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Szanowni Państwo!
itam serdecznie w Nowym Roku 2017, z tej okazji życzę

W szczęśliwego, radosnego, zdrowego Roku, satysfakcji

w życiu osobistym i zawodowym oraz wszelkiej pomyślności.
Przed Państwem kolejne wydanie Magazynu Pielęgniarki
Operacyjnej, w którym publikujemy ciekawe artykuły naszych
stałych i nowych autorów.
Szczególnej uwadze polecam artykuł Janusza i Joanny
Pokorskich, Zdarzenia niepożądane w systemie opieki zdrowotnej, poznamy przyczyny i ich skutki w odniesieniu do ergonomii.
Kontynuujemy cykl o stresie i prezentujemy sylwetki
kolejnych wybitych chirurgów, w numerze także zawodowa
metoda obliczania obsady pielęgniarek i położnych w bloku
operacyjnym.
Zapraszam do lektury,
czekam na Państwa opinie i materiały.
mgr E. Grabowska

Lider–menedżer,
kierownik w bloku operacyjnym
mgr EWA GRABOWSKA

Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

PRZYWÓDCTWO:
▪▪ proces zachodzący w organizacji, może być określane jako
oddziaływanie kierownika na podwładnych członków
zespołu przez system motywacji oraz,
▪▪ własny przykład w celu koordynacji działań dla realizacji
zadań i efektywnego funkcjonowania.
PRZYWÓDCA TO:
▪▪ nie tylko kierownik, ale osoba, która pełni tę funkcję w kontaktach interpersonalnych.
CECHY PRZYWÓDCY TO:
▪▪ inteligencja, kreatywność,
▪▪ dostosowanie się do zmian zachodzących w gospodarce,
polityce, otoczeniu społecznym,
▪▪ umiejętność podejmowania decyzji,
▪▪ prawość, entuzjazm, wyobraźnia, chęć do ciężkiej pracy,
▪▪ umiejętności analityczne,
▪▪ zrozumienie dla innych,
▪▪ umiejętność sprostania nieprzyjemnym sytuacjom,
▪▪ umiejętność szybkiego przystosowania się do zmian, skłonność do podejmowania ryzyka,
▪▪ przedsiębiorczość, umiejętność jasnego mówienia /
komunikatywność,
▪▪ bystrość i otwartość umysłu,
▪▪ umiejętność sprawnego administrowania,
▪▪ wytrwałość, skłonność do pracy przez wiele godzin,
▪▪ ambicja, konsekwencja w dążeniu do celu,
▪▪ umiejętność jasnego pisania,
▪▪ ciekawość, umiejętność abstrakcyjnego myślenia.
WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE ORGANIZACJAMI WYMAGA
OD KIEROWNIKÓW KONIECZNOŚCI KSZTAŁTOWANIA
OGÓLNYCH UMIEJĘTNOŚCI TAKICH JAK:
▪▪ komunikowanie,
▪▪ rozwiązywanie problemów,
▪▪ podejmowanie decyzji,
▪▪ elastyczność,
▪▪ organizowania pracy własnej i zespołowej.
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PRZYWÓDCA PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA:
▪▪ wykonanie wspólnego zadania przez zespół/grupę,
▪▪ właściwą organizację pracy,
▪▪ doskonalenie,
▪▪ budowanie szacunku dla poszczególnych członków zespołu.
PRZYWÓDCA W SWOIM DZIAŁANIU REALIZUJE DWIE
GRUPY ZADAŃ.
1. Tworzenie i utrzymanie zespołu naczelnego kierownictwa,
z którym współpracuje bezpośrednio oraz tworzenie wspólnoty wszystkich członków organizacji.
2. Druga grupa działań – jak mówi John Adair – wykazuje
na konieczność postrzegania przywództwa przez pryzmat
umiejętności, które powinien posiadać każdy kierujący
organizacją/zespołem, to: oddziaływanie na grupę, rozkazywanie, opanowanie, trafność sądów, wytrwałość i poczucie
odpowiedzialności.
ODDZIAŁYWANIE NA GRUPĘ/ZESPÓŁ TO:
▪▪ Umiejętność motywowania podwładnych do podejmowania
z chęcią wysiłków zmierzających do osiągnięcia celów organizacji/zespołu, poprzez własny przykład.
ROZKAZYWANIE – OKREŚLANE JEST JAKO:
▪▪ Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji.
▪▪ Stanowczego, zdecydowanego doprowadzenia do jej wykonania przez podwładnych.
TRAFNOŚĆ SĄDÓW PRZYWÓDCY – jest istotna dla funkcjonowania zespołu, szczególnie w warunkach niepewności czy
ryzyka, w zmieniającym się lub nieprzychylnym otoczeniu.
NIETRAFNE SĄDY, BRAK ROZSĄDKU I BRAK UMIEJĘTNOŚCI
ANALIZY MOGĄ BYĆ PRZYCZYNĄ:
▪▪ obniżenia zaufania podwładnych do kierowania,
▪▪ brak motywacji do działania,
▪▪ zmniejszonej efektywności funkcjonowania organizacji.

STRES
W PRACY
PIELĘGNIARKI (2)
IZABELA WRÓBLEWSKA, RENATA PERKOWSKA, ZUZANNA WRÓBLEWSKA

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

Zawód pielęgniarki jest jednym z najbardziej stresogennych zawodów wymagającym
wielu poświęceń, wysiłku, bliskiej i zaangażowanej relacji z drugim człowiekiem,
jego cierpieniem i nie rzadko negatywnymi emocjami.
źródło stresu, o którym mówi się coraz więcej jest
W ażnym
mobbing, który traktowany jest, jako rodzaj terroru psy-

chicznego. W sytuacji jego wystąpienia pracownik jest szykanowany przez współpracowników. Mobbing ma miejsce szczególnie
w instytucjach, w których panuje silna hierarchia, pracownicy są
traktowani w sposób instrumentalny, mają za dużo pracy, a pracownik jest oceniany głównie poprzez pryzmat swojej wydajności.
Pracownicy ochrony zdrowia są grupą zawodową szczególnie zagrożoną negatywnymi konsekwencjami stresu. Prawie 1/3
z nich ponosi konsekwencje stresu zawodowego, najczęściej pod
postacią pogorszenia się stanu zdrowia psychicznego. Do konsekwencji zdrowotnych stresu zawodowego doświadczanego przez
tą grupę zawodową zalicza się:
▪▪ zmęczenie i ból głowy spowodowane długotrwałą koncentracją uwagi, pośpiechem, wykonywaniem wielu czynności
równocześnie, powtarzaniem tych samych czynności i ciągłą
gotowością do udzielania pomocy;
▪▪ bóle ramion, krzyża i karku, jako efekt wysiłku fizycznego,
wymuszonej pozycji ciała;
▪▪ trudności z zasypianiem i wczesne budzenie, jako konsekwencja pracy zmianowej oraz dyżurów nocnych;
▪▪ wrzody żołądka oraz niestrawność, które mogą być wynikiem ograniczonej możliwości pomocy, bezradności oraz
obcowania ze śmiercią;
▪▪ nerwowość i rozdrażnienie będące wynikiem zbyt niskiej

płacy, dużego ryzyka zagrożenia, złych relacji interpersonalnych, a także braku wsparcia ze strony przełożonych.
Zawód pielęgniarki jest jednym z najbardziej podatnych na
stres. Jest to związane z dużym zaangażowaniem, poświęceniem,
odpowiedzialnością oraz ciągłą koniecznością kontaktu z cierpieniem i śmiercią, co powoduje duże napięcie emocjonalne.

Pracownicy ochrony zdrowia są grupą zawodową
szczególnie zagrożoną
negatywnymi konsekwencjami stresu.
Nie bez znaczenia są oczekiwania społeczne dotyczące wykonywania swoich zadań na możliwie najwyższym poziomie. Bywa, że
w trakcie ich realizacji pielęgniarka zmuszona jest kompensować
większym wysiłkiem braki w wyposażeniu środowiska pracy oraz
środowiska materialnego. Powoduje to obciążenie fizyczne i psychiczne, skutkujące zmęczeniem, a w konsekwencji zaburzeniami
w stanie zdrowia.
Do najistotniejszych stresorów w pracy pielęgniarki należą:
▪▪ czujność i wymuszona koncentracja, konieczność wykonywania kilku czynności w tym samym czasie, bezbłędność
oraz obcowanie ze śmiercią i cierpieniem;
▪▪ narzucone tempo pracy, sztywne jej godziny oraz praca pod
presja czasu;
▪▪ interakcja z innymi ludźmi, rywalizacja, konieczność
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kompromisów, udzielania pomocy, a także brak wsparcia ze
strony przełożonych;
▪▪ niski prestiż zawodowy i wynagrodzenia, ryzyko utraty
zdrowia, ograniczona możliwość awansu oraz rozwoju
zawodowego;
▪▪ dyspozycyjność, nieobecność w domu, praca zmianowa
i w porze nocnej;
▪▪ hałas, nieodpowiednia temperatura, kontakt z wydzielinami
i wydalinami oraz niedoposażenie stanowiska pracy.
Wymienione powyżej czynniki mają istotny wpływ na odczucia pielęgniarki związane ze stresem zawodowym. Wykonywana
praca oraz towarzyszące jej warunki zatrudnienia determinują
stan zdrowia. Ciągłe napięcie, niepokój, niepewność i zagrożenia
mogą prowadzić do wzrostu ryzyka chorób psychosomatycznych.
Przedłużające się stany stresu mogą prowadzić, w sposób pośredni
i bezpośredni, do różnego typu zaburzeń. Zmiany pośrednie
uwidaczniają się poprzez zachowania niekorzystne dla zdrowia
dotyczące palenia papierosów, picia alkoholu, używania leków
psychotropowych lub środków narkotycznych. Zmiany bezpośrednie dotyczą procesów fizjologicznych, które zachodzą w organizmie jednostki w ramach odpowiedzi na bodźce odbierane
w kategorii stresorów. Zmiany w sferze emocjonalno–poznawczej
dotyczą lęku przed niepowodzeniem, irytacji, obniżenia samopoczucia, depresji, osłabienia kontroli emocji i zainteresowań,
niezadowolenia z siebie i skłonności do hipochondrii, poczucia
bezradności, zmęczenia i przemęczenia oraz osłabienia krytycyzmu, które z kolei są obrazem wypalenia zawodowego. Wśród
zmian w zachowaniu istotnych dla pracy należy wyróżnić obniżenie jej wydajności, podatność na wypadki, wzrost skłonności
do agresji i przemocy, absencji chorobowej, liczby popełnianych
błędów, nasilenie postaw cynicznych, odmowę pełnienia obowiązków, ignorowanie informacji oraz nasilający się brak zdol-

Wypalenie zawodowe jest zauważalne szczególnie u ludzi
młodych, którzy przystępują do pracy z wysokimi i idealistycznymi oczekiwaniami dotyczącymi roli, jaką powinna spełniać
praca i oni sami. Jest niezgodnością pomiędzy osobą a środowiskiem pracy, które przejawia się w zbyt dużym obciążeniu pracą,
a także brakiem kontroli i współdecydowania, niedostatecznym
wynagrodzeniem, odczuciem braku sprawiedliwości oraz konfliktem wartości.
Wypalenie zawodowe jest jednym z poważnych problemów zarówno dla pracownika dotkniętego tym problemem, jak

Zestresowana pielęgniarka jest roztargniona, pogarszają się jej stosunki ze współpracownikami, satysfakcja
z wykonywanej pracy ulega obniżeniu, a przede wszystkim obniżeniu ulega poziom jej usług,
co ma bezpośrednie przełożenie na zdrowie pacjentów
ności organizowania i planowania. Zestresowana pielęgniarka
jest roztargniona, pogarszają się jej stosunki ze współpracownikami, satysfakcja z wykonywanej pracy ulega obniżeniu, a przede
wszystkim obniżeniu ulega poziom jej usług, co ma bezpośrednie
przełożenie na zdrowie pacjentów.
Szczególnym przejawem przedłużającego się stresu w pracy
pielęgniarki jest wypalenie zawodowe. Skutkuje ono mniejszą
energią, małym zainteresowaniem pracą, wyczerpaniem emocjonalnym, apatią, poirytowaniem, znudzeniem, a nawet depresją.
W rezultacie obniżeniu ulega jakość pracy, a sami pracownicy
stają się sztywni w przestrzeganiu przepisów i procedur.
Na wypalenie zawodowe składają się 3 czynniki:
▪▪ wyczerpanie emocjonalne spowodowane obciążeniem
emocjonalnym związanym z pracą, oznaczające poczucie
odpływu sił i pustki wywołane nadmiernymi wymaganiami
emocjonalnymi. Powodem często jest przeciążenie pracą
bądź nierealistycznie wysokimi wymaganiami;
▪▪ depersonalizacja objawiająca się bezdusznością, cynizmem,
dystansowaniem się do wielu spraw, ignorowaniem problemów oraz potrzeb innych ludzi;
▪▪ obniżenie poczucia własnych dokonań, charakteryzujące się
przekonaniem, że to, co się robi jest nieefektywne, a sam pracownik nie odczuwa predyspozycji do pełnienia swoich ról
zawodowych.
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i przedsiębiorstwa, które oczekuje pracy na najwyższym poziomie. Odbiera ono ludziom entuzjazm, w miejsce którego pojawia się drażliwość, gniew, obojętność, cynizm oraz desperacja
i apatia. Jego efektem jest spadek wydajności pracy oraz jakości
wykonywanych usług.
Inna konsekwencją stresu występującego w pracy może
być pracoholizm. Jest on uzależnieniem od pracy powiązanym
z niepokojem i poczuciem niepewności. Pracoholicy są zaangażowani w pracę, która nie przynosi im satysfakcji. Działają na
najwyższych obrotach pod wewnętrznym przymusem wywiązania się z obowiązków mając jednocześnie obawę przed stratą
pracy lub brakiem docenienia swoich wysiłków przez przełożonych. W sytuacji długotrwałego napięcia i znacznego obciążenia
pojawiają się oznaki wypalenia i nerwowości. Pracownik staje się
zestresowany i pozbawiony sił, co powoduje, że nie stanowi on
oczekiwanej wartości dla pracodawcy, który w rezultacie dąży
do pozbycia się go.
Stres doświadczany przez pracowników odbija się na funkcjonowaniu całego zakładu pracy, czego przejawem jest zwiększona
absencja, wyższa fluktuacja, wzrost wypadkowości i kosztów
związanych ze zwiększoną zachorowalnością, zmniejszona
produktywność, wysoki poziom niezadowolenia pracowników
oraz wadliwy proces podejmowania decyzji. Są to elementy,
które nabierają szczególnego znaczenia w pracy pielęgniarskiej,

