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Szanowni Państwo!

itam serdecznie przed falą urlopów i mam nadzieję, że

W każdy z Państwa spokojnie i bezpiecznie wypocznie,

a po wypoczynku z pasją i zaangażowaniem wróci do naszego
miejsca pracy, jakim jest sala operacyjna.
W kolejnym wydaniu przedstawiamy Państwu ciekawe
artykuły napisane przez stałych autorów, a także nowe koleżanki, które z pasją i zaangażowaniem napisały artykuły
o swojej codziennej pracy, dzieląc się wrażeniami z własnego
bloku/sali operacyjnej.
Dzielimy się także z Państwem sprawozdaniami z konferencji oraz forum jakie miały miejsce w Łodzi i w Warszawie.
Ciekawe spotkania, gdzie omawiane są najistotniejsze sprawy
pielęgniarek operacyjnych i położnych. Podkreślamy jak
ważne jest nasze środowisko w polskim pielęgniarstwie.
Zachęcam Państwa do pisania artykułów, dzielcie się
kochani swoją wiedzą na łamach Magazynu Pielęgniarki
Operacyjnej. To czasopismo stworzone jest dla Was, naszego
środowiska, które sprawia, że JESTEŚMY.
Chcę również zaprosić Państwa do udziału w XV
Jubileuszowej Konferencji, która to odbędzie się w dniach
19-20 października 2017 roku w Jeleniej Górze Cieplicach.
Organizowana już od 15 lat konferencja jest okazją do spotkania się, integrowania środowiska i daje możliwość dzielenia
się wiedzą.
Serdecznie zapraszam, życząc miłych wrażeń i jestem
przekonana, że każdy z Państwa tą wiedzę zabierze ze sobą
i wykorzysta we własnej pracy.
Z wyrazami szacunku
mgr E. Grabowska

w którym obowiązują następujące czynności przypisane
umiejętnościom:
1. Przygotowuje i obsługuje aparat RTG, ssak elektryczny,
aparat do elektrokoagulacji, mikroskop operacyjny, laser
2. Przygotowuje i obsługuje laparoskop, artroskop, histeroskop, bronchoskop, aparat do litotrypsji pozaustrojowej,
aparaturę do PCNL
3. Przygotowuje odpowiednie zestawy narzędzi chirurgicznymi do operacji
4. Przygotowuje pakiety z bielizną operacyjną na sali
5. Przygotowuje materiał dodatkowy (nici i szwy chirurgiczne, serwety gazowe, gaziki, setony, drenaże, płyny do
płukania ran i jam ciała)
6. Sprawdza prawidłowość funkcjonowania sprzętu i aparatury medycznej na bloku operacyjnym
7. Sprawnie organizuje stanowisko pracy pielęgniarki
operacyjnej
8. Nadzoruje przygotowanie, przygotowuje odpowiednie
zestawy z narzędziami chirurgicznymi do operacji
9. Nadzoruje przygotowanie, przygotowuje pakiety z bielizną operacyjną na sali operacyjnej
Te umiejętności są bezwarunkowo przypisane zarówno pielęgniarce operacyjnej instrumentującej, jak i pomagającej w sali
operacyjnej.

Zadania pielęgniarki operacyjnej
mgr EWA GRABOWSKA

Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

każdym zawodzie potrzebne są kwalifikacje i profesjonalizm, jednak blok operacyjny jest miejscem specjalnym,
tutaj praca odbywa się według ściśle określonych zasad, zebranych w formie zarządzeń, procedur i standardów. Taka formalizacja sprzyja bezpieczeństwu, usprawnia pracę i redukuje
ryzyko popełnienia błędów. Z uwagi na mnogość procedur
i wieloaspektowość, zawód pielęgniarki operacyjnej wymaga
szczególnych predyspozycji, wiedzy i umiejętności.
Zadania pielęgniarki są bardzo rozległe, dlatego ważna jest
ich znajomość i stosowanie w pracy zawodowej.

W

Zadania zawarte w Bazie kompetencji (Baza ekspertów
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut
Badawczy w Radomiu, 2008-2011), obszarze zawodowym
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa operacyjnego – przygotowano z podziałem na zadania i umiejętności, istotne
w pracy pielęgniarki operacyjnej.
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W ZADANIACH WYODRĘBNIONO 4 KATEGORIE:
A.
B.
C.
D.

ZADANIA TECHNOLOGICZNE
ZADANIA ORGANIZACYJNE
ZADANIA KIEROWANIA I WSPÓŁPRACY
ZADANIA KONTROLI I OCENY JAKOŚCI.

Umiejętnościom poświęcono wiele miejsca w poszczególnych zadaniach, dlatego przytaczam je w całości.
KATEGORIA A – ZADANIA TECHNOLOGICZNE
Zadanie 1. z tej kategorii, to Przygotowanie i koordynowanie przygotowania aparatury, instrumentarium i narzędzi chirurgicznych, bielizny operacyjnej i materiałów
dodatkowych potrzebnych do zabiegów operacyjnych,

Zadaniem 2. dla pielęgniarki operacyjnej jest Przygotowanie
i koordynowanie przygotowania pacjenta do zabiegu operacyjnego oraz opieka nad pacjentem po zabiegu w obrębie
bloku operacyjnego, w którym obowiązują następujące czynności przypisane w ciągu dalszym umiejętnościom:
1. Kontroluje bezpieczny transport pacjenta na blok
operacyjny
2. Identyfikuje tożsamość pacjenta oraz rodzaj zaplanowanego zabiegu operacyjnego
3. Bezpiecznie układa pacjenta na stole
4. Potrafi ułożyć pacjenta na stole operacyjnym w zależności
od zaplanowanego zabiegu operacyjnego
5. Zabezpiecza pacjenta przed oparzeniem i porażeniem
prądem elektrycznym, promieniowaniem rentgenowskim, oparzeniem skóry środkiem antyseptycznym,
względnym oziębianiem ciała
6. Przygotowuje pole operacyjnego zgodnie z zasadami
7. Łagodzi lęk pacjenta na sali operacyjnej przed zabiegiem
operacyjnym
8. Dobiera metod zaopatrzenia rany pooperacyjnej
9. Zwraca baczną uwagę na zgodne i z zasadami postępowanie całego zespołu operacyjnego w trakcie zabiegu
operacyjnego.
Bardzo ważną rolę odgrywa każda pielęgniarka operacyjna –
ta instrumentująca i pomagająca – która czuwa nad bezpieczeństwem operowanego pacjenta od momentu przybycia do
zakończenia zabiegu operacyjnego.
Kolejne zadanie – 3., to Instrumentowanie do specjalistycznych zabiegów operacyjnych i tu także obowiązują czynności
przypisane umiejętnościom dla poszczególnych zabiegów, jak
poniżej:
1. Instrumentuje do zabiegów operacyjnych w neurochirurgii
2. Instrumentuje do zabiegów operacyjnych w ginekologii
i położnictwie

3. Instrumentuje do zabiegów operacyjnych w ortopedii
i traumatologii narządu ruchu
4. Instrumentuje do zabiegów operacyjnych w urologii
5. Instrumentuje do zabiegów operacyjnych w kardiochirurgii
6. Instrumentuje do zabiegów operacyjnych w laryngologii
7. Instrumentuje do zabiegów operacyjnych w okulistyce
8. Instrumentuje do zabiegów operacyjnych w chirurgii
plastycznej
9. Instrumentuje do zabiegów operacyjnych w chirurgii
klatki piersiowej
10. Instrumentuje do zabiegów operacyjnych w chirurgii
naczyń obwodowych
11. Instrumentuje do pobierania i przeszczepiania komórek,
tkanek i narządów
12. Instrumentuje do zabiegów operacyjnych w chirurgii
ogólnej
13. Instrumentuje do zabiegów operacyjnych w chirurgii
pediatrycznej
Znajomość poszczególnych dziedzin chirurgii, przez pielęgniarkę
operacyjną instrumentującą do poszczególnych zabiegów operacyjnych, powinna być profesjonalna.
W zadaniu 4., Obsługa instrumentarium, sprzętu i aparatury po zabiegach operacyjnych w zależności od rodzaju
zabiegu, obowiązują niezbędne procedury, polegające na:
1. Znajomości zasad postępowania z narzędziami chirurgicznymi po zakończonej operacji
2. Znajomości zasad postępowania z narzędziami i sprzętem
endoskopowym po zakończonej operacji endoskopowej
3. Nadzorowaniu i odpowiednim postępowaniem z materiałem operacyjnym jednorazowego i wielorazowego użycia
4. Nadzorowaniu postępowania z odpadami medycznymi
5. Nadzorowaniu pracy personelu pomocniczego w zakresie sprzątania sali operacyjnej po zabiegach czystych
i septycznych
Nie tylko instrumentowanie czyni pielęgniarkę operacyjną profesjonalną, ale praca holistyczna w bloku operacyjnym.
KATEGORIA B – ZADANIA ORGANIZACYJNE
Zadanie 1. z tej kategorii, to Organizowanie własnego stanowiska pracy i stanowisk podległego personelu na bloku
operacyjnym zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej
i ochrony środowiska:
1. Organizuje własne stanowisko pracy i stanowiska pracy
personelu podległego z uwzględnieniem zasad ergonomii,
obowiązujących przepisów BHP, ochrony p/pożarowej
i higieny pracy
2. Przestrzega prawa pracownika i pracodawcy
3. Stosuje przepisy prawa pracy na bloku operacyjnym
4. Prowadzi i przechowuje dokumentację pielęgniarską
zgodnie z obowiązującymi przepisami
5. Podejmuje decyzje organizacyjne w sytuacjach problemowych i konfliktowych w ramach swoich uprawnień
na bloku operacyjnym
6. Kreuje wizerunek swojego zakładu pracy
7. Realizuje zadania na własnym stanowisku pracy
8. Zaopatruje w leki, płyny, środki dezynfekcyjne i odka3

