespołu podkradania.
Rys. 1 Zespół podkradania spowodowany zwężeniem lewej
tętnicy podobojczykowej (2); tętnica kręgowa (1) z odwróc-
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onym przepływem krwi (strzałki); widoczny prowadnik i koszulka naczyniowa (3 i 4).
Objawy kliniczne
Należy zwrócić uwagę, że występowanie dolegliwości
i ich nasilenie nie zawsze koresponduje ze stopniem
zaawansowania podkradania. Wpływa na to stan pozostałych
tętnic dogłowowych, między innymi ich szerokość
(obecność hypoplazji), obecność zmian miażdżycowych,
zespołów ucisku itd.
W chorobie tej występują dwie główne grupy objawów:
1. Objawy związane niewydolnością krążenia
kręgowo-podstawnego. Około 2/3 pacjentów.
• zawroty głowy i zaburzenia równowagi
• omdlenia
• niezborność ruchów
• zaburzenia wzroku: mroczki przed oczami, podwójne widzenie, przemijające zaniewidzenia i inne
2. Objawy związane z niedokrwieniem kończyny górnej
• ból pojawiający się przy ruchach kończyną - chromanie
• ziębnięcie i mrowienie
• zanik mięśni kończyny
• mikrozatorowość obwodowa
Odchylenia w badaniu przedmiotowym
• brak tętna na jednoimiennej tętnicy promieniowej
• różnica ciśnienia na tętnicach ramiennych powyżej 20 mmHg
• szmer nad tętnicą podobojczykową może być słyszalny
przy jej zwężeniu
Diagnostyka obrazowa
• USG Doppler (Doppler pulsacyjny kodowany kolorem)
zalety: nieinwazyjne, dostępne, obraz dynamiczny pozwala określić kierunek i prędkość przepływu wady: wynik
zależy od doświadczenia osoby wykonującej
• tomografia komputerowa w opcji naczyniowej – angioTK
• zalety: doskonała widoczność łuku aorty, możliwość
rekonstrukcji objawów wady: narażenie na promieniowanie rentgenowskie (TK), konieczność podania kontrastu
• rezonans magnetyczny w opcji naczyniowej zaletą jest
doskonałe uwidocznienie naczyń wady to ciągle mała
dostępność, brak możliwości wykonania u pewnych grup
pacjentów (implanty metalowe, klausrofobia itp.)

wydanie 5

• angiografia – obecnie stosowana wyjątkowo jako osobne
badanie diagnostyczne ze względu na swoją inwazyjność.
Najczęściej jako wstęp do interwncji naczyniowej jak
i kontrola po niej.
Rozpoznanie
Charakterystyczny wywiad i odchylenia w badaniu przedmiotowym (różnica ciśnienia powyżej 20 mm Hg, brak
tętna na jednoimiennej t. promieniowej) zwykle pozwalają
postawić rozpoznanie, które potwierdzają badania obrazowe.
Różnicowanie
• zespół górnego otworu klatki piersiowej
• fenomen Raynauda
• zakrzepowo – zarostowe zapalenie naczyń
• zwężenia i niedrożności tętnic kręgowych, zespoły ucisku
tętnic kręgowych
• guzy tylnego dołu czaszki i inne schorzenia neurologiczne
struktur tylnego dołu czaszki
Leczenie zachowawcze
• obejmuje stosowanie leków analogicznie jak przy leczeniu przewlekłego niedokrwienia kończyn. W terapii stosowane są przede wszystkim leki przeciwpłytkowe i statyny.
Wskazania do leczenia operacyjnego
• objawy niewydolności krążenia kręgowo podstawnego,
które uniemożliwiają normalne funkjonowanie chorego
• zatorowość obwodowa
• znacznego stopnia chromanie kończyny lub jej bóle
spoczynkowe
Metody leczenia operacyjnego
1. Chirurgia klasyczna
Do metod operacji zaliczamy:
• endarterektomia tętnicy podobojczykowej (wykonywana
wyjątkowo ze względu na trudny dostęp do łuku aorty)
• transpozycja tętnicy podobojczykowej (metoda ta polega
na zespoleniu tętnicy podobojczykowej do boku tętnicy
szyjnej wspólnej, niedożny lub zwężony początkowe odcinek zostaje podwiązany)
• pomosty pozaanatomiczne
• szyjno – podobojczykowy
• podobojczykowo-podobojczykowy i pachowo-pachowy.
Operacje klasyczne niemal całkowicie zostały wyparte
przez metody leczenia wewnątrznaczyniowego. Najczęściej
wykonywanymi i najbardziej polecanymi zabiegami klasycznej
chirurgii są transpozycja tętnicy podobojczykowej i pomost
szyjno-podobojczykowy.
2. Zabiegi wewnątrznaczyniowe
Wykonuje się je najczęściej z dostępu udowego (w szcze-
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gólnych przypadkach stosuje się dostęp pachowy lub promieniowy).
• angioplastyka
Polega na poszerzeniiu zwężonego miejsca za pomocą
wysokociśnieniowego balonu. W zależności od efektu
i warunków miejscowych angioplastyka może zostać
uzupełniona implantacją stentu.
• stentowanie
Stosowane są stenty rozprężane na balonie, wykonane
zwykle ze stali, dają mozliwość bardzo precyzyjnej implantacji.
Stenty samorozpręzalnie, nitinilowe (stop niklu i tytanu), po
rozprężeniu wymagajądodatkowego rozrężenia balonem.
Doraźnie wyniki angioplastyki i stentowania są znakomite
i sięgają niemal stuprocentowej skuteczności. Wyniki
odległej obserwacji pacjentów nie są już tak rewelacyjne.
U pewnej części chorych dochodzi do nawrotu zwężenia
– restenozy. Powodem tego zjawiska jest przerost błony
wewnętrznej naczynia (tzw. neointimy) w reakcji na uraz
ciśnieniowy podczas rozprężania balonu.
W chwili obecnej trwają poszukiwania metod, które
wyeliminowałyby powstawanie tego zjawiska.Warto
wymienić tutaj zastosowanie balonów do angioplastyki
pokrywanych lekiemantyproliferacyjnym (DEB) i stentów
uwalniającychy takie leki. Według wstępnych obserwacji
wyniki leczeniaz użyciem tych metod są lepsze, ale niestety
tylko w początkowym okresie (6-12 miesięcy).
Wiele nadziei pokładanych jest w zastosowaniu biodegradowalnego stentu uwalniającego leki antyproliferacyjne. Na
razie brak jest jeszcze wiarygodnych, odleglych obserwacji
tego sposobu leczenia.
• aterektomia
Jej idea polega na usunięciu blaszek miażdżycowych za
pomocą różnego typu urządzeń, różniących się zasadą
działania (Rotarex, Crosser, Silver Hawk i inne), ale powodujęcych
ten sam.

