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Szanowni Państwo!

itam serdecznie wszystkich po wakacyjnej przerwie. Mam

W nadzieję, że Państwo dobrze i spokojnie odpoczęli nie tylko

od pracy, ale i codziennych, czasami mozolnych prac.
Zapraszam do przeczytania już dwudziestego Magazynu
Pielęgniarki Operacyjnej. Publikujemy dla Państwa interesujące artykuły m.in. o bezpiecznym transporcie pacjenta
przybywającego do bloku operacyjnego. Z nadzieją, że każdy
szpital, choćby w taki sposób, może zapewnić bezpieczny
transport pacjenta. Kontynuujemy cykl o słynnych chirurgach, proszę także zwrócić uwagę na prewencję zakażeń szpitalnych oraz przeczytać o roli protokołu kontroli wewnętrznej
BO w aspekcie współpracy epidemiologa z personelem bloku
i ochrony przed roszczeniami o zakażenia szpitalne.
Możemy pochwalić się drugim w Polsce robotem da Vinci,
w artykule naszej koleżanki z Torunia, piękny opis zabiegu
operacyjnego, serdecznie polecam.
I wiele innych ciekawych artykułów dedykowanych Państwu
przez nasze koleżanki operacyjne.
Życzę ciekawej lektury, zapraszam do kontaktu i czekam na
Państwa artykuły. Głos każdego Czytelnika jest dla mnie ważny!
Korzystając z okazji zapraszam do zapoznania się z programem XV Naukowej Konferencji organizowanej przez
Karkonoskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek.
Do zobaczenia na Konferencji
Z wyrazami szacunku
mgr Ewa Grabowska

Transport chorego
do sali operacyjnej
mgr EWA GRABOWSKA

Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

ransport chorego stanowi ważny element organizacyjny
w pracy bloku operacyjnego i całego systemu wewnątrzszpitalnego transportu chorych, ponieważ:
▪▪ jest jednym z istotnych uwarunkowań prawidłowego
funkcjonowania bloku operacyjnego,
▪▪ wpływa bezpośrednio na stan bezpieczeństwa chorego
we wszystkich fazach przygotowania i wykonania zabiegu operacyjnego.

T

Należy wyróżnić trzy zasadnicze etapy organizacji transportu chorego z zaznaczeniem funkcji warunkujących prawidłowy przebieg i wykonanie przewozu chorego do i z bloku
operacyjnego.
I ETAP – przygotowanie transportu chorego, według ustalonej procedury szpitalnej, możliwie szybko i z zachowaniem
bezpieczeństwa chorego z oddziału do bloku operacyjnego.
Środki transportu, drogi transportu, personel wykonujący
i nadzorujący chorego:
▪▪ mobilne łóżka lub nosze transportowe z mechaniczną
regulacją poziomu blatu;
▪▪ właściwa informacja i komunikacja pomiędzy blokiem,
a oddziałem szpitalnym (telefon, interkom);
▪▪ wyznaczona najkrótsza, bezpieczna droga transportu;
▪▪ wydzielona winda do transportu chorych do i z bloku
operacyjnego, z kodowanym czytnikiem uruchomienia windy;
▪▪ trakt dojazdowy do bloku operacyjnego – korytarz
przed śluzą należy wydzielić z części ogólnodostępnej
szpitala lub znacznie ograniczyć drogi przejścia;
▪▪ czas przewozu chorego powinien wynosić max 10 min;
▪▪ pielęgniarka i sanitariusz transportowy (w szczególnych
przypadkach dwie pielęgniarki i sanitariusz transportowy).
ETAP II – transport chorego wewnątrz bloku operacyjnego,
funkcja ta ustala właściwą procedurę, tzn.:
▪▪ wyposażenie i organizacja śluzy chorych w bloku operacyjnym,
▪▪ rozdzielenie i zabezpieczenie strefy brudnej i czystej śluzy,
▪▪ właściwa organizacja stacji łóżek przy śluzie bloku operacyjnego,
▪▪ zastosowanie śluzy mechanicznej, pomocnicze nosze
transmisyjne na granicy przekazania chorego ze strefy
brudnej do strefy czystej bloku operacyjnego.
W bloku operacyjnym centralnym, liczącym więcej niż
trzy sale operacyjne, należy uznać za właściwe wyposażenie
bloku w jednolity system stołów operacyjnych z wymiennymi,
mobilnym blatami operacyjnymi. Stanowi to prawidłowe rozwiązanie transportu chorego wewnątrz bloku operacyjnego,
który jest:
2

▪▪ bezpieczny,
▪▪ daje komfort choremu przez ograniczenie ilości przełożeń przed i po zabiegu operacyjnym,
▪▪ usprawnia pracę całego personelu,
▪▪ pozwala na ograniczenie liczby osób pomocniczych zatrudnionych w bloku operacyjnym,
▪▪ system wymiennych blatów pozwala na zachowanie
pełnej aseptyki przez każdorazową dezynfekcję blatu
operacyjnego po przekazaniu chorego.

Wybitni chirurdzy

Przy stołach stacjonarnych należy wyposażyć blok operacyjny w przeliczeniu po dwa wózki transportowe na każdy
stół operacyjny:
a) drogi transportu chorego wewnątrz bloku operacyjnego
wyznacza trakt operacyjny do poszczególnych sal operacyjnych i prowadzi ze śluzy chorych do sali operacyjnej lub pokój wprowadzeń;
b) na każdym etapie drogi wewnątrz bloku, pacjent pozostaje pod nadzorem personelu bloku operacyjnego;
c) w śluzie chorych przyjmuje opiekun medyczny i przekazuje pielęgniarce anestezjologicznej dla poszczególnej sali operacyjnej;
d) po zabiegu operacyjnym pielęgniarka anestezjologiczna
z lekarzem anestezjologiem przekazuje dobrze wybudzonego z narkozy pacjenta do śluzy dla chorych.
III ETAP – transport chorego z bloku operacyjnego (sali
wybudzeń) do oddziału szpitalnego.
Funkcję tą ustala właściwą procedurę, tj.:
▪▪ okalizacja sali wybudzeń w obrębie bloku operacyjnego
stanowi najbardziej korzystną formę organizacyjną;
▪▪ zachowanie wydzielonego traktu transportowego chorego w obrębie bloku operacyjnego, środkami transportu takimi jak:
a) ruchomy blat stołu operacyjnego,
b) nosze transportowe ze zmiennym poziomem blatu,
c) mobilne łóżko z sali wybudzeń,
Drogi transportu wewnątrz bloku operacyjnego prowadzą do:
a) z sali wybudzeń bezpośrednio do śluzy chorych, przez
salę wyprowadzeń,
b) z sali operacyjnej do sali wybudzeń,
c) z sali wybudzeń do śluzy chorych.
Personel wykonujący i nadzorujący chorego stanowi zespół
anestezjologiczny:
▪▪ ekarz anestezjolog,
▪▪ pielęgniarka anestezjologiczna,
▪▪ sanitariusz transportowy
Powrotne przekazanie chorego do oddziału szpitalnego
następuje w śluzie chorych bloku operacyjnego na uprzednio
przygotowane łóżko szpitalne lub nosze transportowe.
W razie zaistniałej konieczności powrót chorego do
oddziału szpitalnego zabezpiecza zespół anestezjologiczny,
asekurując transport.
Tak zorganizowany transport dla operowanego pacjenta
gwarantuje profesjonalne i pełne jego bezpieczeństwo.

Irving L. Lichtenstein
(1920-2000)

rving Lichtenstein urodził się 21 lutego 1920 roku
w Filadelfii i studiował medycynę na Uniwersytecie
Pennsylvania oraz na Hahnemann Medical College przy
Uniwersytecie Drexel w Filadelfii. Następnie pracował jako
docent na wydziale medycyny kalifornijskiego uniwersytetu
w Los Angeles. Pod koniec lat pięćdziesiątych dwudziestego
wieku opracował bazując na własnej obserwacji i badaniach
wytrzymałości szwów chirurgicznych metodę leczenia przepuklin. Podstawą tej techniki było unikanie napięć pomiędzy
tkankami oraz zastosowanie znieczulenia miejscowego zamiast
pełnej narkozy. Podczas zjazdu American Medical Association
w roku 1964 w San Francisco Lichtenstein przedstawił po raz
pierwszy swoją metodę światu lekarskiemu. W trakcie dalszych
prac zastosowano uproszczoną technikę szycia i implantację
siatek z tworzywa sztucznego, które zmniejszały ryzyko nawrotów. Od lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku tego typu
zabieg nazywany jest metodą Lichtensteina i stanowi złoty standard leczenia przepuklin pachwinowych. Zapewnia ona dobry
komfort pacjentowi, redukuje koszty hospitalizacji, skraca czas
rehabilitacji i okres niezdolności do pracy. Irving Lichtenstein
kontynuował swoją pracę w prywatnej praktyce w Beverly Hills,
a w 1984 roku założył Lichtenstein Hernia Institute. Zmarł
w wieku 80 lat 11 czerwca 2000 roku w miejscowości Marina
del Rey po długotrwałej chorobie Parkinsona.
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Edward Earle Shouldice
(1890-1965)