gdzie występuje bezpośredni kontakt z osobami cierpiącymi.
W związku z tym powinno się ograniczać, a najlepiej niwelować
występowanie tego zjawiska. Dlatego należy podejmować realne
i możliwe do spełnienia działania profilaktyczne wykorzystujące
potencjał oraz możliwości każdej osoby do budowania efektywnego stylu przeciwdziałania stresowi zawodowemu.
Literatura podaje trzy etapy prewencyjnego zarządzania stresem. Prewencja pierwszego stopnia skierowana jest na usuwanie
potencjalnych przyczyn stresu, drugiego stopnia koncentruje
się na modyfikacji reakcji pracownika na sytuacje stresogenne,
a trzeciego ma za zadanie obniżyć negatywne skutki stresu, które
pojawiły się na skutek nieskutecznej kontroli na pierwszych
dwóch etapach.
Zarządzanie stresem realizowane jest przez programy zarządzania stresem, które ukierunkowane są na jednostkę i organizację, powinny one być wynikiem szczegółowej analizy aktualnej
sytuacji przedsiębiorstwa. Strategie ukierunkowane na jednostkę
zawierają strategie związane z czynnikami psychologicznymi,
fizjologicznymi, ze zmianą zachowań oraz zmianą środowiska
pracy jednostki. Zalicza się tu min. realistyczną ocenę własnych
możliwości, programy dotyczące diety, ograniczenie zachowań

i reagowania na potencjalne jego źródła, zmienić własne środowisko pracy (czas, ilość, sposób pracy, stosunki społeczne) oraz styl
życia. Duże znaczenie dla ochrony przed stresem zawodowym ma
nadawanie sensu swojej pracy oraz ciągłe podnoszenie kwalifikacji. Do strategii zapobiegania stresowi zawodowemu zalicza się
także rozwijanie samoświadomości i inteligencji emocjonalnej,
a także asertywności, empatii, wrażliwości i umiejętności współodczuwania, oddzielenie czasu poświęconego na sprawy zawodowe
od prywatnego, rozwój kompetencji zawodowych, poszukiwanie
innych obszarów aktywności, unikanie strategii niekonstruktywnych
(alkohol, narkotyki, leki, separowanie się, depersonalizacja, uległość,
agresja) oraz myślenia w kategoriach skrajności.
W interesie pracodawców leży zapobieganie pojawianiu
się zjawiska stresu. Dlatego powinni oni powierzać swoim pracownikom zadania adekwatne do ich możliwości i kompetencji,
udzielać obiektywnej i konstruktywnej oceny dotyczącej pracy
zatrudnionych, stwarzać możliwości rozwijania się oraz proponować adekwatne do wysiłku wynagrodzenie i kulturę organizacyjną, w której cenione są pozytywne relacje interpersonalne.
Sposoby zarządzania stresem powinno się dostosowywać do

Duże znaczenie dla ochrony przed stresem zawodowym ma nadawanie sensu swojej pracy oraz ciągłe
podnoszenie kwalifikacji.

charakterystycznych dla wzoru zachowania A oraz przeniesienie
pracowników do innego miejsca pracy. Strategie ukierunkowane
na organizację dotyczą zmiany charakterystyki organizacji, ról
oraz zadań. Dotyczą min. zmiany systemu nagradzania, zmniejszenia przeciążenia pracą oraz projektowanie zadań zgodnie
z preferencjami pracownika.
W ramach przeciwdziałania stresowi obowiązki należy tak
organizować, aby przeciwdziałać ich równoczesnemu wykonywaniu. Trzeba także wyznaczyć przerwy w pracy, czas na odpoczynek, dokonać niezbędnych zmian w komunikacji w pracy,
budować asertywną postawę w relacji ze współpracownikami
i przełożonymi, komunikatywne wyrażanie siebie, a także określić
swoje granice, przekonania, potrzeby i nauczyć się bronić własnego stanowiska. Każdy pracownik powinien codziennie doprowadzać do takiej sytuacji, w której stawiane mu wymagania będą
równoważne z jego możliwościom. W celu zwiększenia własnej
odporności na stres należy modyfikować sposób spostrzegania

wielkości, złożoności, dostępności zasobów oraz występujących
stresorów. Problem powinien być w miarę możliwości wcześnie
zdiagnozowany, zidentyfikowany, a następnie powinno podjąć
się zindywidualizowaną interwencję, ocenić podjęte działania
i dokonać ich ewentualnych korekt.
Praca w zawodzie pielęgniarki jest stresująca. Jej specyfika
wynika z konieczności utrzymania nieustannej uwagi i podejmowania szybkich decyzji, co wpływa na zdrowie i życie pacjenta.
Dlatego przed przedstawicielami tego zawodu stawiane są wysokie wymagania. Oczekuje się od nich szczególnych predyspozycji,
wysokich umiejętności oraz wiedzy. Praca w takich warunkach
stwarza problemy zawodowe, które nawarstwiając się mogą prowadzić do powstania stresu. Jego pierwsze objawy powinny być
sygnałem do wprowadzenia zmian. Należy dążyć do ograniczenia, a najlepiej wyeliminowania sytuacji, które doprowadzają do
powstania stresu i jego konsekwencji, aby tym samym przeciwdziałać pojawieniu się zjawiska wypalenia zawodowego.
Przełożeniu powinni wspierać personel poprzez poprawę
sytuacji powodujących pojawianie się stresu, przeciwdziałanie
pojawiającego się poczucia bezradności oraz symptomów wypalenia zawodowego, motywując do wysiłku w przezwyciężeniu
istniejących problemów. Stwarzanie wspierającej i pozytywnej
atmosfery w pracy, umożliwienie poszerzania wiedzy personelu,
wprowadzenie systemu sprawiedliwego wynagradzania za wykonaną pracę, poprawa przepływu informacji dotyczącej podziału
ról oraz umożliwienie uczestnictwa w podejmowaniu decyzji
dotyczących organizacji pracy poprawi jej komfort i wpłynie na
jej efekty. Jednocześnie pracownicy powinni zadbać o stworzenie
swojego własnego sposobu zapobiegania stresowi. W tym celu
należy pracować nad zmianą negatywnego podejścia do otoczenia, zrezygnować z dysfunkcyjnego stylu życia i organizować
swoje działania w taki sposób, by zapobiegać wykonywaniu kilku
działań jednocześnie.
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Wybitni chirurdzy
OSKAR PELZER

I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Ordynator: dr n. med. Kazimierz Pichlak

Mikito Takayasu
(1860–1938)

Alexander Tietze
(1864–1927)

lexander Tietze urodził się w Liebenau, obecnie
Lubrza 6 lutego 1864 roku. Studiował medycynę
na Uniwersytecie we Wrocławiu, którą ukończył w 1887
roku. Rok później rozpoczął pracę jako asystent profesora
Hermanna Fischera, następnie profesora Jana Mikulicza –
Radeckiego w Klinice Chirurgicznej we Wrocławiu. W 1894
roku przedstawił rozprawę habilitacyjną pt.: Klinische und
expermentelle Beiträge zur Lehre von Darmincarceration.
W roku 1912 wraz z profesorem Otfriedem Foersterem
w Szpitalu Żydowskim dokonał przecięcia tylnych korzeni
rdzenia kręgowego u chorego z porażeniem spastycznym,
którą dziś nazywamy operacją Foerstera. Opisał również
zespół objawów zapalenia stawów żebrowo–mostkowych
nazywany jako zespół Tietzego. Dwa lata później został
ordynatorem szpitala Wszystkich Świętych (Allerheiligen–
Hospital ). W latach 1914–1920 był również radnym miasta
Wrocławia. Zmarł na grypę 19 marca 1927 roku.
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ikito Takayasu urodził się 4 września 1860 roku
w prefekturze Saga w Japonii. Ukończył medycynę
na Tokijskim Uniwersytecie Cesarskim w 1887 roku. Rok
później wykładał jako docent na fakultecie medycznym
państwowej Czwartej Szkoły Wyższej w Kanazawie, gdzie
również został w 1984 roku dyrektorem przynależącego
do niej szpitala. Następnie studiował za granicą najpierw
w Londynie, a później we Wrocławiu. W 1897 roku zdał
egzamin państwowy i od stycznia 1898 rozpoczął pracę
jako wolontariusz we Wrocławskiej Klinice Chirurgicznej
pod kierunkiem profesora Jana Mikulicza–Radeckiego.
W tym samym roku również uzyskał stopień doktora za
pracę na temat chirurgii trzustki. Po powrocie do Japonii
otrzymał katedrę na Uniwersytecie Kanazawa. Takayasu
znany jest przede wszystkim z opisanej przez siebie choroby, którą dziś nazywamy zapaleniem tętnic Takayasu.
Pracę swoją przedstawił w 1908 roku na 12 zjeździe
Japońskiego Towarzystwa Okulistycznego (Japanese
Ophthalmology Society). Zmarł w mieście Beppu na
wyspie Kiusiu w listopadzie 1938 roku
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Piramida stosowania rękawiczek ochronnych WHO
– polska perspektywa; kilka uwag i refleksji o groźnych infekcjach
dr BEATA OCHOCKA

Konsultant krajowy w dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego

Motto:

„Potrzeba bezpieczeństwa jest bardziej podstawowa
niż potrzeba kochania i bycia kochanym”
Dr Abraham Maslow, twórca psychologii humanistycznej „Jak to robisz – ?”
o roku na świecie z powodu chorób zakaźnych umiera
wiele milionów ludzi. Najgroźniejszymi (6 mln zgonów/
rok) zabójcami są: HIV, prątek gruźlicy i pierwotniak
Plasmodium – wywołujący malarię. Biegunki uśmiercają niemal
2 mln ludzi, a bakteria Streptococcus pneumoniae ponad 3 mln,
w tym aż milion dzieci. Ten smutny obraz, pomimo wieloletnich
szczepień wzw B, pogarsza sytuacja następstw zakażeń HBV
i HCV. Co roku swoje śmiertelne żniwo zbiera grypa: z 1,5
mld chorujących notujemy do miliona zgonów. Nadal giniemy
z powodu błonicy, tężca i krztuśca. Nie powiodły się założenia ONZ uzyskania wysokiego odsetka szczepień przeciwko
zakażeniom pneumokokowym, meningokokowym, grypie,
krztuścowi i HPV. Zakażenia szpitalne, HAI – wielki problem
światowego zdrowia publicznego od wielu dziesiątków lat, coraz
bardziej przerażający człowieka XXI wieku. Każdego dnia około
1,4 mln osób na świecie (5–15% hospitalizowanych) zmaga się
z zakażeniem, u jednego pacjenta może wystąpić kilka postaci
klinicznych HAI. Zakażenia szpitalne generują poważne stany
chorobowe, zgony, niepotrzebne koszty i ludzkie cierpienia.
WHO ocenia, iż w skali jednego roku zakażenia szpitalne
pochłaniają 80 miliardów dolarów.
W Polsce zakażenia związane z opieką mogą dotyczyć około
700 tysięcy pacjentów rocznie, tj. 8–10% tej populacji. Niestety,
pomimo postępu w podejściu do tego problemu i widocznej

C

poprawy jakości systemów kontroli zakażeń – rozmiaru tego
wysoce szkodliwego zjawiska nie znamy. Nie milowy, ale duży
krok w kontroli zakażeń został w ostatnich kilkunastu latach
w Polsce zrobiony, ale… To „ale” mówi, że wymierne dane epidemiologiczne obrazujące sytuację nie są jeszcze możliwe do
uzyskania w wielu szpitalach, a co za tym idzie w regionach i na
poziomie krajowym. Nie wdrożyliśmy jeszcze ogólnopolskich,
wystandaryzowanych i uznawanych na świecie narzędzi i programów badawczych. W Polsce prawdziwy odsetek zakażeń

Zakażenia szpitalne generują poważne stany chorobowe, zgony, niepotrzebne koszty i ludzkie cierpienia.
WHO ocenia, iż w skali jednego roku zakażenia
szpitalne pochłaniają 80 miliardów dolarów.
szpitalnych i związane z tym koszty nie są znane; tym bardziej
cieszą wyniki działania i bardzo przydatne w codziennej pracy
infekcjologa szpitalnego efekty prac badawczych ekspertów
Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków. Doceniam
szczególnie Ogólnoeuropejskie Badanie Występowania Zakażeń
Związanych z Opieką Zdrowotną (PPS HAI & AU). W 2014 r.
zarejestrowano 1436 przypadków zakażeń, natomiast w 2015
r. – 1765. chorobowość HAI wyniosła odpowiednio 6,4%
7

i 5,6%. W 2016 roku wzięło w nim udział 170 szpitali „fotografujących” 1 dzień HAI i stosowania antybiotyków w Polsce.
Patogeny! Podstępne, władcze, zdradzieckie, niepokonane,
oporne, przebiegłe… Jakże dużo możemy tutaj użyć negatywnych określeń. Nawet dzisiejszego poranka przy pracy nad
artykułem dla Państwa poczytnego pisma – poranne media
sensacyjnie doniosły, iż awarię jednego z najbardziej zaawansowanych technologicznie telefonów komórkowych spowodo-

