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SPIS RE CI
. Osobowoś instrumentariuszki – mgr Ewa rabowska
. Rekomendacje dla MPO
– dr n. med. Izabela Wróblewska
– dr hab. n. med. Maria eresa Szewczyk
– dr n. med. rażyna Rogala-Pawelczyk

Ewa rabowska

– dr n. med. Beata Ochocka
. Wybitni chirurdzy – dr n. med. Oskar Pelzer
. Opinia Konsultanta – dr n. med. Beata Ochocka
. Ostre zapalenie trzustki – lek. Rafał Nyc
. Postępowanie chirurgiczne z chorymi
zakwalifkowanymi do dializoterapii
– lek. Wojciech Wołoszczuk
. Praca pielęgniarki na bloku operacyjnym
– lic. Edyta Izodorczyk
. dział pielęgniarki przy operacjach z wykorzystaniem
robota chirurgicznego – lic. Izabela Szwed
. Kolejne ważne wydarzenie w środowisku pielęgniarek
i położnych operacyjnych w Polsce
– mgr Joanna Borzęcka

Szanowni Państwo
W ósmym wydaniu Magazynu Pielęgniarki Operacyjnej
publikujemy kolejne ciekawe artykuły z wybranych dla
Pa stwa dziedzin medycyny zabiegowej i pielęgniarstwa
operacyjnego. Ważne miejsce zajmuje w nim pielęgniarka
pielęgniarz operacyjny. Swoją uwagę skupiłam na
cechach ich osobowości bo wiem jak istotne są one
w codziennej pracy. Nie jest ważne ile dajemy ale ile
miłości w to wkładamy − to jest właściwe rozumienie
współodczuwania − Matka eresa z Kalkuty. e piękne
słowa kieruję w stronę pielęgniarek i pielęgniarzy
operacyjnych.
W tym roku Karkonoskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek
zwróciło się o rekomendacje dla naszego czasopisma
uzyskaliśmy je i prezentujemy je dla Pa stwa w tym wydaniu.
Zapraszam do czytania i zachęcam do pisania artykułów
z perspektywy zmian i Pa stwa doświadcze .
yczę Pa stwu wielu sukcesów zawodowych.

Redaktor naczelna: mgr Ewa rabowska
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 rabowska

Precyzja

Rewolucja w monitorowaniu
procesów sterylizacji
iezależny system monitor ą y prawi owe zia anie sterylizator w.

- Funkcja „wczesnego ostrzegania”.
limin e s iektywne wyniki i rak powtarzalno i.
możliwia przeprowa zenie niezależne o test sz zelno i.
- Oferuje szeroki zakres diagnostyki i analizy.
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Osobowość
instrumentariuszki

-

mgr Ewa Grabowska
Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego –
Wojewódzkie Centrum Szpitalne
Kotliny Jeleniogórskiej

-

Instrumentariuszka:
• Instrumentatorka
•
•
•

Osobowość wg P. Zimbardo (personality) – unikatowe właściwości jednostki, które wpływają na rozmaite charakterystyczne wzorce zachowania (zarówno jawne jak i ukryte), spójne
w różnych sytuacjach i w czasie.

Pielęgniarka operacyjna:
•
•
-

•
•
•

-

•

-

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ponadto instrumentariuszkę cechuje:
•
•
•
•
•
•
•
Duże znaczenie ma sprawność sensoryczna:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Istotnymi cechami charakteryzującymi instrumentariuszki są także:
•
•
•
•
•
•
•

-

wydanie 8

strona 1

„Rób mądrą minę, nic nie mów, pomrukuj. Mowę masz po
to, by skrywać myśl.”
W. Osler
mgr Ewa Grabowska
Artykuł napisany w oparciu o własne spostrzeżenia, a także publikacje:
1. Zimbardo: „Psychologia i życie”
2. M. Schein: „Aforyzmy i cytaty dla chirurga”
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Rekomendacje
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Nowy standard dla procedury zespolenia jamy brzusznej
MonoMax®
Szew monofilamentowy wchłanialny, wykonany z poli-4-hydroksybutyratu
n

nadzwyczajna poręczność i zdolność podtrzymywania tkanki

n

idealna adaptacja brzegów rany

n

n

maksymalna adaptacja rany do nagłych lub stałych wewnątrzbrzusznych napięć
i odruchów bezwarunkowych
szczególnie rekomendowany do pacjentów wysokiego ryzyka (otyłych, z cukrzycą)

Idealny szew do tkanek o średnim okresie gojenia
Novosyn®
Szew pleciony wchłanialny wykonany z kopolimeru glikolidu i L-laktydu
n

minimalizacja ryzyka reakcji zapalnej

n

wytrzymałość i pewność węzła

n

dwuskładnikowe powleczenie- lepsza poręczność

n

szeroki wybór igieł

Więcej szczegółów znajdą Państwo na stronie internetowej: www.chifa.com.pl
lub u naszych przedstawicieli handlowych.

Aesculap Chifa Sp. z o.o. | 64-300 Nowy Tomyśl | ul. Tysiąclecia 14
Tel. 61 44 20 100 | Fax 61 44 23 936 | www.chifa.com.pl
Aesculap Chifa - firma grupy B. Braun

Wybitni chirurdzy –
Jan Mikulicz-Radecki (1850-1905)
lek. med. Oskar Pelzer
I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Ordynator: dr n. med. Kazimierz Pichlak

•
•
•
•
•
•
•
•
lek. med. Oskar Pelzer
dr n. med. Kazimierz Pichlak
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Opinia Konsultanta
dr n. med. Beata Ochocka
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Portfolio siatek chirurgicznych Optilene® oraz klej tkankowy Histoacryl®
do szybkiej, wydajnej i skutecznej ich fiksacji.