dward Earle Shouldice urodził się 3 października 1890
roku na farmie w okolicy miejscowości Chesley w prowincji Ontario w Kanadzie. W okresie dzieciństwa rodzina
przeniosła się w okolice Calgary, gdzie ukończył szkołę średnią. Następnie rozpoczął studia teologiczne na Uniwersytecie
Toronto, z których po roku zrezygnował, aby dalej studiować
medycynę. Po uzyskaniu dyplomu w 1916 roku w okresie
I Wojny Światowej odbył służbę wojskową jako oficer-sanitariusz. Kontynuował swoją karierę po powrocie do Toronto
prowadząc prywatną praktykę jednocześnie wykładając przez
26 lat anatomię na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Toronto.
W czasie II Wojny Światowej został chirurgiem-doradcą kanadyjskich sił zbrojnych i rozpoczął swoja pracę nad operacyjnym
leczeniem przepuklin. W 1944 roku przedstawił na corocznym
zjeździe Ontario Medical Association nową metodę operacyjnego leczenia przepuklin pachwinowych; od lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku znaną nam jako metodę Shouldice’a.
Po zakończeniu wojny w 1945 roku otworzył prywatną klinikę
Shouldice Surgery, której nazwę po ośmiu latach i rozbudowie
zamienił na Shouldice Hernia Center. Przez około dwadzieścia lat podróżując po różnych krajach Schouldice przedstawiał swoją nową metodę operacyjną i został zapamiętany jako
pionier chirurgii przepuklin. Zmarł na zawał serca 20 sierpnia
w 1965 roku w swojej klinice w Thornhill, Ontario.

E

dr n. med. OSKAR PELZER

I Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej
Ordynator: dr n. med. Kazimierz Pichlak
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zmian zwyrodnieniowych stawu biodrowego jest dysplazja
zaburzeniowo-wzrostowa kości dotycząca procesu kostnienia
na podłożu chrzęstnym i następstwa po operacyjnym leczeniu
wrodzonego zwichnięcia, co może prowadzić do zaburzenia
rozwojowego głowy i szyjki kości udowej, a w konsekwencji
do ich martwicy. Koksartroza rozwija się powoli, latami i może
dotyczyć jednego lub obu stawów biodrowych. Podstawowym
objawem choroby jest ból odczuwany podczas ruchu lub
obciążenia stawu, który ustępuje po odpoczynku oraz ograniczenie ruchomości i chodu. Ból umiejscowiony jest w pachwinie, w pośladku oraz na przedniej lub bocznej powierzchni
górnej części uda. Często promieniuje do kolana, co ogranicza

Racjonalnie dozowany wysiłek fizyczny różnych partii
mięśni poprawia elastyczność struktur okołostawowych
oraz wzmacnia siłę mięśni stabilizując stawy.

Opieka nad starszym pacjentem po endoprotezie
stawu biodrowego (cz. 1)
dr n. med. IZABELA WRÓBLEWSKA, RENATA GRZEBNA, ZUZANNA WRÓBLEWSKA
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu,
Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

horoba zwyrodnieniowa stawów biodrowych została
uznana za chorobę cywilizacyjną, należącą do najpowszechniejszych chorób narządów ruchu, dotyczących głównie
osób w podeszłym wieku.
Zwyrodnienie stawu jest stopniowym i nieodwracalnym
niszczeniem chrząstki stawowej, warstwy podchrzęstnej kości,
torebki stawowej i innych tkanek tworzących staw. W rezultacie zachodzących zmian chrząstka traci swoje właściwości

C

Zwyrodnienie stawu jest stopniowym i nieodwracalnym
niszczeniem chrząstki stawowej, warstwy podchrzęstnej
kości, torebki stawowej i innych tkanek tworzących staw.
amortyzujące i zmniejszające tarcie powierzchni stawowych.
Na powierzchni głowy oraz obrzeżach panewki powstają
wyrośla kostne, które dodatkowo ograniczają ruch oraz
powodują dalszą, przyspieszona destrukcję stawu. Stanowią
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one zespół zmian patologicznych wywołanych różnorodnymi
czynnikami, które w końcowym etapie doprowadzają do
konieczności wykonania zabiegu alloplastyki stawu. W ciągu
ostatnich lat całkowita alloplastyka stawu biodrowego zyskała
sobie globalną popularność i aprobatę ortopedów i chorych,
czego dowodem jest masowe wykonywanie zabiegów operacyjnych oraz zaangażowanie wielu firm w projektowanie
i produkcję coraz to doskonalszych endoprotez.
Zwyrodnienie stawu biodrowego jest schorzeniem dotykającym głównie kobiet po 60-tym roku życia. Ich podatność
na koks artrozy tłumaczy się zaburzeniami hormonalnymi
występującymi w okresie przekwitania. Natomiast u mężczyzn
i ludzi młodszych, zwyrodnienia stawu biodrowego spowodowane są najczęściej urazami mechanicznymi.
Istnieją dwie główne przyczyny procesu zwyrodnieniowego: choroba zwyrodnieniowa pierwotna samoistna o nieznanej etiologii oraz wtórna, której następstwem są zaburzenia
rozwojowe stawu. Ważnym czynnikiem prowadzącym do

wyprost i skręcanie kończyny do wewnątrz, utykanie podczas chodzenia, rotację zewnętrzną i zgięcie, osłabia siłę mięśniową i powoduje narastający przykurcz przy przywiedzeniu.
Podczas wykonywania ruchów można usłyszeć trzeszczenie,
które jest spowodowane ocieraniem się zniekształconych chorobą powierzchni stawowych.
Pierwszym działaniem mającym na celu zmniejszenie
dolegliwości powinno być działanie przeciwbólowe, a także
redukcja masy ciała i odpowiednio dostosowana aktywność
fizyczna. Racjonalnie dozowany wysiłek fizyczny różnych
partii mięśni poprawia elastyczność struktur okołostawowych
oraz wzmacnia siłę mięśni stabilizując stawy. W sytuacjach skrajnych należy rozważyć wykonanie endoprotezoplastyki stawu.
Pierwsze próby wszczepienia sztucznego materiału pomiędzy powierzchnie nośne chorego stawu biodrowego miały
miejsce w pierwszych latach XX stulecia. W nadziei na uzyskanie poprawy jego funkcji użyto foli ze złota. Następnie
w latach 40-tych pojawiły się jednoczęściowe protezy głowy
kości udowej, które były wyposażone w trzpień zaklinowany
bądź wklejony w jamie szpikowej, co w znaczny sposób poprawiało stabilność osadzenia protezy. W latach 50-tych pojawiły
się jednoczęściowe protezy typu Austi-Moora i Thomsona
z długimi, osadzonymi na cemencie, kostnym trzpieniami,

Dopiero lata 60-te przyniosły gwałtowny rozwój endoprotezoplastyki poprzez wprowadzenie do użytku polietylenu, cementu akrylowego, nowych stopów metali
i antybiotykoterapii
które na wiele lat stały się standardem leczenia chirurgicznego
złamania szyjki kości udowej u osób w wieku starszym. Zaletą
tego leczenia była możliwość wczesnej pionizacji i usprawniania chorego. Przeprowadzany zabieg znacznie poprawił jakość
życia seniorów i zmniejszył liczbę powikłań wynikających
z konieczności wcześniejszego, wielomiesięcznego pozostawania w łóżku osób z tego typu złamaniami. Równolegle w tym
czasie rozwijała się koncepcja protezy całkowitej dwu- lub
wieloczęściowej, którą można byłoby stosować w sytuacji, gdy
uszkodzona jest nie tylko głowa kości udowej, ale też panewka
stawu. Jednak dopiero lata 60-te przyniosły gwałtowny rozwój
endoprotezoplastyki poprzez wprowadzenie do użytku polietylenu, cementu akrylowego, nowych stopów metali i antybiotykoterapii. W tamtym czasie zaczęto stosować do produkcji