żające, materiały opatrunkowe i sprzęt dodatkowy
9. Ocenia pracę własną i pracę personelu podległego zatrudnionego w bloku operacyjnym
10. Kieruje personelem podległym i przydziela zadania zgodnie z jego uprawnieniami
11. Nadzoruje przygotowanie oraz przygotuje się do zabiegu
operacyjnego zgodnie z zasadami
12. Nadzoruje przygotowanie oraz przygotuje instrumentarium,
aparatury medycznej, bielizny i materiału dodatkowego
13. Nadzoruje bezpieczeństwo zespołu operacyjnego i pacjenta
w czasie operacji
14. Nadzoruje zabezpieczenie oraz zabezpiecza materiał biologiczny od pacjenta w czasie operacji zgodnie z zasadami
Pracując w sali operacyjnej/bloku operacyjnym pielęgniarka operacyjna obowiązana jest nie tylko bezpiecznie wykonywać swój
zawód, ale także przestrzegać procedur ergonomii.
W zadaniu 2 – Nadzorowanie i dezynfekowanie, mycie i sterylizacja narzędzi chirurgicznych – przewidziano następujące
umiejętności, tj.:
1. Stosuje środki dezynfekcyjne w zależności od zagrożenia
mikrobiologicznego i przygotowuje roztwory do dezynfekcji instrumentarium, sprzętu i powierzchni
2. Nadzoruje, przygotowuje instrumentarium do dezynfekcji i mycia zgodnie z zasadami
3. Nadzoruje, prowadzi kontrolę techniczna, konserwuje
i przygotowuje sprzęt i instrumentarium do sterylizacji
4. Nadzoruje i sterylizuje instrumentarium różnymi metodami
5. Nadzoruje postępowania ze sprzętem sterylnym
Są centralne sterylizatornie, ale to nie zwalnia pielęgniarki
operacyjnej z odpowiedzialności za sprzęt i nadzór zestawów
operacyjnych.
Kolejnym, 3. zadaniem, jest Przewidywanie i likwidacja zagrożeń zdrowia i życia związanych z pracą bloku operacyjnego:
1. Zapobiega zagrożeniom wynikającym z użytkowania lasera
2. Zapobiega zagrożeniom wynikającym z promieniowania
rentgenowskiego i elektromagnetycznego
3. Nadzoruje zapobieganie i zapobiega zagrożeniom wynikającym użytkowania środków dezynfekcyjnych i preparatów
do utrwalania materiału biologicznego, środków leczniczych i gazów medycznych
4

4. Właściwie postępuje po ekspozycji po zakłuciu się igłą, skaleczeniu narzędziem chirurgicznym zabrudzonym krwią
lub IPMI pacjenta
Pracując w sali operacyjnej powinniśmy być świadomi, iż bezpieczeństwo nasze równa się z bezpieczeństwem pacjenta.
Ostatnie 4. zadanie z tej kategorii to Inicjowanie i wprowadzanie zmian organizacyjnych w zespole pielęgniarskim na
bloku operacyjnym.
1. Ocenia stopień wykonania zadania w ramach pracy przez
pielęgniarki operacyjne
2. Ocenia wykonanie zadania zgodnie z przyjętymi standardami opieki okołooperacyjnej w obrębie bloku
operacyjnego
3. Rozpoznaje potrzeby edukacyjne podległego personelu
zatrudnionego w bloku operacyjnym
4. Prowadzi szkolenia przed wprowadzeniem zmiany
organizacyjnej
5. Rozpoznawanie źródła poparcia i oporu wobec zmian,
racjonalnie je wykorzystuje lub eliminuje
6. Ocenia rezultaty zmian
Profesjonalna pielęgniarka operacyjna to pielęgniarka, która
regularnie uczestniczy w szkoleniach, bierze udział w konferencjach dedykowanych dla personelu bloków operacyjnych.
KATEGORIA C – ZADANIA KIEROWANIA I WSPÓŁPRACY
Zadanie 1. z tej kategorii, to Współpraca z własna grupą zawodową, zespołami operacyjnymi i innymi komórkami organizacyjnymi szpitala w zakresie prawidłowego funkcjonowania
bloku operacyjnego, obowiązują w nim poniższe umiejętności:
1. Uczestniczy w planowaniu, realizacji i ocenie świadczonej
usługi w bloku operacyjnym
2. Skutecznie komunikuje się z członkami zespołów operacyjnych
3. Nadzoruje przygotowanie pacjenta do zabiegu operacyjnego w zakresie bloku operacyjnego
4. Rozwiązuje sytuacje konfliktowe w czasie pracy na bloku
operacyjnym
5. Nadzoruje i koordynuje pracą personelu pomocniczego
w bloku operacyjnym
6. Łagodzi lęk pacjenta związany z zabiegiem operacyjnym

7. Łagodzi stres pracowników związany z pracą w bloku
operacyjnym
8. Rozpoznaje potrzeby wyposażenia pielęgniarskich stanowisk pracy w materiały, aparaturę i sprzęt
9. Wybiera najlepszy pod względem bezpieczeństwa, komfortu i jakości pracy oraz z uwzględnieniem ekonomiki,
sprzęt i aparaturę medyczną
10. Skutecznie komunikuje się z członkami zespołu i kierownictwem w sprawie wyposażenia bloku operacyjnego
11. Współpracuje z przedstawicielami innych komórek organizacyjnych szpitala
12. Dba o rozwój własny oraz rozpoznaje i określa potrzeb edukacyjnych w zespole pielęgniarek operacyjnych
13. Ustala własne cele doskonalenia zawodowego w zakresie
pielęgniarstwa operacyjnego
14. Prowadzi samoocenę w zakresie wiedzy własnej i innych pielęgniarek operacyjnych, umiejętności i motywacji rozwoju
15. Uczestniczy w doskonaleniu zawodowym pielęgniarek
w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego
16. Dokonuje wyboru form i metod doskonalenia zawodowego
w pielęgniarstwie operacyjnym
17. Współpracuje ze stowarzyszeniami zawodowymi
18. Określa wartość i rangę swojego zawodu
19. Posługuje się sprzętem komputerowym w zakresie niezbędnym do gromadzenia i opracowywania danych na bloku
operacyjnym
20. Określa potrzeby rozwoju zawodowego własne i innych
pielęgniarek operacyjnych
21. Prowadzi badania naukowe w zakresie pielęgniarstwa
operacyjnego
22. Upowszechnia wyniki własnych badań poprzez czynny
udział w konferencjach i sympozjach
23. Wprowadza wiedzę naukową potwierdzoną badaniami
w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego do praktyki
24. Wskazuje uwarunkowania rozwoju pielęgniarstwa
operacyjnego
25. Określa zakres kwalifikacji zawodowych pielęgniarki
operacyjnej
26. Zna zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień
pielęgniarki operacyjnej
27. Opracowuje standardy, procedur i algorytmów postępowania w pracy pielęgniarki operacyjnej
28. Przestrzega kodeks etyki zawodowej pielęgniarek
Pielęgniarka operacyjna, to nie tylko ta, która instrumentuje do
zabiegów operacyjnych. Pielęgniarstwo operacyjne uczy nas holistycznego podejścia do naszej profesji, przekazania naszej wiedzy
„młodym” pielęgniarkom, to co jest istotne w naszym zawodzie.
2. zadanie z tej kategorii, to Włączenie pacjenta do współpracy
w procesie leczniczo-pielęgnacyjnym w ośrodkach chirurgii
jednego dnia, tu także obowiązuje pielęgniarkę operacyjną
wiele działań:
1. Informuje chorego i jego rodzinę o istocie jego choroby i ograniczeń z niej wynikających w ramach chirurgii jednego dnia
2. Informuje chorego o kryteriach kwalifikacji do operacji
w ramach chirurgii jednego dnia
3. Informuje chorego o kryteriach wypisu do domu po
zabiegu w ośrodku chirurgii jednego dnia
4. Wyjaśnia pacjentowi konieczność przestrzegania zaleceń leczniczych i pielęgnacyjnych w ramach chirurgii jednego dnia
5. Ocenia stopnia opanowania wiedzy i umiejętności w proce-