Rękawice medyczne zapobiegają ryzyku przeniesienia czynników biologicznych za pośrednictwem rąk,
ale przede wszystkim w ogromnym stopniu obniżają
ryzyko zakażeń pracowniczych.
wały…– nie kto inny tylko bakterie, które na etapie „sterylnej”!
produkcji dostały się do ich wnętrza czyniąc duże szkody. A co
takiego w zakresie epidemiologicznej materii usłyszał Polak
w ubiegłym roku? Miedzy innymi to: „gangrena powoduje
zakażenia i śmierć pacjentów operowanych w renomowanym
szpitalu”, „pojawiła się śmiertelna i superoporna na antybiotyki
bakteria NDM rozprzestrzeniając się zuchwale w wielu szpitalach”, „w 82 szpitalach szykujących się do akredytacji tylko 66%
lekarzy i 82% pielęgniarek oddziałów zabiegowych przestrzega
zasad higieny rąk”….. I w związku z tymi doniesieniami nie
dziwi go, że co roku do rzecznika praw pacjenta napływa coraz
więcej skarg dotyczących zakażeń szpitalnych, będąc odbiciem
coraz lepszej świadomości społecznej.
RĘCE MEDYKA, PIRAMIDA STOSOWANIA RĘKAWICZEK
OCHRONNYCH WG PROPOZYCJI WHO
Transmisja patogenów za pośrednictwem skontaminowanych rąk personelu medycznego jest podstawową
przyczyną HAI. Także personel może nabyć zakażenie szpitalne. Wg ekspertów Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek
Epidemiologicznych mapa drogowa tej niebezpiecznej sytuacji
przedstawia się następująco: – Obecność drobnoustrojów na
skórze pacjenta i powierzchniach w bezpośrednim otoczeniu
pacjenta; – Następnie drobnoustroje zostają przeniesione na
ręce pracownika opieki zdrowotnej; – Drobnoustrojom udaje się
przetrwać na rękach personelu medycznego przez kilka minut;
– Pominięcie higieny rąk lub niewystarczające mycie i dezynfekcja sprawia, że ręce personelu pozostają skażone; – Skażone
ręce przenoszą drobnoustroje na innego pacjenta lub przedmiot,
z którym kolejny pacjent wejdzie w kontakt. W mojej opinii,
proponowane pracownikom medycznym jako antidotum na
to ryzyko, strategie WHO wspierane i aprobowane przez CDC
i ECDC, higieny rąk pn. „Hand hygiene in Heath Care” są proste.
W wielu krajach strategie te napotykają jednak nieoczywiste
często dla ich autorów przeszkody w postaci: złej organizacji
systemu ochrony zdrowia, jego niedofinansowania, braku kadr
medycznych, opóźnienia nowoczesnego rozwoju w szerokim
tego słowa znaczeniu. Strategie higieny rąk nie zadziałają właściwie, jeśli nie będą przestrzegane w każdym szczególe i przez
wszystkich pracowników. Oczywiście niezbędne są do tego
celu środki i wyroby medyczne oraz liderzy szkoleń. Aktualne
wytyczne WHO pochodzą z maja 2009 roku, z rewizją dokonaną w roku 2012. Ten najbardziej fachowy przewodnik higieny
rąk został oparty na dowodach naukowych i opiniach ponad
100 najlepszych ekspertów. Aby dobrze opiekować się chorym
i zadbać o swoje bezpieczeństwo personel medyczny musi z szerokiego panelu zasad higieny rąk i prewencji zakażeń szpital8

nych bezwzględnie stosować między innymi następujące zasady:
pracować w odzieży z krótkim rękawem (są pewne epidemiologiczne wyjątki), pracować bez biżuterii, przestrzegać higieny
paznokci i skóry rąk oraz zapobiegać jej uszkodzeniom. Higiena
rąk musi być przeprowadzana w miejscu opieki, a wszelkie niezbędne środki i produkty muszą być w tym miejscu dostępne,
można powiedzieć na przysłowiowe „wyciągnięcie ręki”. Oprócz
stref sanitarnych i obszarów ryzyka epidemiologicznego sprzyjającego powstawaniu zakażeń wyróżniamy także: strefę pacjenta,
strefę pracownika i tzw. punkt opieki. Jeśli wskazane jest użycie
rękawiczek ochronnych, muszą być one założone bezpośrednio
przed daną procedurą, a mycie higieniczne lub wtarcie środka
alkoholowego musi być wykonane natychmiast po ich bezpiecznym zdjęciu. Bardzo interesujące okazały się badania przeprowadzone w 4 amerykańskich szpitalach w 2015 roku na grupie
435 pracowników ukazując nam niestety nasze kolejne zawodowe niebezpieczeństwo. Okazało się, że podczas zdejmowania rękawiczek ochronnych, aż w 52,9% przypadków doszło do
niebezpiecznego zanieczyszczenia skóry i odzieży uczestniczącego w badaniu personelu! Pamiętajmy – rękawiczki ochronne
zapobiegają ryzyku przeniesienia czynników biologicznych
za pośrednictwem rąk, ale przede wszystkim w ogromnym

stopniu obniżają (np. przy zakłuciu zatrzymują mechanicznie
i nie pozwalają przedostać się do organizmu pracownika ok.
50% materiału biologicznego) ryzyko zakażeń pracowniczych.
Rękawiczki są jednym z najlepszych i zasłużonych dla zdrowia personelu medycznego Środków Ochrony Indywidualnej,
posiadają bogatą historie ich wynalezienia, zmian i nowinek
technologicznych. Niesterylne rękawiczki ochronne należy
posiadać jako ochronę podczas wykonywania czynności związanych z opieką nad pacjentem związanych z narażeniem na
materiał potencjalnie zakaźny. Praca w rękawiczkach ochronnych wymaga zrozumienia wielu zasad pracy i musi być stale
monitorowana i oceniana. Nadal uważam, że jest tutaj jeszcze
wiele do poprawienia.
UWAGA: Rozpowszechniana od pewnego czasu w polskich
podmiotach „Piramida WHO pomagająca podejmować decyzje kiedy należy nosić (lub nie) rękawiczki ochronne” w pozycji „RĘKAWICE NIE SĄ WYMAGANE – BEZPOŚREDNI
KONTAKT Z PACJENTEM wymienia: „ wykonanie iniekcji
podskórnych i domięśniowych”.

KOMENTARZ: W mojej opinii wymogi sanitarne wynikające z zapisów ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi, wymagają w sytuacjach podczas
których dochodzi do naruszenia ciągłości skóry najwyższej

ostrożności i zastosowania maksymalnych środków ostrożności.
Uważam, iż przepisy polskiego prawa, doświadczenia praktyków, sprawdzone zasady epidemiologiczne (zawsze wyprzedzać
ryzyko, dodać margines bezpieczeństwa, nigdy nie wiadomo
jaka spotka nas sytuacja np. przy ekspozycji zawodowej, etc.)
wskazują na konieczność założenia przez pracownika rękawiczek ochronnych podczas wszystkich rodzajów iniekcji.
W związku z tym zalecam, aby omawianą Piramidę, która swej
ogólnej wymowie jest bardzo ciekawym i przydatnym materiałem szkoleniowym i poglądowym, wykorzystywać (szczególnie
przez osoby wydające decyzje zarządcze – kierownicy podmiotów, kadra menedżerska, epidemiolodzy szpitalni) w sposób
zgodny z polskimi przepisami. Bez komentarza i korekty tego
fragmentu Piramidy – wdrożenie do praktyki może być źródłem nieporozumień, konfliktów bądź niepotrzebnych negatywnych sytuacji prawnych np. podczas kontroli. Ponadto
uważam, że lokalne dokumenty związane z higieną rąk (instrukcje, procedury, pisemne zalecenia, etc.) można skonsultować

Nigdy nie wiadomo jaka spotka nas sytuacja
np. przy ekspozycji zawodowej.
z odpowiednim pracownikiem właściwej stacji sanitarno–
epidemiologicznej. Polecam taką współpracę. W Piramidzie
WHO moje wątpliwości budzi niezalecanie użycia rękawiczek podczas usuwania i wymiany pościeli pacjenta. W mojej
opinii z bielizną tzw. „brudną” pracownik powinien pracować
w rękawiczkach. Reasumując, najistotniejsze jest wypracowanie w świadomości pracowników znajomości i stosowania
kryterium, że wszędzie tam gdzie istnieje potencjalnie ryzyko
kontaktu z materiałem biologicznym musimy zastosować ŚOI
w postaci rękawiczek ochronnych! Drugim takim wskazaniem jest izolacja kontaktowa. Jakich rękawiczek ? Omawiana
Piramida, zeszyt naukowy PSPE i wiele innych źródeł opisują
wskazania do stosowania poszczególnych rodzajów rękawiczek
ochronnych. Pragnę podkreślić, że w swej praktyce epidemiologa klinicznego i konsultanta krajowego obserwuję zjawisko
nadużywania stosowania rękawiczek. Przykładem racjonalnego

podejścia w tej materii będzie zapis w Piramidzie „ manipulacje
przy obwodowych liniach naczyniowych bez kontaktu z krwią”.
Proszę go przeanalizować. W tej konkretnej sytuacji wystarczy
bowiem zdezynfekować ręce zgodnie z zasadą 5 momentów
WHO, zalecaną normą techniką oraz wskazaniami producenta
środka. Podsumujmy najważniejsze podstawy prawidłowego
i uzyskania optymalnej dla nas i pacjentów pracyw zakresie
przestrzegania zasad higieny rąk: zmiana systemu, ustawiczne
szkolenia, ocena programu higieny rąk i wdrożonych zaleceń
oraz przekazywanie personelowi i kierownictwu ich wyników,
materiały i środki przypominające treści zaleceń WHO i klamra
spinająca to wszystko, czyli przyjazny klimat i przyjazne kierownictwo danej placówki.
RĘCE MEDYKA, REFLEKSJE NA ZAKOŃCZENIE
Gdyby przyjąć regułę WHO, to dzięki poprawie dyscypliny
higieny rąk, zamiast szacowanej liczby 700 tysięcy zakażeń,
moglibyśmy mówić, że problem ten dotyka „tylko” 350 tysięcy
polskich pacjentów. Połowa! Ile cierpień, kosztów, kłopotów,
stresu mniej….Marzenia?, odpowiem – róbmy swoje, lepiej,
z każdą chwilą, każdym dniem. Najważniejsza jest zmiana na
lepsze, zmiana naszych horyzontów myślenia, poszerzenia
tych horyzontów. Kto z nas chce szkodzić swoim pacjentom?,
mówiąc językiem sportowym „gramy do jednej bramki”. Ja
to widzę na co dzień w szpitalu w którym pracuję, widzę to
i wiem, że tak jest również w szpitalach, które odwiedzam, czy
to w ramach zadań Konsultanta, ale także w trakcie wielu innych
epidemiologicznych wydarzeń, typowych jak i nietypowych np.
spotkań z fanami mycia rąk w klubach zainteresowań, aresztach,
przedszkolach i tysiącach takich miejsc. Uważam, iż oczekiwana w tym obszarze przez wiele osób zmiana nie będzie jeszcze wyrażona taką jak w Niemczech, Francji, Hiszpanii liczbą
szpitali biorących udział w światowym programie „Clean care
is safer care” (polska nazwa programu wdrożonego w 2013
r. – „Higiena rąk to bezpieczna opieka”). Niech Polak odwiedzający członka rodziny czy znajomego w szpitalu zderzy się
dosłownie i w przenośni z widokiem środków dezynfekcyjnych
wchodząc do szpitala, oddziału, w sali, z widokiem personelu
prawidłowo korzystającego z tych preparatów, ale i z widokiem
nowoczesnych pojemników na rękawiczki ochronne. Niech to
będzie widok personelu właściwie pracującego w rękawiczkach
ochronnych w nowoczesnych i zadbanych oddziałach, gdzie
personel utrzymujący czystość ma nie tylko czym pracować, ale
przede wszystkim ma pod dostatkiem wszystkiego czego potrzebuje w tej pracy (łącznie z nowoczesnymi technologiami!). Tego
sobie życzmy, bo jesteśmy nie tylko tzw. „dostawcami” usług
zdrowotnych, ale i my w sytuacjach życiowych znajdujemy się
w roli pacjentów, a wtedy nasze uśmiechy i zadowolenie bierze
się z tego, że osobiście odczuwamy zmiany na lepsze. Ale póki
co życzmy sobie wszystkiego najlepszego!
Piśmiennictwo:
▪▪ Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych z 5.12.2008r.
▪▪ Hand hygiene in Heath Care, Genewa 2009
▪▪ Mączyńska A. Materiały szkolenie „Higiena rąk w placówkach medycznych na podstawie rekomendacji Światowej Organizacji Zdrowia”; piramida WHO pomagająca podejmować decyzje kiedy należy nosić (lub nie) rękawiczki, WHO,
Genewa 2010
▪▪ Higiena rąk w placówkach ochrony zdrowia Zeszyt XIII
PSPE, Katowice 2014
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Zdarzenia niepożądane w systemie opieki zdrowotnej
CZYNNIKI ERGONOMICZNE
JANUSZ POKORSKI, JOANNA POKORSKA

Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Komitet Ergonomii Polskiej Akademii Nauk

Materiał przygotowany i przedstawiony na XIV Ogólnopolskim Sympozjum
„BLOK OPERACYJNY – ORGANIZACJA I FUNKCJONOWANIE”, które odbyło się Ożarowie Mazowieckim
w dniach 6–7 czerwca 2013 roku.
darzenie niepożądane to szkoda na życiu lub zdrowiu
pacjenta spowodowana w trakcie lub w wyniku działań
medycznych, nie związana z naturalnym procesem choroby lub
stanem zdrowia (Joint Commission on Acreditation of Health
Care Organizations, cyt. za Kutryba, Kutaj–Wąsikowska 2003).
Przyczyny zdarzeń niepożądanych:
▪▪ Nietypowa reakcja na działania medyczne
▪▪ Skutki uboczne przewidywalne działań medycznych
▪▪ Zachowania pacjenta nie związane ze schorzeniem podstawowym
▪▪ Warunki środowiska w obiektach służby zdrowia (materialne i psycho–społeczne)
▪▪ Sytuacje nadzwyczajne
▪▪ Działania osób trzecich
▪▪ Klasyczne błędy profesjonalistów (brak wiedzy, umiejętności, należytej dbałości)
▪▪ Ergonomiczna niedoskonałość systemu
Skala problemu.Według raportu amerykańskiego Instytutu
Medycyny „To Err is Human” (Mylić się jest rzeczą ludzką, 1999)
możliwe jest zaistnienie rocznie w USA od 44 do 98 tysięcy
medycznych zdarzeń niepożądanych ze skutkiem śmiertelnym
spowodowanych błędami medycznymi, którym można by
zapobiec. Według WHO zdarzenia niepożądane dotyczą 10%
pacjentów hospitalizowanych.

Z

10

Poziom niezawodności i bezpieczeństwa w działaniach
medycznych jest o kilka rzędów wielkości niższy niż w lotnictwie i badaniach kosmicznych. W dziedzinach tych wysoki
poziom niezawodności jest miedzy innymi wynikiem zastosowania: – zasad i strategii wypracowanych przez ergonomię –
identyfikacji słabych punktów systemów w wyniku zastosowania
nierepresyjnych zasad zgłaszania popełnionych błędów, również
tych niezrealizowanych w postaci zdarzeń niepożądanych.
Poprawa w tym zakresie wymaga dogłębnej analizy przyczyn
zdarzeń niepożądanych – zaistniałych i potencjalnych („near
misses”) z użyciem strategii wypracowanych w lotnictwie.