głów części udowych ceramikę, specjalnie utwardzany polietylen do panewek stawu oraz napylanie endoprotez tytanem.
Endoprotezoplastyka stawu biodrowego jest to zabieg,
który polega na usunięciu zniszczonego stawu i zastąpieniu
go sztucznym stawem czyli protezą. Umocowuje się ją w części
trzonu kości udowej i dopasowuje się do wykonanej z metalu
lub tworzywa sztucznego panewki wstawionej operacyjnie do
kości miednicy. Endoprotezę zaleca się głównie tym chorym,
u których ruchomość chorego biodra jest w dużym stopniu
ograniczona, u których wystąpiły duże przykurcze i ból uniemożliwiający podejmowanie codziennej aktywności fizycznej.
Zabieg endoprotezoplastyki ma na celu przywrócenie
utraconej czynności stawu, umożliwienie wykonania podstawowych ruchów, zniesienie bólu, korekcję zniekształceń,
przywrócenie długości kończyny oraz zniesienie chromania.
W rezultacie następuje poprawa wydolności i estetyki chodu,
a tym samym polepszenie jakości życia.
Aktualnie stosowane typy endoprotez dzielą się ze względu na:
▪▪ rodzaj zastosowanego połączenia endoprotezy z kością
(endoproteza cementowa, bezcementowa, hybrydowa),
▪▪ liczbę zastosowanych komponentów endoprotezy (bipolarne, połowicze, całkowite),
▪▪ rodzaj zastosowanego implantu (trzpieniowe, beztrzpieniowe),
▪▪ rodzaj materiału z jakiego wykonano endoprotezę (polietylen-metal, polietylen-ceramika, metal-metal, ceramikaceramika),
▪▪ modularności trzpienia (jednociśnieniowe, modularne
i całkowite),
▪▪ przekrój poprzeczny trzpienia (prostokątne, elipsoidalne),
▪▪ obecność kołnierza (trzpienie kołnierzowe i bezkołnierzowe),
▪▪ kształt podłużny trzpienia (proste i anatomiczne),
▪▪ długość trzpienia (standardowe i przynasadowe),
▪▪ rodzaje powierzchni (powierzchnia polerowana/porowata, częściowo/całkowicie pokryta powłoką),
▪▪ modularność komponentu panewkowego (jednoczęściowe, modularne),
▪▪ kształt komponentu panewkowego (stożkowe, sferyczne).
W zależności od przyczyn i rodzaju dysfunkcji oraz wskazań do operacji stawu biodrowego wyróżnia się dwa rodzaje
alloplastyk biodra: pierwotną oraz rewizyjną (powtórna).
Pierwsza z nich oznacza zabieg wymiany stawu naturalnego
na staw sztuczny, alloplastyka rewizyjna polega na wymianie zużytych lub obluzowanych elementów protezy na nowe,
natomiast resekcyjna polega na resekcji zniszczonego stawu
czy fragmentu kości i ma zastosowanie głównie w chorobach
nowotworowych kości.
PRZYGOTOWANIE CHOREGO DO ZABIEGU
OPERACYJNEGO
Cały zespół pracowników oddziału zabiegowego musi
zdawać sobie sprawę z wagi odpowiedniego przygotowania
pacjenta do zabiegu operacyjnego, przy czym w głównej
mierze należy to do zadań pielęgniarki, jako osoby będącej
w bezpośrednim kontakcie z pacjentem. Priorytetem jej działań będzie nawiązanie dobrej komunikacji z seniorem i jego
rodziną, a także udzielenie odpowiedzi na zadawane pytania.
Pielęgniarka w zakresie opieki przedoperacyjnej, która
rozpoczyna się w chwili poinformowania chorego przez lekarza o konieczności leczenia operacyjnego, bierze czynny
5

udział w wykonywanych badaniach dodatkowych (laboratoryjnych, endoskopowych, radiologicznych, ultrasonograficznych, bakteriologicznych). Pielęgniarka samodzielnie, na
podstawie obserwacji chorego, przeprowadzonego wywiadu,
dokonanych pomiarów i analizy dokumentacji formułuje diagnozę pielęgniarską. Na jej podstawie buduje plan indywidualnej opieki. Diagnostyczne działania pielęgniarskie zmierzają
w kierunku ogólnej oceny stanu zdrowia chorego w tym m.
in.: pomiarów parametrów życiowych, masy ciała, wzrostu,
rozpoznaniu ograniczenia sprawności ruchowej, zebraniu
informacji o występujących współistniejących chorobach,
ich przebiegu i leczeniu, odchyleniach od norm oraz określeniu stanu odżywienia. Właściwe przygotowanie chorego do
operacji w dużym stopniu warunkuje jej bezpieczny przebieg
i proces leczenia pooperacyjnego. W okresie przedoperacyjnym czynności opiekuńczo-terapeutyczne, zaplanowane
i oparte na właściwie postawionym rozpoznaniu, realizowane
są najczęściej w wymiarze psychicznym i fizycznym. Oba
obszary przygotowania są ważne, a czynności jakie podejmuje

Właściwe przygotowanie chorego do operacji w dużym
stopniu warunkuje jej bezpieczny przebieg i proces leczenia pooperacyjnego.
w ich ramach pielęgniarka, należą do istotnych elementów
stanowiących o bezpieczeństwie pacjenta i pomyślnym przebiegu zabiegu operacyjnego. Jeszcze przed jego rozpoczęciem
osoba w podeszłym wieku może odczuwać niepokój, który ma
ścisły związek z rozległością planowanych działań, a także ze
stanem ogólnych chorego, jego osobowością, wiekiem, płcią,
wykształceniem, rokowaniem czy rodzajem zastosowanego
znieczulenia. Pacjent z wysokim poziomem lęku może podchodzić do wszystkich podejmowanych procedur medycznych
ze znaczną rezerwą, ma wiele wątpliwości i obaw. W takich
przypadkach ważne jest wyjaśnienie wszelkich niezrozumiałych kwestii i rozwianie wątpliwości związanych z procesem
leczenia i samym zabiegiem.
Należy pamiętać, żeby przekazywać choremu te najważniejsze i przydatne w danym momencie informacje, ponieważ
zbyt obszerna informacja może niekiedy powodować wzrost
poziomu lęku u chorego. Dostarczenie wyczerpujących, prawdziwych informacji bez zatajania lub przeinaczania faktów,

Działania fizjoterapeutyczne przedoperacyjne obejmują
także ćwiczenia torowania nerwowo – mięśniowego,
które są ukierunkowane na prawidłową pracę miednicy.
sformułowanych odpowiednio do poziomu intelektualnego
pacjenta, prowadzi u chorego do redukcji napięcia i niepewności, a tym samym poprawy stanu emocjonalnego seniora
i jego zadowolenia z kontaktu z zespołem leczącym. Pacjenci,
którzy doświadczyli skutecznej, indywidualnej i kompleksowej komunikacji interpersonalnej z zespołem, są bardziej
zadowoleni ze sposobu leczenia, mniej skłonni do skarg,
a rekonwalescencja przebiega u nich szybciej.
Drugim zadaniem zespołu jest odpowiednie przygotowanie pacjenta pod względem fizycznym, co jest działaniem
wieloetatowym. Jednym z jego elementów jest przygotowanie
pola operacyjnego. Polega ono na strzyżeniu skóry wokół planowanego cięcia chirurgicznego. Po jego wykonaniu należy
6

zalecić pacjentowi wykonanie starannej toalety całego ciała.
Przygotowanie fizyczne obejmuje także przygotowanie przewodu pokarmowego. Jeśli chory jest operowany w trybie
nagłym, to zabieg operacyjny powinien być podejmowany
nie wcześnie niż 4-6 godzin od momentu spożycia ostatniego posiłku. W przypadku zabiegu w trybie planowym
wstrzymanie się od spożycia pokarmów stałych i płynnych
ma mieć miejsce na 6-8 godz. przed czasem spodziewanej
operacji. Przed zabiegiem chory musi mieć wykonane podstawowe badania krwi (oznaczenie grupy krwi, czynnika Rh,
czas krwawienia i krzepnięcia, morfologia krwi, badania biochemiczne), EKG i Rtg klatki piersiowej, a także inne badania
w zależności od aktualnego stanu pacjenta i jego podstawowej
choroby. W przygotowaniu fizycznym chorego do planowanej
operacji dąży się do optymalizacji jego stanu zdrowia tak, aby
podejmowany zabieg był przeprowadzony w czasie i warunkach najbardziej dla niego korzystnych.
W przeddzień operacji anestezjolog przeprowadza rozmowę
z chorym. Ma ona na celu ocenę ryzyka znieczulenia, aktualnego
stanu chorego i współistniejących chorób, analizę wymaganych
i stosowanych do rozpoznania wyników badań laboratoryjnych
oraz dodatkowych, a także zalecenie leków uspokajających
w przeddzień i w dniu operacji. Lekarz anestezjolog po rozmowie z chorym zleca premedykację adekwatną do wieku i stanu
chorego oraz do planowanego znieczulenia. Premedykacja ma
na celu zmniejszenie niepokoju i lęku, a także wydzielania w drogach oddechowych, nasilenie hipnotycznego działania środków
anestetycznych, zahamowanie nudności i wymiotów pooperacyjnych, uzyskanie amnezji, zmniejszenie objętości podwyższenie PH soku żołądkowego, osłabienie odruchów wasalnych oraz
osłabienie odpowiedzi współczulno-nadnerczowej. Dodatkowo,
w celu zmniejszenia ryzyka powstania zakrzepów, stosuje się profilaktyczne podawanie heparyny w iniekcjach podskórnych.
W okresie poprzedzającym zabieg u wszystkich pacjentów
prowadzona jest indywidualna rehabilitacja przedoperacyjna.
Jest ona realizowana w formie ćwiczeń ogólnokondycyjnych
oraz ukierunkowanych na wzmocnienie i rozluźnienie mięśni.
W celu przygotowania pacjenta do nauki chodzenia o kulach
należy prowadzić ćwiczenia oporowe dla mięśni obręczy barkowej oraz kończyn górnych, a także czynne wolne, czynne
w obciążeniu, czynne samowspomagane, czynne oporowe dla
kończyn dolnych, czynne w odciążeniu z oporem, ćwiczenia
oddechowe oraz ogólnousprawniające. Działania fizjoterapeutyczne przedoperacyjne obejmują także ćwiczenia torowania nerwowo – mięśniowego, które są ukierunkowane na prawidłową
pracę miednicy. Dzięki nim uczy się chorego umiejętności korzystania z urządzeń pomocniczych oraz umiejętności podnoszenia
przedmiotów z ziemi.
Ważnym etapem w okresie przedoperacyjnym jest odciążenie stawu biodrowego za pomocą kul. Nauka prawidłowego
chodzenia o kulach i z balkonikiem oraz wykonywanie ćwiczeń
izometrycznych wszystkich grup mięśniowych kończyn dolnych
przyspieszają proces uruchomienia pacjenta po zabiegu endoprotezoplastyki i pełnią ważną rolę w zapobieganiu powikłań
zakrzepowych.
Celem stosowanych ćwiczeń jest utrzymanie i zwiększenie
siły mięśniowej, zapobieżenie zmianom zatorowo – zakrzepowym, rozciągnięcie przykurczonych struktur okołostawowych
i poprawa koordynacji nerwowo – mięśniowej. Stosowane
ćwiczenia mają również na celu psychofizyczne przygotowania chorego do operacji oraz zapobieżenie powikłaniom
pooperacyjnym.