sie leczniczo – pielęgnacyjnym przez chorego i jego rodzinę
w ramach chirurgii jednego dnia
6. Nadzoruje i prowadzi edukację zdrowotną w ramach chirurgii jednego dnia
7. Przeprowadza badanie fizykalnego pacjenta celem kwalifikacji do zabiegu operacyjnego w ośrodku chirurgii jednego
dnia
Nie tylko praca w sali operacyjnej czyni nas profesjonalnymi,
to także praca z pacjentem, który oczekuje na zabieg i jest po
zabiegu operacyjnym.
KATEGORIA D. ZADANIA KONTROLI I OCENY JAKOŚCI
Zadanie 1. ostatniej kategorii, to Zarządzanie jakością opieki
okołooperacyjnej, obowiązują w nim następujące czynności
przypisane w ciągu dalszym umiejętnościom:
1. Stosuje narzędzia monitorowania jakości usług
2. Bada jakość opieki okołooperacyjnej
3. Ocenia jakość opieki okołooperacyjnej
4. Zarządza jakością
5. Współpracuje z innymi profesjonalistami w zakresie
opieki okołooperacyjnej
6. Ustala kryteria oceny funkcjonowania standardów i procedur w bloku operacyjnym
7. Wdraża i nadzoruje przestrzeganie standardów i procedur
w bloku operacyjnym
8. Monitoruje i ocenia funkcjonowanie standardów i procedur w bloku operacyjnym
9. Ewaluuje standardy i procedury stosowane w bloku operacyjnym w oparciu o najnowszą wiedzę medyczną
Znajomość i praca w oparciu o standardy i procedury jest niezbędna w naszej pracy.
W zadaniu 2. Zapobieganie zakażeniom zakładowym poprzez
monitorowanie jałowości sprzętu i materiałów używanych
do zabiegów operacyjnych, obowiązują niezbędne procedury,
polegające na:
1. Przestrzeganiu zasad aseptyki i antyseptyki
2. Sprawdzaniu prawidłowego przygotowania pacjentów do
zabiegu operacyjnego
3. Nadzorowaniu właściwego planowania kolejności zabiegów operacyjnych
4. Nadzorowaniu właściwego postępowania po zabiegach septycznych z instrumentarium i sprzątanie sali operacyjnej
5. Kontrolowaniu prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk
pracowników
6. Kontrolowaniu postępowanie z odpadami medycznymi
7. Przestrzeganiu wymaganych zasad dezynfekcji i sterylizacji sprzętu i instrumentarium
8. Kontrolowaniu prawidłowego transportu i przechowywania sprzętu sterylnego
9. Nadzorowaniu przestrzegania zasad aseptyki przez zespół
operacyjny
10. Współpracowanie z pielęgniarką epidemiologiczną
11. Współpracowanie z zespołem bloku operacyjnego
w zakresie zapobiegania zakażeniom zakładowym
12. Uczestniczenie w szpitalnym zespole ds. zapobiegania
zakażeniom
13. Opracowywaniu planu higieny w obrębie bloku operacyjnego
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14. Wykrywaniu źródeł zakażeń, analizowaniu drogi szerzenia się zakażeń w obrębie bloku operacyjnego oraz
przerywaniu łańcucha epidemiologicznego
15. Rejestrowanie zakażeń powstałych w bloku operacyjnym
16. Nadzorowaniu funkcjonowania klimatyzacji i wentylacji
w bloku operacyjnym
17. Nadzorowaniu doboru środków dezynfekcyjnych
i myjących stosownie do zagrożenia mikrobiologicznego
Zapobieganie zakażeniom operacyjnym (ZMO), znajomość
i wiedza z zakresu zakażeń czyni nas bezpiecznym, a pacjenta
w szczególności.
Zadanie 3, to Monitorowanie i kalkulacja kosztów funkcjonowania bloku operacyjnego, w którym:
1. Liczy koszty wykonywanych zabiegów operacyjnych
2. Współpracuje z kierownictwem zakładu w zakresie
planowania zatrudnienia i wykorzystania sprzętu i sal
operacyjnych w czasie pracy
3. Kontroluje zużycie bielizny i materiału dodatkowego do
poszczególnych zabiegów operacyjnych
Kolejnym 4. zadaniem jest Dokumentowanie działań pielęgniarki operacyjnej związanych z wykonywaniem zabiegów
operacyjnych:
1. Prowadzi dokumentację obowiązującą w bloku
operacyjnym
2. Monitoruje i ocenia prowadzenie dokumentacji przez
pracowników bloku operacyjnego
3. Szkoli personel w zakresie prowadzenia dokumentacji
medycznej w bloku operacyjnym
Dokumentacja medyczna prowadzona przez pielęgniarkę operacyjną, to nic innego jak bezpieczeństwo nasze i pacjenta. To
pełna odpowiedzialność za pracę jaką wykonujemy.
Ostatnie zadanie to, Wdrażanie wiedzy naukowej do praktyki pielęgniarki operacyjnej i identyfikacja obszarów
badań w pielęgniarstwie, w którym pielęgniarka operacyjna:
1. Wdraża osiągnięcia naukowe do praktyki i edukacji
pielęgniarskiej
2. Stosuje strategię pomostu pomiędzy badaniami i praktyka pielęgniarską
3. Wprowadza ewaluację do uczenia i rozumienia praktyki
pielęgniarki operacyjnej
4. Uczestniczy w dyskusji i wymianie doświadczeń
w zakresie zmian w praktyce pielęgniarki operacyjnej
5. Dostarcza naukowego uzasadnienia dla świadczonych
usług w zakresie pielęgniarstwa operacyjnego
6. Aktualizuje swoja wiedzę i doskonali umiejętności
zawodowe
7. Planuje i realizuje poszczególne etapy procesu
badawczego
8. Stosuje etyczne i zawodowe normy badań prowadzonych
w ramach pielęgniarstwa
Jednym z ważniejszych elementów zawodu pielęgniarki, oprócz
wiedzy i umiejętności są predyspozycje psychofizyczne, które
mogą być wskazaniem lub przeciwwskazaniem do zawodów
profesjonalnego pomagania.
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Cechy charakteryzujące obszar zawodowy:
Pielęgniarka specjalista pielęgniarstwa operacyjnego.
CECHY PSYCHOFIZYCZNE – ZDOLNOŚCI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Analityczne myślenie
Efektywne komunikowanie
Zdolność koncentracji uwagi
Łatwość wypowiadania się w mowie i piśmie
Podzielność uwagi
Rozumowanie logiczne
Stwarzanie atmosfery życzliwości i współdziałania
Umiejętność pracy w grupie
Umiejętność słuchania
Zdolności organizacyjne
CECHY OSOBOWOŚCI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Duża chęć do uczenia i zdobywania nowych wiadomości
Obowiązkowość
Odpowiedzialność
Punktualność
Rzetelność
Samodzielność
Samokontrola
Skrupulatność
Sumienność
Systematyczność
Uczciwość
Umiejętność podejmowania szybkich decyzji
Umiejętność pracy w szybkim tempie
Umiejętność radzenia sobie ze stresem
Wytrwałość
Zaangażowanie
Zdyscyplinowanie
Zrównoważenie
SPRAWNOŚCI SENSOMOTORYCZNE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dokładność
Koordynacja ruchowa
Koordynacja wzrokowo-słuchowa
Opanowanie
Podzielność uwagi
Rozumowanie logiczne
Skrupulatność
Spostrzegawczość
Sprawność manualna
Umiejętność obserwacji
Umiejętność przewidywania ewentualnych zagrożeń
Wnikliwość obserwacji
Wysoki poziom spostrzegawczości
Zręczność rąk
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Ból pooperacyjny
dr IZABELA WRÓBLEWSKA, ZUZANNA WRÓBLEWSKA
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

ól jest jednym z najważniejszych problemów medycznych występujących po zabiegu operacyjnym. Dotyczy
przede wszystkim pacjenta, ale jego rozwiązanie leży w gestii
całego zespołu terapeutycznego. Ze względu na cierpienie
chorego oraz niekorzystne następstwa działania bólu na organizm, przedstawiciele ochrony zdrowia podejmują działania
zmierzające do uśmierzenia bólu do granic akceptacji lub jego
całkowitej likwidacji.

B

Ból jest częstym doznaniem czuciowym dotyczącym
pacjentów hospitalizowanych, związanym z działaniem
uszkadzającego bodźca, bądź też bodźca którego działanie zagraża wystąpieniem takiego uszkodzenia
Według Międzynarodowego Towarzystwa Badania Bólu
(IAPS) ból jest nieprzyjemnym przeżyciem zmysłowym
i emocjonalnym, połączonym z aktualnym albo potencjalnym uszkodzeniem tkanki. Jest częstym doznaniem czucio-

wym dotyczącym pacjentów hospitalizowanych, związanym
z działaniem uszkadzającego bodźca, bądź też bodźca którego
działanie zagraża wystąpieniem takiego uszkodzenia. Z uwagi
na rodzaj czynnika wywołującego stymulację nocyceptywną
wyróżnia sie ból fizjologiczny i kliniczny. Pierwszy z nich
jest wywołany czynnikami zewnętrznymi i odbierany przez
ośrodki czuciowe płata ciemieniowego. Drugi występuje, gdy
uszkodzeniu tkanek towarzyszy pojawienie się nadwrażliwości
związanej ze zmianą właściwości i wrażliwości pierwotnych
zakończeń nerwowych. Ten rodzaj stymulacji bólowej charakterystyczny jest dla bólu pourazowego i pooperacyjnego.
Dodatkowo ból można podzielić, ze względu na jego lokalizację na somatyczny i trzewny. Istnieją dwa rodzaje bólu
somatycznego: ból powierzchowny, powstający w skórze,
dokładnie zlokalizowany i ustępujący po ustaniu bodźca
wywołującego, oraz ból głęboki powstający w mięśniach,
stawach, kościach i tkance łącznej. Opisywany jest on, jako
tępy, trudny do zlokalizowania i promieniujący. Z kolei ból
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trzewny powstaje wskutek silnego rozciągania lub skurczów
mięśniówki gładkiej narządów jamistych i jest opisywany, jako
głęboki, tępy, ciągnący lub uciskający. Mogą mu towarzyszyć
dodatkowe objawy, takie jak nudności, wymioty, pocenie się,
wzrost ciśnienia krwi czy tachykardia. Co ważne, szczególnie
w diagnostyce i postępowaniu z cierpiącymi pacjentami, ból
trzewny odczuwany jest nie tylko w chorych narządach, ale
także w oddalonych okolicach ciała. Ból ten jest określany,
jako przeniesiony i występuje w miejscach, których unerwienie pochodzi z tego samego odcinka rdzenia kręgowego, co
uszkodzonej tkanki.
W opiece nad pacjentem przygotowywanym do zabiegu
operacyjnego, a także po nim, należy wnikliwie zajmować się
problematyka bólu pooperacyjnego. Jest on opisywany, jako
nieprzyjemne doznanie emocjonalne i zmysłowe, wywołane
przez śródoperacyjne uszkodzenie tkanek. Jest odczuciem,
któremu towarzyszy autonomiczna, emocjonalna i behawio-

