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Zawód/specjalność
– pielęgniarka/pielęgniarz
operacyjny
mgr Ewa Grabowska
Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego –
Wojewódzkie Centrum Szpitalne
Kotliny Jeleniogórskiej
Pielęgniarka/pielęgniarz operacyjny dzisiaj, to bardzo często

Tymi istotnymi cechami, jakimi powinni charakteryzować się
pielęgniarka/pielęgniarz operacyjny są:
• łagodna osobowość, uprzejmość i spokój,
• prawdziwa motywacja, aby zostać pielęgniarką/pielęgniarzem,
• poczucie odpowiedzialności,
• umiejętność współpracy ze wszystkimi członkami zespołu,
• umiejętność obserwacji i łatwego wyjaśnienia wątpliwości,
• łatwość wypełniania zleceń,
• umiejętność akceptowania zmian,
• zdrowy, miły wygląd,
• pogodne podejście do życia.

osoba z wykształceniem wyższym zawodowym, kursem
kwalifikacyjnym lub specjalizacją w dziedzinie pielęgniarstwa
operacyjnego, regularnie uczestnicząca w szkoleniach kierunkowych lub pokrewnych, badaniach naukowych oraz regularnie czytająca fachową literaturę, w tym publikacje naukowe
i szkoląca pielęgniarki rozpoczynające „karierę” operacyjną.
Pielęgniarka/pielęgniarz operacyjny, to osoba o ogromnej
sile fizycznej, psychicznej, bardzo komunikatywna, nawet
bez używania słów, przewidująca i odpowiedzialna za siebie,
koleżanki, lekarzy, ekipę sprzątającą, ale głównie za pacjenta. To również osoba szybko przyswajająca wiedzę, która
cały czas się zmienia. W medycynie nie można pozwolić sobie na zaległości i pozostawanie w tyle.
Czas potrzebny na wykształcenie pielęgniarki/pielęgniarza–
specjalisty jest porównywalny z kształceniem na kierunkach

Pielęgniarka/pielęgniarz operacyjny powinien wiedzieć, że

lekarskich. Lekarz chirurg nie przeprowadzi operacji bez pie-

pielęgniarstwo operacyjne nie jest rzemiosłem, lecz nauką

lęgniarki operacyjnej. To ona daje mu poczucie bezpieczeń-

i sztuką. Z wielu zadań jakie wykonuje w bloku operacyjnym,

stwa, pomaga w czasie zabiegu, aby przebiegał sprawnie

szczególnie powinny skupić naszą uwagę działania mające

i z jak najmniejszym obciążeniem dla pacjenta, a co za tym

na celu:

idzie niepotrzebnych komplikacji.

• uspokojenie chorego,
• integracja opieki nad chorym w czasie jego pobytu w bloku

Pielęgniarka/pielęgniarz operacyjny są osobami, z którymi
pacjent rozmawia tuż przed zabiegiem, co pozwala niejednokrotnie dokonać ostatecznej weryfikacji danych osobowych,

operacyjnym,
• nabycie odpowiedniej sprawności technicznej, szybkości
i umiejętności w trakcie instrumentowania,

rodzaju zabiegu i lokalizacji zgodnej z chorobowo zmienio-

• umiejętne przekazywanie swoich wiadomości innym,

nym narządem. W tym miejscu jest też czas na uspokojenie

• umiejętne przystosowanie się do zmieniającego świata

pacjenta, a często nawet odwrócenie jego uwagi od tego,

medycyny poprzez samokształcenie i samodoskonalenie.

co dla niego bolesne i nieprzyjemne. Trudnością jest tutaj
komunikacja z chorym, który przechodząc przez kolejne

Pisząc o osobowości pielęgniarki/pielęgniarza operacyjnego

etapy przygotowania do operacji często nie potrafi udzielić

nasuwają się słowa chirurgów, którzy mawiali: „Pielęgniarka

jednoznacznej odpowiedzi, wtedy należy tak poprowadzić

operacyjna to arystokracja wśród pielęgniarek.”

rozmowę, by osiągnąć oczekiwane przez nas wyniki. Dlatego pielęgniarka/pielęgniarz operacyjny to nie tylko rzemieślnik, ale osoba o niesamowitej wrażliwości, potrafiąca ocenić
– w bardzo ograniczonym czasie – nie tylko stronę fizyczną
pacjenta, ale też jego psychikę. To także osoba posiadająca

mgr Ewa Grabowska
Artykuł napisany w oparciu o materiały zebrane z konferencji naukowo–
szkoleniowej „Blok operacyjny – organizacja i funkcjonowanie” Warszawa
2011 oraz własne doświadczenia zawodowe.

wiedzę z zakresu psychologii, socjologii, promocji zdrowia,
etyki, a przede wszystkim, ogromnej wiedzy z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego!
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Ból w życiu pacjenta
dr n. med. Izabela Wróblewska
Problematyka bólu jest wciąż aktualnym zagadnieniem za-

woływać refleksję i pytania natury egzystencjonalnej. Takie

równo w medycynie, jak i psychologii. Jest także przedmio-

wieloaspektowe postrzeganie człowieka w sytuacji bólu,

tem zainteresowania badaczy innych dziedzin nauki. W po-

choroby i cierpienia, warunkuje jego głębsze zrozumienie

tocznym rozumieniu ból często utożsamia się z cierpieniem

pozwalające na poznanie czynników odgrywających de-

i jako zjawisko wielowymiarowe i wielodyscyplinarne jest

cydującą rolę w powodowaniu i interpretowaniu zaburzeń

nierozerwalnie związany z życiem ludzkim. W skrajnych przy-

bólowych, a tym samym, poprzez podjęcie odpowiednich

padkach może powodować, że człowiek identyfikuje swoje

działań, wpłynie na poprawę jakości życia pacjenta.

życie jedynie z tego rodzaju doznaniem. Problem w znacznej mierze dotyczy pacjentów przebywających w szpitalach,

Według International Association for the Study of Pain (IASP)

u których ze względu na ich jednostki chorobowe, a także

ból jest zjawiskiem psychosomatycznym dotyczącym trzech

z powodu wykonywania licznych, często ingerencyjnych za-

sfer: somatycznej (wrażenia zmysłowe), psychicznej (ele-

biegów, ból pojawia się stosunkowo częściej.

menty poznawcze i emocjonalne) oraz sfery mieszanej (elementy behawioralne). W przypadku osób

To nieprzyjemne uczucie towarzyszy człowiekowi w każdym wieku, jednak z czasem
może trwać dłużej i stać się powtarzalnym,
co w znacznym stopniu obniża komfort życia.
Dodatkowo ból, który towarzyszy nie tylko
cierpieniu fizycznemu, ale także społecznemu, psychicznemu i duchowemu może wywoływać lęk, który utrwalony w pamięci staje
się tłem dla każdego kolejnego doświadczenia związanego z bólem. Należy jednocześnie

„W przypadku osób chorych
wszystkie wymienione
sfery mogą być powodem
cierpienia, na co wpływ
mają wcześniejsze
doświadczenia bólowe,
emocje związane z bólem
oraz cechy osobowości
jednostki i ich struktura.”

chorych wszystkie wymienione sfery mogą
być powodem cierpienia, na co wpływ mają
wcześniejsze doświadczenia bólowe, emocje związane z bólem oraz cechy osobowości
jednostki i ich struktura. Nie bez znaczenia są
takie komponenty jak myślenie, uwaga, pamięć i poczucie kontroli oraz pozytywna lub
negatywna postawa danej osoby. Okazuje
się więc, że przy złożoności opisywanego
zjawiska niezwykle trudno jest podać kon-

pamiętać, że odczuwanie bólu jest niezbęd-

kretny czynnik wywołujący ból. Najczęściej

nym doznaniem sygnalizującym nieprawi-

jest ich kilka, które dodatkowo wchodzą ze

dłowości w stanie zdrowia. Ostrzega przed silnym bodźcem

sobą w interakcję dając pacjentowi ogólne odczucie. Brak

zewnętrznym, towarzyszy w procesach chorobowych, jest

jednoprzyczynowości rozpoznania źródła bólu, komplikuje

objawem choroby, czynnikiem prewencyjnym, spełniającym

proces diagnostyki i leczenia.

rolę ostrzegawczą i mobilizującą mechanizmy obronne organizmu. Jest więc, z punktu widzenia użyteczności, traktowany

Współcześnie rozumiany ból powinien być rozpatrywany

jako objaw diagnostyczny. W związku z czym należy docenić

w sposób holistyczny. W takim ujęciu wraca się w medycy-

wagę bólu w procesach zdrowie–choroba oraz wszelkich ży-

nie do jej źródeł, w których już Arystoteles (384–332) mówił,

ciowych doświadczeniach.

iż jest on dolegliwością „duszy i serca”. Filozof ten dostrzegał w swoim pojmowaniu tego zjawiska jego fenomen psy-

Mówiąc o bólu i cierpieniu należy wziąć pod uwagę indywi-

chiczny. Odwrotnie do spojrzenia dominującego w XX wieku,

dualną postawę konkretnego człowieka związaną z jego do-

który choć był przełomowym jeśli chodzi o szerzenie wiedzy

świadczeniem życiowym, progiem odczuwania bólu, toleran-

o bólu, to przyniósł głównie odkrycia anatomiczne i funk-

cją na tenże, pojmowaniem go, jako wartości samej w sobie

cjonalne. Wraz z rozwojem neuroanatomii i neurofizjologii

oraz reakcją na farmakologiczne i niefarmakologiczne środki

ból interpretowano jako zjawisko somatyczne. Dziś, w XXI

przeciwbólowe. W związku z tym ciężko jest dyskutować

wieku wciąż wiedza o bólu jest proporcjonalnie zbyt uboga

o bólu, wartościować go i porównywać, jest bowiem prze-

w stosunku do wagi omawianego zagadnienia. Jego swo-

życiem indywidualnym i niepowtarzalnym, które może wy-

istość polegająca na subiektywizmie odczuć powoduje trud-
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ności w ocenie tego odczucia. Stąd też brak jednomyślności

burzone już reakcje wegetatywne, co z kolei powiększa ból.