Operacja – kolejny eksperyment z bakteriologii
prof. KRZYSZTOF BIELECKI
Każda operacja to szereg zagrożeń i możliwości zakażeń. Zakażenia na sali operacyjnej dotyczą zarówno pacjenta jak i personelu.
Jak nasze zachowania wpływają na ryzyko zakażeń, jak możemy ograniczyć ryzyko, liczbę zakażeń oraz zmniejszyć koszty powikłań?
Na te pytania znajdziemy odpowiedź w artykule prof. Krzysztofa Bieleckiego. (red.)
Wyróżniamy dwa zakażenia szpitalne:
▪▪ egzogenne – spowodowane przez drobnoustroje dominujące w środowisku szpitalnym oraz
▪▪ endogenne – spowodowane przez własną, naturalną
florę pacjenta, np. z powodu obniżonej odporności czy
innych chorób.
Zakażenia okołooperacyjne są główną przyczyną powikłań,
śmiertelności (2-krotnie) i zwiększonych kosztów.
POCZĄTKI
1861 – empiryczna metoda Semmelweisa (1818-1865) mycia
rąk roztworem chlorku wapniowego.
1867 – Joseph Lister (1827-1912) antyseptyka kwasem karbolowym; praca „On the antiseptic principle in the practice of
surgery”. Procent zakażeń spadł z 90% do 10% po planowych
operacjach.
Rozwój aseptyki i antyseptyki: Louis Pasteur, Oliver Holmes,
Teodor Kocher, William Halsted, Hiram Polk Jr. i wielu innych.
Zależności, jeżeli chory operowany jako „surgical wound”:
1. Immunosupresja (~ 7-10 dni)

2. Zapalenie – SIRS – CARS
3. Przerwanie kolejnych barier ochronnych:
▪▪ nacięcie skóry – 1-sza bariera;
▪▪ neutropenia, limfopenia, źle funkcjonujące neutrofile
(hipoksja) – 2-ga bariera;
▪▪ chemioterapia, rtg-terapia, podeszły wiek, immunosupresja – 3-cia bariera;
▪▪ nasilona translokacja bakteryjna, zakażenie, posocznica
(proximity+endemicity) – 4-ta bariera;
GDY FLORA FIZJOLOGICZNA STAJE SIĘ PATOGENEM
Zmiana niszy ekologicznej powoduje, że fizjologiczna flora
staje się chorobotwórcza.
Staphylococcus epidermidis to gatunek bakterii Gramdodatnich, należący do rodzaju gronkowców, wywołujący
zakażenia oportunistyczne. Jest zaliczany do grupy gronkowców koagulazoujemnych (CoNS). Nie wywołuje infekcji
u ludzi zdrowych, jednak dla osób z ciałem obcym może być
bardzo niebezpieczny.
Bakteria dopóki jest na nieuszkodzonej skórze jest florą
fizjologiczną, ale z chwilą przejścia do innej niszy eko7

logicznej dotychczas jałowej staje się patogenem. Posiada
ogromną zdolność przylegania do każdej powierzchni, szybkiego namnażania i tworzenia biofilmu. Powoduje to oporność na antybiotyki.
Sepsa z powodu koagulazo-ujemnych gronkowców jest
bardzo groźna.
Pojęcie „sepsis” znane było od starożytności i oznaczało
„psującą się materię” lub inaczej schorzenie przebiegające
z objawami ropienia tkanek i kończące się najczęściej niepomyślnie. Dzisiaj sepsa została zdefiniowana jako zagrażająca
życiu dysfunkcja narządów spowodowana niewłaściwą
(rozregulowaną) reakcją organizmu na zakażenie.
Definicja ta podkreśla zasadnicze znaczenie dysfunkcji
narządów w przebiegu zakażenia, potencjalne zagrożenie
życia oraz potrzebę szybkiego rozpoznania. Przedstawiona
została również uproszczona definicja sepsy: „Sepsa jest
stanem zagrażającym życiu, który powstaje, gdy reakcja organizmu na zakażenie uszkadza własne tkanki i narządy”. (Singer
i wp. JAMA 2016, 315, 801-810).
Kryteria Zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej
(SIRS) mogą być przydatne w rozpoznawaniu zakażenia ale
nie w rozpoznawaniu sepsy.
Identyfikacja chorych z dużym zagrożeniem sepsą qSOFA:
1. zaburzenia świadomości
2. hipotonia < 90 mmHg
3. tachypnoe > 22/min.
qSOFA nie służy do rozpoznania sepsy. U chorych z zakażeniami
2 elementy qSOFA ostrzegają o zwiększonym zagrożeniu pobytem w OIT powyżej 3 dni i zgonem podczas pobytu w szpitalu.
Warunki do leczącej operacji
1. Znajomość anatomii człowieka.
2. Opanowanie krwawienia i utrzymanie hemostazy i homeostazy podczas operacji.
3. Znieczulenie – bez bólowe przeprowadzenie operacji.
4. Postępowanie aseptyczne i antyseptyczne podczas operacji.
Te cztery podstawowe aspekty kliniczne zostały zidentyfikowane już pod koniec XIX wieku.
W 2007 roku R. Függer zadał pytanie: Dlaczego chorzy
umierają po operacji?
Sprawdzono 38 973 chorych, u których ZMO zaistniało w 3,4%
przypadków, a śmiertelność – 5,8%, bez ZMO – 96,6% przypadków, śmiertelność – 1,3%. (Fugger R. „Surgical Infection
Soc.Eur.:why do patients die postoperatively” Surg. Inf. 2007,
Apr.8(2), 151-158)
			
ZMO stanowi ok. 38% wszystkich zakażeń u operowanych. (Mangroni 1999, Weiss 1999)
ZMO po operacjach na jelicie grubym w ok. 16,9% (ok. 8-9
doba), to konieczna obserwacja do 30 dni.
ZMO po operacjach z powodu raka jelita grubego: 26%
(otwarta operacja) oraz 6% (laparoskopia). (według Nakamura
i wsp. WSJ 2008, 32, 1138)
Zakażenie okołooperacyjne są główną przyczyną powikłań,
śmiertelności (2-krotnie) i zwiększonych kosztów.
1.
2.
3.
4.
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Źródła zakażenia w bloku operacyjnym:
chory – choroba
personel (ręce, brwi, włosy, pot)
aparatura, sprzęt, powierzchnie
powietrze, dymy chirurgiczne.

Czynniki ryzyka w bloku operacyjnym:
CHORY:
▪▪ niedożywienie (utrata wagi >10%),
▪▪ otyłość
▪▪ cukrzyca
▪▪ choroba nowotworowa
▪▪ żółtaczka
▪▪ wiek >80 r.ż.
OPERACJA:
▪▪ czas trwania >2 godzin
▪▪ operacja brzuszna
▪▪ więcej niż trzy składowe rozpoznania
▪▪ śródoperacyjna utrata krwi
▪▪ zakażenie endogenne.
Czynniki sprzyjające ZMO:
1. Wynikające ze stanu chorego.
2. Związane z rodzajem operacji:
▪▪ czyste – ZMO w 1,4-1,8%;
▪▪ czyste-skażone – ZMO w 2,8-11%;
▪▪ skażone – ZMO w 15-30%;
▪▪ brudne – ZMO w 30-40%;
Wartość graniczna skażenia:
▪▪ bakterie G(+) – 10 5/g tkanki
▪▪ bakterie G(-) – 10³/g tkanki.
3. Związane ze środowiskiem szpitala i blokiem operacyjnym, np. czas oczekiwania na operację – pokój 1- lub
wieloosobowy, operacja >2 godzin.
Pierwsze cztery godziny po operacji są najważniejsze dla
zasiedlania rany przez bakterie.
Częstość ZMO – 0-27%.
W 5% ZMO dochodzi do sepsy (CRP >50 mg/litr sugeruje
sepsę, wzrost procalcitoniny >0.5ng/ml, wzrost poziomu mleczanów >2 mmoli/l).
Chirurg, anestezjolog, instrumentariuszka i pozostały
personel muszą zachowywać jak duże makrofagi. Zakażenie
rany w tzw. czystych operacjach jest zawsze wynikiem nieprzestrzegania standardów chirurgicznych i pielęgnacyjnych.
(Leaper 1994)
Skóra jest ważnym źródłem bakterii zasiedlających ranę
(gronkowiec naskórkowy, diphteroids, gronkowiec złocisty,
paciorkowiec ropotwórczy).
Mycie skóry:
1. kąpiel, woda z mydłem,
2. dwie metody:
a) czasochłonna – mycie przez 5-7 min. (środkami bakteriobójczymi, jodyną, povidoneiodine, chlorhexidine);
b) mycie skóry przez 1 min. 70% roztworem alkoholu lub
2% roztwór jodyny w 90% alkoholu, bariera skórna
(steril-drape) na suchą skórę (obecnie kwestionowana
wartość).
Przedoperacyjne golenie skóry:
▪▪ po znieczuleniu, tuż przed cięciem – ZMO – 3,1%
▪▪ do 24 godz. przed operacją – ZMO w 7,1%
▪▪ powyżej 24 godz. – ZMO w 20% przypadków.
Okołooperacyjna normotermia redukuje zakażenia chirurgiczne. (A. Kurz i wsp. NEJM 1996, 334, 19, 1209)
▪▪ Temperatura ciała 34,7°C ± 0,6°C – ZMO w 19% przypadkach