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opracowała
schemat stopniowego stosowania leków, zwany trójstopniową drabiną analgetyczną.
ralna odpowiedź organizmu na uraz. Zasięg i natężenie tego
bólu są proporcjonalne do rozległości zabiegu operacyjnego,
natomiast reakcja chorego na jego wystąpienie jest modyfikowana przez poprzednie doświadczenia bólowe, stan zdrowia,
oraz uwarunkowania osobowościowe i środowiskowe chorego.
Ze względu na powszechność występowania bólu
i konieczność specjalistycznego, ukierunkowanego postępowania w jego zwalczaniu Światowa Organizacja Zdrowia
(WHO) opracowała schemat stopniowego stosowania leków,
zwany trójstopniową drabiną analgetyczną. Zgodnie z jej
zasadą na każdym stopniu tej drabiny leki dobiera się w zależności od nasilenia bólu. Leczenie rozpoczyna się od podawania prostych analgetyków, leków nieopioidowych (I stopień
drabiny), następnie stopniowo wprowadza się słabe opioidy (II
stopień), a na końcu silne opioidy (III stopień). Jednocześnie
na każdym etapie leczenia można dołączać tzw. leki wspomagające (np. antydepresanty, leki przeciwwymiotne, poprawiające perystaltykę jelit), które wspomagają działanie leków
wchodzących w skład drabiny analgetycznej. Pacjent powinien
także otrzymać ukierunkowaną specjalnie na niego pomoc
psychologiczną oraz każdą inną wymaganą jego aktualnym
stanem zdrowia (np. fizjoterapeutyczną).

Istotna dla optymalnego sposobu leczenia bólu jest
odpowiednia ocena jego stopnia natężenia w okresie
pooperacyjnym.
Współczesne leczenie bólu powinno być zindywidualizowane. Zgodnie z jego zasadami chory powinien mieć dobrany
specjalnie dla niego schemat leczenia, w którym prowadzący
dobiera takie leki przeciwbólowe, które w tym konkretnym
przypadku skutecznie usuną ból i lęk, wywołają poczucie
bezpieczeństwa i uspokoją pacjenta po operacji. Jednocześnie
powinny one w możliwie minimalny sposób wpływać na układ
krążenia i oddychania, nie zmniejszać ruchliwości pacjenta i,
co istotne, nie wchodzić w interakcje z innymi lekami przyjmowanymi przez chorego. Dzięki temu można osiągnąć szyb8

kie i skuteczne działanie przeciwbólowe bez ryzyka powikłań
polekowych. Niestety z praktyki medycznej wynika, że nie
istnieje idealny lek przeciwbólowy. Każdy z nich ma swoje
skutki uboczne, który w nieprzewidywalny sposób mogą się
ujawnić u pacjenta.
Powszechnie w leczeniu bólu, szczególnie w warunkach
zorganizowanej opieki medycznej, stosuje się takie leki, jak:
stopień I:
ibuprofen, diklofenak, paracetamol, metamizol, kwas acetylosalicylowy;
stopień II: tramadol, buprenorfina, kodeina;
stopień III: morfina, fentanyl, pentazocyna.
Dodatkowo w znieczuleniu miejscowym krótko (np.
lidokaina) i długo (np. ropiwakaina) działające leki przeciwbólowe. Lidokaina okazuje się przydatna we wszystkich
rodzajach blokad. Natomiast bupiwakaina, która ma wolny
początek swojego długiego działania, jest czterokrotnie silniejsza i bardziej kardiotoksyczna od lidokainy, nie nadaje się
do znieczuleń donaczyniowych. Stosunkowo często stosuje się
ropiwakainę, która jest mniej kardiotoksyczna niż bupiwakaina, ma taki sam początek i czas działania, ale wywołuje mniejszą blokadę ruchową i z tego względu jest lekiem z wyboru
stosowanym w położnictwie.
Dobór leku, jego dawkę oraz częstość podawania zależy
głównie od rodzaju i zasięgu przeprowadzanej operacji.
Istotna dla optymalnego sposobu leczenia bólu jest odpowiednia ocena jego stopnia natężenia w okresie pooperacyjnym. W tm celu w szpitalach na całym świecie prowadzone
są specjalistyczne szkolenia dla personelu dotyczące terapii
przeciwbólowej, w trakcie których uczy się subiektywnej
i obiektywnej oceny pomiaru natężenia bólu. Główną rolę
pełnią tu pielęgniarki, które z uwagi na stały kontakt z pacjentem, mogą ocenić stopień nasilenia bólu i podejąć działania
zmierzające do jego uśmierzenia bądź całkowitej likwidacji.
Ból jest subiektywnym odczuciem, znacznie różniącym
się u poszczególnych osób, dlatego jego pomiar jest trudny.
Jednakowy bodziec bólowy może u różnych pacjentów wywoływać całkowicie różne natężenie, stąd ocena bólu jest kłopotliwa. W celu porównania stopnia natężenia bólu opracowano
specjalne skale, dzięki którym pacjent może samodzielnie
ocenić indywidualne odczucie natężenia bólu w spoczynku
i w ruchu. Dokonywanie cyklicznie powtarzanych pomiarów
intensywności bólu umożliwia poznanie faktycznego stanu
podopiecznego. Skale oceny bólu służą ponadto do oceny skuteczności stosowanego leczenia bólu pooperacyjnego.
Do klinicznej oceny bólu najbardziej przydatna wydaje
się skala wzrokowo – analogowa (VAS), która powinna być
obligatoryjnie wykonywana u każdego chorego. Omawiana
skala ma postać linijki długości 10 cm, na której pacjent wskazuje nasilenie aktualnie odczuwanego bólu od 0 (zupełny
brak bólu) do 10 (najsilniejszy wyobrażalny ból). Rodzajem
zmodyfikowanej skali VAS jest skala, w której na skrajnych
biegunach znajdują się rysunki twarzy. Uśmiechnięta oznacza
brak bólu, wykrzywiona w grymasie najsilniejszy ból. Wersję
obrazkową najczęściej stosuje się w przypadku dzieci lub osób
mających problemy z kontaktem werbalnym. Skalę VAS uważa
się za wiarygodną, jednak z jednym zastrzeżeniem – pacjent
potrzebuje czasu, by nauczyć się ocenić poziom swojego bólu.
Dopiero kilkakrotna ocena daje mu bowiem swobodę w poruszaniu się na zaproponowanej skali. Także doświadczanie
różnego nasilenia bólu pozwala dokładniej ocenić aktualnie
występujący.

Drugą powszechnie używaną w praktyce skalą jest skala
numeryczna (NRS). Zawiera ona 11 stopni nasilenia bólu (od
0 do 10), gdzie 0 oznacza całkowity brak bólu, natomiast 10
to najgorszy wyobrażalny ból. Skala ta cechuje się znaczną
powtarzalnością, niestety nie znajduje swojego zastosowania
w przypadku dzieci poniżej 9 roku życia. Specjalnie dla nich
przeznaczona jest tzw. skala dziecięcych niemiłych odczuć
i bólu (KUSS). Służy ona do oceny chorych od wieku niemowlęcego do 4 roku życia. Poczynione w niej obserwacje
pielęgniarek czy rodziny przeliczane są na punkty. Czas trwania każdorazowej obserwacji powinien wynosić 15 sekund.
Od progu 4 punktów uznaje się, że jest potrzeba leczenia
przeciwbólowego, którego nie wymaga dziecko uśmiechnięte
spokojne lub śpiące. Omawiana skala jest stosowana w oddziałach pediatrycznych w uzupełnieniu o wywiad z rodzicami
chorych dzieci.
Inną skalą znajdującą swoje zastosowanie w ocenie bólu
pooperacyjnego jest skala słowna (VRS), w której choremu
przedstawia się szereg kolejno ustawionych cyfr z przypisanymi do nich określeniami natężenia bólu. Minusem tej skali
jest trudność pacjentów w werbalnym określaniu bólu, który
jest często nieprecyzyjnie opisywany. Dla niektórych chorych
ból słaby jest równoznaczny z pobolewaniem, a umiarkowany
uznawany jest za silny, co powoduje nieścisłości w obiektywnej ocenie zjawiska. Także w kolejnej skali – psychometrycznej Likerta można zauważyć pewne wady. Najważniejszą jest
niejednoznaczność użytych określeń nasilenia bólu, które
poszczególni pacjenci mogą różnie rozumieć. Niekiedy chorzy
zgłaszają trudność z przyporządkowaniem gotowych określeń
do swojej percepcji bólu.
Skalą bólu specjalnie ukierunkowaną na ocenę bólu
pooperacyjnego jest skala opracowana w szpitalu św. Henryka
(PHHS). Znajduje ona swoje zastosowanie w przypadku chorych poddawanych zabiegom torakochirurgicznymh, kardiochirurgicznymh i w okolicy nadbrzusza. Ocenia się w niej
stopień odczuwania bólu w czasie kaszlu, kaszlu nie połączonego z głębokim oddychaniem, jedynie w czasie głębokiego
oddychania oraz w spoczynku.