dotyczącej definicji bólu. Ta, która została stworzona przez

Ta spirala potwierdza wieloaspektowość omawianego zjawi-

IASP mówi o „przykrym zmysłowym i emocjonalnym odczu-

ska i wymusza traktowanie go jako złożonego zespołu psy-

ciu związanym z aktualnym lub potencjalnym uszkodzeniem

chosomatycznego. Można tu zauważyć wyraźną zależność

tkanek lub opisywanym jako takie uszkodzenie” i potwier-

pomiędzy stanem emocjonalnym pacjenta a występowa-

dza psychiczne i emocjonalne podłoże zjawiska, które jest

niem bólu, który jest często powiązany z zaburzeniami lęko-

zależne dodatkowo od intensywności bodźca, okoliczności

wymi. To lęk, jako reakcja na długotrwały ból powoduje, że

w jakich powstał, percepcji bólu danego człowieka i jego

u chorego wzrasta czujność ukierunkowana na zagrażające

tzw. progu bólu. Nie zawsze jednak przyczyna bólu jest zna-

bodźce. Powoduje on, że pojawiają się psychiczne i fizyczne

na, przykładem może być ból psychogenny. Powinien być

objawy, takie jak niezrównoważenie emocjonalne, podejrzli-

on zatem rozpatrywany co najmniej w dwóch kategoriach:

wość, drażliwość i zaburzenia snu, ale także zaburzenia od-

jako cierpienie fizyczne, ale także silny stan uczuciowy o ne-

dychania, bóle głowy, objawy ze strony układu pokarmowe-

gatywnym zabarwieniu. Należy także brać pod uwagę nie

go (biegunki, wzdęcia, odbijania, nudności, bóle brzucha).

tylko stan faktyczny, lecz rozpatrywać ból jako proces, na

Ta nadreaktywność układu autonomicznego wpływa na

który składają się poszczególne obszary doznań. Dlatego też

funkcjonowanie całego organizmu i skutkuje trudnościami

Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu (LASP) podaje,

diagnostycznymi spowodowanymi ukrytymi przyczynami

że jest on zjawiskiem psychosomatycznym.

emocjonalnymi.

Ból rozpatrywany w kontekście pacjenta musi dotyczyć
(z powodu występowania schorzeń) doznań zmysłowych,
a więc być rozpatrywany z neurologicznego punktu widzenia. W takim ujęciu mówi się o egzogennych (psychologicznych) i endogennych (społecznych) źródłach bodźców.
Do pierwszych należeć będą wcześniejsze doświadczenia
bólowe, które mogą tłumić bądź multiplikować doznania
chorego. Są one traktowane jako doświadczenia czuciowe
i emocjonalne i pozostawiają swoje ślady w ośrodkowym
układzie nerwowym. Pamięć bólu nie jest jednak dokładna
i może ona zniekształcać, a nawet zmieniać sytuację, jaką
była jego przyczyna.
Integralnym elementem w zmaganiu się z bólem jest stan
emocjonalny pacjenta, który może nasilać fizyczne i psychiczne doznania. Mogą więc pojawić się tu takie emocje

W sytuacji długotrwałej obserwuje się u chorych kombina-

jak zaprzeczenie, strach, lęk, niepokój, gniew, frustracja, bez-

cję ściśle ze sobą powiązanych psychicznych i fizycznych

radność czy fobie. W przypadku niektórych grup pacjentów

objawów powodujących obniżenie progu tolerancji na ból

(np. osoby starsze) smutek i obniżony nastrój łatwo prze-

oraz zdolności do prawidłowego przyjmowania przekazywa-

chodzą w depresję, która jest szczególnie trudno rozpozna-

nych informacji. Utrudnia to pracę z pacjentem, zwiększa

walna, ponieważ stan somatyczny pacjenta oraz jego wiek

z nim dystans i wymaga od opiekuna szczególnych zdolno-

są dla niektórych prowadzących uzasadnieniem zachowań

ści w nawiązywaniu kontaktu.

osoby w podeszłym wieku. Dodatkowo liczne schorzenia
maskują występowanie depresji, a ona sama może przybrać

Zdarza się, że chory wytwarza tzw. postawę unikania, która

formę zwiększonych skarg pacjenta. Widać tu wzajemne od-

ma powodować ucieczkę przed nieprzyjemnymi doznania-

działywanie sfery fizycznej na psychiczną i odwrotnie. Inte-

mi i jest wzmacniana poprzez zredukowanie uciążliwego

rakcję widać również w pojawieniu się negatywnych emocji,

bodźca. Takie negatywne wartościowanie prowadzi w kon-

jako konsekwencji bólu przewlekłego oraz jego przyczyny.

sekwencji do modelu unikania strachu, gdzie pacjent inter-

Mówi się tutaj o błędnym kole psychicznym, w którym ból

pretuje ból jako zagrożenie, którego chce uniknąć. Staje się

nasila napięcie psychiczne, negatywne myślenie i emocje,

on w tej sytuacji szczególnie nadwrażliwy na odczucia ciele-

co w rezultacie powoduje jego zwiększenie oraz o błęd-

sne, co w przypadku niektórych chorób przewlekłych może

nym kole fizjologicznym, gdzie ból powoduje zwiększone

prowadzić do niepełnosprawności.

napięcie mięśni, to dodatkowo negatywnie wpływa na za-

wydanie 7

strona 3

Kolejną destrukcją występującą u chorych jest złość. Ta nagła

Ostatnim typem jest osobowość paranoiczna, u której domi-

emocja o agresywnym zabarwieniu jest reakcją na sytuacje,

nuje podejrzliwość i bezkompromisowość, a także niechęć

nad którymi jednostka nie jest w stanie zapanować. Pacjen-

i agresja, co może, ze względu na pojawiającą się nieufność

ci reagują na uciążliwy ból werbalnym i niewerbalnym oży-

i podważanie kompetencji przedstawicieli ochrony zdro-

wieniem, którego konsekwencją będzie utrata sił i wycofanie

wia, wpływać na wydłużenie procesu leczenia. Jest to też

z aktywności. Z czasem może się ona stać trwale zakorzenio-

typ pacjenta, który jest wyjątkowo uciążliwy dla swojego

ną emocją o podwójnie negatywnym (fizycznym i psychicz-

najbliższego otoczenia. Jego ogólnie negatywne myślenie

nym) działaniu na samego chorego jak i na jego otoczenie.

prowadzi do katasrofizowania, co pogłębia poczucie bólu
i przeciwdziała przystosowaniu się do życia z nim.
Istotnym czynnikiem dotyczącym struktury osobowości,
a wpływającym na doznania bólowe jest poczucie kontroli.
Osoba, która ma świadomość podmiotowości, a także oddziaływania na własne i otoczenia losy będzie sobie lepiej
radziła z bólem. Podaje się tu zewnętrzne i wewnętrzne rodzaje poczucia kontroli. W pierwszym pacjent jest podatny
na sugestie z zewnątrz i czuje, że nie ma wielkiego wpływu
na przebieg wydarzeń. Przyjmuje on z pokorą ból, jako zjawisko narzucone mu przez los i prezentuje pasywną postawę.
W związku z tym nie kontroluje bólu i nie uczestniczy czynnie
w procesie leczenia. W drugim przypadku traktuje siebie jako
podmiot wydarzeń, ma świadomość swojego wpływu na nie

Innym komponentem mającym bezpośredni i wzajemny

i w rezultacie lepiej radzi sobie z pojawiającym się bólem.

wpływ na odczuwanie bólu są cechy osobowościowe pacjenta, które mogą się z wiekiem nasilać. W literaturze

Jak widać cechy osobowości mają poważny wpływ na od-

przedmiotu wyróżnia się 6 podstawowych typów zaburzo-

czuwanie bólu, a ich analiza jest pomocna w celowanym,

nej osobowości. Pierwszym jest osobowość histerioniczna,

indywidualnym podejściu do każdego pacjenta.

którą charakteryzuje teatralne zachowanie, egocentryzm
i chwiejność emocjonalna. Osoba o tej osobowości będzie