▪▪ Temperatura ciała 36,6°C – ZMO w 6% przypadkach
▪▪ Hipotermia powoduje zwężenie obwodowych naczyń
krwionośnych co zmniejsza utlenowanie tkanek (spadek pO₂) i upośledza funkcję limfocytów.
▪▪ Okołooperacyjne odwodnienie lub przewodnienie
(wzrost ciśnienia śródtkankowgo) i ból nasila zwężenie
naczyń krwionośnych.
▪▪ Grupa standardowa – ZMO w 16% przypadków.
▪▪ Na 30-60 min przed operacją ogrzanie chorego: miejscowe – ZMO – 2% przypadków, ogólne – ZMO – 5%
przypadków/
▪▪ Ogrzewanie chorego zwiększa miejscowy przepływ
krwi, ciepłotę i obniża częstość ZMO. (Leaper D i wsp.
BJS 2001, 88, 733)
HIPOTERMIA; ODWODNIENIE/PRZEWODNIENIE;
HIPOALBUMINEMIA; BÓL



ZWĘŻENIE NACZYŃ KRWIONOŚNYCH



HIPOKSJA TKANKOWA (pO< 30 mmHg)



UPOŚLEDZENIE FUNKCJI LIMFOCYTÓW I LIR
(Local Inflamatory Reaction)



ZAKAŻENIE

Bakteriobójcze działanie neutrofilów zachodzi poprzez
procesy oksydatywne i produkcję nadtlenków z tlenu. Reakcja
ta jest katalizowana przez NADPH – zależną oksydazę, zależną
od pO₂ w tkankach. Jeśli pO₂ tkankowe jest poniżej 30mmHg
to neutrofile źle pracują i zakażenie rozwija się, dlatego pO₂
w tkankach musi być powyżej 30 mmHg.
Zwiększenie tlenu do 80% w mieszance oddechowej podczas znieczulenia i 4 godziny po operacji zmniejsza ryzyko
ZMO z 11.2% do 5.2%. (Greif R i wsp. NEJM, 2000, 342, 161)
Chory powinien mieć następujące parametry:
▪▪ limfopenia – powyżej 1500 limfocytów w ml
▪▪ monocyty – minimum 300 w ml surowicy
▪▪ hipoksja śródoperacyjna – jeśli pO₂ tkankowe <30
mmHg to czynność limfocytów jest upośledzona.
PRZEDOPERACYJNA PROFILAKTYKA
ANTYBIOTYKOWA (PPA)
Single-dose – ZMO w 10,6% przypadków
Multiple-doses – ZMO w 9,7% przypadków (17 prób, Glenny
A. M. i wsp. 1998)
PPA (+) – ZMO w 12,9% przypadków
PPA (-) – ZMO w 40,2% przypadków
▪▪ Profilaktyka i pojedyncza dawka 1,5g cefuroxime (+500
mg metronidazolu w operacjach na jelicie grubym). ZMO
w 4,7% (180 na 3836 pts).
▪▪ Antybiotyk podawano w okresie 0-120 min przed operacją.
▪▪ Najskuteczniejsza profilaktyka jeśli antybiotyk podano
w okresie 30-60 min przed operacją (lepiej niż 0-30 min).
Ocena 3836 chorych operowanych.
The timing of surgical antimicrobal prophylaxis (Weber W.P.
i wsp. Ann. Surg. 2008, 247, 918)
Tylko w 40% przypadków przestrzega się właściwych
zasad przedoperacyjnej i pooperacyjnej profilaktyki antybiotykowej. Jelitowa bakteryjna translokacja jest faktem. (Reddy
B. S. i wsp BJS 2005, 92 supp1. obst. 7237)

Bakteryjna translokacja częściej u chorych:
1. Operacja ze wskazań pilnych i nagłych
2. Żywionych pozajelitowo (TPN)
3. Leczonych przewlekle IPP (kolonizacja żołądka)
4. Wyniszczonych i głodzonych
5. Z marskością wątroby
6 randomizowanych prób – 1159 chorych
576 z i 583 bez przygotowania jelita.
Wniosek: Mechaniczne przygotowanie jelita nie zmniejsza
ryzyka nieszczelności zespolenia. („Mechanical bowel preparation for elective colorectal surgery”. Cochrane Review 2003, 2,
CD001544 Guenago K. F. i wsp.)
Z kolei zaś Bucher P. i wsp. Schweiz Med. Wochenschr
(2004, 134, 69-74 (metaanaliza) wykazali, że mechaniczne
przygotowanie jelita zwiększa częstość przecieku zespolenia
(odds ratio 1.8).
Protokół profilaktyki ZMO w Japonii (Kobayashi M. i wsp.
WJS 2008, 32, 1142).
1. Mechaniczne przygotowanie jelita grubego
(kontrowersja).
2. Profilaktyka antybiotykowa przed operacją (30-60min),
powtórzyć dawkę po 3-ch godzinach.
3. Golenie skóry po intubacji (w bloku operacyjnym).
4. Pole operacyjne wyjałowione 10% povidone-iodine.
5. Steril-drape (Joban).
6. Szycie powięzi i otrzewnej – szwy syntetyczne,
wchłanialne.
7. Skóra – stapler
8. Rana obmyta + opatrunek hydrokoloidalny.
Najważniejsze elementy zapobiegania zakażeniom
okołooperacyjnym:
1. Zasady dobrej chirurgii wg Moynihana (małoinwazyjna, atraumatyczna, bezkrwawa, aseptyczna, właściwy
czas trwania).
2. Zwalczanie i zapobieganie okołooperacyjnego niedotlenienia (pO₂ tkankowe >30 mmHg).
3. Okołooperacyjna normotermia.
4. Właściwa profilaktyka antybiotykowa.
5. Ograniczenie przetoczeń krwi – każdy pacjent potencjalnym świadkiem Jehowy.
6. Przedoperacyjna immunomodulacja CTFX, ranigast,
neupogen, żywienie itd.
7. Przygotowanie mechaniczne jelita grubego.
8. Eliminacja lub ograniczenie zakażeń endogennych.
Czynniki ryzyka związane z chorym:
1. Rozpoznać i eliminować źródła zakażenia przed planową operacją (rekomendacja Kat. 1A).
2. Kontrola glikemii u cukrzyków (rekomendacja Kat. 1B).
3. Zaprzestanie palenia tytoniu na 30 dni przed planowa
operacją (rekomendacja Kat. 1B).
4. Zmniejszyć lub odstawić sterydy przed operacją (bez
rekomendacji, unresolved).
5. Leczenie żywieniowe, tylko dlatego aby zmniejszyć
ryzyko ZMO (bez rekomendacji, unresolved).
6. Mupirocin do nosa aby zmniejszyć ryzyko ZMO (bez
rekomendacji).
7. Poprawa utlenowania rany (bez rekomendacji). Według
J.A. Bohnen Am. Coll. Surg. 2001.
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WSPÓŁCZESNOŚĆ
Rosnące niebezpieczeństwa bakteriologiczne w XXI wieku:
1. Wzrost oporności drobnoustrojów na chemioterapeutyki.
2. Zakażenia związane z transplantacja i immunosupresją.
3. Wzrost udziału bakterii Gram dodatnich jako patogenów.
4. Wzrost gronkowców MRSA.
5. Wzrost zakażeń pałeczkami jelitowymi.
6. Wzrost szczepów produkujących E-SBL i biofilm.
7. Wzrost zakażeń Clostridium difficile i grzybami.
8. Nasilenie wirulencji paciorkowców i Pseudomonas
aeuruginosa.
PRZYSZŁOŚĆ
Zakażenia A.D. 2050, prognozy:
1. Leczenie zakażeń będzie ukierunkowane na modyfikowane odporności gospodarza a nie na wybiórcze niszczenie bakterii.
2. Przewidywany spadek ZMO z powodu rozwoju małoinwazyjnej chirurgii (laparoskopia, video-assisted thoracoscopy, artroskopia, endovaskularna chirurgia).
3. Zwiększenie stosowania endoprotez, a w związku z tym
wzrost ciężkich zakażeń wokół ciał obcych.
4. Transplantacje, immunosupresja.
5. Zanikną niektóre operacje jak mastektomia, leczenie chirurgiczne następstw miażdżycy, powikłań choroby wrzodowej.
6. Rozwój genomiki i proteoniki.
7. Zmiana organizacji tradycyjnego szpitala – zmniejszenie
ilości łóżek szpitalnych na rzecz dużych sal wybudzeniowych, gdzie będą chorzy po małoinwazyjnych operacjach.
Po 6-12-24 godzinach pójdą do domu.
8. Zmiana strategii in-patient na out-patient.
9. Tradycyjna sala operacyjna będzie pomieszczeniem wyposażonym w system high-tech do diagnostyki i leczenia.
10. Krótki pobyt w szpitalu zmniejsza ryzyko zakażenia.
11. Zmiany socjo-populacyjne (aging) zmiana metod leczenia
chirurgicznego (MIC) i zmiana spektrum patogennych
organizmów zmieni krajobraz zakażeń chirurgicznych
w 2050 roku.
12. MIC zredukuje ryzyko ZMO.
13. Starzenie i się i obniżanie odporności u ludzi z wysokim ryzykiem (ASA 3-5) spowoduje wzrost katastroficznych następstw przedziurawień w obrębie przewodu
pokarmowego.
14. U pacjentów high-risk wzrost ryzyka zakażeń szpitalnych.
15. Biologiczne modulatory i immunostymulatory zastąpią
tradycyjną celowaną antybiotykoterapię. (Donald E. Fry)
Krytycznie chorzy z obniżoną odpornością nadal pozostają
biologiczna płytką Petriego dla mikroorganizmów.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