Zdarzenia niepożądane mają zwykle kilka przyczyn (niekorzystna konfiguracja dziurek), np.:
1. nieprawidłowa konstrukcja urządzenia, mylące opakowania (błąd ukryty)
2. nowy pracownik nie znający tego urządzenia
3. sytuacja nagła, pospiech
4. konflikt w zespole
5. pora nocna
Dysocjacja błędu medycznego. Tradycyjne przypisywanie całej winy za medyczne zdarzenia niepożądane ostatniemu
ogniwu łańcucha przyczynowo–skutkowego, tj. lekarzowi lub
pielęgniarce jest anachronizmem. Na obecnym etapie rozwoju
medycyny i technologii medycznych można mówić o „dysocjacji” błędu medycznego. Zdarzenia niepożądane mają zwykle
wiele przyczyn (błędów ukrytych, latent errors), które w niesprzyjających okolicznościach „wymuszają” na lekarzu /pielęgniarce popełnienie „błędu” jawnego (active error), który
zwykle nie ma nic wspólnego z błędem wynikającym z braku
wiedzy, umiejętności czy należytej dbałości, tj. błędem medycznym w ujęciu tradycyjnym.
Błąd jawny i błąd ukryty. Błąd jawny (active error) to
zauważalny powód wystąpienia zdarzenia niepożądanego –
dotyczy zwykle lekarza lub pielęgniarki. Błąd ukryty (latent
error) to ukryta w systemie opieki zdrowotnej potencjalna przyczyna zdarzenia niepożądanego.
Ukaranie „sprawcy” błędu jawnego (zwykle lekarza lub pielęgniarki) nie usuwa błędów ukrytych, które nadal pozostają
w systemie. Błędy ukryte wynikają zwykle z ergonomicznej
niedoskonałości elementów systemu. Np. w przypadku omyłkowego podania niewłaściwego leku „sprawca” przyznaje się do
winy, zostaje ukarany – nikt zwykle nie zastanawia się, dlaczego
tak się stało. Nie poszukuje się błędów ukrytych (np. podobieństwo opakowań, nazw leków; duże lego firmy a istotne informacje
napisane nieczytelnymi małymi literami). Błędy ukryte w takiej
sytuacji pozostają w systemie i „czekają” na następną okazję by
zrealizować się w postaci kolejnego zdarzenia niepożądanego.

Dysocjacja błędu medycznego. Tradycyjnie winę za zdarzenie
niepożądane przypisuje się ostatniemu ogniwu łańcucha przyczynowo–skutkowego, tj. wykonawcy działań medycznych.
Popełnienie przez nich błędu jawnego jest zwykle wymuszone
błędami ukrytymi powstałymi na wszystkich etapach, często
poza systemem opieki zdrowotnej
Błąd medyczny uwarunkowany czynnikami ergonomicznymi – autorzy wprowadzają to pojęcie ze względów
pragmatycznych dla podkreślenia, że „korzenie” zdarzenia niepożądanego mogą tkwić nawet daleko (w czasie i przestrzeni)
od miejsca zdarzenia nawet poza systemem opieki zdrowotnej.
Błąd medyczny uwarunkowany czynnikami ergonomicznymi jest to przesłanka do zaistnienia zdarzenia niepożądanego

w systemie opieki zdrowotnej wynikająca z niedoskonałości
ergonomicznej jakiegokolwiek ogniwa systemu. (Pokorski 2008)

Tradycyjne podejście: bezpieczeństwo pacjenta operowanego zależy od umiejętności chirurga i czynników ryzyka
pacjenta

Systemowe podejście do bezpieczeństwa pacjenta podkreśla
znaczenie wszystkich czynników systemu, w tym ergonomicznej
jakości urządzeń i pracy zespołowej. (Carayon i in. 2006)
Tak rozumiany błąd może powstać nawet daleko od miejsca
tragicznego zdarzenia. Zaprojektowane niezgodnie z zasadami
ergonomii opakowanie leków, aparatura, program komputerowy, sprzęt medyczny, interfejsy urządzeń, podobieństwo
nazw – wymuszają powstanie błędu podczas rozdawania leków,
znieczulenia ogólnego czy wymagających szybkiego reagowa-

W przypadku omyłkowego podania niewłaściwego
leku „sprawca” przyznaje się do winy, zostaje ukarany
– nikt zwykle nie zastanawia się,
dlaczego tak się stało.
nia działań w medycynie intensywnej. Do tragedii medycznej
prowadzić może nawet rozmaitość układów przycisków sterujących przenośnych słuchawek telefonicznych – uniemożliwiająca
komunikację osobie nie znającej systemu używanego w danej
jednostce.
Niedoskonałość ergonomiczna (złe, niezgodne z zasadami
ergonomii zaprojektowanie) nie jest tożsama ze złym stanem
technicznym (uszkodzenie, zużycie itd.). Urządzenie w pełni
sprawne technicznie może być negatywnie ocenione z punktu
widzenia ergonomii, czy jakości użytkowej (usability).
Niesprawnością techniczną zajmuje się BHP nie wnikając
w cechy ergonomiczne. Nie zajmują się tym również Urząd
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biomedycznych oraz Agencja Oceny Technologii
Medycznych. Jak dotychczas brak w kraju instytucji zajmującej
się oceną doskonałości ergonomicznej medycznych obiektów,
urządzeń, opakowań, oprogramowania.
Ergonomia – nauka i działalność praktyczna mające na celu
dostosowanie pracy do człowieka a przedmiotu do użytkownika,
jego cech fizycznych, fizjologicznych, psychologicznych, jego
możliwości i ograniczeń.
Cele ergonomii w systemie opieki zdrowotnej.
▪▪ niezawodność systemów i podsystemów (identyfikacja i eliminacja słabych ogniw);
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▪▪ kształtowanie obiektów, pomieszczeń, ciągów komunikacyjnych, systemów przechowywania i obiegu informacji dla
uniknięcia zdarzeń niepożądanych;
▪▪ eliminacja możliwości popełnienia błędów (użycie leków
i sprzętu, oznakowanie pacjenta i miejsca zabiegu itd.);
▪▪ łatwość, intuicyjność obsługi urządzeń i systemów (minimalizacja instrukcji);
▪▪ bezpieczeństwo pacjenta, personelu i innych osób;
▪▪ wygoda, optymalizacja obciążeń, organizacja pracy, warunków środowiska materialnego i psycho–społecznego;
▪▪ standaryzacja i normalizacja urządzeń, nazewnictwa, procedur, oprogramowania;
▪▪ doskonalenie pracy zespołowej, szczególnie zespołów operacyjnych, OIOM i SOR.
Powyższe cele winny być realizowane na poziomie:
▪▪ wykonawcy (lekarza, pielęgniarki, innych profesjonalistów
służby zdrowia, pacjenta i jego otoczenia, również w ramach
kontynuacji procesu diagnostyczno–terapeutycznego poza
jednostkami służby zdrowia),
▪▪ zespołów medycznych,
▪▪ obiektów służby zdrowia,
▪▪ systemów strukturalno–funkcjonalnych,
▪▪ zarządzania wszystkich szczebli,
▪▪ prawodawstwa.
KRÓTKA HISTORIA ERGONOMII
Pojęcia „ergonomia” po raz pierwszy użył Wojciech Bogumił
Jastrzębowski w 1857 roku w rozprawie „Rys ergonomii albo
nauki o pracy”.
W dzisiejszym rozumieniu ergonomia rozwinęła się podczas
II wojny światowej. Gwałtowny postęp techniczny w zakresie
konstruowania sprzętu bojowego dał w efekcie znaczną liczbę
katastrof sprzętu doskonałego technicznie, ale zbyt trudnego
w obsłudze, przekraczającego możliwości wykonawcze młodych, zdrowych i wyselekcjonowanych, doskonale wyszkolonych żołnierzy. Rosnąca liczba urządzeń wskaźnikowych,
lewarków, przycisków, przełączników oraz skomplikowane procedury „wymuszały” błędy podczas ich obsługi. Dla wykrycia
przyczyn tworzono wielodyscyplinarne zespoły współpracujących ze sobą fachowców (psychologów, fizjologów, lekarzy,
antropometrów i in.). Zidentyfikowano typowe błędy popełniane przez konstruktorów zadowalających się techniczną
doskonałością sprzętu a nie uwzględniających cech psychicznych, fizycznych, fizjologicznych, kulturowych, możliwości percepcyjnych, decyzyjnych i wykonawczych, czyli tzw. „czynnika
ludzkiego” (human factors). Stwierdzano przypadki nieuwzględnienia wymiarów ciała prowadzące do niemożności opuszczenia
spadającego samolotu na spadochronie (tężsi członkowie załóg
nie mieścili się w otworach ewakuacyjnych wraz ze spadochronem). Liczne były przypadki błędnych odczytów z wysokościomierzy (altimeter killer) i innych przyrządów oraz pomyłek
w używaniu urządzeń sterowniczych. Wypracowano zasady
prawidłowego konstruowania maszyn, urządzeń i przedmiotów
ze szczególnym uwzględnieniem „interfejsów” z uwzględnieniem zasady dostosowania do człowieka a nie odwrotnie. Dzisiaj
określamy to projektowaniem przyjaznym dla użytkownika
(human friendly, human centered design).
Wypracowane i sprawdzone w warunkach wojennych zasady
ergonomii przyjęto z powodzeniem w przemyśle uzyskując
powszechnie poprawę nie tylko bezpieczeństwa pracy, ale również wydajności, jakości, zadowolenia z pracy i komfortu pra12

cowników. Niestety ergonomia z trudem toruje sobie drogę do
miejsc bytowania ludzi, szkolnictwa – w bardzo małym stopniu
jest wykorzystywana w systemie opieki zdrowotnej.
Podstawową cechą podejścia ergonomicznego – obok wielodyscyplinarności i interdyscyplinarności – jest kompleksowość
w fazach identyfikacji problemów oraz poszukiwania rozwiązań.
Prawidłową realizację zasady kompleksowości ułatwiają „ergonomiczne listy analizy systemowej” (Ergonomic Systetm Analysis
Checklists – ESAC). Czeklisty mają zwykle formę zestawu pytań
w wyczerpujący sposób pokrywających najważniejsze zagadnienia, o których nie wolno zapomnieć. Również to narzędzie pojawiło się podczas II wojny światowej, szczególnie w lotnictwie.
Znaczna liczba czynności obsługowych, które trzeba było wykonać przed startem, lądowaniem, wykonywaniem zadań wymagało
wspomagania pamięci operatorów skomplikowanego sprzętu.
„Czeklisty” wykazały swoją przydatność do oceny ergonomicznej
jakości stanowisk pracy i produktów w przemyśle.
W ostatnim czasie w Polsce wprowadzono do rutynowego
stosowania Okołooperacyjną Kartę Kontrolną, mającej postać
typowej ergonomicznej czeklisty. Polską wersję WHO Surgical
Safety Check List opracowało Centrum Monitorowania Jakości
w Opiece Zdrowotnej.
Dyskutować można na temat zawartości listy. Niemieckie
wersje listy są nieco mniej obszerne. Dotychczasowe doświadczenia potwierdzają celowość stosowania listy. Nie należy jednak
przesadzać ze stosowaniem „czeklist”. Ich nadmiar prowadzić
może do wtórnego bałaganu, co zauważono już w lotnictwie.
W tabeli pomieszczonej na kolejnych stronach zawarto
przykłady różnych wybranych problemów istniejących w systemie opieki zdrowotnej, a związanych z niedoskonałością
ergonomiczną. Świadczą one o istnieniu zaniedbań w zakresie najbardziej podstawowych zasad ergonomii, np. ergonomii
urządzeń informacyjnych i sterujących.
NORMALIZACJA I UNIFIKACJA
Rozwiązania ergonomiczne, po sprawdzeniu ich przydatności,
winny zostać wprowadzone do praktyki jako ogólnie obowiązujące standardy. W przeciwnym przypadku może wystąpić

Brak normalizacji i unifikacji prowadzić może
do zdarzeń niepożądanych. W szczególny sposób
dotyczy to używanych jednostek miar
niebezpieczeństwo wynikające ze zróżnicowania jednocześnie
użytkowanych urządzeń, procedur (częsty problem w medycynie intensywnej i zabiegowej). Brak normalizacji i unifikacji prowadzić może do zdarzeń niepożądanych. W szczególny sposób
dotyczy to używanych jednostek miar (problem ten ciągle istnieje w lotnictwie: stopy/metry, milibary/cale rtęci).
Instrukcje obsługi a „intuicyjność” urządzeń
Prawidłowo zaprojektowany sprzęt wymaga minimalnej instrukcji – można go obsługiwać „intuicyjnie”. Powszechnym jest zjawisko nie czytania instrukcji nadmiernie rozbudowanych.
Dobra praca zespołowa jest warunkiem koniecznym dobrej
pracy i jakości w służbie zdrowia oraz bezpieczeństwa pacjenta.
Również w tym przypadku godne naśladowania są zasady pracy
zespołowej w lotnictwie. Dobra współpraca pilotów (kolega
koryguje „błędy” kolegi – obaj są zadowoleni – żyją), częściej
niż to się myśli, ratuje przed katastrofą.

OKOŁOOPERACYJNA K ARTA KONTROLNA
Przed nacięciem

Przed znieczuleniem
Zabieg:

ODLICZANIE

ROZPOCZĘCIE

przyspieszony
pilny

planowy
nagły-natychmiast.

Potwierdzono:
tożsamość pacjenta
miejsce operowane
procedurę operacyjną
zgodę na zabieg operacjny
rodzaj znieczulenia
Oznaczono miejsce operowane
Tak
Nie
Oceniono bezpieczeństwo przebiegu
znieczulenia
Zapewniono monitorowanie:
EKG*
pulsoksymetrii
ciśnienia tętniczego krwi*
kapnometrii*
Alergie:
Tak (jakie?..................)