Rozpatrując występowanie bólu u osób hospitalizowanych

dążyła do wzbudzenia zainteresowania otoczenia, aby czer-

należy także rozpatrzyć jego klasyfikację związaną ze sto-

pać ze swojej sytuacji korzyści. Drugi typ to osobowość

sunkowo często występującym bólem fizycznym. Jest on

anankastyczna, gdzie chory będzie się cechował swoistym

uzależniony od miejsca działania bodźca, czucia bólu, jego

chłodem emocjonalnym, ale jednocześnie uporem i perfek-

czasu i natężenia oraz mechanizmu, co warunkuje działa-

cjonizmem w działaniu. Podopieczni ci będą skrupulatnie

nia terapeutyczne. W związku z tym podziałem wyróżnia

poszukiwać nowych metod leczenia. Kolejnym typem jest

się ból receptorowy, powierzchowny, głęboki, naczyniowy,

osobowość lękliwa charakteryzująca się nerwowością, wy-

kostno–stawowy, mięśniowy, narządowy, przewodowy, de-

buchowością i drażliwością. Wysoki poziom lęku obniża

aferentacyjny, korzeniowy, splotowy, fantomowy, ośrodkowy,

u tych osób próg pobudliwości na ból i powoduje, że są one

organiczny, czynnościowy, mięśniowy i regionalny, a także

nadmiernie skoncentrowane na bodźcach bólowych. Z kolei

nerwoból i kauzalgię. Dodatkowo, ze względu na czas trwa-

osobowość depresyjna dotyczy pacjentów, którzy mają obni-

nia bólu, rozróżnia się ból ostry, a więc krótkotrwały, ale in-

żony nastrój, czują się bezradni w zaistniałej sytuacji, co po-

tensywniejszy i przewlekły – patologiczny, trwający ponad

głębia ich odczucia bólowe, a jednocześnie utrudnia kontakt

3 miesiące. Ten drugi częściej dotyczy pacjentów przewlekle

z opiekunami i pogłębia niesprawność. Bywa, że osoby z tej

chorych, ponieważ uszkodzenie tkanek lub choroba trwają

grupy wymagają konsultacji psychiatrycznej i wprowadzenia

u nich zazwyczaj od dawna, lokalizacja bólu, który nie ma

leczenia przeciwdepresyjnego. Kolejnym typem osobowo-

określonej funkcji jest trudna do oznaczenia, a negatywne

ści jest osobowość hipochondryczna, którą cechuje niezde-

odczucia utrzymują się przez dłuższy czas. Ból przewlekły

cydowanie, poczucie winy, rozpamiętywanie zaistniałych

powoduje przytępienie reakcji współczulnych i pojawienie

sytuacji oraz irracjonalność obaw. Chory jest tu nadmiernie

się przewlekłych objawów neurowegetatywnych, a także

i nieproporcjonalnie zaniepokojony swoim zdrowiem i kon-

zaburzeń łaknienia. W ich konsekwencji może dojść do nie-

centrując się na zjawiskach fizjologicznych stara się w nich

dożywienia, które komplikuje proces zdrowienia.

odnaleźć objawy chorobowe.

strona 4

wydanie 7

We współczesnej medycynie stosuje się nowoczesne metody

Kolejnym, szczególnym rodzajem bólu, jaki może pojawić

leczenia bólu, które oparte są na tzw. drabinie analgetycznej,

się u ciężko chorych osób hospitalizowanych jest ból totalny

a więc zdefiniowanym przez WHO w 1986 r. schemacie sto-

(total pain), wszechogarniający. Najczęściej jest on kojarzony

sowania leków przeciwbólowych oraz innych farmaceutyków

z występowaniem choroby nowotworowej, gdzie pacjent

podawanych w celu zmniejszenia doznań bólowych chorego.

odczuwa jednocześnie ból somatogenny, neurogenny, psy-

Jednak leczenie to, choć w większości przypadków bardzo

chogenny, a także psychiczny i egzystencjonalny. Na jego

skuteczne, poprzez stosowanie opioidów powoduje drugi po-

odczuwanie wpływ mają nie tylko czynniki fizyczne, ale także

ważny problem, jakim są zaparcia. Wymagają one nie tylko

lęk, depresja i złość. Pierwszy z nich jest związany ze stra-

stosowania określonej diety i postępowania pielęgniarskie-

chem przed umieszczeniem w szpitalu czy innym ośrodku

go, ale także wymuszają zastosowanie dodatkowych leków.

opieki, wiąże się więc z przeniesieniem ze środowiska do-

Przyjmowanie wielu medykamentów jednocześnie może po-

brze znanego do nowego, obcego. Może się to łączyć z lę-

wodować, że będą one wchodziły ze sobą w interakcje, co

kiem nie tylko o swój los, ale także o los najbliższych czemu

przyczynia się do nasilenia zjawiska jakim jest polipragmazja.

towarzyszy niepokój dotyczący niepewnej i nieznanej przyszłości. Współtowarzyszy temu lęk przed bólem i śmiercią

W sytuacji bólu przewlekłego aktywność pacjenta staje się

oraz związany z nimi niepokój duchowy.

niemożliwa, bywa, że środki przeciwbólowe stają się nieskuteczne, obniża się próg wytrzymałości na ból w konsekwen-

Objawy depresji, jakie mogą się w takiej sytuacji pojawić

cji czego pojawia się nastrój depresyjny. U osoby z tego

będą związane z utratą pełnionych do tej pory ról społecz-

typu bólem wystąpią w związku z tym specyficzne reakcje

nych, zachwianiem i zmianą swojej pozycji w rodzinie,

psychospołeczne. Pacjent staje się drażliwy, ma zaburzenia

a zmęczenie, bezsenność i bezsilność będą potęgowały ob-

snu, astenię, nadmiernie koloryzuje, ma zaburzenia nastroju

niżenie nastroju.

i osobowości. W konsekwencji wycofuje się z życia społecznego, rodzinnego i zawodowego, ucieka w chorobę, zaczy-

Z kolei złość może być spowodowana niepowodzeniami w le-

na traktować siebie jako inwalidę, co zaostrza jego wyalieno-

czeniu, utrudnionym dostępem do przedstawicieli ochrony

wanie i pogarsza stosunki z opiekunami.

zdrowia, słabą komunikacją z nimi, a w konsekwencji opóźnieniem w ustaleniu rozpoznania.

Ze względu na swoje złożone podłoże i wielość objawów
u pacjenta ból przewlekły jest uznawany za samodzielną jed-

Istotnym czynnikiem są także zmiany, jakie następują w wy-

nostkę chorobową, która wywołuje szkodliwe następstwa

glądzie zewnętrznym człowieka, które w zestawieniu z gor-

fizyczne, psychiczne, społeczne i duchowe oraz wymaga

szym samopoczuciem fizycznym powodują przygnębienie

ścisłej współpracy z lekarzem. Jego objawy mogą powodo-

i pojawienie się pytań natury egzystencjonalnej.

wać uzależnienia lekowe i niepełnosprawność stąd winien
być u każdego człowieka interpretowany indywidualnie, co

Czynniki psychologiczne i stan psychiki chorego odgrywają

pozwoli dobrać odpowiednie metody leczenia.

istotną rolę w ostatecznej ocenie bólu.
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Dostrzega się tu wzajemne oddziaływanie, a więc ból wpły-

W sytuacji wystąpienia u pacjentów chorób przewlekłych,

wa na psychikę pacjenta, ale też ona ma znaczenie w jego

często połączonych z bólem, pojawiają się wyjątkowo trud-

interpretacji, ból może być w takim rozumieniu rozpatrywa-

ne momenty związane z utratami. Przewidywane straty

ny jako coś subiektywnego i osobistego. Mówi się tu o mo-

mogą być oparte na rzeczywistych przesłankach i dotyczą

delu bio–psycho–społecznym, gdzie pacjent interpretuje go

wtedy cierpienia, obciążeń psychicznych, kresu życia, ale

w kontekście swojej wiedzy na ten temat. Odczucia bólowe

też na przesłankach antycypowanych, a więc tyczą się lęku

są zatem uwarunkowane postawą człowieka, jego reakcją

przed zniedołężnieniem, osamotnieniem i brakiem wspar-

na ból modyfikowaną przez otoczenie. Z kolei model oparty

cia. W sytuacji procesów powodujących osłabienie sił i po-

na teorii psychologicznych właściwości mówi, iż zachowa-

głębienie się objawów chorobowych generuje się obawa,

nie człowieka jest modyfikowane przez cechy osobowościo-

poczucie zagrożenia i bezradność. Obniżenie poczucia wła-

we ukształtowane jeszcze w dzieciństwie, co warunkuje re-

snej wartości, obok bólu o podłożu fizycznym, powoduje

akcje na daną sytuację życiową. Model społecznego uczenia

utratę sensu, celu i woli życia. Ten zespół zniechęcenia może

się zakłada, że zachowanie człowieka jest zależne od jego

zmierzać do chęci przyśpieszenia śmierci. Stąd nowoczesne

przekonań i myśli oraz wydarzeń społecznych. W związku

podejście do problemów medycznych proponuje przede

z czym zachowania jednostki są modyfikowane przez innych

wszystkim zmniejszenie w każdym wymiarze występujące-

ludzi znajdujących się w podobnej sytuacji bólu czy choroby.

go bólu, a także wzmacnianie zdolności ekspresji emocjonalnych własnych przeżyć. Zapewnienie osobom cierpiącym

Autorzy zajmujący się tematyką bólu podkreślają, że istnieją

potrzeby miłości, poczucia przynależności i bezpieczeństwa,

dwie główne grupy potrzeb i problemów, z którymi borykają

a także sensu życia, a dodatkowo zabezpieczenie kwestii do-

się osoby hospitalizowane. Pierwsze związane są z obawą

tyczących potrzeb duchowych–egzystencjonalnych i escha-

przed skutkami chorób, a w nich utratą samodzielnego funk-

tologicznych, związanych z oceną własnego życia, a odno-

cjonowania, niezdolnością do wykonywania czynności dnia

szących się do kwestii nadchodzącej śmierci poprawi ich

codziennego, obciążaniem rodziny, utratą znaczenia i zmia-

jakość życia pozwalając im żyć godnie do końca.

ną pełnionych ról. Drugie dotyczą zapewnienia odpowiedniej opieki medycznej, a w niej do kontroli doznań bólowych.