mała utrata krwi
mało ludzi w sali operacyjnej
mało ruchu
mało mowy
mało sprzętu
mało ciał obcych w ranie (ograniczone użycie koagulacji, szwów)
8. mało bólu po operacji
9. małe napięcie w ranie.
Przyszłość to GENOTERAPIA i IMMUNOTERAPIA, ale na
dzień dzisiejszy ważnymi są:
▪▪ standardy chirurgiczne i pielęgnacyjne
▪▪ dobra chirurgia
▪▪ chirurgia zespołowa (team oriented surgery) w bloku
operacyjnym!
Najważniejsze:
▪▪ Edukacja całego personelu bloku operacyjnego, że każda operacja jest kolejnym eksperymentem z bakteriologii.
▪▪ Przestrzeganie procedur i standardów.
▪▪ Dobra chirurgia.

Terapia genowa
(wishful thinking)
Eliminacja zakażeń anestezjologicznych
(blok operacyjny)

BIŻUTERIA PERSONELU BLOKU OPERACYJNEGO

PROCEDURY

Z badania Bartletta i wsp. J. Hosp. Inf. 2002 wynika, iż ilość
bakterii (cfu) na skórze wynosi:
▪▪ palec:
skóra obok – 0.0 cfu,
powierzchnia pierścionka – 1.0 cfu,
skóra pod pierścionkiem – 5.0 cfu
▪▪ ucho:
skóra obok kolczyka – 1.0 cfu,
powierzchnia kolczyka – 3.5 cfu,
skóra pod kolczykiem – 103.0 cfu
▪▪ nos:
skóra, zewnętrzna powierzchnia – 15.0 cfu
powierzchnia kolczyka – 28.0,
skóra pod kolczykiem – 121.50 cfu.
Wnioski:
1. Biżuteria, a zwłaszcza skóra pod nią zawiera dużo
bakterii.
2. Zdejmować biżuterię z palców zaś uszy i nos szczelnie
zakrywać.

„Sacred rituals in the operating theatre: summarising the
science” A.Thurston, Curr.Orth.2oo4.
1. świadomość personelu BO, że personel stanowi największe zagrożenie bakteriologiczne dla pacjenta w BO;
2. liczba personelu ograniczona do niezbędnego minimum;
3. personel nosi ubranie operacyjne wyłącznie na terenie
BO, jednorazowo;
4. personel nosi obuwie przeznaczone do BO – wyłącznie;
5. wszyscy w BO mają szczelnie zakryte włosy;
6. personel, łącznie z zespołem anestezjologicznym nosi
maski chirurgiczne wszędzie tam gdzie są jałowe rzeczy;
7. personel nosi krótkie i czyste paznokcie;
8. mycie chirurgiczne powinno trwać 2-5 min, odpowiednimi środkami;
9. aby uniknąć skażenia w wyniku przedziurawienia
rękawiczek rekomenduje się noszenie podwójnych
rękawiczek;
10. lniana, bawełniana bielizna operacyjna powinna być
wymieniona na jednorazową;
11. pacjent przed wejściem na BO powinien mieć kąpiel
z mydła antyseptycznego;
12. golenie pola operacyjnego nie redukuje ZMO i powinno
być zaniechane;
13. transport pacjenta na BO powinien odbywać się na specjalnych wózkach tak, aby pościel z oddziału nie miała
kontaktu z pomieszczeniami BO;
14. biżuteria z palców powinna być zdjęta. Większym
zagrożeniem bakteriologicznym jest zdjęta biżuteria
z nosa i uszu aniżeli jej pozostawienie. W tej sytuacji
uszy i nos muszą być szczelnie zakryte.

1) czysta rana chirurgiczna
2) bez po socznicy
3) minim alny SIRS

Przeciwciała anty-TNF,
anty-endotoksynowe, anty-cytokinowe
Immunomodulacia przed
i okołooperacyjna

Przygotowanie przewodu pokarmowego
(wash-out)

Ograniczenie zakażeń
wewnątrzszpitalnych

Profilaktyka antybiotykowa

Ograniczenie okołooper. przetoczeń krwi

Zapobieganie oziębnięciu w czasie
zabiegu,
temp. ciała ok. 37,4°C

Eliminacja palenia tytoniu
Wczesne leczenie żywieniowe
(dojelitowe, TNP, MCT)

Walka z bólem

Dobra chirurgia
(doświadczony chirurg, całościowa technika,
bezkrwawe operacje)

Wczesne uruchomienie chorego
Mały uraz chirurgiczny
(video chirurgia, chirurg. mało inwazyjna)

Jak dawniej:
1. Czyste ręce, rękawiczki szczelne, zmiana co 2 godziny.
2. Masko-czapka typu hełm.
3. Jak najmniej ruchu i mowy (mniej złuszczonego
naskórka i włosów).
4. Sala operacyjna jałowy kokpit samolotu.
5. Profesjonalizm na każdym szczeblu.
6. Demokracja w stylu watykańskim (chirurg jak papież).
Zasada 9 M:
1. mała inwazyjność
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ZALECENIA WHO 2016 DLA ZMO
1. Kąpiel przedoperacyjna: kąpiel lub prysznic przed operacją. Nie ma wystarczających danych na rekomendowanie mydła z 2% lub 4% chlorheksydyną.
2. Zaleca się eradykację Staph. aureus 2% mupirocyna przed
operacjami ortopedycznymi i kardiochirurgicznymi.
3. Nie ma danych naukowych na badania przesiewowe
w kierunku patogenów ESBL(+).
4. Rekomenduje się podanie OPA na 120 min przed nacięciem skóry, mając na względzie czas półtrwania antybiotyków. Penicyliny, cefalosporyny <60 min.
5. Stosowanie w chirurgii kolorektalnej przed operacją
doustnych antybiotyków + mechaniczne przygotowanie
jelita. Nie stosować wyłącznie przygotowania mechanicznego (dow. umiarkowane).
6. Golenie lub depilacja nie powinny być stosowane przed
operacja. Jeśli już to tylko strzyżenie (umiarkowane).
7. U chorych niedożywionych zaleca się 2-tygodniowe
leczenie żywieniowe przed operacją (dowody umiarkowane). Odstawienie palenia tytoniu i picia alkoholu
na 6-8 tygodni przed planową operacją.
WHO 2016 ZMO OKRES OKOŁOOPERACYJNY

Chory

Choroba p odstawowa
+ choroby t owarzyszące

Szpital + blok operacyjny
+ leczenie chirurgiczne

1. Nie zaleca się przerywania leczenia immunosupresyjnego w okresie okołooperacyjnym.
2. Zaleca się środki na bazie alkoholu razem z glukonianem
chlorheksydyny dla dezynfekcji pola operacyjnego.
11

4.

5.
6.
7.
8.