Nie

Przewidywane trudności w utrzymaniu drożności
dróg oddechowych / ryzyko aspiracji treści
żołądkowej do płuc
Tak i zapewniono właściwy sprzęt
Nie
Ryzyko krwawienia: >500 ml u dorosłych

>7ml/kg m.c. u dzieci
Tak, zabezpieczono płyny i preparaty
krwiopochodne
Nie
DANE PACJENTA

IMIĘ:
NAZWISKO:
DATA OPERACJI:
ODDZIAŁ / KS.GŁ:

/

/

Wszyscy członkowie zespołu operacyjnego znają
wzajemnie swoją tożsamość i funkcje
Tak
Nie
jeśli nie - wszyscy członkowie zespołu operacyjnego
dokonują prezentacji
Tak
Nie
Operator, anestezjolog, pielęgniarka anest.
i operacyjna potwierdzili: tożsamość pacjenta,
miejsce operowane, procedurę operacyjną
Właściwe ułożenie pacjenta
Pielęgniarka operacyjna: właściwy zestaw narzędzi
Określono możliwe odstępstwa od zaplanowanej
procedury operacyjnej tj.: zmiana typu/techniki
operacji, wydłużenie czasu operacji, zmiana rodzaju
znieczulenia, oczekiwana utrata krwi, uzupełnienie,
zmiana zestawu narzędzi, itp.
ze strony operatora
Nie dotyczy
Nie
Tak
ze strony anestezjologa
Tak
Nie
Nie dotyczy
ze strony pielęgniarki operacyjnej
Tak
Nie
Nie dotyczy
Zastosowano i udokumentowano okołooperacyjną
profilaktykę antybiotykową do 60 min. przed
operacją
Tak
Nie
Nie dotyczy
Zastosowano profilaktykę przeciwzakrzepową*
Nie dotyczy
Nie
Tak
Kiedy? Data / godzina

WHO Collaborating Centre
for Development of Quality and Safety
in Health Systems

Zanim pacjent opuści blok operacyjny
ZAKOŃCZENIE

Pielęgniarka operacyjna i zespół potwierdzają
ustnie:
nazwę procedury wykonanej

zgodność liczby użytych narzędzi i materiałów
Oznaczono materiał pobrany do badań
Tak
Nie
Nie dotyczy
Wystąpiły powikłania w trakcie operacji*
Tak
Nie
Wystąpiły problemy ze sprzętem lub
trudności techniczne
Tak
Nie
Operator i anestezjolog określili ewentualne
problemy związane z przebiegiem
pooperacyjnym
Tak
Nie
Wypisano zlecenia pooperacyjne*
ze strony operatora
Nie
Tak
ze strony anestezjologa
Tak
Nie
Udokumentowano ocenę stanu pacjenta
przed przekazaniem z bloku operacyjnego
do oddziału albo sali pooperacyjnej*
Nie
Tak

Przygotowano wyniki badań obrazowych
Tak
Nie
Nie dotyczy

STOP!

PYTANIA? WĄTPLIWOŚCI?

Podpis Koordynatora Karty

Opracowanie w oparciu o WHO Surgical Safety Checklist, URL http://www.who.int/patientsafety/safesurgery/en, ©World Health Organization, 2008, All rights reserved.

ADAPTACJA WHO SURGICAL SAFETY CHECKLIST

* Zestaw standardów Programu Akredytacji Szpitali, Ośrodek Akredytacji CMJ, Kraków 2015

Jak wykorzystać ergonomię w systemie opieki zdrowotnej?
Działania muszą być wielokierunkowe:
1. uświadomienie wszystkich profesjonalistów z zakresu służby zdrowia o możliwościach ergonomii;
2. pogłębione studia w tym zakresie dla menedżerów służby zdrowia;
3. wbudowanie standardów ergonomicznych do procedur akredytacyjnych jednostek służby zdrowia;
4. stworzenie efektywnego system raportowania błędów medycznych zrealizowanych i potencjalnych – bez utożsamiania błędu z winą – zorientowanego na źródła błędu w celu
poprawy niezawodności systemu, a nie karanie winnych;
5. uświadomienie problemu decydentom szczebla najwyższego
oraz osobom odpowiedzialnym za finansowanie służby zdrowia;
6. praca zespołów ergoomicznych na rzecz systemu opieki
zdrowotnej powinna stać się atrakcyjna również pod względem finansowym;
7. informacja zwrotna użytkowników urządzeń, programów,
materiałów medycznych dla producentów, a nawet współpraca użytkowników z wytwórcami.

NA ZAKOŃCZENIE
Nie jest ambicją autorów uczynienie z lekarzy specjalistów
w zakresie ergonomii. Chcielibyśmy jednak wyczulić wszystkich
profesjonalistów służby zdrowia na wszelkie niedogodności,
dyskomfort, łatwość popełnienia błędów podczas użytkowania
sprzętu, materiałów, oprogramowania itd. W służbie zdrowia
takie niedostatki, niewygody kompensuje się zwykle większą
niż w innych zawodach dokładnością, ostrożnością i dużym
zaangażowaniem. Chirurdzy zwykle nie narzekają na sprzęt
i warunki pracy. Pamiętajmy jednak, że w przypadku braku
informacji zwrotnej wytwórcy nie będą wiedzieć o potrzebie
doskonalenia swoich produktów. Dodatkowo, pewne kwantum
wiedzy o ergonomicznym uwarunkowaniu błędów medycznych może być przydatne w ramach obrony przed zarzutami
o popełnienie błędu medycznego w zrozumieniu klasycznym.
Bibliografia:
▪▪ Koradecka D., 1997, Bezpieczeństwo pracy i ergonomia.
Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa
▪▪ Pokorski J., 2008, Ergonomiczne uwarunkowania błędów
medycznych. Ekspertyza. Komitet Ergonomii Polskiej Akademii Nauk, Kraków, www.kergon.pan.pl Pokorski J., 2009,
Zasady ogólne oceny jakości ergonomicznej systemu opieki
zdrowotnej w Polsce w aspekcie zapobiegania zdarzeniom
niepożądanym. Komitet Ergonomii Polskiej Akademii Nauk,
Kraków, www.kergon.pan.pl
▪▪ Pokorski J., Pokorska J., Złowodzki M., 2010, Błąd medyczny
– uwarunkowania ergonomiczne. Komitet Ergonomii przy
Prezydium Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
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Problem ergonomiczny

Możliwe konsekwencje

Niezgodność kierunku obrotu gałki sterowniczej z naturalnym stereotypem ruchowym
człowieka.

Uzyskanie efektu przeciwnego do zamierzonego

Kable EKG czterech odprowadzeń przedsercowych nie różnią się kolorem od odprowadzeń kończynowych i często nie są odpowiednio wyraźnie oznakowane

Możliwość omyłkowego podłączenia kabli i uzyskania nieprawidłowego zapisu z przyczyn technicznych – w konsekwencji nieprawidłowa diagnoza

Jednoczesne używanie kilku urządzeń posiadających „sygnały alarmowe”(sala operacyjna, OIT)

Trudność identyfikacji alarmu aktywnego w danym momencie

Dwa przyciski na tablicy sterującej są umieszczone zbyt blisko

Możliwość przyciśnięcia nieodpowiedniego przycisku lub obu na raz

Tabletki w blistrach opisane są na stronie ulegającej uszkodzeniu podczas wydobywania
tabletek

Niemożliwość identyfikacji leku lub dawki

Tabletki w blistrach zazwyczaj mają na spodniej (informacyjnej) stronie srebrną,
błyszcząca folię utrudniającą odczytanie informacji szczególnie przy zastosowaniu mało
kontrastowej farby

Możliwość pomyłki, utrudnienie pracy osoby rozdzielającej leki dla pacjentów; utrudnienie dla pacjenta zażywającego leki w domu

Wyciskanie tabletek z blistrów uszkadza informację o leku (nieraz wystarczy wycisnąć
jedną tabletkę)

Brak informacji o zawartości blistra

Tabletki powlekane i drażetki nie zawsze mają informację o możliwości podziału na
części

Nieprawidłowe działanie leku

Ręczne zapisywanie recept (niewyraźne pismo, skróty, pominięcie istotnej informacji).
Ręczne zapisywanie zleceń lekarskich

Możliwość omyłkowego wydania innego leku przez farmaceutę lub odmowa wydania
leku Możliwość niezrozumienia zlecenia przekazanego głosem, możliwość niewyraźnego/błędnego zapisania w arkuszu zleceń, możliwość nieprawidłowego odczytania przez
osobę realizującą zalecenie (nazwy, dawki i in.)

Zbyt podobnie wyglądające lub podobnie brzmiące nazwy leków

Możliwość pomyłki lekarza, farmaceuty przy wydawaniu leku lub notowaniu zleceń
lekarskich

Problem identyfikacji tabletek po wydobyciu z opakowania występujący głównie
po przerwaniu, z różnych przyczyn, procesu przygotowywania zestawów leków dla
pacjentów

Możliwość podania podwójnej dawki lub pominięcia Icku o podobnym wyglądzie

Problem popularnych leków wydawanych bez recept różniących się nazwami a zawierających te same składniki (np. paracetamol)

Możliwość kumulacji dawki tego samego składnika

Dominacja nazwy firmy kosztem mniejszej czytelności nazwy substancji czynnej i dawki
(dotyczy to opakowań tabletek, płynów infuzyjnych, flakonów, ampułek itd.)

Możliwość pomyłki na każdym etapie działania opieki zdrowotnej, również przy kontynuacji leczenia poza placówką służby zdrowia

Stosowanie różnych jednostek miar oraz sposobu wyrażania ilości substancji czynnej

Możliwość pomyłek przy przeliczeniach oraz przyjmowaniu zleceń

Brak oznaczenia identyfikacyjnego pacjenta przy przyjęciu

Wszelkie konsekwencje braku możliwości identyfikacji. Wskazane stosowanie opasek
identyfikacyjnych na nadgarstek, niezdejmowanych podczas całego pobytu

Brak oznakowania strony zabiegu

Możliwość zabiegu po niewłaściwej stronie

Posiadanie aparatury wytworzonej przez różnych producentów lub różnych wersji
rozwojowych

Utrudniona lub niemożliwa współpraca urządzeń różnych pod względem hardware’u i software’u. Znaczna możliwość pomyłki podczas obsługi

Brak normalizacji nazw sprzętu, urządzeń, pomieszczeń, procedur

Błędy wynikające z braku porozumienia

Niestosowanie międzynarodowej nomenklatury medycznej dotyczącej diagnozy,
wyników, terapii, zaleceń

Brak/utrudnienie możliwości porozumienia ze służbą zdrowia pacjenta mieszkającego
w innym kraju

Brak normalizacji w zakresie sprzętu ratowniczego i transportowego

Utrudniona współpraca zespołów. Konieczność przekładania pacjenta z noszy na nosze

Stosowanie materiałów poślizgowych w obiektach służby zdrowia, na drogach dojścia,
podjazdach, schodach

Możliwość upadku pacjentów i personelu

Stosowanie automatycznych drzwi o skrzydłach obracających się w stronę osoby
wchodzącej

Możliwość urazu spowodowanego uderzeniem osoby wchodzącej przez obracające się
w jej kierunku skrzydło drzwi

Problem palenia tytoniu. W jednostkach służby zdrowia obowiązuje zakaz palenia ogólnie nie przestrzegany. Pacjenci palą w toaletach otwierając okna nawet w zimie.

Możliwość wystąpienia komplikacji w wyniku przeziębienia w toalecie
Możliwość pożaru spowodowanego potajemnym paleniem w różnych miejscach (takie
przypadki już się w Polsce zdarzały)

Duża odległość między izbą przyjęć, a oddziałem intensywnej terapii

Możliwość wystąpienia nagłego pogorszenia w sytuacji braku możliwości (fachowych,
technicznych) udzielenia adekwatnej pomocy

Brak możliwości ewakuacji grawitacyjnej z wyższych pięter pacjentów leżących

Konieczność znoszenia pacjentów schodami w improwizowany sposób z powodu
nieczynnych wind

Urządzenia trudne w obsłudze wymagające ścisłego przestrzegania skomplikowanych
instrukcji

Są często źródłem błędów popełnianych przez personel, szczególnie pod wpływem
zmęczenia i w stresie oraz przez pacjentów (np. glukometry wymagające wykonania
wielu czynności dla uzyskania wyniku). Powszechne zjawisko nieczytania zbyt obszernych instrukcji

Sprzęt i urządzenia, w których źródłem informacji są bardzo podobnie wyglądające,
liczne wskaźniki, a czynności są wykonywane przy pomocy przycisków, lewarków,
joysticków nie różniących się od siebie

Możliwość istotnej pomyłki o poważnych konsekwencjach

Klamki do pomieszczeń nieumożliwiające otwarcia przy pomocy łokcia

Trudności z otwarciem bez użycia dłoni, a w przypadku klamek kulistych wilgotną ręką

Praca zmianowa, nocna, w nadgodzinach

Możliwość przewlekłego zmęczenia z konsekwencjami zdrowotnymi dla wykonawcy
oraz zwiększeniem ryzyka błędu

Niedostosowanie obsady lekarsko pielęgniarskiej do liczby pacjentów, ciężkości ich
stanu, obciążenia czynnościami diagnostyczno–terapeutycznymi

Pośpiech, stres, zmęczenie i ich negatywne konsekwencje dla jakości opieki
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Propozycje zaleceń ergonomicznych
dla producentów leków w tzw. „blistrach”
JANUSZ POKORSKI. JOANNA POKORSKA. JAROSŁAW WOROŃ
Staranny dobór treści pisanej
– jedynie informacje najważniejsze
Najważniejsze informacje to:
▪▪ nazwa leku i dawka (duża czcionka, wyraźnie widoczna)
substancje czynne (skład), nr serii, data ważności – czcionka
mniejsza ważne informacje dodatkowe, np.: nie dzielić czcionka mniejsza
▪▪ Informacje najważniejsze umieścić w części wyraźnie oddzielonej od części tabletkowej
▪▪ Najważniejsze informacje należy umieścić w bocznej części
blistra ułatwia to wyszukiwanie na zasadzie kartoteki
▪▪ Nazwa i dawka leku winna znajdować się na awersie (przedniej stronie) blistra może być powtórzona na rewersie
▪▪ Napisy powinny dobrze kontrastować z tłem i być czytelne
nawet przy słabym oświetleniu: napisy czarne na białym lub
bladożółtym. matowym tle; wielkość i krój liter umożliwiający
odczyt z ok. 50 cm (stosownie do standardów ergonomicznych)
▪▪ Nie dopuszczać do optycznej dominacji logo firmy,
lub możliwości pomylenia nazwy leku z. nazwą firmy
– dla bezpieczeństw a pacjenta i dobra firmy nazwę firmy na
blistrze należy traktować jako informację nie o pierwszoplanowym znaczeniu
▪▪ Folie części tabletkowej i informacyjnej powinny być oddzielone przerwą ok I mm w celu uniemożliwienia uszkodzenia
folii informacyjnej przez rozdarcie przy wydobywaniu leków
▪▪ Nie należy umieszczać żadnych istotnych informacji na folii
srebrnej złotej i innych błyszczących elementach opakowania
▪▪ Tło napisów istotnych musi być jednolite – wszelkie artystyczne upiększenia utrudniają czytanie mogą być powodem pomyłek prowadzących do zdarzeń niepożądanych
▪▪ Oznaczanie dni (pór) zażywania leków (opakowanie kalendarzowe) jest przydatne tylko w przypadku leków o standardowych, niezmiennych sposobach dawkowania
▪▪ Rewers części informacyjnej w przypadku zastosowania odpowiedniej matowej powłoki mógłby służyć do zapisywania
szczegółów dozowania oraz nazwiska pacjenta