dr n. med. Izabela Wróblewska

Udzielenie pacjentom wsparcia w tym szeroko pojętym
temacie, które będzie adekwatne do ich wszelkich potrzeb
i możliwości pomoże w akceptacji choroby i związanych
z nią uciążliwości. Właściwa troska powinna być rozpatrywana całościowo i dotyczyć problemów nie tylko zdrowotnych, ale także rodzinnych, środowiskowych, społecznych,
psychologicznych, moralnych i religijnych.
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Procedura przygotowania pola operacyjnego
mgr Mirosława Malara
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Epidemiologicznych
Prawidłowe przygotowanie pacjenta do zabiegu chirurgicz-

CDC (Centers for Disease Control and Prevention) oraz NICE

nego jest procedurą, którą należy przeprowadzać zgodnie

(National Institute of Health and Excellence) mówią jasno, że

z obowiązującymi praktykami przy każdym zabiegu, w szcze-

owłosienia nie należy usuwać rutynowo, chyba, że będzie prze-

gólności w odniesieniu do operacji o podwyższonym pozio-

szkadzało w trakcie zabiegu. Ponadto owłosienie powinno być

mie ryzyka – zabiegach długich i mokrych. Aby zminimalizo-

usuwane bezpośrednio przed zabiegiem przy użyciu elektrycz-

wać ryzyko zakażenia miejsca operowanego (ZMO) należy

nej strzygarki i jednorazowego ostrza. Wytyczne Krajowego

pamiętać o kilku najważniejszych elementach przygotowania:

Konsultanta ds. Pielęgniarstwa Epidemiologicznego mówią, że

kąpiel z dodatkiem środków antyseptycznych w dniu poprze-

nie należy usuwać owłosienia na sali operacyjnej oraz korzy-

dzającym zabieg i w dniu zabiegu rano, dezynfekcja jamy

stać ze zwykłej żyletki, ale należy zastosować strzygarkę lub

ustnej (usunięcie biofilmu nazębnego), usunięcie owłosienia,

krem depilacyjny.

właściwa dezynfekcja pola operacyjnego, zastosowanie folii
chirurgicznej (bakteriobójczej o potwierdzonej skuteczności)

Produkty medyczne służące do usuwania owłosienia ale posia-

oraz zastosowanie barierowych obłożeń i fartuchów zgodnie

dające w swojej konstrukcji tradycyjne ostrze, zgodnie z wy-

z obowiązującymi normami europejskimi.

tycznymi i rekomendacjami są niedopuszczalne, gdyż mogą

Przedoperacyjne usunięcie owłosienia jest jednym z kluczowych elementów, prawidłowego przygotowania skóry pacjenta z kilku względów. Po pierwsze, pozostawione na skórze
owłosienie utrudnia przeprowadzenie skutecznej dezynfekcji
pola operacyjnego, przeszkadzając w efektywnej penetracji
naskórka przez preparat antyseptyczny. Dodatkowo, naklejenie folii chirurgicznej na przygotowaną gładką skórę jest łatwiejsze i zapewnia jej lepsze przyklejenie i trzymanie w trakcie nawet długich i mokrych procedur. Nie można oczywiście
zapominać, że włos, który dostanie się do rany operacyjnej
w trakcie zabiegu, będzie zachowywał się w niej jak ciało
obce, powodując reakcję zapalną mogącą doprowadzić do
zakażenia miejsca operowanego. Ponadto usunięte owłosienie przyspiesza proces gojenia się rany ułatwiając chirurgowi
jej prawidłowe zszycie, a także pooperacyjną opiekę nad pacjentem i późniejszymi zmianami opatrunku.

uszkadzać naskórek, powodując mikro uszkodzenia i mikro
urazy, będące miejscem namnażania się bakterii i potencjalnym źródłem zakażenia.
Według badań, wydatki związane z zakażeniami podczas hospitalizacji rosną 2 lub 3 krotnie. Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO – World Health Organization) szacuje, że koszty ZMO
w zależności od ich charakteru kształtuje się od 2500 Euro do
15 000 Euro na pacjenta. Składa się na nie kilka czynników:
antybiotykoterapia, ewentualna reoperacja, koszt przedłużonego pobytu, a także coraz częstsze odszkodowania, jakie trzeba
wypłacać cierpiącemu pacjentowi. Komisja Europejska podaje,
że całkowity koszt zakażeń w Unii Europejskiej wynosi ok. 5,5
mld Euro rocznie, co świadczy o ogromnej skali tego problemu.
Podsumowując, prawidłowe usunięcie owłosienia jest kluczowym etapem w całym procesie właściwego przygotowania

Istnieją trzy sposoby usunięcia owłosienia przed zabiegiem

skóry pacjenta do zabiegu, dlatego należy pamiętać, żeby było

operacyjnym. Pierwszy, i do tej pory najbardziej rozpowszech-

ono wykonywane w sposób bezpieczny, zgodnie z aktualnymi

niony w polskich szpitalach ze względów ekonomicznych, to

normami i wytycznymi. Nie stosowanie się do tego może pro-

tradycyjne golenie. Jednakże jego największą wadą jest zna-

wadzić do zwiększenia kosztów leczenia, przedłużonego poby-

cząco podwyższone ryzyko mikro uszkodzeń skóry i naskórka,

tu pacjenta na oddziale czy nawet utracenia prestiżu szpitala

co wiąże się bezpośrednio ze zwiększeniem ryzyka zakażenia

i pracowników. Nie należy również zapominać, że zakażenia

miejsca operowanego. W związku z tym jest to metoda, która

największy negatywny wpływ mają na pacjenta, który dodat-

powoli jest wypierana przez pozostałe dwie metody, które są

kowo cierpi, wydłuża się jego niezdolność do pracy, a w konse-

bezpieczniejsze w zastosowaniu: strzyżenie i krem depilacyjny.

kwencji, zakażenie może również doprowadzić do najgorszego

Mówiąc o prawidłowym przygotowaniu skóry pacjenta do za-

z możliwych scenariuszy, czyli do jego śmierci.

biegu operacyjnego nie możemy zapominać o wytycznych,
które opisują procedurę usuwania owłosienia. Wytyczne
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Chirurgiczne leczenie zatoki włosowej
lek. med. Oskar Pelzer
Asystent I Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Ordynator: dr n. med. Kazimierz Pichlak
Zatoka włosowa jest przewlekłym lub ostrym stanem zapalnym tkanki podskórnej występującym najczęściej w okolicy
krzyżowo–guzicznej.
Mayo był pierwszym, który opisał przypadek zatoki włosowej w 1833 roku. Schorzenie dotyczy głównie młodych mężczyzn w drugiej i trzeciej dekadzie życia z częstością około
30 przypadków na 100.000 mieszkańców. Mężczyźni chorują trzykrotnie częściej niż kobiety. Szczególnie narażona jest
rasa kaukaska ze względu na duże owłosienie szpary pośladkowej. Zatokę włosową uważa się za chorobę nabytą, której
wystąpieniu sprzyjają predyspozycje genetyczne i rodzinne,
a także nadmierne owłosienie, otyłość oraz nadpotliwość

Wycięcie z pierwotnym zamknięciem

i brak higieny.
Przyczyną są wrastające w skórę włosy, które prowadzą do
powstania jednego lub wielu otworów w szparze pośladkowej tworzących przetokę, a jej kanał uchodzi do jamy,
w której znajduje się zrogowaciały naskórek i włosy. Leczenie polega na radykalnym i szerokim wycięciu zajętej tkanki
oraz całego systemu przetoki. Postępowanie zachowawcze

Wycięcie z plastyką uszypułowanym płatem Limberga

polegające na antybiotykoterapii, chłodzeniu oraz stosowaniu
opatrunków maściowych nie przynosi satysfakcjonujących
efektów i jedynie przesuwa leczenie chirurgiczne w czasie.
Powstanie ropnia tej okolicy wymaga jego chirurgicznego
nacięcia i ewakuacji.
W leczeniu operacyjnym obecnie stosujemy kilka dostępnych metod:

Wycięcie z asymetryczną plastyką Dufourmentel’a

Wycięcie z pozostawieniem rany „na otwarto” do gojenia przez ziarninowanie

Wycięcie z zastosowaniem uszypułowanego płata powięziowo–skórnego V–Y

wydanie 7
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Wycięcie z zastosowaniem Z–plastyki

Wycięcie z zastosowaniem plastyki Karydakisa

się zabiegi z plastyką płatową, które wygładzają szparę poW Polsce oraz Niemczech jedną z najczęściej stosowanych

śladkową, co ma prawdopodobnie zapobiegać nawrotom.

technik jest szerokie wycięcie zmienionej tkanki do głębo-

Znacznie skracają czas rekonwalescencji, są przyczyną

kości Fascia sacralis i pozostawienie rany do gojenia przez

mniejszych dolegliwości bólowych oraz wpływają na krótszy

ziarninowanie. Są to również ostatnie wytyczne Niemieckiego

okres niezdolności do pracy.