Specjalne cewniki podłączone do wymienionych urządzeń stosując pewne uproszczenie - działając jak bardzo małych
rozmiarów wiertarki czy frezarki, pozwalają na udrożnienie
tętnicy bez narażania jej na uraz ciśnieniowy. Wyniki leczenia
są bardzo obiecujące.
Podsumowując niniejsze opracowanie należy podkreślić,
że zespół podkradania tętnicy podoboczykowej, choć jest
dość łatwą w rozpoznaniu chorobą, sprawia zaskakująco
często problemy diagnostyczne. Powodem tego faktu
jest niedokładnie zebrany wywiad i niepełne badanie
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przedmiotowe (bez badania tętna i pomiarów RR na
obu kończynach). Należy zwrócić uwagę na dynamicznie
rozwijającą się chirurgię wewnątrznaczyniową, która niemal całkowicie wyparła klasyczne zabiegi operacyjne w zespole podkradania tętnicy podobojczykowej. Z pewnością
w najbliższych miesiącach czy latach pojawią się nowe, coraz
doskonalsze metody leczenia wewnątrznaczyniowego. Nie
będą jednak one zupełnie potrzebne gdy powstanie skuteczny lek na miażdżycę.
lek. med. M. Jurczak

1

2

Rys. 1, 2 Zespół podkradania spowodowany zwężeniem lewej tętnicy podobojczykowej
(1) z odwróconym przepływem krwi (strzałki), (2) tętnica kręgowa.

3

4

Rys. 3, 4 Zespół podkradania spowodowany zwężeniem lewej tętnicy podobojczykowej
widoczny prowadnik i koszulka naczyniowa (3 i 4).
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Informacje KSI
lic. Agnieszka Sierakowska
sekretarz KSI, pielęgniarka operacyjna
WCSKJ w Jeleniej Górze
Szanowni Państwo.
Zarząd KSI ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału
w X Konferencji „Blok Operacyjny – Pielęgniarstwo Operacyjne
w Polsce” oraz I Zjeździe Pielęgniarek Operacyjnych w Polsce
przy Karkonoskim Stowarzyszeniu Instrumentariuszek, które
odbędzie się w dniach 25-26 października 2012 roku w Teatrze
Zdrojowym w Jeleniej Górze-Cieplice.

Organizowana przez nas już od 10 lat Konferencja, z udziałem
ważnych w naszym środowisku autorytetów w dziedzinie
chirurgii, psychologii i etyki oraz naszych koleżanek jest
okazją do poznania i dyskusji nad współczesnymi procedurami i standardami na bloku operacyjnym.
Udział w Konferencji pozwala uczestnikom na wymianę
doświadczeń, co ułatwia wdrożenie sprawdzonych i nowoczesnych rozwiązań na bloku operacyjnym, a także umożliwia
nawiązanie wielu cennych kontaktów.
Jesteśmy głęboko przekonani, że X Konferencja Naukowa
i I Zjazd KSI, dzięki zaproponowanej tematyce, znamienitym
wykładowcom oraz Państwa uczestnictwie, będzie nieza-

pomnianym i ciekawym wydarzeniem dla całego środowiska
pielęgniarek operacyjnych oraz okazją do poznania Jeleniej
Góry i jej pięknych okolic.
Udział w konferencji jest odpłatny. Członkowie Karkonoskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek uiszczają
opłatę w wysokości 120 złotych, natomiast osoby niezrzeszone w Stowarzyszeniu ponoszą koszt w kwocie 250
złotych. Opłata obejmuje: udział w wykładach (2 dni), przerwy kawowe, 2 obiady, wieczór towarzyski oraz nocleg
w hotelu Cieplice. Wpłaty prosimy kierować na konto
Stowarzyszenia tytułem: na cele statutowe - X konferencja naukowa październik 2012, do dnia 10.10.2012 r. Przy
wpłatach grupowych prosimy o dodane imienia i nazwiska
każdego uczestnika. Uczestnik Konferencji otrzyma Certyfikat i 4 punkty edukacyjne. Osoby zainteresowane prosimy
o wpisanie się na formularz zgłoszeniowy i wysłanie na
adres e-mail Stowarzyszenia.
Szczegółowy program konferencji i formularz zgłoszeniowy
jest dostępny na stronie Karkonoskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek www.ksi.jgora.pl
Agnieszka Sierakowska - sekretarz KSI
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