Opakowanie, które może stracić najważniejszą
informację po wyciśnięciu 1 kapsułki

Opakowanie spełniające większość zaleceń
ergonomicznych
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Pielęgniarstwo operacyjne, a matematyka
– czyli jak prawidłowo liczyć materiał opatrunkowy?
dr n. zdr. EWA ZAMOJSKA–KOŚCIÓW

Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Ratunkowego

literaturze anglosaskiej niezamierzone pozostawienie ciała

W obcego (materiału opatrunkowego) w organizmie pacjenta

określane jest terminem gossypiboma, textiloma, gauzoma czy
muslinoma. Częstość występowania powyższego zjawiska do
2000 r. sięgała 1 na 1000 do 5000 przeprowadzonych operacji.
Po 2000 r. częstość tego zdarzenia ocenia się od 1 przypadku
na 5500 zabiegów do 1 przypadku na nawet 18760 zabiegów
chirurgicznych. Obserwujemy zatem wyraźny spadek liczby
pozostawienia materiału opatrunkowego w jamach ciała.
Ciałem obcym są zazwyczaj kompresy, setony i serwety chirurgiczne, stosowane do odsączania płynów z pola operacyjnego. Bezwzględnie powinny być zaopatrzone w znacznik

Brak procedury liczenia materiału operacyjnego jest
jednym z najczęstszych czynników ryzyka związanym
ze środowiskiem bloku operacyjnego.
radiologiczny – kluczowy dla bezpieczeństwa pacjenta oraz
ustalenia prawidłowego rozpoznania powodów późniejszych
dolegliwości pooperacyjnych (zależnych od pozostawienia ciała
obcego). W grupie czynników wpływających w sposób znaczący
na obniżenie ryzyka pozostawienia materiału opatrunkowego
w ciele pacjenta jest przeprowadzenie procedury postępowania
z materiałem operacyjnym zgodnie ze standardami. W 2015 r.
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The European Operating Room Nurses Association (EORNA)
zaproponowała zasady liczenia materiału operacyjnego z rekomendacją stosowania w poszczególnych krajach członkowskich.
W wytycznych podkreślana jest potrzeba wypracowania jednolitych standardów z utrzymaniem dwuosobowej (pielęgniarka
instrumentująca i pomagająca) odpowiedzialności za przeprowadzenie procedury liczenia materiału.
ZASADY OGÓLNE:
▪▪ Wielkość serwet należy dobrać do gabarytów pacjenta
▪▪ Do danego rodzaju zabiegu należy wziąć jednakową liczbę
serwet
▪▪ Nie wyrzucać opakowań po serwetach
▪▪ Tasiemka powinna być zabezpieczona narzędziem chirurgicznym i pozostawać stale na zewnątrz ciała pacjenta
▪▪ Na tablicy suchościeralnej należy zapisywać liczbę otwartych
serwet
▪▪ Nie należy dorzucać serwet bez poinformowania o tym pielęgniarki instrumentującej
▪▪ Proces liczenia serwet przeprowadzany jest przez 2 pielęgniarki operacyjne (instrumentującą i pomagającą)
▪▪ Liczenie serwet należy przeprowadzić przed operacją, śródoperacyjnie i przed zamknięciem jam ciała

LICZENIE PRZED OPERACJĄ:
▪▪ Ustalenie przez obie pielęgniarki liczby i rodzaju pobranego
materiału opatrunkowego
▪▪ Pielęgniarka pomagająca odnotowuje liczbę materiału w dokumentacji pielęgniarskiej
▪▪ Pielęgniarka instrumentująca liczy liczbę materiału opatrunkowego, sprawdzając czy zgadza się z liczbą podaną przez
producenta
LICZENIE ŚRÓDOPERACYJNE:
▪▪ Jest to liczenie orientacyjne, mające na celu przekazanie informacji dotyczącej liczby serwet umieszczonych w ranie
operacyjnej
▪▪ Ten rodzaj liczenia należy przeprowadzić zawsze przy zmianie pielęgniarek (instrumentującej lub pomagającej podczas
zabiegu)
LICZENIE PRZED ZAMKNIĘCIEM RANY OPERACYJNEJ:
▪▪ Ma na celu sprawdzenie czy wszystkie serwety zostały usunięte z rany operacyjnej
▪▪ Chirurg usuwając serwety dokonuje osobistej inspekcji jam
ciała, informuje pielęgniarkę, a następnie pyta o stan serwet,
aż uzyska informację o zgodności
▪▪ Pielęgniarka pomagająca sprawdza liczbę opakowań po serwetach z liczbą zapisaną na tablicy
▪▪ Liczenie rozpoczyna pielęgniarka pomagająca (głośno)
▪▪ Kończy liczenie pielęgniarka instrumentująca podając liczbę
serwet
▪▪ Pielęgniarka instrumentująca informuje operatora o zgodnej
liczbie serwet
▪▪ W przypadku niezgodności operator ma obowiązek zrewidować ranę, a pielęgniarki sprawdzają miejsca gdzie mogła
zagubić się serweta
▪▪ W przypadku niezgodności fakt ten należy odnotować
w protokole pielęgniarki operacyjnej i raporcie pielęgniarskim
▪▪ Packing – chirurg, pielęgniarka instrumentująca i pomagająca powinni odnotować w stosownej dokumentacji, podając
liczbę i rodzaj materiału opatrunkowego
Brak procedury liczenia materiału operacyjnego jest jednym
z najczęstszych czynników ryzyka związanym ze środowiskiem
bloku operacyjnego. Podkreśla się znaczenie kontroli materiału
opatrunkowego na różnych etapach zabiegu chirurgicznego.
Ważne jest aby operator umożliwił pielęgniarce instrumentującej i pomagającej rzetelne przeliczenie oraz sprawdzenie
liczby materiału opatrunkowego i narzędzi użytych do zabiegu
operacyjnego. Szczególną uwagę należy poświęcić przypadkom
stanu zagrożenia życia (zabiegi operacyjne w trybie nagłym),
wystąpieniu komplikacji podczas zabiegu (masywny krwotok)
oraz wymiany personelu w czasie operacji.
NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY:
▪▪ Funkcję pielęgniarki pomagającej pełni salowa/sanitariuszka
▪▪ Pielęgniarka pomagająca opuszcza salę operacyjną podczas
trwania zabiegu
▪▪ Pielęgniarka pomagająca oddelegowana jest do innych czynności służbowych
▪▪ Nieudokumentowana procedura liczenia materiału opatrunkowego
▪▪ Pomyłka w przedoperacyjnym liczeniu materiału (dodatkowy gazik w oryginalnym pakiecie)

▪▪ Materiał opatrunkowy bez znacznika radiologicznego
▪▪ Nieprawidłowo zabezpieczone serwety chirurgiczne
Procedura liczenia materiału opatrunkowego jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi. Za
prawidłowość przebiegu procedury sprawdzania zgodności
materiału odpowiada pielęgniarka instrumentująca i pielęgniarka pomagająca. Według wytycznych EORNA procedura
powinna być bezwzględnie przestrzegana, przeprowadzana
według wypracowanych standardów, minimum dwukrotnie
sprawdzana i starannie dokumentowana. Istotnym elementem bezpieczeństwa jest również współpraca całego zespołu
terapeutycznego.
Literatura:
▪▪ Bani–Hani KE, Gharaibeh KA, Yaghan RJ. Retained surgical
sponges (gossypiboma). Asian J Surg 2005.
▪▪ Hyslop JW, Maull KI. Natural history of the retained surgical
sponge. South Med J 1982; 75:657–660.
▪▪ Rappaport W, Haynes K. The retained surgical sponge following intra–abdominal surgery. A continuing problem. Arch
Surg 1990.
▪▪ Cima RR, Kollengode A, Garnatz J, et al. Incidence and characteristics of potential and actual retained foreign object
events in surgical patients. J Am CollSurg 2008.
▪▪ Gawande AA, Studdert DM, Orav EJ, et al. Risk factors for
retained instruments and sponges after surgery. N Engl J
Med 2003.
▪▪ O’Connor AR, Coakley FV, Meng MV, et al. Imaging of retained surgical sponges in the abdomen and pelvis. AJR Am J
Roentgenol 2003.
▪▪ Bani–Hani KE, Gharaibeh KA, Yaghan RJ. Retained surgical
sponges (gossypiboma).Asian J Surg. 2005.
▪▪ Godara R, Marwah S, Karwasra RK, et al. Spontaneous trans
mural migration of surgical sponges. Assian J Surg 2006.
▪▪ Choi JW, Lee ChH, Kim KA, et al. Transmular migration of
surgical sponge evacuated by defecation: mimicking an intraperitoneal gossypiboma. Korean J Radiol 2006.
▪▪ Zantvoord Y, van der Weiden RMF, van Hooff MHA. Transmular migration of retained surgical sponges. ObstetGynecolSurv 2008.
▪▪ Jackson S, Brady S. Counting difficulties: retained instruments, sponges, and needles. AORN J 2008.
▪▪ “Position statements and Guidelines for Perioperative nursing Practice Part 1”, The European Operating Room Nurses Association (EORNA), Brussels, Belgium 2015 [dostęp:
2015–10–16: http://www.eorna.eu/EORNA–launches–Part–
1–Position–Statements–and–Guidelines–for–Perioperative–Nursing–Practice_a496.html].
▪▪ Ciuruś M. Pielęgniarstwo operacyjne. Makmed, Lublin;2007.
▪▪ Modrzejewski A, Kiciak A, Śledź, et al. Migration of a foreign body into the colon and its autonomous excretion. Med
Sci Monit. 2011.
▪▪ Jacobs–Schafer A, Debrand–Passard A. Praca na sali operacyjnej – wskazówki i rady. w Pielęgniarstwo operacyjne. Luce–Wunderle G, Debrand–Passard A. (red) Elsevier
Urban & Partner, Wrocław 2000.
▪▪ Egorova NN, Moskowitz A, Gelijns A, et al. Managing the
prevention of retained surgical instruments: What is the value of counting?. Ann Surg. 2008.
▪▪ Wan W, Le T, Riskin L, et al. Improving safety in the operating room: a systematic literature review of retained surgical
sponges. Curr Opin Anaesthesiol. 2009.
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Jak szybko obliczyć obsadę pielęgniarek i położnych
operacyjnych w bloku operacyjnym.
METODA ZAWODOWA
mgr BARBARA DĄBROWSKA

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek

planowaniu odpowiedniej liczby pielęgniarek i położnych

W w bloku operacyjnym można wykorzystać metodę zawodową

opracowaną i stosowaną w Wielkiej Brytanii. Została ona zaproponowana przez mgr Zofię Małas z Kielc. Powyższa metoda umożliwia dopasowanie odpowiedniej liczby pielęgniarek i położnych do
tygodniowego rozkładu pracy w Bloku Operacyjnym.

Obliczenie liczby pielęgniarek i położnych
w Bloku Operacyjnym z zastosowaniem tej metody
spełnia oczekiwania kadry zarządzającej
W metodzie zawodowej planujemy obsadę zgodnie z planem
zabiegów: 2 pielęgniarki instrumentariuszki (instrumentująca
i pomagająca) na każdy stół operacyjny. Oczywiście nie biorąc
pod uwagę pielęgniarki anestezjologicznej (choć można wyliczyć wspólnie, wtedy liczymy 2 pielęgniarki instrumentariuszki
i 1 anestezjologiczna, w sumie 3 pielęgniarki do zabiegu).
Poniżej przedstawiam wyliczenie według metody zawodowej obsady dla szpitala, który posiada cztery sale operacyjne i są
one wykorzystane w 100% na dyżurze dziennym (roboczym) .
Natomiast w wolne dni i w nocy pozostają 2 instrumentariuszki
zapewniając gotowość ciągłą (nagłe zabiegi).
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Założenie:
• 2 instrumentariuszki na każdy stół operacyjny
(salę operacyjną)
• tygodniowy rozkład pracy na bloku operacyjnym

Krok 1
Ustal liczbę godzin pracy zakładając, że na
I zmianie czynne są wszystkie 4 stoły operacyjne
i potrzeba 8 instrumentariuszek
(4 × 2 = 8) – dni robocze I zmianie w dni wolne od
pracy (sobota, niedziela) – 2 instrumentariuszki
II zmianie (nocnej) potrzeba 2 instrumentariuszki,
bo zabezpieczamy ciągłą gotowość (nie ma zabiegów planowych)
I zmiana 7.00 – 19.00 =
12h × 8 instrumentariuszek × 5 dni = 480h
I zmiana 7.00 – 19.00 = 12h × 2 instrumentariuszki
× 2 dni (sobota, niedziela) = 48h
II zmiana 19.00 – 7.00 = 12h × 2 instrumentariuszki
× 7 dni = 168h
Suma 696h

Krok 2
Dodać wartość 22% rezerwy (wskaźnik 1,22)
Uwzględniono nieobecności w pracy pielęgniarek
z powodu choroby i urlopów wypoczynkowych itp.
Wartość procentową, 22% (tzw. rezerwa), która
uwzględniono w powyższej metodzie uzyskano
na podstawie nieobecności w pracy pielęgniarek
przeprowadzonych w 300 oddziałach szpitalnych
na terenie Wielkiej Brytanii.
696 × 1,22 (rezerwa) = 849,12
849,12h/37,5h (tygodniowy czas pracy) =
22,6 pielęgniarek =
23 instrumentariuszki (w przybliżeniu)
Według metody zawodowej powinno być zatrudnionych 23 instrumentariuszki, przy powyższych
założeniach.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek przekazało
tę metodę na Bloki Operacyjne w celu sprawdzenia, jak można
ją wykorzystać w Polsce. Okazało się, że obliczenie liczby pielęgniarek i położnych w Bloku Operacyjnym z zastosowaniem
tej metody spełnia oczekiwania kadry zarządzającej. Również
wskaźnik 22% jest realny, ze względu na znaczną liczbę nieobecności z powodu zwolnień lekarskich. Można także obliczyć
faktyczny wskaźnik w danej jednostce.