Pielęgniarka już przed zabiegiem powinna informować podopiecznego o rodzaju ewentualnych dolegliwości związanych z przeprowadzaną operacją i okresem
pooperacyjnym, a także możliwości i wariantów leczenia bólu.
Należy zaznaczyć, że odczuwanie bólu u pacjentów operowanych jest ściśle zależne od ich stopnia uświadomienia
o czekających dolegliwościach. Czym słabiej poinformowany
pacjent tym większy jest jego starch, a tym samym wyższy
poziom odczuwanego bólu i nizsza jakość życia. Dlatego
pielęgniarka już przed zabiegiem powinna informować podopiecznego o rodzaju ewentualnych dolegliwości związanych
z przeprowadzaną operacją i okresem pooperacyjnym, a także
możliwości i wariantów leczenia bólu. Jest to ważne również
dlatego, że nieleczony, lub leczony nieskutecznie, ból pooperacyjny wywołuje nieprawidłowe reakcje fizjologiczne i psychologiczne. Oddziałuje on między innymi na czynność układu
wewnątrzwydzielniczego, oddechowego, sercowo-naczyniowego i na metabolizm człowieka. Systematyczne kontrolowanie natężenia bólu i szybka reakcja na objawy nie tylko zwalczą
ból, ale zapobiegają także jego powikłaniom.

Pielęgniarki są kluczowym ogniwem w opiece nad cierpiącym pacjentem, począwszy od identyfikacji dyskomfortu,
oceny nasilenia dolegliwości, przez współpracę z wielospecjalistycznym zespołem, wdrażanie działań mających na celu
złagodzenie bólu, aż do jego leczenia i oceny skuteczności
zastosowanych działań.
W związku z udziałem pielęgniarek w zwalczaniu bólu
pooperacyjnego są one zobowiązane do posiadania wiedzy
w zakresie znajomości mechanizmów powstawania bólu,
metod oceny jego nasilenia, sposobów łagodzenia, standardów
postępowania przeciwbólowego, znajomości technik stosowanej analgezji, umiejętności obsługi pomp automatycznych
i sprzętu monitorującego. Ponadto pielęgniarki uczestniczące
w leczeniu bólu pooperacyjnego powinny mieć szczególne
umiejętności komunikowania się z pacjentem.
Analiza częstości i siły bólu jest istotna w pracy
z każdym pacjentem. Nabiera szczególnego znaczenia
u osób poddawanych zabiegom operacyjnym, u których ból
może mieć szczególnie duże natężenie i długi czas trwania.
Prawidłowe postępowanie z bólem pooperacyjnym zmniejsza
zachorowalność okołooperacyjną, znacząco zmniejsza ilość
powikłań, a także czas i koszty hospitalizacji. Leczenie bólu
pooperacyjnego jest praktyczną odpowiedzią na oczekiwania chorych. Stosowane metody leczenia mają także wpływ
na pozytywne postrzeganie przez chorego i jego najbliższych
zespołu medycznego i samego szpitala.
W miarę postępu cywilizacyjnego, rozwoju nowych technologii, medycyny i farmakologii zmianie ulegją sposoby,
techniki i metody leczenia bólu, ewaluuje także organizacja jego leczenia. Celem nadrzędnym jest poprawa komfortu prowadzonej terapii i zdrowienia pacjenta. W obliczu
wdrażania nowych technik i metod analgezji, a także leków
należy pamiętać, że stała obecność pielęgniarki, jej gotowość
niesienia pomocy oraz empatyczny stosunek do chorego są
niezastąpione.
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ŚRÓDOPERACYJNA ZMIANA RĘKAWIC

FAKTY
100
80%

roczna szacunkowa
liczba bezpośredniego
kontaktu lekarza specjalisty zabiegowego z krwią

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

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

*rękawica chirurgiczna

ponad 2 h – 47 perforacji / 314 RC*

do 2 h – 19 perforacji / 279 RC*
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6,8%

Liczba powstałych perforacji
wzrasta wraz z długością zabiegu!

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

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

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

15%

13-50%

Ilość rękawic ulegających
śródoperacyjnej perforacji

8,33%

20,88%

16,66%

8,33%

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

45,8%

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

ŚRÓDOPERACYJNA ZMIANA
RĘKAWIC ZALECANA JEST GDY:
▪▪ widoczna jest perforacja, uszkodzenie
rękawic, które umożliwia przenikanie
materiału biologicznego z pola
operacyjnego do wnętrza rękawicy,
▪▪ użytkownik odczuje rozluźnienie
na końcach palców,
▪▪ rozpulchnienie rękawic powodujące
dyskomfort i brak odpowiedniej wrażliwości
dotykowej
▪▪ przy przechodzeniu między poszczególnymi
fazami zabiegu (z fazy ‘brudnej’, przed
szyciem rany operacyjnej).
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Wybitni chirurdzy
Christiaan Neethling Barnard (1922-2001)
OSKAR PELZER

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

hristiaan Bernard urodził się 8 listopada 1922 roku
w Beaufort West położonym w Afryce Południowej. Jego
ojciec, Adam Bernard był pastorem w Niderlandzkim Kościele
Reformowanym. Christiaan miał czterech braci, jeden z nich
– Abraham zmarł w wieku trzech lat na serce, prawdopodobnie z powodu tetralogii Fallota. W 1940 Bernard zdał maturę
w Beaufort High School i rozpoczął studia na Uniwersytecie
Kapsztadzkim (University of Cape Town Medical School)
i ukończył go z tytułem licencjackim w 1945 roku. W 1948
roku ożenił się z Alettą Gertrudą Louw, z którą miał córkę
Deirdre i syna Andre. Rodzina przeniosła się do miasta Ceres,
gdzie Bernard mógł praktykować jako lekarz rodzinny do 1951
roku. Następnie wrócił do Kapsztadu i pracował jako rezydent
i asystent w Groote Schuur Hospital. W tym czasie ukończył
też studia magisterskie w 1953 roku otrzymując tytuł lekarza
medycyny i w tym samym roku obronił pracę doktorską pt.
„Leczenie gruźliczego zapalenia opon mózgowych”.
Po ukończeniu studiów został asystentem w Oddziale
Chirurgii pod kierunkiem prof. Erasmusa w Groote Schuur
Hospital. Po otrzymaniu stypendium Memoriału Charlesa
Adamsa i stypendium fundacji Dazian wyjechał na 2 lata do
USA, gdzie szkolił się w dziedzinie chirurgii klatki piersiowej
na Uniwersytecie Minnesoty w Minneapolis. W roku 1958
otrzymał tytuł Master of Science In Surgery, a także obronił
kolejny doktorat zatytułowany” Etiologia wrodzonej atrezji jelitowej”. W USA miał możliwość operowania na otwartym sercu
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z kardiochirurgiem Clarence Waltonem Lillehei, który dzielił
się z nim przemyśleniami i doświadczeniem z eksperymentalnych przeszczepów serca. W 1958 roku Christiaan powrócił do
Afryki Południowej z aparatem płuco-serce otrzymanym od
amerykańskich kolegów. Kontynuował tu swoją pracę w Groote
Schuur Hospital już jako specjalista chirurgii klatki piersiowej. Został dyrektorem Zakładu Chirurgii na Uniwersytecie
Kapsztadzkim, a później został mianowany kierownikiem
Katedry Chirurgii Klatki Piersiowej przy Uniwersytecie
Kapsztadzkim. W 1962 roku w wieku czterdziestu lat został
profesorem w Katedrze Chirurgii.
3 grudnia 1967 roku Christiaan Bernard przeprowadził
pierwszą transplantację ludzkiego serca. Organ pobrano od
ofiary wypadku drogowego, a dawca po przeszczepie żył 18 dni.
Zmarł na skutek powikłań płucnych. Miesiąc później Bernard
dokonał drugiego przeszczepu, lecz w tym przepadku pacjent
przeżył już 19 miesięcy. Najdłużej żyjącym pacjentem prof.
Bernarda był mężczyzna, który przeżył 23 lata po przeszczepie
i umarł z powodu powikłań cukrzycy w 1996 roku. Christiaan
Bernard rozwiódł się z Alettą w 1970 roku i poślubił Barbarę
Marię Zoellner. Miał z nią dwoje synów. Jednak małżeństwo
to również nie przetrwało. Trzecią żonę poślubił w 1988 roku
i doczekał się z nią córki i syna. Trwało ono do rozwodu w 2000
roku. Christiaan Bernard zmarł 2 września 2001 roku w Paphos
na Cyprze.

Złamania bliższego końca kości, kości udowej
licencjat pielęgniarstwa MARCIN DOSKOCZ
pracownik blok operacyjnego
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

łamania bliższego końca kości udowej (BKKU) najczęściej wymagają hospitalizacji [4]. Do złamań BKKU
należą złamania głowy i szyjki kości udowej oraz złamania
okolicy krętarzowej. BKKU można podzielić ze względu na
miejsce złamania:
▪▪ złamania wewnątrztorebkowe – głowy kości udowej i szyjkę kości udowej;
▪▪ złamania zewnątrztorebkowe – przezkrętarzowe i podkrętarzowe.

dzy odłamami są większe niż siły ścinające, rokowania
są dobre a możliwość powstania martwicy kości udowej
jest niewielka.
II. Kąt płaszczyzny złamania 30-50°. Siły dociskowe są
równe ścinającym. Gorsze warunki gojenia.
III. Kąt płaszczyzny złamania 50-70° i większy. Siły ścinające
są o wiele większe niż dociskowe, złe warunki gojenia
a częstość występowania martwicy głowy kości udowej
sięga około 20-30%.

ZŁAMANIA SZYJKI KOŚCI UDOWEJ
Złamania tego typu najczęściej występują w wyniku niewielkiego urazu (złamanie niskoenergetyczne) np., w wyniku
upadku, zwłaszcza u osób po 60 roku życia [2]. Złamania te
stwarzają ryzyko bardzo groźnych powikłań, takich jak: zapalenie płuc w następstwie mikrozatorów, zapalenie dróg żółciowych, niewydolność krążeniowo-oddechową, zatory mózgu,
zaburzenia w gospodarce białkowej oraz odleżyny.