(bierna, czynna, laminarna) na ZMO. Brak danych
naukowych.
Płukanie rany: nie zaleca się płukania rany roztworem
antybiotyku, nie ma danych sugerujących korzystny
wpływ płukania rany 0.9% NaCl, korzystny wpływ na
ZMO płukania rany roztworem jodopowidonu.
Zaleca się opatrunek podciśnieniowy u chorych
z dużym ryzykiem ZMO.
Nie zaleca się przedłużania OPA po operacji w celu
redukcji ZMO.
Brak wskazań do stosowania nowoczesnych opatrunków na ranę w celu redukcji ZMO.
Brak wskazań do stosowania antybiotyków jeśli pozostawiono dreny w polu operacyjnym, usuwanie drenów
jeśli jest to klinicznie uzasadnione, nie ustalono optymalnego okresu utrzymywania drenów w celu redukcji
ZMO.
WSPÓŁCZESNOŚĆ

Rosnące niebezpieczeństwa bakteriologiczne w XXI wieku:
9. Wzrost oporności drobnoustrojów na chemioterapeutyki.
10. Zakażenia związane z transplantacja i immunosupresją.
11. Wzrost udziału bakterii Gram dodatnich jako patogenów.
12. Wzrost gronkowców MRSA.
13. Wzrost zakażeń pałeczkami jelitowymi.
14. Wzrost szczepów produkujących E-SBL i biofilm.
15. Wzrost zakażeń Clostridium difficile i grzybami.
16. Nasilenie wirulencji paciorkowców i Pseudomonas
aeuruginosa.
3. Nie zaleca się stosowania barier ochronnych na skórę
w celu redukcji ZMO.
4. Zaleca się chirurgiczną dezynfekcję rąk oparta na myciu
mydłem antybakteryjnym i dezynfekcję rąk środkiem
na bazie alkoholu. Nie stosować szczotek. Zdjąć biżuterię, zmyć lakier i zdjąć sztuczne paznokcie.
5. Okołooperacyjna tlenoterapia mieszaniną z 80% tlenu
w okresie śródoperacyjnym i 4-6 godzin po operacji.
6. Zaleca się stosowanie urządzeń do ogrzewania chorego
w celu redukcji ZMO.
7. Okołooperacyjna kontrola i monitorowanie glikemii.
8. Zbilansowana płynoterapia zmniejsza ryzyko ZMO.
9. Obłożenie pola: jednakowy wpływ na ZMO jednorazowych lub bawełnianych serwet. Nie stosować folii
samoprzylepnych.
10. Zaleca się stosowanie systemów barierowych na rany
operacyjne (wound protector) w polu skażonym
i brudnym.
11. Brak danych naukowych, aby odpowiedzieć na pytania: kiedy stosować rękawiczki podwójne, kiedy podczas operacji wymieniać rękawiczki, jakie rękawiczki
są zalecane?
WHO 2016 ZMO
1. Czy do zamykania powłok używać nowego zestawu?
Brak danych naukowych na odpowiedź na to pytanie.
2. Zaleca się stosowanie szwów pokrywanych triclosanem
w celu redukcji ZMO.
3. Nie zajęto stanowiska w sprawie wpływu wentylacji
12

PRZYSZŁOŚĆ
Zakażenia A.D. 2050, prognozy:
16. Leczenie zakażeń będzie ukierunkowane na modyfikowane odporności gospodarza a nie na wybiórcze niszczenie bakterii.
17. Przewidywany spadek ZMO z powodu rozwoju małoinwazyjnej chirurgii (laparoskopia, video-assisted thoracoscopy, artroskopia, endovaskularna chirurgia).
18. Zwiększenie stosowania endoprotez, a w związku z tym
wzrost ciężkich zakażeń wokół ciał obcych.
19. Transplantacje, immunosupresja.
20. Zanikną niektóre operacje jak mastektomia, leczenie chirurgiczne następstw miażdżycy, powikłań choroby wrzodowej.
21. Rozwój genomiki i proteoniki.
22. Zmiana organizacji tradycyjnego szpitala – zmniejszenie
ilości łóżek szpitalnych na rzecz dużych sal wybudzeniowych, gdzie będą chorzy po małoinwazyjnych operacjach.
Po 6-12-24 godzinach pójdą do domu.
23. Zmiana strategii in-patient na out-patient.
24. Tradycyjna sala operacyjna będzie pomieszczeniem wyposażonym w system high-tech do diagnostyki i leczenia.
25. Krótki pobyt w szpitalu zmniejsza ryzyko zakażenia.
26. Zmiany socjo-populacyjne (aging) zmiana metod leczenia
chirurgicznego (MIC) i zmiana spektrum patogennych

OPERO

®

FARTUCH CHIRURGICZNY JAŁOWY
Z WŁÓKNINY TYPU SPUNLACE

wykonany z wysoko
paroprzepuszczalnej włókniny
typu spunlace, która gwarantuje
odpowiedni komfort termiczny
także podczas długich
zabiegów.

wzmocnienie części przedniej
oraz rękawów fartucha
chirurgicznego jałowego
wykonane zostało z miękkiego
i paroprzepuszczalnego
laminatu dla zachowania
swobodnego przepływu
powietrza i pary wodnej.

fartuch chirurgiczny jałowy
składany w „książkę” i wiązany
na podwójne troki, co umożliwia
zachowanie sterylności podczas
zakładania.

Dostępne dwa rodzaje fartuchów jałowych:
☑ wzmocniony,
☑ niewzmocniony.

Wybór pozwala na dobranie odpowiedniego poziomu ochrony
w zależności od rodzaju zabiegu chirurgicznego.
www.mercatormedical.eu

13

miot najważniejszy – czyli holistycznie postrzeganego pacjenta
i jego prawa. Bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjenta i personelu w bloku operacyjnym w myśl obowiązujących przepisów potwierdza w imieniu kierownika placówki Kontrola
Wewnętrzna. Obejmuje ocenę ryzyka wystąpienia zakażeń
jak i kontrole procedur zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, a także ocenę profilaktyki i terapii zakażeń.
Kontrola wewnętrzna obowiązuje od 2010 roku, nadanie
niejako samemu podmiotowi, wyznaczonym i wykształconym w dziedzinie medycyny zakażeń – pracownikom szpitala
(także innym jednostkom służby zdrowia) – prawa do sprawdzenia i potwierdzenia zapewnienia środków zapobiegających
szerzeniu się zakażeń (np. potrzebnej ilości materiałów sterylnych i ŚOI, właściwej gospodarki odpadami medycznymi, etc),
potwierdzenia czy mechanizmy zapobiegania zakażeniom,

Realizacja systemu działań zapobiegających HAI musi
się odbywać w atmosferze pełnego zrozumienia

Protokół kontroli wewnętrznej Bloku Operacyjnego
– rola dokumentu w aspekcie współpracy epidemiologa
z personelem bloku i ochrony przed roszczeniami
o zakażenia szpitalne
dr n. med. BEATA OCHOCKA

Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego

akażenia szpitalne (Healthcare Associated Infections –
HAI) to cena jaką człowiek płaci za postęp cywilizacyjny.
Świat wokół nas, szczególnie wokół personelu medycznego,
w ostatnich latach bardzo się zmienił. Stał się z jednej strony
przyjazny w kwestii czystości, powstania nowych procedur,
nowoczesnych środków biobójczych, lepszego wyposażenia
placówek medycznych w sprzęt jednorazowy; z drugiej strony
– lista biologicznych czynników alarmowych jest coraz dłuższa i bardziej wymowna. Nawet uchybienie przez pacjenta
terminowi dochodzenia roszczeń odszkodowawczych nie

Z

1,4 miliona pacjentów chorujących z powodu infekcji w każdym dniu! Tylko w samej Europie HAI są
przyczyną 37.000 zgonów/rok, a lekooporne bakterie
w krajach Unii Europejskiej są bezpośrednią przyczyną
śmierci 25 tysięcy chorych/rok.
wpływa ujemnie na prawa pacjenta do odszkodowania – takie
stanowisko można coraz częściej spotkać w polskim orzecznictwie. Jak możemy się więc chronić?
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Ludwik Pasteur już dawno przewidział, że tak małe organizmy mogą zabić dużo większego człowieka! 1,4 miliona
pacjentów chorujących z powodu infekcji w każdym dniu!
Tylko w samej Europie HAI są przyczyną 37.000 zgonów/rok,
a lekooporne bakterie w krajach Unii Europejskiej są bezpośrednią przyczyną śmierci 25 tysięcy chorych/rok. Wiemy
także, że około 5-10% pacjentów nabywa jednej lub więcej
infekcji i to podczas pobytu w nowoczesnych placówkach.
HAI to ogromny problem światowego zdrowia publicznego
z którym mierzymy się od wielu lat, ale ostatnio z wyjątkowo
nasiloną trwogą, także my Polacy. Zgodnie z ustawą z 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi, to kierownicy szpitali lub zespołów zoz
w skład których wchodzi szpital, są zobowiązani do wdrożenia
i zapewnienia funkcjonowania systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych. Polska ustawa definiuje zakażenie
szpitalne jako jednostkę chorobową związaną z udzielaniem
świadczeń zdrowotnych – jest to spojrzenie nowoczesne,
prawidłowe od strony patomechanizmów infekcji, ale przede
wszystkim zgodne z duchem czasów nakierowanych na pod-

niebezpiecznym sytuacjom np. ryzyku pojawienia w podmiocie ogniska epidemicznego, prewencji zakłuć funkcjonują niezmiennie 24 godziny na dobę... Udokumentowana Kontrola
wewnętrzna musi – poza pewnymi wymogami formalnymi
– podążać za potrzebą nowego spojrzenia na zapobieganie
zakażeniom w jednostce – z tradycyjnego i znanych czynnikach chorobotwórczych i jednostkach infekcyjnych – na
spojrzenie aktywne, prospektywne poszukiwanie czynników
ryzyka i podłoża mogącego inicjować wystąpienie zakażeń
z grupy nowych zagrożeń. Oczywiście jest to jedno z osiowych
zadań epidemiologa (w Polsce to głównie specjalistki ds. epidemiologii; pielęgniarki i położne).
W mojej opinii realizacja systemu działań zapobiegających HAI musi się odbywać w atmosferze pełnego zrozumienia – dla mnie absolutnie w parze z pielęgniarką oddziałową
bloku/kierownikiem bloku. Jestem praktykiem, tworzyłam
system kontroli zakażeń w szpitalu i posiadam dobry, wypracowany, cieszący się zaufaniem i dający dobre efekty sposób
współpracy z personelem klinicznych bloków operacyjnych.
Aktywna rola jest także po stronie, czy to lekarza ds. zakażeń
bloku/lekarza kierującego – to takiej współpracy należy tylko
przyklasnąć, pogratulować i dążyć do jej utrzymania. Kontrola
wewnętrzna to w mej opinii wizyta epidemiologa w bloku
operacyjnym mająca nie funkcje wewnętrznego „nalotu”,
zabarwionego krytyką, napiętą atmosferą, ale wizyta fachowa,
merytoryczna, partnerska kontrola – dążąca do wykazania,
że personel pracuje właściwie, nie wzmaga ryzyka. Kontrola