Przykład / 5 sal operacyjnych
Blok operacyjny, 5 sal operacyjnych, obsada
całodobowa. Obsada pielęgniarek operacyjnych
według metody zawodowej (bez pielęgniarki
oddziałowej).
Założenia:
dwie pielęgniarki operacyjne na każdy stół operacyjny (sale operacyjną) tygodniowy rozkład pracy
na bloku operacyjnym w wolne dni, w nocy i w dni
robocze na każdym dyżurze po 2 pielęgniarki operacyjne zapewniające ciągłą gotowość od 7.00 –
14.35 wykorzystywanych jest 5 sal operacyjnych.
Ustalenie liczby godzin:
7.00 – 14.35 – 10 instrumentariuszek × 7,35 = 75h
50min. × 5 dni = 379h 10min.
14.35 – 19.00 – 2 instrumentariuszki × 4h 25min
× 5 dni = 44h 10min.
Dni wolne (sobota, niedziela)
7.00 – 19.00 – 12h × 2 instrumentariuszki ×
2 dni = 48h
Zmiana nocna
19.00 – 7.00 – 12h × 2 instrumentariuszki × 7 dni
= 168h

Na tej podstawie przedstawiam założenia i przykładowy sposób
obliczenia dla Bloku Operacyjnego z 5 salami operacyjnymi.

Razem: 379h 10min + 44h 10min + 48h + 168h =
639h 20min.

Zaczerpnięto z konspektu „Przegląd publikacji wydawanych
przez Departament Zdrowia. Kwiecień 2012, dr Keith Hurst,
Senior Lecturer, Nuffield Insttittute for Heath, Leeds University.
(Zofia Małas)

Dodać wartość 22% rezerwy (wskaźnik 1,22)
639h 20min. × 1,22 = 779,82
779,82h/37,5h (tygodniowy czas pracy) =
20,8 instrumentariuszek =
21 instrumentariuszek
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PROTOKÓŁ Z XIV KONFERENCJI NAUKOWEJ
,,Blok Operacyjny – Pielęgniarstwo Operacyjne
w Polsce”
Protokół sporządziła: MAJA MISZTAL; lic. pielęgniarstwa
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze

dniach 20–21 października 2016 roku w Jeleniej Górze–
pod patronatem naukowym dr Bartosza
Uchmanowicza i firm medycznych: Beryl, B/Braun, Bowa,
Lohmann&Rauscher, Ecolab, Empireum, Mölnlycke Health
Care, Johnson&Johnson, Magnus–Medical, Meden Inmed
Wolf, Mercator Medical, Medicom, Stryker, Konkret, Skamex,
Zarys, Gore, Erbe, Famed Żywiec, Meden Inmed Sp. z o.o., Alvo,
Medilab, odbyła się XIV Konferencja Naukowa „Blok operacyjny
– Pielęgniarstwo operacyjne w Polsce”.
Tematem przewodnim tegorocznej konferencji był „Bezpieczny
personel = bezpieczny pacjent”.
Moderatorkami, w pierwszym dniu spotkania, były pielęgniarki operacyjne Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego
Kotliny Jeleniogórskiej: Agnieszka Sierakowska, a w drugim dniu
Agnieszka Jastrzębska.
20 października 2016 roku o godzinie 9:00 nastąpiło uroczyste otwarcie Konferencji przez pielęgniarkę oddziałową bloku
operacyjnego Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny
Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze i Przewodniczącą Karkonoskiego
Stowarzyszenia Instrumentariuszek – mgr Ewę Grabowską i lek.
med. Krzysztofa Missę – zastępcę kierownika bloku operacyjnego
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
w Jeleniej Górze, specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii.
Wśród zaproszonych gości z Wojewódzkiego Centrum
Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, pojawili się:
Tomasz Dymyt – dyrektor, mgr Monika Kumaczek – naczelna pielęgniarek, mgr Maria Kondycja – kierownik Centralnej Sterylizacji,
i mgr Anna Bliźniak– kierownik działu diagnostyki laboratoryjnej.
Nie zabrakło również miejscowych władz. W tym roku Marcina
Zawiłę – Prezydenta Miasta Jeleniej Góry reprezentował Andrzej

W Cieplicach,
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Marchowski – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych, Zdrowia
i Organizacji Pozarządowych. Zaproszenie przyjął również mgr
Rafał Mazur radny powiatu jeleniogórskiego, członek komisji zdrowia w powiecie. Panią Przewodniczącą Okręgowej Izby Pielęgniarek
i Położnych Elżbietę Słojewską–Poznańską –reprezentowała
mgr Barbara Kozomaricz – wiceprzewodnicząca. W konferencji
wzięli także udział: mgr Barbara Lewandowska, reprezentantka
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek oraz dr
Bartosz Uchmanowicz – dyrektor Europejskiego Centrum
Kształcenia Podyplomowego we Wrocławiu.
W swoich wystąpieniach bardzo istotne tematy z dziedzin
zabiegowych, relacji lekarz–pielęgniarka poruszyli wykładowcy:
prof. Krzysztof Bielecki, prof. Michał Jeleń, prof. dr hab. Wojciech
Kielan, prof. Jerzy Błaszczuk, prof. dr hab. Dariusz Patrzałek, mgr
Dorota Kudzia– Karwowska, dr Małgorzata Serwach, dr hab. n.
med. mgr prawa Tomasz Jurek, dr Ewelina Frejlich, dr n. med.
Izabela Wróblewska, dr hab. Izabella Uchmanowicz, dr Beata
Ochocka, lic. Marcin Doskocz.
Do grona zaproszonych gości dołączyli także lekarze chirurdzy z Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej
m.in. Oskar Pelzer i Wiesław Janik. Na konferencji nie zabrakło
również przedstawicielek pielęgniarek operacyjnych, które przybyły do polskiej stolicy Euroregionu Nysy, niemalże z całego kraju.
Oprócz zaproszonych gości, w części wykładowej słuchaczami
byli studenci z zaprzyjaźnionej Karkonoskiej Państwowej Szkoły
Wyższej w Jeleniej Górze.
Niestety, z powodu zobowiązań służbowych w konferencji nie
mogła uczestniczyć prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
Zofia Mała. W Jej imieniu został odczytany list, którego adresatem
było Karkonoskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek.

SESJA I – BEZPIECZNY PERSONEL
Pierwszy dzień rozpoczął się od wykładu dr Małgorzaty
Serwach (prawnik, przewodnicząca Łódzkiej komisji ds. Orzekania
o Zdarzeniach Medycznych w Łodzi) „Odpowiedzialność za
szkodę wyrządzoną pacjentowi na bloku operacyjnym”, która zapoznała zebranych z najczęściej popełnianymi błędami w wykonaniu
lekarzy i pielęgniarek na bloku operacyjnym. Z punktu widzenia
prawnika, wskazała odpowiedzialnych za wyrządzoną szkodę,
popełnioną na pacjencie. Pani dr przedstawiła również możliwości
orzecznictwa sądowego w każdej omawianej sprawie.
Drugi wykład poprowadził prof. Michał Jeleń (Uniwersytet
Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu). Tematem prelekcji
była „Rola patologa we współczesnej diagnostyce onkologicznej”.
Wykładowca przypomniał czym zajmuje się patologia i kim jest
patolog. Omówił jak wygląda badanie preparatów przez specjalistę
badającego ogół zagadnień dotyczących przyczyn, mechanizmów
i skutków chorób.
Przedstawił jak prawidłowo należy utrwalać preparaty do
badań histopatologicznych i doraźnych.
Kolejny wykład poprowadzony został przez dr Beatę Ochocką
(Krajowy Konsultant ds. Epidemiologii). Wystąpienie skupiło się
wokół tematu: „NDM – nowe zagrożenia epidemiologiczne”. B.
Ochocka zwróciła uwagę na sposoby rozprzestrzeniania się bakterii
w środowiskach szpitalnych, problem antybiotykoterapii i możliwości zwalczania nowo poznanej bakterii.
Następny wykład „Infekcje w transplantacji” wygłosił prof.
dr hab. Dariusz Patrzałek (4 Wojskowy Szpital Kliniczny we
Wrocławiu). Profesor w swoim wystąpieniu wskazał na źródła
infekcji, jakie zagrażają przeszczepianym komórkom, tkankom
i narządom. Omówił jak wygląda reżim do i po zabiegu pobrania
narządów. Rozważył problem ewentualnych infekcji mogących
wystąpić zarówno u biorcy jak i u dawcy.
Wykład prof. dr hab. Wojciecha Kielana – pracownika Kliniki
Chirurgii Ogólnej i Chirurgii Onkologicznej Akademickiego
Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza–Radeckiego we
Wrocławiu „Cysta pilonidalna – problem chirurga i pacjenta”
wygłosiła dr Ewelina Frejlich. Bardzo szczegółowo omówiła metody jakim można usunąć
cystę pilonidalną (małoinwazyjną, zachowawczą), przedstawiła etapy leczenia operacyjnego
oraz możliwe powikłania pooperacyjne.
„Prewencja zakażeń szpitalnych przez
pryzmat współpracy z blokiem operacyjnym,
a centralną sterylizacją” to tytuł wykładu, który
przedstawiła mgr Dorota Kudzia–Karwowska (Prezes Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Sterylizacji i Dezynfekcji Medycznej).
Uczestnicy konferencji zapoznali się z czynnościami wykonywanymi przez pracowników w poszczególnych strefach sterylizatorni.
W trakcie projekcji filmu i prezentacji slajdów zebrani mieli możliwość zobaczyć jak
wygląda proces sterylizacji narzędzi.
Ostatni wykład zatytułowany: „Jak dawniej
leczono – pomyłki w medycynie” przedstawiła
dr Izabela Wróblewska. W swoim wystąpieniu
przypomniała czasy niesamowitej ciemnoty,
wskazała na medyczne absurdy, z którymi
można było spotkać się w trakcie leczenia różnych przypadłości
i chorób, w starożytnym Babilonie, Egipcie, Grecji czy Rzymie.
Pierwszy dzień uwieńczyła uroczysta kolacja oraz wieczór
towarzyski w Hotelu „Cieplice” położonym w najstarszym w Polsce

Uzdrowisku na Dolnym Śląsku, słynącym z bogactwa źródeł wód
termalnych.
SESJA II – BEZPIECZNY PACJENT
Drugi dzień konferencji zaczął się wykładem „Rola chirurga w profilaktyce i leczeniu zakażeń”. Prelegentem był prof.
Krzysztof Bielecki (specjalista z dziedziny chirurgii ogólnej
i onkologicznej), który w profesjonalny sposób przekazał wiedzę
o czynnikach ryzyka zakażeń chirurgicznych i elementach zapobiegania zakażeniom okołooperacyjnych.
Kolejny wykład należał do prof. Jerzego Błaszczuka (pracownik Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii

Ogólnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 1 we
Wrocławiu) „Wypalenie zawodowe, a błąd medyczny”. Wykładowca
wskazał na widoczne symptomy wypalenia zawodowego i czynności
wykraczające poza zakres obowiązków pielęgniarek.
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Dr hab. n. med. mgr prawa Tomasz Jurek i dr hab. n. med.
Izabella Uchmanowicz z Uniwersytetu Medycznego im. Piastów
Śląskich we Wrocławiu, przybliżyli temat dotyczący milionów
pacjentów i tysięcy lekarzy oraz poruszyli tematy „checklisty”
jako prostego i genialnego wynalazku, ułatwiającego życie, organizację, komunikację, upraszczającego skomplikowane czynności. .Zdaniem naukowców przestrzeganie list kontrolnych podczas
operacji zmniejsza ryzyko powikłań i zwiększa szanse na wykrycie
jakichkolwiek nieprawidłowości.
Pielęgniarz operacyjny lic. Marcin Doskocz omawiał
„Nietypowe zagrożenia na sali operacyjnej”, jak powstają, jakie
są skutki przebywania w otoczeniu zagrożenia, w jaki skuteczny
sposób przeciwdziałać takim zagrożeniom. Ostatni wykład XIV
Konferencji Naukowej skupił się wokół tematu „Relacje między-

ludzkie w bloku operacyjnym”. Prof. Krzysztof Bielecki zwrócił
uwagę na cechy dobrego członka zespołu, omówił jak ważna jest
organizacja pracy i bezpieczeństwo w bloku operacyjnym (nie tylko
pacjenta). Udzielił cennych dla wszystkich rad, jak przeciwdziałać
stresowi.
Na zakończenie głos zabrała mgr Ewa Grabowska dziękując
wszystkim za udział w konferencji i zapraszając na następną.
Około 250 osób (uczestników, wykładowców, gości oraz przedstawicieli firm medycznych) przybyłych w urocze miejsce, jakim
jest Zdrojowy Teatr Animacji stworzyło wspaniałą atmosferę
pracy i pozytywnych relacji interpersonalnych.
Każdy uczestnik konferencji otrzymał Certyfikat i 10 punktów edukacyjnych.