OBJAWY
▪▪ jak przy złamaniu;
▪▪ w złamaniach typu II lub III (według Pauwelsa) kończyna
dolna jest skrócona i zrotowana na zewnątrz, a chory skarży się na znaczne bóle w okolicy stawu biodrowego;
▪▪ w złamaniach zaklinowanych objawy mogą być nieznaczne, co stanowi niekiedy przyczynę ich przeoczenia i powstania powikłań w postaci wtórnych przemieszczeń.

KLASYFIKACJA
Klasyfikacja złamań szyjki kości udowej według Pauwelsa.
W podziale tym uwzględnia się zmianę warunków statycznomechanicznych po złamaniu oraz wielkość kąta nachylenie
płaszczyzny złamania w stosunku do poziomu.
I. Kąt płaszczyzny złamania <30°. Siły dociskowe pomię-

ZŁAMANIA KRĘTARZOWE
Liczba osób ze złamaniami przezkrętarzowymi systematycznie wzrasta [1]. Jest to spowodowane starzeniem się społeczeństwa a także wzrostem długości życia. Znaczna większość
tego typu złamań dotyczy osób, które ukończyły 70 rok życia.
U osób młodych złamanie tego typu występuje najczę-
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ściej w wyniku złamań wysokoenergetycznych, na przykład
w wyniku wypadków komunikacyjnych.
Złamania krętarzowe mogą być groźne dla życia ze
względu na wiek chorego oraz z powodu powolnego gojenia
się związanego z osteoporozą [2].
KLASYFIKACJA
Zależnie od umiejscowienia:
▪▪ złamania międzykrętarzowe;
▪▪ złamania przezkretarzowe
▪▪ złamania podkrętarzowe.
KLASYFIKACJA BOYDA-GRIFFINA
Typ I. Szczelina złamania przebiega pozatorebkowo, w linii
między kretarzowej, krętarz większy i mniejszy nie
są zazwyczaj uszkodzone. Nastawienie i zespolenie
złamania nie stanowi zwykle problemu, a rokowanie
jest dobre.
Typ II. Szczelina złamania przebiega wzdłuż linii międzykrętarzowej. Jest to złamanie trudne do nastawienia
i zespolenia o gorszym niż w typie I rokowaniu.
Typ III. Szczelina złamania przebiega przez okolicę podkretarzową, oba krętarze są wielokrotnie uszkodzone
i przemieszczone. Złamania te występują zazwyczaj
u ludzi młodych po ciężkich urazach. Są niestabilne,
trudne do nastawienia i zespoleń. Często chodzi
o zaburzeń zrostu.
Typ IV. Złamanie wielofragmentowe w okolicy około krętarzowej. Stanowią one znaczne trudności przy repozycji zespoleniu.
OBJAWY
▪▪ Jak przy złamaniach szyjki kości udowej (większe skrócenie i rotacja zewnętrzna kończyny dolnej).
▪▪ Konieczne jest wykonanie RTG stawu biodrowego w projekcjach a-p, bocznej i osiowej.
LECZENIE OPERACYJNE
Wskazaniem do leczenia operacyjnego są: złamania
niestabilne oraz przemieszczone, a także złamania u osób
w podeszłym wieku (w celu jak najszybszej pionizacji).
Operacja polega na zespoleniu złamania płytka, gwoździem
PFN (proximal femoral naila) lub gwoździopłytką.
DHS
Przed przystąpieniem do zabiegu DHS (ang. Dynamical
Hip Screw) należy sprawdzić na stole wyciągowym oraz za
pomocą aparatu RTG, stopień rozciągnięcia pacjenta i nastawienia złamania [3].
Po odpowiednim nastawienie złamania i ułożeniu i ułożeniu pacjent należy:
1. Odpowiednio zdezynfekować i obłożyć pole operacyjne.
2. Po nacięciu skóry, powięzi i założeniu podważek
Hohmanna, należy wwiercić drut Kirschnera za pomocą
celownika pod odpowiednim kątem.
3. Gdy drut Kirschnera znajduje się w osi szyjki kości
udowej, należy zmierzyć długość potrzebnej śruby
szyjkowej.
4. Nawiercenie kości wiertłem trójstopniowym. Aby
uniknąć nawiercenia stawu należy wiercić o 5-10 mm
krócej niż odczytana długość śruby. Gdy wybiera się
długość śruby szyjkowej należy odpowiednio skorygo14
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wać wybór,: np. gdy na prowadnicy zmierzono długość
105 mm należy wybrać śrubę o długości o ok 10 mm
krótsza czyli 95.
W przypadku twardej istoty gąbczastej należy użyć
gwintownika.
Po nawierceniu gwintu w kości należy połączyć śrubę
z kluczem do śrub i wkręcić ją w głowę kości udowej.
Po wkręceniu śruby szyjkowej do szyjki kości udowej
należy usunąć: klucz do śrub i tulei celującej, drut
Kirschnera.
W celu nałożenia płytki DHS na śrubę szyjkową należy
przygotować pobijak, a następnie umocować płytkę
na śrubie a śrubę do kości udowej za pomocą śrub
korowych.
Po założeniu śrub korowych należy za pomocą śruby
kompresyjnej połączyć płytkę z śrubą szyjkową.
Po założeniu zespolenia ranę należy zszyć odpowiednimi nićmi chirurgicznymi i założyć opatrunek.

GWÓŹDŹ ŚRÓDSZPIKOWY
Podobnie jak w zespoleniu DHS, przed rozpoczęciem
zabiegu, pacjenta należy ułożyć na stole wyciągowym, zdezynfekować skórę i obłożyć sterylnym obłożeniem. Po powyższych czynnościach należy:
1. Naciąć skórę nad krętarzem większym i poszerzyć ranę
hakami ostrymi a następnie hakami Hohmanna.
2. Odnaleźć wierzchołek krętarza i wprowadzić do jamy
szpikowej prowadnice, a następnie rozwiercić jamę szpikową wiertłem.
3. Pod kontrolą RTG ustalić za pomocą miarki wielkość
implantu.
4. Po połączeniu gwoździa z celownikiem wprowadzić go
do jamy szpikowej. Przy węższych jamach szpikowych
może wystąpić konieczność użycia młotka.
5. Wprowadzić, używając tulei, prowadzące druty
Kirschnera przez otwory w celowniku w celu kontroli
położenia i długości śruby szyjkowej oraz śruby biodrowej gładkiej.
6. Po kontroli RTG i wyborze odpowiedniej śruby szyjkowej należy wkręcić ją przez celownik i kolejny raz skontrolować za pomocą RTG.
7. Po wkręceniu śrub szyjkowych należy przez tuleje wiertarska wywiercić otwór na rygiel dalszy i przez tuleje
o większej średnicy założyć śrubę ryglującą.
8. Po założeniu wszystkich rygli należy zdemontować wszystkie prowadnice, wypłukać rany oraz zszyć
powłoki i skórę.
Bibliografia:
1. Lorczyński A., Blok K., Kozdryk J., Bieniecki M. Ocena
funkcji biodra po leczeniu złamań przezkrętarzowych kości udowej z użyciem śrubopłytki DHS, [w:]
Ann. Acad. Med. Gedan. 2006, s. 34, s. 123-131.
2. Ortopedia i traumatologia, Tom 1, pod red. Gaździk T.
Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2010.
3. Pielęgniarstwo operacyjne, pod red. Luce-Wunderle
G., Debrand-Passard A., Urban & Partner Elsevier,
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Wydawnictwo PZWL, Warszawa 2015.

Nie taki skalpel straszny...

czyli blok operacyjny oczami studentki pielęgniarstwa
ANNA PTASZEK, dr n. med. BRYGIDA SEDLAK
la instrumentariuszek, chirurgów, anestezjologów i innych
pracowników – blok operacyjny to drugi dom. Mimo, iż
teoretycznie na każdym dyżurze można spotkać się z czymś
nowym, to jednak ci sami ludzie, układ pomieszczeń oraz
powtarzające się czynności sprzyjają przyzwyczajeniu. Tak jak
w każdej dziedzinie życia, taki rodzaj rutyny sprawia, że przestaje
się zwracać uwagę na rzeczy, które dawniej przykuwały naszą
uwagę i wzbudzały zainteresowanie. One po prostu są.
Zupełnie z innej pozycji swoją przygodę zaczyna student. Dopiero co otrząsnął się po zderzeniu swoich wyobrażeń o pielęgniarstwie z tym, czym jest ono naprawdę, a już
wchodzi w coś, co dla większości jest tematem tabu. No bo
co o bloku operacyjnym można wiedzieć? Nieupoważnionym
wstęp wzbroniony.