Towarzystwa Koloproktologicznego z 2009 roku. Jednak przy
wyborze tej metody leczenia, musimy się liczyć z:
• dolegliwościami bólowymi operowanej okolicy przez pierwsze dni, a nawet tygodnie
• częstymi i regularnymi zmianami opatrunków oraz możliwą

lek. med. Oskar Pelzer
Asystent I Oddziału Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Ordynator: dr n. med. Kazimierz Pichlak

długą opieką ambulatoryjną
• długim czasem gojenia wynoszącym od 30 do 90 dni
• niezdolnością do pracy wynoszącą nawet kilka miesięcy
Wyniki leczenia tego schorzenia nie są w pełni zadowalające
ze względu na częste wznowy nawet w przypadku zastosowania wyżej zalecanej metody i sięgają one według niektórych autorów do ponad 20% w trakcie kilkunastoletniej
obserwacji. Według niektórych ośrodków alternatywą stają
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Histoacryl®
Klej tkankowy
Opis
Klej tkankowy jest alternatywą dla zastosowania materiałów
szewnych.
Histoacryl® to płynny klej tkankowy z polimeru: monomerycznego
n-butyl-2-cyjanoakrylatu, który polimeryzuje szybko w kontakcie
z płynem tkankowym. Histoacryl® jest dostępny w dwóch kolorach: przezroczystym specjalnie do stosowania w obrębie twarzy i
niebieskim dla ułatwienia kontrolowania zaaplikowanej ilości.
Wskazania:
 Zamykanie niewielkich ran skórnych
 Do zamykania ran w nacięciach endoskopowych
 Obliteracja żylaków przełyku i dna żołądka
 Mocowanie siatek przepuklinowych, zwłaszcza podczas
operacji przepuklin pachwinowych
 Zespolenie skóry i powięzi w operacjach przepuklin
Zalety zastosowania:
 Szybka i łatwa aplikacja
 Bariera antybakteryjna zabezpieczająca ranę
 Przechowywanie w temperaturze pokojowej
 Produkt gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu
z saszetki
 Doskonałe rezultaty kosmetyczne
 Oszczędność czasu i minimalizacja bólu- nie ma potrzeby
usuwania nici chirurgicznych
 Nie zawiera naturalnych komponentów pochodzenia
ludzkiego lub zwierzęcego

Fiksacja siatek przepuklinowych:
 Zapewnia szybką, wydajną i skuteczną fiksację siatek
 Niski współczynnik nawrotów
 Samodzielna metoda fiksacji do zastosowania
w przypadku różnych technik: Lichtenstein, Plug, TAPP, TEP,
Onlay, Sublay
 Nieinwazyjna metoda lepiej tolerowana przez pacjenta
 Szybka i skuteczna polimeryzacja w kontakcie
z tkanką, zabezpiecza przed zmianą położenia siatki
 Użycie kleju skraca czas zabiegu

Kolor

Ilość sztuk / Opakowanie

Numer katalogowy

Niebieski

5 ampułek o pojemności 0.5ml

1050052

Niebieski

10 ampułek o pojemności 0.5ml

1050044

Przezroczysty

5 ampułek o pojemności 0.5ml

1050060

Przezroczysty

10 ampułek o pojemności 0.5ml

1050071

AESCULAP CHIFA Sp. z o. o.  ul. Tysiąclecia 14  64-300 Nowy Tomyśl
tel. 61 44 20 100  fax 61 44 23 936  www.chifa.com.pl

Coś drgnęło w pielęgniarstwie
operacyjnym w Polsce
mgr Barbara Dąbrowska
Prezes Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Instrumentariuszek
Coś drgnęło w pielęgniarstwie operacyjnym w Polsce. W dniu

Podjęto działania w celu uzyskania patronatu honorowego

8 kwietnia 2013 roku w Warszawie w Centrum Onkologii

nad badaniami.

zebrała się grupa robocza pielęgniarek i położnych operacyjnych z całej Polski. Spotkanie prowadziła mgr Barbara

Przeprowadzono dyskusje nad propozycją dziesięciu stan-

Lewandowska, instrumentariuszka z Centrum Onkologii, czło-

dardów przygotowanych przez mgr Joanne Borzęcką

nek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek.

i członków zespołu do spraw pielęgniarstwa operacyjnego
przy OIPIP w Lublinie.

Podjęto następujące decyzje:
Wzmocnienie reprezentatywności Stowarzyszenia na po-

Standardy pielęgniarskiej praktyki klinicznej w dziedzinie pie-

ziomie ogólnopolskim poprzez zorganizowanie zespo-

lęgniarstwa operacyjnego:

łów do spraw pielęgniarstwa operacyjnego przy Okrę-

• podstawy teoretyczne

gowych Izbach Pielęgniarek i Położnych w których nie

• gromadzenie danych

działają takie zespoły. Osoby, które zajmą się organizowa-

• diagnoza pielęgniarska

niem tych zespołów to: Marek Rafalski – Warszawa, Izabela

• etyka

Włodarczyk – Kraków, Anna Czyżewska – Radom, Ewa

• badania naukowe

Grabowska – Jelenia Góra, Joanna Przybek–Mita – Rzeszów.

• ocena opieki pielęgniarskiej w bloku operacyjnym

Zespoły już aktywnie działające: Danuta Siemiątkowska –

• współpraca interdyscyplinarna

Katowice, Joanna Borzęcka – Lublin, Jolanta Plens–Gałązka

• rozwój umiejętności zawodowych pielęgniarek i położnych

– Poznań, Aleksandra Nieżurawska – Gdańsk.

operacyjnych
• zapewnienie jakości

Powołano Ogólnopolskiego Zespól Koordynujący działania

• realizacja opieki pielęgniarskiej w bloku operacyjnym.

Stowarzyszenia w składzie:
Poznań – Jolanta Plens–Gałązka, Woźniak Janusz, Warsza-

Dyskusja była bardzo ożywiona i merytoryczna, wprowadzo-

wa – Barbara Lewandowska, Marek Rafalski, Monika Nowak,

no kilka istotnych zmian oraz poprawek. Uznano, iż ogrom

Anna Nagadowska, Białystok – Barbara Dąbrowska, Rzeszów –

pracy włożony przez mgr Joannę Borzęcką i poziom meryto-

Joanna Przybek–Mita, Jarosław – Bożena Majchrowicz, Lublin

ryczny przygotowanych standardów zasługuje na szczególne

– Joanna Borzęcka, Katowice – Danuta Siemiątkowska, Maria

uznanie środowiska pielęgniarek i położnych operacyjnych.

Grzegorek, Marta Dębska, Gdańsk – Aleksandra Nieżurawska,

Propozycje już poprawionych standardów zostaną przedsta-

Kraków – Izabela Włodarczyk Zadaniem zespołu będzie ścisła

wione na najbliższym spotkaniu z NRPIP z prośbą o reko-

współpraca z OSI, integracja środowiska pielęgniarek operacyj-

mendacje.

nych, pomoc w pracy OSI i reprezentowanie OSI, usprawnienie
przepływu informacji.

Prezes

OSI

przedstawiła

informacje

ze

spotkania

w Departamencie Pielęgniarek i Położnych w dniu
Zainicjowano rozpoczęcie badań naukowych. Powołano

25 marca 2013 dotyczącego zgłoszonych uwag i uzgod-

Kierownika Zespołu Koordynatorów d/s badań naukowych

nienia treści projektu rozporządzenia MZ w sprawie wykazu

w pielęgniarstwie operacyjnym – dr nauk o zdrowiu Bożena

dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowa-

Majchrowicz i koordynatorów – dr n. hum. Joanna Przybek

nie w ochronie zdrowia w których może być prowadzona

– Mita, mgr Marek Rafalski, mgr Beata Szyszka. Pani kie-

specjalizacja i kursy kwalifikacyjne. Uwagi dotyczące nie łą-

rownik przedstawiła propozycje i kierunki badań naukowych

czenia specjalizacji operacyjnej z chirurgiczną zostały przyję-

w pielęgniarstwie operacyjnym.

te i sprawa ta jest nadal otwarta. Zaproponowano ponowne
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spotkanie w Departamencie w sprawie specjalizacji operacyjnej i przedstawienia dodatkowych argumentów. W trakcie
tego spotkania zaproponowano kilka argumentów, które zostaną przedstawione w MZ.
Omówiono problemy w pielęgniarstwie operacyjnym związane z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia dotyczącego minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek z 28 grudnia 2012 roku.
Instrumentariuszce nadal pomaga niewykwalifikowana salowa, albo pracuje sama, jak również pojawił się problem oddelegowania pielęgniarki operacyjnej po zabiegach operacyjnych
na inny oddział do pomocy w trakcie dyżuru.
Pielęgniarki i położne uczestniczące w spotkaniu grupy
roboczej to liderzy bardzo zaangażowani w problematykę rozwoju pielęgniarstwa operacyjnego w naszym kraju.
Zapraszamy wszystkie pielęgniarki i położne operacyjne do
działania, współpracy, dzielenie się swoimi problemami.
mgr Barbara Dąbrowska
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek
www.osibialystok.pl
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TO WIĘCEJ NIŻ RĘKAWICE.
TO KOMFORT I WYGODA POŁĄCZONE Z NAJWYŻSZYM POZIOMEM OCHRONY.