Ogólnopolska Konferencja Naukowo–Szkoleniowa
Pielęgniarek Operacyjnych
„OBLICZA PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO”
mgr MARIOLA GRALEWSKA

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie, CTO

dniu 17 listopada 2016 roku w Lublinie odbyła się Ogólno-

W polska Konferencja Naukowo–Szkoleniowa Pielęgniarek

Operacyjnych: „Oblicza Pielęgniarstwa Operacyjnego”, zorganizowana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek oraz Wyższą Szkołę Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Konferencja odbyła się pod Honorowym Patronatem Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.
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Wykład inauguracyjny „Dlaczego przy każdej operacji konieczne
są dwie pielęgniarki operacyjne?” wygłosiła Prezes Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Instrumentariuszek mgr Joanna Borzęcka.
Powołując się na załącznik do Uchwały NRPiP Nr 277/
VI/2014 z dnia 3 grudnia 2014 r. Pani Prezes wykazała, że: „Aby
było zapewnione bezpieczeństwo pacjenta na każdy czynny stół
operacyjny (na którym w danej chwili jest lub może być pacjent)

przypadają minimum dwie pielęgniarki/położne operacyjne:
pielęgniarka/położna operacyjna instrumentująca i pielęgniarka/położna operacyjna pomagająca”.
Jednocześnie zwracając uwagę na zabiegi, przy wykonywaniu których konieczna jest zwiększona liczba pielęgniarek/
położnych operacyjnych. Chodzi tu o zabiegi wymagające
zapewnienia czystości mikrobiologicznej w bloku operacyjnym.
Dodatkowo wskazany został sposób obliczania potrzebnej ilości
instrumentariuszek na bloku na podstawie analizy ilości wykonywanych zabiegów operacyjnych i średniego czasu ich trwania.
Spośród zaproszonych gości głos zabrała mgr Ewa
Grabowska Przewodnicząca Karkonoskiego Stowarzyszenia
Instrumentariuszek. Jest to prężnie działające stowarzyszenie, które organizuje szereg ciekawych konferencji i wydaje
profesjonalne czasopismo Magazyn Pielęgniarki Operacyjnej.
Przywiezione przez Panią Ewę egzemplarze rozeszły się jak
przysłowiowe „świeże bułeczki”, gdyż jest to magazyn, w którym
artykuły związane są ściśle z pracą pielęgniarki operacyjnej,
dodatkowo pisane przystępnym językiem. Gorąco polecam.
Zagadnienia pierwszej sesji dotyczyły różnych aspektów
pielęgniarstwa operacyjnego. Temat: „Urazy głowy – chirurgia czy neurochirurgia”, zaprezentowała mgr Danuta Matyka
z Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej w Lublinie.
W prezentacji przedstawiony został: podział urazów czaszkowo–mózgowych, skutki takich urazów (krwiaki wewnątrzczaszkowe) oraz warunki skutecznej pomocy przedszpitalnej
(szybki transport do szpitala, w którym może być udzielona specjalistyczna pomoc). Dodatkowym atutem tej prezentacji było
przedstawienie algorytmu przygotowania pacjenta do zbiegu
neurochirurgicznego, etapów zabiegu potrzebnego sprzętu nici
i materiału opatrunkowego. Doskonała ściągawka.
Dużym zainteresowaniem cieszył się wykład dr Ewy
Wronikowskiej dotyczący zagadnień prawnych w pracy pielęgniarki operacyjnej. Wśród problemów dotyczących grupy zawodowej pielęgniarek i położnych operacyjnych kluczowe okazały się:
▪▪ Podawanie leku podczas zabiegu. Opierając się na rozporządzeniu MZ z 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów
postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność
leczniczą wyciągnięto następujące wnioski: podczas znieczulenia z lekarzem współpracuje pielęgniarka anestezjologiczna, pielęgniarka operacyjna nie współpracuje z anestezjologiem i nie ma obowiązku wykonywać jego poleceń. Wśród
zadań pielęgniarki operacyjnej w bloku operacyjnym nie
mieszczą się obowiązki związane z podawaniem leków, nie
są ujęte w żadnych procedurach.
▪▪ Polecenie pracy na innych oddziałach. Przełożeni przesuwają pielęgniarki i położne operacyjne w trakcie dyżuru
do pomocy w innych jednostkach organizacyjnych w czasie, gdy nie odbywają się zabiegi operacyjne. Delegowanie
do innej pracy (krótkotrwałe na innym odcinku) wzbudza
wątpliwości prawne. Przede wszystkim w aspekcie bezpieczeństwa pacjentów, bezpieczeństwa epidemiologicznego,
zgodności z zakresem obowiązków, działań dyskryminacyjnych dotyczących jednej grupy zawodowej w tym przypadku
pielęgniarek/położnych operacyjnych. Każdorazowe opuszczenie bloku operacyjnego (na polecenie bezpośredniego
przełożonego) powinno być odnotowane przez pracownika
w dokumentacji medycznej. Podobnie jak praca – czynności
wykonywane na innym oddziale.
▪▪ Pielęgniarka jako asystent operatora. Często spotykany przypadek naruszenia przepisów to sytuacja, gdy pielęgniarka

operacyjna otrzymuje polecenie świadczenia pracy w charakterze asysty operatora w czasie zabiegu operacyjnego.
Pielęgniarka nie ma uprawnień do tego rodzaju działań, nie
wynika to ani z ustawy o zawodzie pielęgniarki i położnej,
ani z ramowego programu specjalizacji czy kursu kwalifikacyjnego. Pielęgniarka może odmówić wykonania zlecenia
lekarskiego oraz wykonania innego świadczenia zdrowotnego niezgodnego z sumieniem lub zakresem posiadanych
kwalifikacji podając niezwłocznie przyczynę odmowy na piśmie przełożonemu lub osobie zlecającej, chyba że zachodzi
konieczność udzielania pomocy w warunkach zagrożenia
zdrowia, zgodnego z kwalifikacjami (art. 12 ust.2 uzpip).
Lekarz kierujący zespołem operacyjnym, który w trakcie

Procedura liczenia materiału operacyjnego jest kluczowym
elementem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi.
zabiegu zleca wykonanie czynności osobie nieuprawnionej
do jej wykonania, naraża się na poniesienie odpowiedzialności, nawet gdy nie wystąpił negatywny skutek u pacjenta
w związku z nieprawidłowym działaniem tej osoby.
▪▪ Pielęgniarka pomagająca. Ministerstwo Zdrowia wskazuje,
że zabezpieczenie obsady pielęgniarskiej w bloku operacyjnym odbywa się z uwzględnieniem zadań wykonywanych
w bloku, procedur epidemiologicznych oraz zapewnienia
bezpieczeństwa pacjentowi i personelowi. Zatem pielęgniarką asystującą powinna być pielęgniarka operacyjna, która
ma kwalifikacje w zakresie asystowania (zna specyfikę wykonywanej pracy w bloku operacyjnym).
▪▪ W każdym przypadku dr Wronikowska radzi by wszystkie
zaistniałe zdarzenia dotyczące wyżej wymienionych problemów odnotowywać w dokumentacji medycznej.
▪▪ Istotny temat pierwszej sesji poruszyła dr Ewa Zamojska–
Kościów z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, w prezentacji pt.: „Pielęgniarstwo operacyjne a matematyka – jak prawidłowo liczyć materiał opatrunkowy”.
Procedura liczenia materiału operacyjnego jest kluczowym elementem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentowi.
Według wytycznych EORNA procedura ta powinna być bezwzględnie przestrzegana, dwukrotnie sprawdzana i starannie
dokumentowana.
W prezentacji usystematyzowane zostały szczegółowe
informacje i czynności podejmowane przez pielęgniarkę operacyjną instrumentującą i pomagającą przy kontroli materiałów
opatrunkowych używanych podczas zabiegów operacyjnych.
Ponieważ w pracy pielęgniarek/ położnych operacyjnych stanowi to bardzo ważne zagadnienie, pozwolę sobie przytoczyć
ogólne zasady liczenia materiałów opatrunkowych:
▪▪ wielkość serwet należy dobrać do gabarytów pacjenta,
▪▪ do danego rodzaju zabiegu należy brać jednakową liczbę serwet,
▪▪ nie należy wyrzucać opakowań po serwetach,
▪▪ tasiemka powinna być zabezpieczona narzędziem i pozostawać stale na zewnątrz ciała pacjenta,
▪▪ na tablicy suchościeralnej należy zapisywać ilość otwartych serwet,
▪▪ nie należy dorzucać serwet bez poinformowania o tym pielęgniarki instrumentującej,
▪▪ proces liczenia serwet przeprowadzany jest przez 2 pielęgniarki operacyjne,
▪▪ liczenie serwet należy przeprowadzić przed operacją i przed
zamknięciem jam ciała/śródoperacyjnie dla bieżącej kontroli.
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Sesja druga konferencji była poświęcona innowacjom w pielęgniarstwie operacyjnym.
Nowoczesne techniki endoskopowe w chirurgii podstawy czaszki przedstawił dr Tomasz Łysoń
z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
Jest to ośrodek, posiadający duże osiągnięcia w docieraniu do coraz głębszych struktur mózgu pacjenta
przez nos. Są to skomplikowane zabiegi operacyjne
wymagające współpracy lekarzy wielu specjalności
między innymi otolaryngologów. Tak zaawansowane
operacje endoskopowe podstawy czaszki wykonują
jako nieliczni na świecie. Tym bardziej miło nam –
instrumentariuszkom, gdy została doceniona praca
pielęgniarek operacyjnych w takim zespole, gdyż
wymaga to łączenia wielu dyscyplin zabiegowych oraz
znajomości wielorakiego sprzętu i narzędzi używanych
przy przeprowadzaniu pionierskich operacji.
Kolejną innowacją w pielęgniarstwie operacyjnym
jest praca z robotem chirurgicznym Da Vinci o której
opowiadała mgr Izabela Szwed z Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu. Prezentacja
ukazywała etapy przygotowania robota do pracy,
przebieg oraz postępowanie kończące zabieg. Praca
pielęgniarki operacyjnej w zrobotyzowanej chirurgii
jest ekscytująca i ambitna. Mając rozległą wiedzę kliniczną i techniczną, pielęgniarka operacyjna czuwa
nad niezaburzonym działaniem aparatury medycznej
z systemem da Vinci na czele. Pielęgniarstwo operacyjne podąża za nowoczesnymi metodami chirurgii
małoinwazyjnej i robotowej. Pielęgniarki, uczestnicząc w szkoleniach zespołów operacyjnych z zastosowaniem systemu da Vinci, zdobywają specjalistyczną
wiedzę w ośrodkach europejskich i mają już okazję zastosować
ją w Polsce, tym bardziej że w tym roku został zakupiony drugi
robot Da Vinci w Toruniu.

Pielęgniarstwo operacyjne jest dynamiczną i stale rozwijającą się dziedziną, wymagającą od pielęgniarek
i położnych operacyjnych stałego kształcenia, rozwijania umiejętności, poznawania nowych technik operacyjnych, znajomości sprzętu i aparatury medycznej.
Jako ciekawostkę w neurochirurgii: głęboką stymulację
mózgu w chorobie Parkinsona przedstawiła dr Katarzyna
Obszańska z Kliniki Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej
Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Głęboka stymulacja
mózgu (deep brain stimulation – DBS) to metoda leczenia
o potwierdzonej skuteczności w: chorobie Parkinsona, drżeniu samoistnym, dystonii; polega na umieszczeniu w odpowiedniej strukturze mózgu (jądrze niskowzgórzowym lub
części wewnętrznej gałki bladej) elektrod, które połączone są
przewodem z umieszczonym pod skórą na klatce piersiowej
stymulatorem. Zabieg odbywa się w dwóch etapach. Pierwsza
część operacji w znieczuleniu miejscowym (mikrorekording,
próbna stymulacja, wprowadzenie elektrod), druga część operacji w znieczuleniu ogólnym (tunelizacja kabli na klp i podłączenie stymulatora). Poszczególne etapy zabiegu, niezbędne
oprzyrządowanie, specjalistyczne narzędzia potrzebne do przeprowadzenia DBS, przedstawiła mgr Maria Wertel z Kliniki
Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej w Lublinie.
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Ostatnią innowacją w pielęgniarstwie operacyjnym zaprezentowaną przez mgr Idę Kacprzak z Kliniki Chirurgii Naczyniowej
Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie była prezentacja na temat: „Rola pielęgniarek operacyjnych w chirurgii
endowaskularnej”.
Metoda endowaskularna stanowi alternatywę dla klasycznego chirurgicznego, obarczonego dużym ryzykiem powikłań kardiologicznych leczenia tętniaków aorty brzusznej.
Prezentacja obrazująca technikę zabiegów endowaskularnych,
ukazała konieczność dobrej organizacji pracy, znajomość lokalizacji i różnorodności sprzętu używanego podczas implantacji
stentgraftów. Zebrane końcowe wnioski dotyczące roli pielęgniarki operacyjnej przy wykonywaniu zabiegów techniką
endowaskularną, prelegentka przedstawiła następująco:
patrzeć w pole operacyjne (doktorzy patrzą głównie na
monitory!), kontrolować położenie śluzy naczyniowej, płukać
cewniki naczyniowe po każdym użyciu, nie zaginać cewników
i prowadników, kontrolować koniec prowadnika.
Podsumowując powyższe rozważania nasuwa się wniosek,
że pielęgniarstwo operacyjne jest dynamiczną i stale rozwijającą się dziedziną, wymagającą od pielęgniarek i położnych
operacyjnych stałego kształcenia, rozwijania umiejętności,
poznawania nowych technik operacyjnych, znajomości sprzętu
i aparatury medycznej. Dlatego uczestnictwo w takich konferencjach pozwala na wymianę doświadczeń, usystematyzowanie
i zweryfikowanie wiedzy na temat nowości w pielęgniarstwie
operacyjnym, a co za tym idzie wykonywanie swojej pracy na
najwyższym poziomie.

SYSTEM PODWÓJNEGO
ZAKŁADANIA RĘKAWIC
System podwójnego zakładania rękawic powstał,
aby możliwie najefektywniej redukować poziom narażenia
operatorów na kontakt z potencjalnymi patogenami
krwiopochodnymi / płynami ustrojowymi pacjenta.
Wyniki badań wskazują iż system podwójnych rękawic
w sposób znaczący (o około 70%) obniża współczynnik
perforacji wewnętrznej rękawic w porównaniu do rękawic
zakładanych pojedynczo.

REKOMENDACJE DO STOSOWANIA
do zabiegów
wysokiego
ryzyka zakażeń

praca
na oddziałach
zakaźnych

(pacjenci obciążeni HIV, HCV, HBV, prątki
gruźlicy, chirurgia onkologiczna
– kontakt z cytostatykami)

niedoświadczony
zespół
operacyjny

przygotowanie
dawek leków
cytostatycznych /
pracownie
cytostatyczne

rozległe / długie
zabiegi chirurgiczne
w traumatologii /
ortopedii /
chirurgii
klatki piersiowej

dobór
odpowiedniego
zabezpieczenia
do etapu
procedury

JAK ODPOWIEDNIO DOBRAĆ RĘKAWICE?
W systemie podwójnego zakładania rękawic dobór rozmiarów uzależniony jest od indywidualnych
potrzeb i upodobań użytkowych, aktualnie stosowane są trzy różne rodzaje doboru rękawic przez
zespoły operacyjne (na przykładzie rozmiaru 7.5)
Wariant 1 - rozmiar 7.5 + 7.5 – obie pary rękawic (wierzchnia i spodnia) w tym samym rozmiarze
Wariant 2 - rozmiar 7.5 + 8.0 – rękawice zewnętrzne o pół rozmiaru większe od wewnętrznych
Wariant 3 - rozmiar 7.5 + 7.0 – rękawice zewnętrzne o pół rozmiaru mniejsze niż rękawice wewnętrzne