D

Dla mnie wjazd na blok zawsze kojarzył się z nagłą sytuacją, zespołem ratunkowym, który biegnie z łóżkiem
pacjenta, rodziną czekającą za drzwiami.
Laik może wyobrażać go sobie na podstawie seriali telewizyjnych o tej tematyce, a przecież to często mija się z prawdą.
Dla mnie wjazd na blok zawsze kojarzył się z nagłą sytuacją,
zespołem ratunkowym, który biegnie z łóżkiem pacjenta,
rodziną czekającą za drzwiami. Z ogromnym pośpiechem,

nerwową sytuacją, balansowaniem na krawędzi. Na pewno
w tych wyobrażeniach nie było gapiów przy stole operacyjnym.
Godzina 8:30. Drzwi zamknęły się, oddzielając mnie od
jedynej znanej do tej pory części szpitala, kojarzącej się ze
zmianą pościeli, wenflonem czy pobraniem krwi. Pierwszą
rzeczą która mnie zdziwiła była rozmowa i śmiech. No tak,
przecież pielęgniarki, nawet te pracujące na bloku, to po prostu
ludzie. I ona. Gruba czerwona linia, do której przekroczenia
potrzebne jest posiadanie odzieży operacyjnej i pozwolenia.
Wymagane są także czepek i maseczka zasłaniająca usta i nos.
Taki jednorazowy zestaw otrzymałam w śluzie.
Czas na mycie. Ale jak to zrobić? Nie uczy się nas w praktyce chirurgicznego mycia rąk. Może uda się chociaż podpatrzeć, no bo przecież wstyd się przyznać. Kolejny raz jednak
wyszłam obronną ręką dzięki zasadzie „nawet głupiec gdy
milczy uchodzi za mądrego”, no bo na chirurgiczne mycie
rąk nie był to ani czas, ani miejsce. Następny mit obalony –
na bloku przebywają ludzie, którzy nie są „sterylni”, cóż za
niespodzianka.
Najpierw jednak układ bloku. A więc jest tu również pokój
socjalny. Miejsce to powoli stawało się bardziej ludzkie, zwyczajne. Zapoznałam się z topografią bloku operacyjnego,
mogłam zobaczyć szafy i regały na których ułożone były różne
narzędzia. Dowiedziałam się jak ważne jest to, żeby wszystko
było na swoim miejscu.
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Weszłam na salę operacyjną. Jest to miejsce, w którym
łączy się wiedza, precyzja i chęć walki o ludzkie zdrowie
i życie. Sal było kilka i żałowałam, że nie mogę być w kilku
miejscach jednocześnie.

Sala operacyjna to miejsce, w którym łączy się wiedza,
precyzja i chęć walki o ludzkie zdrowie i życie.
Kolejna czerwona linia. Tym razem – bardzo stanowcze:
NIE DOTYKAĆ! Chciałoby się teraz być powietrzem. Mimo
wszystko student nie jest najbardziej pożądanym gościem
podczas zabiegu. Wszystko trzeba tłumaczyć, przypominać
rzeczy oczywiste, jak należy się poruszać, czego nie dotykać.
Instrukcje krótkie, ale konkretne, choć nie brakowało zawodowego slangu i innych niezrozumiałych nazw. Pielęgniarka
czysta, brudna, koagulacja mono- i bipolarna. A co dopiero
nazwy zabiegów. Dobrze, że rhizotomia grzbietowa nieodparcie kojarzy się z risotto, dzięki temu pamiętam nazwę pierwszego zabiegu, który miałam możliwość oglądać.
Zaczęła się część właściwa. Mycie się do zabiegu, przygotowanie sprzętu, dbanie o jałowość, liczenie – wszystko musi się
zgadzać. Pacjent na stole, na salę weszli lekarze. Przywitanie
skierowane do reszty zespołu było bardzo miłe, sprawiało, że
każdy poczuł się potrzebny i na własnym miejscu.

Kiedy na bloku operacyjnym jest coś poza zasięgiem?
Jest koleżanka. U nas „brudna”, w Niemczech wdzięcznie – „skoczek”.

Pierwsze cięcie. Jak dobrze, że nie poszłam na medycynę.
Chyba czuję się nieswojo, ale mimo to patrzę. Kto jak kto,
ale pielęgniarka musi umieć zachować zimną krew. Może
z czasem się przyzwyczaję? Teraz wzrok z pacjenta wędruje
na instrumentariuszkę. Doświadczone, pewne ruchy, czujna
i przygotowana na każdą sytuację. A kiedy coś jest poza zasięgiem? Jest koleżanka. U nas „brudna”, w Niemczech wdzięcznie – „skoczek”. Zespół idealny. Pielęgniarka wie, co dzieje
się w trakcie zabiegu i opowiada mi wszystko krok po kroku.
Szkoda, że tak mało pamiętam z anatomii. Mijają godziny,
zabieg trwa. Na mnie już czas, a operator jeszcze długo nie
odejdzie od stołu. Pierwszy szok za mną, następnym razem
będę wiedzieć czego mogę się tu spodziewać i na pewno
zwrócę uwagę na więcej szczegółów.
Wnioski? Blok z jednej strony jest niezwykły, a z drugiej
zwyczajny na tyle na ile szpital zwyczajny być potrafi. Praca
instrumentariuszki? Inna. Trudno powiedzieć czy lepsza,
czy gorsza, bardziej czy mniej ciekawa od pracy na oddziale.
Fascynująca? Zdecydowanie. Wymagająca? Bardzo. Z jednej
strony praca w takim charakterze jest zachęcająca, a z drugiej
pozbawia bezpośredniego kontaktu z pacjentem, doświadczenia w czynnościach wykonywanych przy nim.
Podziękowania kieruję na ręce wszystkich życzliwych
Pań pielęgniarek, które przez wszystkie wizyty na bloku
cierpliwie wyjaśniały mi na czym polega ich praca, pozwalały uczestniczyć w przygotowaniach do zabiegu, a także
obserwować pracę w trakcie operacji.
Rzeczą oczywistą jest, że przychodzimy z krępującą niewiedzą, a wyrozumiały uśmiech spod maseczki jest doskonałą zachętą. Dziękuję też lekarzom, którzy wytrwale pracują
pomimo tego, że ktoś patrzy im na ręce, a nierzadko jeszcze
opowiadają to, czego student wiedzieć nie może.
Do tych mniej cierpliwych i niezadowolonych z naszej
obecności w trakcie operacji, kieruję ogromną prośbę o cierpliwość, wyrozumiałość i przychylność. Kiedyś musimy się
tego wszystkiego nauczyć, a im więcej nauczymy się od Was,
tym lepiej w przyszłości będziemy pracować. A rąk do pracy
w naszym zawodzie nigdy dość.

SYSTEM SAFE PACK

Innowacyjny
system
dozowania
rękawic
typu Safe Pack
Specjalna metoda składania rękawic,
ic która pozwala dozować produkt pojedynczo.
pojedynczo
Każde pociągnięcie rękawicy za mankiet wysuwa kolejną, minimalizując ryzyko zabrudzenia i/lub zakażenia, czystych rękawic.

Dlaczego warto wybrać system SAFE PACK?

?

Ogranicza kontaminację.

?

Minimalizuje ryzyko przenoszenia zakażeń krzyżowych.

?

Pozwala na ekonomiczne zagospodarowanie miejsca pracy.

?

Prosta dezynfekcja i mycie uchwytów.

Dzięki pojedynczemu wyjmowaniu rękawic za mankiet od spodu opakowania.

Brak kontaktu dłoni użytkownika nie tylko z powierzchnią roboczą rękawicy,
ale również całym opakowaniem.

Montowany do ściany, zawsze pod ręką i w jednym znanym miejscu.

Lekka konstrukcja wykonana z tworzywa sztucznego lub drutu stalowego pokrytego białą farbą antybakteryjną.

Postaw na higienę i bezpieczeństwo
System dozowania rękawic typu
SAFE PACK jest rekomendowany
przez Polskie Stowarzyszenie
Pielęgniarek Epidemiologicznych.

Ubieranie jałowych fartuchów, mycie pola operacyjnego i obłożenie go, a u mnie tysiąc myśli. Jak zapamiętać
to wszystko? Pean, kocher, pęseta anatomiczna czy chirurgiczna? A trzeba wiedzieć znacznie więcej. Czy zdołam się
tego wszystkiego nauczyć?
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„

Ze względu na możliwość skażenia czystych rękawiczek podczas czynności ich
wyjmowania z opakowania zbiorczego
wskazane jest stosowanie rozwiązań
temu zapobiegających.
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Bezpieczeństwo pracy pielęgniarki operacyjnej
oraz pacjenta w obrębie bloku operacyjnego
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa
mgr IWONA ŻURECKA-SOBCZAK

przewodnicząca komisji Pielęgniarek Operacyjnych
Specjalista pielęgniarstwa operacyjnego i chirurgicznego

21 kwietnia 2017 r. w Łodzi odbyła się II Konferencja Naukowo-Szkoleniowa zorganizowana przez Komisję Pielęgniarek
Operacyjnych działającą w Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych na temat: Bezpieczeństwo pracy pielęgniarki operacyjnej
oraz pacjenta w obrębie bloku operacyjnego.
onferencję rozpoczęła przewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek
mgr Joanna Borzęcka, która przedstawiła codzienne problemy
w pracy na bloku operacyjnym, a następnie opowiedziała
o trudnej sytuacji pielęgniarek operacyjnych w Polsce oraz
o standardach, które powinny obowiązywać w pracy. Podczas prezentacji przewodniczącej odbyła się dyskusja o normach zatrudnienia na sali operacyjnej, rozmawiano również
o braku rekomendacji ze strony ministra zdrowia w sprawie
tego standardu.
Drugą prelegentką była mgr Maria Ciuruś, która w swoim
wystąpieniu przedstawiła najważniejsze przyczyny zdarzeń
niepożądanych w sali operacyjnej. Omówiła także inne
zagadnienia dotyczące środowiska operacyjnego, odpowiadając m.in. na pytania, jak często należy zmieniać rękawiczki
podczas trwania zabiegów chirurgicznych, czy liczba bakterii
w środowisku sali operacyjnej jest bezpośrednio skorelowana