Innowacyjność produktu - komfort dla pacjenta.
„Dostępne na rynku siatki chirurgiczne różnią się głównie rodzajem polimeru
i strukturą materiału. W celu osiągnięcia odpowiedniego przerostu tkanek
i zapewnienia długookresowej stabilności, minimalizując jednocześnie ryzyko
komplikacji, rekomenduje się siatki polipropylenowe, lekkie, elastyczne,
o dużych porach, bez tendencji do strzępienia.1”
1 „Rosch R, Junge K, Stumpf M, Klinge U, Schumpelick V, Klosterhalfen B, Requirements to
an Ideal Mesh Implant, Chir Gastroenterol 2003; 19 (suppl 2): 7-11”

Optilene® Mesh

Optilene® Mesh LP

Optilene® Mesh Elastic

Materiał:
Monofilament Polipropylen
Waga: 60 g/m2
Rozmiar porów: 1,5 mm
Grubość: 0,53 mm

Materiał:
Monofilament Polipropylen
Waga: 36 g/m2
Rozmiar porów: 1,0 mm
Grubość: 0,39 mm

Materiał:
Monofilament Polipropylen
Waga: 48 g/m2
Rozmiar porów: 3,6 mm x 2,8 mm
Grubość: 0,55 mm

Premilene® Mesh

Materiał:
Monofilament Polipropylen
Waga: 82 g/m2
Rozmiar porów: 0,8 mm
Grubość: 0,48 mm

Najnowsze osiągnięcia B. Braun w leczeniu
operacyjnym przepuklin.
Siatka przepuklinowa Omyra® Mesh.
Jednowarstwowa siatka chirurgiczna do zaopatrywania przepuklin
metodą klasyczną i laparoskopową IPOM.

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

Ostre zapalenie trzustki
lek. med. Rafał Nyc
II Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
Ordynator: dr n.med. Ryszard Kędra

(objaw Greya-Turnera)

1) zewnątrzwydzielniczą

kamica żółciowa i alkohol etylowy.
2) wewnątrzwydzielniczą,

webmd.com

amylazy

lipazy trzustkowej
białka C-reaktywne(objaw Cullena)
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go (CRP) i leukocytów
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Skala Glasgow

-

2

tomografia komputerowa

leczniczym

-

endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna

-

-

-

(ECPW)

-

-

-

-

-

(martwiczo-krwotoczne OZT)

-
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(metoda otwartego brzucha, laparostomia)

nekrozektomia

(packing)

lek. med. Rafał Nyc
dr n. med. Ryszard Kędra
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Postępowanie chirurgiczne z chorymi
zakwalifikowanymi do dializoterapii
lek. Wojciech Wołoszczuk
Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej
Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A. Polanica Zdrój
Ordynator: dr n. med. Stanisław Leśniak
Przetoki A-V
–
–

przetoki tętniczo-żylnej

Zespolenie tętnicy promieniowej z żyłą odpromieniową
Reperacja przetoki tętniczo-żylnej

2

–
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PermCath

RTG klatki piersiowej po założeniu cewnika PermCath

Zakrzep przetoki tętniczo - żylnej

lek. Wojciech Wołoszczuk

wydanie 8

strona 17

Praca pielęgniarki na bloku operacyjnym
Edyta Izydorczyk
Pielęgniarka operacyjna
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

-

-

-

-

-

-

-

-

-

•

-

-

•

-

-

-

-

-

-
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Edyta Izydorczyk
Literatura
Blok operacyjny – organizacja i funkcjonowanie

Pielęgniarstwo operacyjne,
Podstawy pielęgniarstwa epidemiologicznego
Pielęgniarstwo operacyjne.
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Udział pielęgniarki przy operacji z wykorzystaniem
robota chirurgicznego
Izabela Szwed
Lic. położnictwa
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy we Wrocławiu

Budowa systemu

Ryc. 1. System da Vinci

Konsola chirurgiczna
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Ryc. 2. Chirurg przy konsoli chirurgicznej

Platforma narzędziowa

Ryc. 4. Zakres ruchu narzędzi systemu da Vinci

Ryc. 3. Platforma narzędziowa

System wizyjny

Ryc. 5. Narzędzia robotowe

Przygotowanie sali operacyjnej do operacji

Narzędzia
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strona 23

Ryc. 7. Kamera da Vinci

Ułożenie pacjenta

Ryc. 6. Podłączenie przewodów systemowych

Uruchomienie systemu

Obłożenie platformy narzędziowej

Obłożenie głowicy kamery

Ryc. 8. Ułożenie pacjenta na stole operacyjnym

Przygotowanie niezbędnych narzędzi do operacji

Ryc. 6. Obłożenie sterylnym mankietem ramion platformy
narzędziowej
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Ryc. 10. Naprowadzanie platformy narzędziowej na pacjenta

Asystowanie do operacji

Ryc. 9. Instrumenty do operacji (zestaw podstawowy)

Naprowadzanie platformy narzędziowej nad pacjenta

Ryc. 11. Asystowanie do operacji
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Rozbrajanie robota

Liczba wykonanych operacji przy pomocy robota da Vinci:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RAZEM: 141

Izabela Szwed
Lic. położnictwa

Ryc. 12. Usuwanie foliowych mankietów

Przygotowanie narzędzi do sterylizacji
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Kolejne ważne wydarzenie w środowisku
pielęgniarek i położnych operacyjnych w Polsce
mgr Joanna Borzęcka
członek zarządu
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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-

-

-

Stanowisko uczestników konferencji „Współczesne pielęgniarstwo
-

operacyjne w Polsce rozwój i integracja” Warszawa, 12.09.2013 r.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

mgr Joanna Borzęcka
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