Każdego roku dochodzi do blisko 700 000 przypadków zakłuć podczas
zabiegów.1 Ponad 92% z nich pozostaje niezauważonych.5
CZY NA PEWNO CZUJESZ SIĘ BEZPIECZNY?
• 33,2 mln osób żyje z wirusem HIV 2
• Co trzecia osoba jest zainfekowana Hepatitis B 3
• 180 mln osób żyje z Hepatitis C 4
Pacjenci nie mają na sobie tablic ostrzegawczych, dlatego każdy z nich powinien
być traktowany jakby należał do grupy wysokiego ryzyka.
MOŻESZ ZWIĘKSZYĆ SWOJĄ OCHRONĘ
• Używając mocnych, wolnych od dziur rękawic
• Stosując system podwójny jako dodatkowe zabezpieczenie
• Używając systemu wskazania nakłucia

Dlaczego Biogel?
✓Każda pojedyncza rękawica poddawana jest wizualnej kontroli na obecność dziur
✓Najlepszy poziom AQL równy 0,65 7
✓Bardzo wytrzymałe na rozciąganie
✓Unikatowy System Wskazania Nakłucia pozwalający wykryć ponad 97% nakłuć 6
Siedziba ﬁrmy: ul. Zwycięstwa 17a; 15-703 Białystok
Biuro Handlowe: ul. Stawki 2 (INTRACO, 24 p.); 00-193 Warszawa
NIP: 542-25-88-828
Przedstawiciel Handlowy: Malwina Derkacz, Tel +48 609 176 102, malwina.derkacz@molnlycke.com
[1] Johnson G. Managing the financial & health risks of exposure to blood borne viruses Int. Hosp. Fed. Reference book 2007/8.
[2] WHO report on the global AIDS epidemic; UN AIDS (2008) page 16
[3] Hepatitis B Foundation www.hepb.org/hepb/statistics.htm
[4] Arizona department of health services www.azdhs.gov/phs/aids/hepc/stats.htm
[5] Maffuli N. et al. J Hand Surg 1991; 16(6): 1034-7.
[6] Wigmore S.J. & Rainey J.B. BJS 1994; 81: 1480.
[7] MKT004 Why Choose Biogel

Debata o rozwoju zawodowym pielęgniarstwa
operacyjnego
mgr Barbara Dąbrowska
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek
W dniu 4 lutego 2013 roku w Warszawie w Centrum

gającej do każdego zabiegu operacyjnego. Przedstawiciele

Onkologii odbyła się pierwsza w historii pielęgniarstwa

ośrodków kształcenia podyplomowego przedstawili opinie na

operacyjnego w Polsce debata o rozwoju zawodowym

temat programu specjalizacji operacyjnej i zaproponowali nie-

tej dziedziny pielęgniarstwa. Inicjatorem i organizatorem

zbędne zmiany, oraz wykazali odrębność tej dziedziny w od-

było Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek.

niesieniu do specjalizacji chirurgicznej. Uczestnik specjaliza-

Konieczność zorganizowania tej debaty wynikała z propono-

cji mgr Danuta Siemiątkowska przedstawiła bardzo ciekawe

wanych przez Ministerstwo Zdrowia niekorzystnych zmian

uwagi dotyczące obecnych ramowych programów tej dziedzi-

dotyczących łączenia specjalizacji operacyjnej z chirurgicz-

ny. Prezes OSI mgr Barbara Dąbrowska przedstawiła obecną

ną, minimalnych norm zatrudnienia w Blokach Operacyj-

ścieżkę rozwoju zawodowego pielęgniarki operacyjnej i zwró-

nych i ich wpływ na rozwój tej dziedziny. Uczestnikami tej

ciła uwagę na brak kursów specjalistycznych i dokształcają-

debaty byli przedstawiciele stowarzyszeń, zespołów do spraw

cych z tej dziedziny. Przedstawiciele środowiska: mgr Monika

pielęgniarstwa operacyjnego przy OIPiP, ośrodków kształce-

Nowak, mgr Dorota Kalinowska poruszyły problem awansu

nia podyplomowego, liderzy pielęgniarstwa operacyjnego

zawodowego i prestiżu pielęgniarki operacyjnej.

z całego kraju. Honorowym gościem i czynny uczestnikiem
była mgr Maria Ciuruś. Z zaproszonych gości obecni byli; z–ca

Ożywiona dyskusja dotyczyła problemu obliczania obsady

Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych mgr Jolanta

pielęgniarek i położnych w Bloku Operacyjnym na podsta-

Skolimowska, Prezesa Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

wie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012

dr n. med. Grażyna Rogala–Pawelczyk, Wiceprezesa Naczel-

roku. Prezes OSI przedstawiła udział stowarzyszenia w po-

nej Rady Pielęgniarek i Położnych mgr Tadeusz Wadas,

wstawaniu norm, metodę zawodową obliczania obsady,

dyrektor CKPPiP dr Barbara Kot–Doniec, z–ca Małgorzata

kolejne propozycje zapisu o normach proponowane przez

Olszewska, Przewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawo-

Ministerstwo Zdrowia, uwagi środowiska pielęgniarek opera-

dowego Pielęgniarek i Położnych Iwona Borchulska, mgr Jolanta

cyjnych dotyczące propozycji oraz skutki ostatecznej wersji.

Czerniak Fundacja Rozwoju Pielęgniarstwa Polskiego, Polskie

Oddziałowa Bloku Operacyjnego mgr Grażyna Złotkowska–

Stowarzyszenie Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej

Zapletal przedstawiła własną propozycje obliczania obsady.

mgr Joanna Włodarczyk. Z zaproszonych gości nie było

Przewodnicząca ZZPBOiA Beata Rozner zwróciła się do z–cy

Konsultanta Krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa chirur-

Dyrektora Departamentu Pielęgniarek i Położnych mgr Jolanty

gicznego i operacyjnego dr hab. n. med. Marii Teresy Szewczyk,

Skolimowskiej z zapytaniem Jak obliczyć obsadę pielęgnia-

która wystosowała pismo do uczestników debaty.

rek i położnych w Bloku Operacyjnym na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku?

Podczas debaty mgr Joanna Borzęcka zdefiniowała pielęgniarstwo operacyjne, określiła odrębność specyfiki pracy

Zaproszeni goście z uwagą przysłuchiwali się wystąpieniom.

pielęgniarki operacyjnej w zakresie opieki nad pacjentem oraz

Prezes NIPiP odniosła się do nowych programów specjali-

odniosła się do opisu kompetencji ICN oraz programu specja-

zacji, dyrektor CKPPiP zaprosiła do współpracy w tworzeniu

lizacji opracowanego przez EORNA dla krajów–członków UE.

nowego programu specjalizacji i propozycji kursów spe-

Autorka książek o pielęgniarstwie operacyjnym mgr Maria

cjalistycznych, dokształcających. Przewodnicząca OZZPiP

Ciuruś podzieliła się swoim wieloletnim doświadczeniem pra-

zapewniła o dalszych działaniach w sprawie nowelizacji

cy w Polsce i za granicą jako pielęgniarka operacyjna. Przed-

niekorzystnego rozporządzenia w sprawie norm. Przedsta-

stawiła nowoczesny model pracy pielęgniarki operacyjnej

wiciel Departamentu mgr Jolanta Skolimowska zapropono-

oparty na kształceniu praktycznym z zachowaniem standardu

wała opracowanie standardu opieki pielęgniarki operacyjnej

dwóch pielęgniarek operacyjnych: instrumentującej i poma-

w Bloku Operacyjnym.
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2. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 roku w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek
i położnych, utrzymania specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa
operacyjnego jako odrębnego szkolenia specjalizacyjnego z uwagi
na: Całkowitą odrębność specyfiki pracy pielęgniarek operacyjnych zarówno w zakresie opieki nad pacjentem, jak i specyficznych tylko dla tej dziedziny obowiązków pracowniczych, to
jest pracy w charakterze instrumentariuszki (instrument nurse),
czyli pielęgniarki/położnej operacyjnej instrumentującej jak
i pielęgniarki/ położnej operacyjnej asystującej instrumentariuszce
(circulation nurse) – opis kompetencji ICN oraz program specjalizacji opracowany przez EORNA dla krajów – członków UE.
3. W związku z dynamicznym postępem wiedzy medycznej
oraz rozwojem nowoczesnych technik operacyjnych pieUczestnicy debaty w trakcie dyskusji doszli do wniosku
o konieczności integracji środowiska pielęgniarek operacyjnych i podjęcia dalszych działań w celu rozwoju tej dziedziny
w Polsce.
Zaplanowano następne spotkanie w dniu 8 kwietnia
w Warszawie grupy roboczej, która będzie zajmować się
opracowaniem standardów i propozycjami zmian w programie specjalizacji.
Również efektem debaty są wnioski, które zostaną skierowane do: Ministra Zdrowia, Departamentu Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, Narodowego
Funduszu Zdrowia, Ogólnopolskiego Związku Zawodowego
Pielęgniarek i Położnych.
ŚRODOWISKO POLSKICH PIELĘGNIAREK OPERACYJNYCH
wnioskuje o:
1. Ustalenie minimalnych norm zatrudnienia na poziomie zapewniającym bezpieczne i w zgodzie z normami ISO 9001 przeprowadzenie
operacji/badania inwazyjnego, czyli 2 pielęgniarki/położne operacyjne: (instrumentująca i asystująca instrumentariuszce) na jeden czynny stół operacyjny (na jednego pacjenta).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia
pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz. U. 2012, poz. 1545) nie gwarantuje takich norm zatrudnienia co rodzi obawę, że pielęgniarce
operacyjnej bezprawnie będzie pomagać niewykwalifikowana
salowa. W przypadku braku reakcji na takie incydenty środowisko pielęgniarek operacyjnych za pośrednictwem związków zawodowych, poinformuje polskich pacjentów o tych
działaniach.