K
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z prawdopodobieństwem zakażenia miejsca operowanego,
jakich zaleceń należy przestrzegać w zakresie ruchu w sali
operacyjnej i liczby osób przebywających na sali. Dużą część
swojej prezentacji mgr Maria Ciuruś poświęciła zagadnieniom
dokumentacji medycznej, a zwłaszcza okołooperacyjnej karcie
kontroli (OKK), która nadal wzbudza wiele kontrowersji
wśród pielęgniarek operacyjnych.
SPRAWOZDANIE
Kolejnym mówcą była dr n. prawn. Małgorzata Serwach
z Katedry Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedry Polityki Ochrony
Zdrowia Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wiodącym
tematem jej wystąpienia były zagadnienia dotyczące rodzaju
prowadzonej dokumentacji medycznej obowiązującej na
bloku operacyjnym poparte przykładami oraz omówienie
okołooperacyjnej karty kontroli zalecanej przez Centrum
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz Światową
Organizację Zdrowia.
Jak dotąd prowadzenie okołooperacyjnej karty kontrolnej
jest jednym z wymogów standardów akredytacyjnych określonych w obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia
2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie
udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania
szpitali.
Prezentacja dr Serwach wzbudziła duże zainteresowanie,
zadawano pytania dotyczące m.in. podawania i przygotowywania leków, które są stosowane śródoperacyjnie, oraz
omówiono problemy wynikające z rotacji pielęgniarek operacyjnych na inne oddziały.
Zaproszenie na konferencję przyjęły także Okręgowy
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej mgr Małgorzata
Pniak i mecenas Sylwia Czapla. Rzecznik przedstawiła
odpowiedzialność pielęgniarki w świetle ustawy o zawodzie
pielęgniarki i położnej oraz na podstawie Kodeksu etyki zawodowej. Przytoczyła kilka przykładów błędów popełnianych

w obrębie bloku operacyjnego, wskazywała, czego należy
unikać, by do nich nie doszło, i w jaki sposób w miarę możliwości im zapobiegać.
Autorką ostatniego wystąpienia II Konferencji Naukowo-Szkoleniowej poświęconej pielęgniarkom operacyjnym
zatytułowanego Skutki drugiego życia narzędzi a bezpieczeństwo pacjenta była mgr inż. Aleksandra Jaguś z firmy 3M, specjalista w zakresie sterylizacji oraz zapobieganiu zakażeniom
wewnątrzszpitalnym. Bardzo interesująca prezentacja została
poparta badaniami naukowymi w zakresie zapobiegania zakażeniom, spowodowanym m.in. resterylizowanym sprzętem,
który jest wyłącznie jednorazowego użytku.
Wszystkie wystąpienia były bardzo ciekawe i przyniosły
wiele ważnych informacji, w tym w jaki sposób zminimalizować możliwość wystąpienia zdarzeń niepożądanych bądź
jak ważne jest dokładne prowadzenie dokumentacji medycznej, co wielokrotnie podkreślała dr Serwach: „dokumentacja
medyczna jest zawsze pierwszym niemym świadkiem sprawy
w sądzie”. Ponadto była możliwość porozmawiania i przedyskutowania sytuacji pielęgniarstwa operacyjnego w Polsce
z przewodniczącą Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek mgr Joanną Borzęcką, która zaszczyciła nas
swoją obecnością w Łodzi.
Konferencji towarzyszyły liczne wystawy firm medycznych,
które prezentowały na stoiskach jednorazowy sprzęt medyczny,
ochronną odzież operacyjną, mobilny sprzęt do transportu
pacjenta, nowoczesne rozwiązania w zakresie elektrochirurgii,
system ogrzewania płynów, czyli zapobieganie hipotermii chorego na sali operacyjnej. Gościliśmy również redaktor naczelną
nowego kwartalnika poświęconego pracy na bloku operacyjnym
„Puls Bloku Operacyjnego” – Marlenę Kozyrę.
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SPRAWOZDANIE
Z ,,FORUM STOWARZYSZEŃ
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OPERACYJNYCH”

Jelenia Góra dn. 23.01.2017 r.

lic. AGNIESZKA SIERAKOWSKA

pielęgniarka operacyjna bloku operacyjnego
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze

dniu 20 stycznia 2017 roku w Warszawie w Centrum

W Konferencyjnym Golden Floor Plaza przy ul. Aleje

Jerozolimskie 123A odbyło się ,,FORUM STOWARZYSZEŃ
PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH OPERACYJNYCH”.
Organizatorem Forum było Ogólnopolskie Stowarzyszenie
Instrumentariuszek.
Karkonoskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek reprezentowały: przewodnicząca – Ewa Grabowska oraz sekretarz
– Agnieszka Sierakowska.
Spotkanie miało na celu poruszenie istotnych tematów,
spraw oraz problemów dotyczących zawodu pielęgniarki
i położnej operacyjnej, a w szczególności:
▪▪ norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych operacyjnych;
▪▪ nauczania pielęgniarstwa operacyjnego;
▪▪ wprowadzenia w życie standardów pielęgniarskiej praktyki
klinicznej w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego;
▪▪ przedstawienie głównych obszarów działań stowarzyszeń
zrzeszających pielęgniarki i położne operacyjne.
Forum otworzyła i przywitała uczestników mgr Joanna
Borzęcka – prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia
Instrumentariuszek (OSI).
Pierwsze wystąpienie miała Zofia Małas – prezes Naczelnej
Rady Pielęgniarek i Położnych. Zapewniała o zaangażowaniu
Naczelnej Rady w sprawy pielęgniarek i położnych operacyjnych. Poparła zaangażowanie stowarzyszeń i komisji ds. pielęgniarstwa operacyjnego.
Maria Ciuruś zwróciła uwagę na przebudowanie świadomości kadry zarządzającej szpitali i placówek medycznych dotyczącej zdarzeń niepożądanych w obrębie bloku
operacyjnego, którym można skutecznie zapobiegać stosując odpowiednie standardy i procedury.
Wśród zaproszonych gości była Pani dr hab. n. med.
Maria Teresa Szewczyk Konsultant Krajowy w dziedzinie
Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego. Niestety nie
mogła uczestniczyć w Forum. Wystosowała pismo, które
zostało odczytane przez Pana Tadeusza Wasilewskiego
– Konsultanta Wojewódzkiego woj. Lubelskiego d.s.
Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Operacyjnego. Zapewniał
również o swoim, jak i Pani Konsultant wsparciu w rozwiązywaniu problemów dotyczących pielęgniarstwa operacyjnego.
Kolejnym punktem obrad forum było przedstawienie przybyłych na spotkanie reprezentantów Stowarzyszeń
i Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego.
Ewa Grabowska – przewodnicząca Karkonoskiego
Stowarzyszenia Instrumentariuszek (KSI) z Jeleniej Góry
opowiedziała o działalności swojego stowarzyszenia, które
od początku założenia, corocznie organizuje Konferencje
Naukowe ,,Blok operacyjny – Pielęgniarstwo operacyjne
w Polsce”, z udziałem wielu znamienitych postaci ze środowiska. KSI wydaje również „Magazyn Pielęgniarki Operacyjnej”.
W Bydgoszczy działa Towarzystwo Pielęgniarek
i Położnych Operacyjnych regionu Kujawsko-Pomorskiego,
20

OPERO

®

którego prezesem jest Lucyna Tomicka. Towarzystwo działa od
roku 1996. Jest organizatorem spotkań, sympozjów i zjazdów
szkoleniowych. Pani Prezes w swoim wystąpieniu zwróciła
uwagę na brak metod kształcenia w dziedzinie pielęgniarstwa
operacyjnego.
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek (OSI)
i jego działalność zaprezentowała mgr Joanna Borzęcka
– prezes. Stowarzyszenie to powstało w 1999 r. z inicjatywy pielęgniarek operacyjnych z bloku operacyjnego chirurgii dziecięcej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego
w Białymstoku. Członkowie OSI bardzo czynnie angażują się
w opracowywanie standardów i procedur dotyczących pracy
w bloku operacyjnym.
Po prezentacjach Stowarzyszeń zostały przedstawione
jeszcze cztery krótkie wykłady:
1. Normy zatrudnienia pielęgniarek operacyjnych w blokach operacyjnych w opracowaniu mgr Barbary
Dąbrowskiej z Białegostoku.
2. Pielęgniarstwo Operacyjne jako przedmiot nauczania w opracowaniu dr Ewy Kościów-Zamojskiej ze
Szczecina.
3. Standard adaptacji dla pielęgniarki operacyjnej w opracowaniu lic. Ewy Habel i mgr Danuty Mantyki – członków Komisji ds. Pielęgniarstwa Operacyjnego przy
Okręgowej Izbie Pielęgniarek i Położnych w Lublinie.
4. Problemy polskich pielęgniarek operacyjnych w opracowaniu mgr Joanny Borzęckiej z Lublina.
Każde wystąpienie budziło żywiołowe dyskusje wśród
zebranych osób. Wszystkie poruszone tematy zostały wnikliwie przeanalizowane.
Na zakończenie spotkania Marlena Kozyra z Forum Media
Polska Sp. z o.o. z Poznania przedstawiła projekt czasopisma
,,Puls Bloku Operacyjnego”, który będzie wydawany jako
kwartalnik od marca 2017.

UBRANIA CHIRURGICZNE
SUPERSOFT®
Komplety wykonane z aksamitnej
w dotyku, antystatycznej włókniny SMMS
Gwarantują wysoki komfort pracy
Komplet składa się z bluzy oraz spodni
w szerokiej gamie rozmiarów.

materiał
paroprzepuszczalność
rozmiary
kolorystyka

bluza
spodnie
pakowanie

włóknina sms supersoft® 45g/m2, antystatyczny
bardzo wysoka

smlX23
niebieski, fioletowy, zielony

krój prosty z trzema kieszeniami, dekolt V otoczony lamówką, rękawy
obszywane, rozcięcia po bokach
krój prosty, wiązane na troki, nogawki podwijane
pojedyńczo w kompletach

www.mercatormedical.eu
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