lęgniarstwo operacyjne podejmuje w tym obszarze nowe
wyzwania, dokształcając się. Pielęgniarka operacyjna dba
o powierzonego mu bezbronnego pacjenta zapewniając mu
szeroko pojętą opiekę śródoperacyjną nie mającą nic wspólnego z opieką pielęgniarki chirurgicznej w opiece przed i pooperacyjnej.
Wnioskujemy zatem o oddzielnego konsultanta, powołanego ze środowiska pielęgniarek operacyjnych, który sprostałby zadaniom współczesnego pielęgniarstwa operacyjnego i podjąłby żywą i merytoryczną
współpracę ze środowiskiem.
4. Wyraźnego zapisu w kontraktach podpisywanych z NFZ o składzie
osobowym zespołów operacyjnych i umieszczania w nich pielęgniarek/położnych operacyjnych.
Środowisko polskich pielęgniarek operacyjnych jest oburzone
taką postawą płatnika i wnioskuje aby NFZ zaprzestał takich
praktyk. Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego, pielęgniarka operacyjna gwarantuje wysoką jakość świadczonych usług
i taką wiedzę posiada NFZ.
5. Środowisko pielęgniarek operacyjnych żąda, tak jak jest to przyjęte we wszystkich krajach świata wyższych niż w innych specjalnościach pielęgniarskich uposażeń z uwagi na:
Wysokospecjalistyczną i wielodyscyplinarną wiedzę, jaką muszą legitymować się pielęgniarki/położne operacyjne, szczególny nie mający równego sobie charakter pracy oraz dużo
wyższy poziom zdolności analitycznych i manualnych (w dziedzinach zabiegowych jest 14 konsultantów krajowych lekarskich, a tylko jedno pielęgniarstwo operacyjne – w dodatku
bez odrębnego konsultanta). Dla potwierdzenia przypominamy, że specjalności lekarskie chirurgiczne też są bezdyskusyjnie opłacane wyżej niż inne specjalności lekarskie i jakoś
nikogo to nie dziwi. Bez pielęgniarek operacyjnych można
tylko pozamykać bloki operacyjne.
mgr Barbara Dąbrowska
Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek
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Kontrola biologiczna procesu sterylizacji
– gwarancja bezpieczeństwa pacjentów
Aleksandra Jaguś
Proces sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu to podstawo-

kontrolowane zgodnie z przyjętymi normami. Należy dążyć

wa metoda sterylizacji narzędzi chirurgicznych i materiałów

do tego, aby w każdym szpitalu procesy sterylizacji były wła-

stosowanych podczas zabiegów operacyjnych w szpitalach.

ściwie monitorowane.

Wrażliwe na temperaturę i wilgotność wyroby sterylizowane są w cyklach niskotemperaturowych z wykorzystaniem

System szybkiej kontroli biologicznej 3M TM Attest TM Rapid Readout

np.: tlenku etylenu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa

umożliwia uwolnienie wszystkich sterylizowanych materiałów po

pacjenta podczas zabiegu efektywność bakteriobójcza pro-

otrzymaniu wyniku kontroli biologicznej, czyli z największym praw-

cesu sterylizacji musi być bezwzględnie zapewniona w każ-

dopodobieństwem sterylności, potwierdzonym wykazaniem działania

dym cyklu. Takie postępowanie zapewnia również wyelimi-

bakteriobójczego danego cyklu.

nowanie ewentualnych roszczeń pacjentów w przypadku
procesu o zakażenie szpitalne.
Procesy sterylizacji, zgodnie z definicją zawartą w normach
europejskich serii EN 29000, są uznane za procesy specjalne,
tzn. takie, których rezultatów nie można w pełni zweryfikować
i wymagają one rutynowej kontroli i utrzymywania urządzeń
w pełnej sprawności. Rutynowa kontrola polega na stosowaniu kontroli biologicznej, fizycznej i chemicznej.
Zgodnie z normą PN–EN ISO 14161 dotyczącą „Sterylizacji
produktów stosowanych do ochrony zdrowia...” „w procesach,
w których zwalnianie parametryczne jest nieosiągalne, wskaźniki
biologiczne zapewniają najlepszą możliwą alternatywę w celu wykazania śmiertelności drobnoustrojów w procesie sterylizacji”.
Norma PN–EN 550 dotycząca walidacji i rutynowej kontro-

System 3M TM Attest TM Rapid Readout zapewnia:

li sterylizacji tlenkiem etylenu wskazuje, że każdy cykl ste-

• uwalnianie każdego sterylizowanego pakietu na podsta-

rylizacji EO musi być kontrolowany wskaźnikami biologicznymi,
ze względu na złożoność procesu.

wie potwierdzenia działania bakteriobójczego
• ostateczny odczyt po 3, (para wodna) lub 4, (tlenek
etylenu), godzinach inkubacji – kilkanaście razy szybciej

Zwalnianie biologiczne jest łatwe do przeprowadzenia
w każdym sterylizatorze, podczas gdy zwalnianie parametryczne wymaga wcześniejszego przeprowadzenia kwalifi-

niż dotychczas stosowane wskaźniki
• wykrycie nieprawidłowego procesu sterylizacji już po
ok. 40–60 minutach

kacji instalacyjnej, operacyjnej i procesowej całego procesu
dekontaminacji, najlepiej w oparciu o ISO 13485, ponieważ

Wdrożenie norm polskich i europejskich, których wytycz-

ten system odnosi się do wytwarzania wyrobów medycz-

ne opierają się na najlepszych doświadczeniach i wiedzy

nych. Systemy jakości ISO 9000 są często zbyt ogólnikowe.

162 krajów będących członkami ISO pozwoli na podniesie-

W szpitalach zwalnianie parametryczne jest obecnie prak-

nie poziomu świadczonych usług, zwiększając bezpieczeń-

tycznie nieosiągalne. Praktyka w polskich szpitalach poka-

stwo pacjentów oraz zaufanie do Państwa szpitali.

zuje, że tylko w niektórych szpitalach procesy sterylizacji są
Aleksandra Jaguś
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Obiektywne systemy monitorowania

procesów sterylizacji

gwarancją
bezpieczeństwa pacjenta
3M Attest Rapid Readout
jedyny system szybkiej kontroli biologicznej,
który wykrywa nieprawidłowy proces w 30 minut
TM

TM

3M ETS Elektroniczny system testujący II-iej generacji
jedyny tak precyzyjny i nie wymagający interpretacji
wyniku alternatywny test Bowie-Dick’a
TM

3M Comply SteriGage ®
jedyny wskaźnik chemiczny zapewniający wynik
zbliżony do wyniku kontroli biologicznej o potwierdzonej
przez BSI jakości
TM

Każdy cykl

TM

Każdy detal

Każdy krok

Więcej informacji na www.3m.pl
Informacji udziela:
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, Comply, Attest są znakami towarowymi ﬁrmy 3M. © 3M 2013 r. Wszystkie prawa zastrzeżone.
3M/2013/05/ Sterylizacja reklama

Każdego dnia

II Ogólnopolska Konferencja 3M.
Bezpieczny szpital. Bezpieczny pacjent.
Łukasz Witczak
W dniach 22-24 kwietnia 2013 roku w hotelu Magellan w miej-

ra Ośrodka Akredytacji w Centrum Monitorowania Jakości

scowości Wolbórz odbyła się II Ogólnopolska konferencja

w Krakowie. Sesję I zamknął Dr Bartosz Horosz - Specjalista

pt. „Bezpieczny szpital. Bezpieczny pacjent”. Kongres zo-

anestezjolog z Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Inten-

stał zorganizowany przez dwie dywizje medyczne firmy

sywnej Terapii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicz-

3M Poland: Infection Prevention Division oraz Critical &

nego im. Prof. Witolda Orłowskiego w Warszawie, prezentu-

Chronic Care Solutions Division. Tematyka została podzielo-

jąc zagadnienie hipotermii w prezentacji pt.: „Niezamierzona

ny na dwa główne bloki: „Zakażenie miejsca operowanego

śródoperacyjna hipotermia – powód zwiększonej częstości

– skuteczna profilaktyka standardem opieki okołooperacyj-

występowania infekcyjnych powikłań okołooperacyjnych”.

nej” i „Efektywne klinicznie i ekonomicznie rozwiązania powikłań terapii dożylnej”. W seminarium wzięło udział około

Wieczorem po kolacji, goście zostali zaproszeni na spotkanie

200 uczestników z całej Polski: pielęgniarki epidemiologicz-

z gościem specjalnym: Hanną Śleszyńską, która przedstawiła

ne, operacyjne oraz anestezjologiczne. Patronat nad spotka-

monolog ”Kobieta pierwotna”, serwując widzom dużą dawkę

niem objęły: Karkonoskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek,

humoru i zabawy. Po występie, resztę tego wieczoru goście

Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Epidemiologicznych,

spędzili w miłej atmosferze i przy dźwiękach muzyki.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek, Polskie
Towarzystwo Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensyw-

Drugi dzień konferencji rozpoczął się Sesją II pt.: „Standaryza-

nej Opieki oraz Stowarzyszenie na Rzecz Badania i Leczenia

cja procedur wpływających na bezpieczeństwo pacjenta w oparciu

Sepsy – „Pokonać Sepsę”.

o aktualna wiedzę i dowody kliniczne”:

Konferencja poświęcona tematyce zakażenia miejsca ope-

Poranną sesję otworzyła Mgr Barbara Dąbrowska - Prezes

rowanego została otworzona przez Bartosza Hlawacika -

Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek prezen-

Dyrektora Sprzedaży oraz Magdalenę Kulczycką - Kierownik

tując zgromadzonym „Normy zatrudnienia w bloku operacyj-

Marketingu, z działu medycznego firmy 3M. Gościem specjal-

nym – wpływ na jakość i bezpieczeństwo”.

nym był Pan Benny de Kimpe - Menedżer ds. Rozwoju firmy

Późniejsze wystąpienie Mgr Ewy Grabowskiej - Pielęgniar-

3M na Europę środkową i wschodnią, który wygłosił prezen-

ki oddziałowej bloku operacyjnego Wojewódzkiego Cen-

tację nt. istoty problemu zakażeń szpitalnych i aktualnej sytu-

trum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej, Przewodniczącej

acji na świecie z nimi związanymi.

Karkonoskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek, redaktor
naczelnej „Magazyn Pielęgniarki Operacyjnej”, traktowało

Po wstępie nastąpiła seria wykładów:

o „Organizacji pracy zespołów pielęgniarskich. Zarządzanie

Sesja I - „Zakażenia szpitalne ze szczególnym uwzględnieniem ZMO

nowoczesnym blokiem operacyjnym”. Kolejnym gościem

– profilaktyka, terapia, koszty”:

była Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa
Epidemiologicznego Dr n. med. Beata Ochocka, która przedsta-

Pierwszą prezentację pt. „Zakażenia miejsca operowa-

wiła temat: „Procedury dotyczące zapobiegania zakażeniom

nego – efektywność rejestracji, analiza kosztów, wytycz-

szpitalnym w zarządzaniu blokiem operacyjnym”.

ne zapobiegania” przedstawił Dr med. Paweł Grzesiowski Prezes Stowarzyszenia Higieny Lecznictwa. Następnie go-

Po krótkiej przerwie goście zostali zaproszeni na Sesję III:

ście mogli wysłuchać wystąpienia pt.: „Profilaktyka Zakażeń

„Inwestycja w profilaktykę jako podstawa skutecznego przeciwdzia-

Miejsca Operowanego jako kluczowy element zapewnienia

łania zakażeniom”

bezpieczeństwa pacjenta” Mgr Marii Ciuruś - Wykładowcy
w

Katedrze

Uniwersytetu

Mgr Mirosława Malara - Prezes Polskiego Stowarzyszenia

Medycznego w Łodzi, Specjalisty ds. epidemiologii Szpita-

Pielęgniarek Epidemiologicznych rozpoczęła kolejny cykl

la Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego w Łodzi, wizytato-

wystąpień prezentując zgromadzonym na sali zagadnienie:
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„Profilaktyka zakażeń, a zdarzenia medyczne”. Komplekso-

niach publicznych oraz praktycznych aspektach ich wyko-

we podejście do zwalczania Zakażeń Miejsca Operowane-

rzystania w swojej codziennej pracy. Wykład zamykający pt.

go w temacie: „Narzędzia zmniejszające ryzyko powikłań

„Jakość w ochronie zdrowia z perspektywy legislacyjnej” wygło-

w operacjach kolorektalnych” zaprezentował Lek. med.

sił Dr Robert Mołdach - Ekspert Pracodawców RP, Członek

Krzysztof Szufnarowski - Specjalista mikrobiologii lekarskiej,

Zespołu do Opracowania Założeń do Projektu Zmiany Usta-

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu, re-

wy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Konferencję zakończył

prezentujący Ośrodek Badawczo-Rozwojowy. Sesję zamknęła

Dr Michał Mirowski – Country Business Leader Działu Medycz-

Prof. dr hab. n. med. Hanna Misiołek - Konsultant Wojewódzki

nego 3M w Polsce.

w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii z prezentacją: „Normotermia – istotny czynnik wpływający na jakość terapii”.

Po zakończeniu wszyscy uczestnicy spotkania bardzo pozytywnie ocenili konferencję zarówno pod kątem organizacyj-

Po obiedzie, w trakcie, którego uczestnicy nabrali dodatko-

nym jak i merytorycznym, podkreślając ogromne znaczenie

wych sił do wytężonej pracy, organizatorzy zaprosili gości,

takich spotkań, które stają się miejscem wymiany codzien-

uprzednio podzielonych na dwie grupy, do warsztatów. Moż-

nych doświadczeń pracowników ochrony zdrowia. Mieszan-

na było się na nich dowiedzieć więcej na temat rozwiązań

ka wiedzy teoretycznej i praktycznej sprawia, że trudna walka

firmy 3M służących zmniejszaniu ryzyka wystąpienia zakażeń

z zakażeniami szpitalnymi staje się jeszcze bardziej efektywna

miejsca operowanego. Warsztaty były prowadzone pod dwo-

i przynosi coraz bardziej pozytywne rezultaty prowadzące do

ma przewodnimi hasłami:

zmniejszania kosztów oraz ogólnego wzrostu bezpieczeń-

„Profilaktyka zakażeń miejsca operowanego – procedura oko-

stwa dla pacjentów.

łooperacyjna” na których uczestnicy zajmowali się między
innymi prawidłowym przygotowaniem skóry pacjenta przy
wykorzystaniu strzygarek chirurgicznych oraz stworzeniem

Łukasz Witczak
Scientific Affair & Education Specialist,
Dział Medyczny 3M Poland

sterylnego pola operacyjnego przy użyciu bakteriobójczych
folii chirurgicznych Ioban.
„Zapobieganie hipotermii okołooperacyjnej – systemy ogrzewania pacjenta” gdzie można było przy wykorzystaniu systemu do zapobiegania hipotermii Bair Hugger oraz systemu do
ogrzewania płynów Ranger, w sposób praktyczny zastosować wyniesioną z wykładów wiedzę.
Na zakończenie odbyła się ostatnia tego dnia sesja sterylizacyjna, przeprowadzona przez Mgr Joannę WłodarczykRajską - Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji
i Dezynfekcji Medycznej pt.: „Sterylizacja w służbie ochrony zdrowia i zapobiegania zakażeniom”.
Dzień został zakończony uroczystą kolacją, gdzie przy lampce
wina czas upłynął gościom na zajmujących rozmowach i wymianie zawodowych doświadczeń.
W

środę

rano

nastąpiło

podsumowanie

wtorkowych

„workshopów”, dzięki czemu obie grupy mogły dowiedzieć
się co dokładnie działo się na równoległych warsztatach.
Na koniec odbyły się ostatnie dwa wykłady. Pierwszy
pt. „Ustawa o zamówieniach publicznych w praktyce” prowadzony był przez Mgr Piotra Trębickiego – z Kancelarii Radców
Prawnych Czublun Trębicki. W trakcie tej prezentacji słuchacze dowiedzieli się o zmianach w ustawie o zamówie-
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SPIS TREŚCI
1. Zawód/specjalność – pielęgniarka/pielęgniarz
operacyjny – mgr Ewa Grabowska
2. Ból w życiu pacjenta
– dr n. med. Izabela Wróblewska
7. Procedura przygotowania pola operacyjnego

Ewa Grabowska

– mgr Mirosława Malara
9. Chirurgiczne leczenie zatoki włosowej
– lek. med. Oskar Pelzer
12. C
 oś drgnęło w pielęgniarstwie operacyjnym
w Polsce – mgr Barbara Dąbrowska
15. Debata o rozwoju zawodowym pielęgniarstwa
operacyjnego – mgr Barbara Dąbrowska

Szanowni Państwo
W siódmym wydaniu naszego Magazynu Pielęgniarki
Operacyjnej prezentujemy kolejne artykuły z wybranych
dla Państwa dziedzin medycyny zabiegowej, pielęgniarstwa
operacyjnego i etyki.

17. Kontrola biologiczna procesu sterylizacji – gwarancja
bezpieczeństwa pacjentów – Aleksandra Jaguś
19. II Ogólnopolska konferencja 3M. Bezpieczny szpital.
Bezpieczny pacjent – Łukasz Witczak

Szczególne miejsce zajmuje w nim pielęgniarka/pielęgniarz
operacyjny, których cechy chciałabym podkreślić w sposób
szczególny. W tym artykule skupiłam swoją wiedzę
i doświadczenie zawodowe, jednocześnie kierując słowa
w stronę zarówno adeptów do tego zawodu jak też osób
pracujących, chcąc uzmysłowić lub przypomnieć, jak
ważną rolę spełnia m.in. osobowość, która w znacznej
mierze wpływa na sprawność sensoryczną, zdolności
i umiejętności, tak bardzo nam dziś potrzebne do
wykonywania tego zawodu.
W następnym numerze wiele ciekawych wiadomości.
Zachęcam Państwa do pisania swoich artykułów do naszego
Magazynu Pielęgniarki Operacyjnej.
Życzę Państwu wielu sukcesów zawodowych.

Redaktor naczelna: mgr Ewa Grabowska
Wydawca: Karkonoskie Stowarzyszenie
Instrumentariuszek, www.ksi.jgora.pl
Współpraca:
dr n. med. Izabela Wróblewska
dr n. med. Ryszard Kędra
lek. med. Oskar Pelzer
mgr Magdalena Kulczycka
Pielęgniarki operacyjne WCSKJ – założycielki KSI

Z wyrazami szacunku
mgr Ewa Grabowska
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Osteovit® Kolagenowa substancja do
wypełniania ubytków kości
Cechy i korzyści
Porowata struktura ułatwia odbudowę tkanki
Doskonała biokompatybilność
z Wchłania się od 3-6 miesięcy
z Łatwa aplikacja- dostępny w formie kostek
z Może być nośnikiem antybiotyków
z
z

Wskazania
Ortopedia
z Po wypadkach i towarzyszącym im ubytkom tkanki kostnej
z Po usunięciu nowotworów i torbieli
z Po oczyszczeniu chronicznie zainfekowanych jam kostnych
z Po wycięciu tkanki gąbczastej
Chirurgia szczękowa
Po usunięciu torbieli
z Po usunięciu niewykształconych lub wklinowanych zębów
W chirurgii plastycznej twarzy, zastosowanie materiału kolagenowego Osteovit®
daje doskonałe rezultaty w:
z Zabiegu korekcyjnym eliminacji zaburzeń czynności układu stomatognatycznego
z Zabiegu korekcyjnym przywracania prawidłowego kształtu nosa, ust, podbródka
lub powieki
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