Kontrola wewnętrzna musi być przeprowadzona minimum dwukrotnie w ciągu roku. Nie zalecam kontroli
wielodniowej, obfitującej w aspekty nieistotne, nie przynosi to w mej opinii dobrych efektów.
wewnętrzna musi być przeprowadzona minimum dwukrotnie
w ciągu roku. Nie zalecam kontroli wielodniowej, obfitującej
w aspekty nieistotne, nie przynosi to w mej opinii dobrych
efektów. Wyniki kontroli wewnętrznej specjaliści ds. epidemiologii przedstawiają kierownikowi podmiotu. Jeśli są
niezbędne rekontrole trzeba je wykonać do 3 miesięcy od
stwierdzenia nieprawidłowości.
Pewne propozycje wzorów dokumentacji związanej
z kontrolami wewnętrznymi zaproponowaliśmy środowisku
zawodowemu w wydawnictwie Polskiego Stowarzyszenia

Pielęgniarek Epidemiologicznych (patrz piśmiennictwo).
Przepisy prawa nie narzucają wzoru protokołu. Poniżej
moje propozycje kilku danych, które powinny się znaleźć
w tym ważnym dokumencie. Dlaczego ważnym? Ważnym
z racji toczących się w jednostkach różnorakich postępowań
administracyjnych, kontroli instytucji zewnętrznych tj. PIS,
NFZ, podmiotów założycielskich. Podkreślę, że z pozytywnymi zmianami w opiece zdrowotnej polski pacjent zyskał
przywilej dociekania i rozstrzygania o zdarzeniach dla niego
niepożądanych (w tym HAI), czyli zgłaszania pozwów i roszczeń w sądach i komisjach funkcjonujących od kilku lat przy
wojewodach. Pacjent zakaził się wirusem zapalenia wątroby
przed wieloma laty – a podmiot może nawet po latach zapłacić odszkodowanie. Proces kontroli wewnętrznej musi być
oparty na zarządzeniu wewnętrznym kierownika podmiotu,
a wszystkie dokumenty związane z kontrola wewnętrzną
musza być zabezpieczone i przechowywane przez 10 lat.
Propozycja wybranych danych które warto zamieścić
w protokole kontroli wewnętrznej:
▪▪ wykaz wszystkich pomieszczeń bloku objętych kontrolą;
▪▪ obsada personelu w dniu kontroli, liczba pielęgniarek operacyjnych do 1 zabiegu;
▪▪ krótki opis pacjentów operowanych, w tym z obecnością
zakażenia lub alert patogenu, przestrzeganie celowanych
procedur epidemiologicznych;
▪▪ stanowiska do mycia i dezynfekcji rąk personelu, z opisem
preparatów i warunków technicznych;
▪▪ opis bieżącego stanu higieniczno-sanitarnego stref i pomieszczeń bloku;
▪▪ ocena funkcjonowania procedur dekontaminacyjnych,
w tym wyrobów medycznych, powierzchni, środków
transportu, czas na sprzątanie Sali operacyjnej pomiędzy
zabiegami;
▪▪ dobór preparatów dezynfekcyjnych, ich nazwy i sposób
stosowania;
▪▪ dezynfekcja pola operacyjnego, nazwy i dobór antyseptyków (np. spektrum, czas, zastosowanie);
▪▪ zaopatrzenie i stosowanie środków ochrony osobistej, w tym szczególnie w zakresie stosowanych rękawic
ochronnych;
▪▪ przygotowanie sprzętu i materiału do sterylizacji;
▪▪ przechowywanie materiałów czystych i sterylnych;
▪▪ przestrzeganie wymaganego i zalecanego wzorca higieny
personelu, w tym odzieży i rąk personelu/opis losowej obserwacji procesu np. mycia chirurgicznego, opis walidacji
tego procesu lampą UV u osoby wchodzącej w obszar bloku;
▪▪ znajomość procedur zapobiegania zakażeniom (postępowanie zgodne z procedurą) opis przypadku losowo wybranego pracownika/pracowników różnych grup zawodowych i jego wypowiedzi;
▪▪ postępowanie z odpadami medycznymi i bielizną szpitalną;
▪▪ liczba wózków, nakładek na mop, ściereczek jednorazowych, ręczników jednorazowych;
▪▪ czy sprzątanie pomieszczeń oddziału odbywa się zgodnie
z zatwierdzonymi planem higieny;
▪▪ dokumentowanie procesu sprzątania, dekontaminacji np.
tzw. „gruntówek”;
▪▪ postępowanie ze sprzętem do sprzątania, jaki jest system
dozowania preparatów;
▪▪ znajomość procedur i postępowanie personelu z różnorakiej tematyki prewencji zakażeń np.:
a) dekontaminacji rąk,
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b) postępowania po ekspozycji zawodowej,
c) postępowania z powierzchniami skażonymi materiałem biologicznym,
d) postępowania z odpadami,
e) zapobiegania HAI, których źródłem może być
pacjent i personel w bloku operacyjnym.
W protokole niezmiernie ważne jest ujecie zaleceń, propozycji poprawy, działań korygujących oraz w mej opinii
bezcenne jest naniesienie uwag przez pielęgniarkę oddziałową, kierownika bloku, bądź inna osobę, która odpowiada
personalnie/uczestniczyła w kontroli wewnętrznej. Ja osobiście w protokole stosuje pochwały, podkreślam starania
i pozytywne działania, opisuję zaangażowanie personelu,

Edukacja, edukacja, i jeszcze raz nasza edukacja. I jej
składowe: świadomość, eliminacja złych nawyków,
dążenie do zmian na lepsze i „zarażanie” innych – promowanie uzyskanej wiedzy
wyróżniam dobrą pracę personelu na rzecz higieny pacjentów
i środowiska leczenia. Mówi się, że 50% zakażeń szpitalnych
można zapobiec… więc warto w trudnej pracy w pamiętać
że moje/nasze/partnerów z pracy każde nawet drobne, ale
rzetelnie wykonane czynności w myśl aseptyki i antyseptyki,
w myśl epidemiologicznych zasad i procedur – spowodują, iż
przytoczone wyliczenie stanie się prawdą w realnym życiu…
Edukacja, edukacja, i jeszcze raz nasza edukacja. I jej składowe: świadomość, eliminacja złych nawyków, dążenie do
zmian na lepsze i „zarażanie” innych – promowanie uzyskanej
wiedzy. Bowiem im więcej z nas będzie w naszych miejscach
pracy rozumieć ideę prewencji zakażeń szpitalnych w pracy

zespołowej tym efekty lepsze, a satysfakcja nasza i podopiecznych nie do przecenienia.
Pielęgniarkom i położnym bloków operacyjnych życzę jak
najlepszej współpracy z epidemiologami.
Piśmiennictwo:

1. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. 2013 poz. 947).
2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia
2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych
oraz raportów o występowaniu tych zakażeń (Dz. U.
294. poz. 1741).
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010
r. w sprawie zakresu, sposobu i częstotliwości prowadzenia kontroli wewnętrznej w obszarze realizacji
działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób
zakaźnych (Dz. U. z dnia 9 czerwca 2010 r.).
4. Salik K., Brońska K., Czapska E, Stawarz B., Konrad
K, Dokumentowanie kontroli wewnętrznej w obszarze profilaktyki zakażeń szpitalnych. PSPE Zeszyt XII,
Katowice 2013.
5. Bulanda M., Wójkowska-Mach (red.) Zakażenia
szpitalne w jednostkach opieki medycznej. PZWL,
Warszawa 2016.
6. Pawłowska I., Ziółkowski G., Nadzór nad zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną a postępowanie
sądowe, Pielęgniarka epidemiologiczna Nr 1, kwartalnik PSPE, Katowice 2017.Dokumentacja medyczna
w praktyce Nr 7 (14)/2017.

Zatroszcz się o swoje dłonie
– co dobrego mogą zrobić rękawice?
KATARZYNA NOWAKOWSKA

Product Manager Mercator Medical S.A.

kóra odgrywa dużą rolę w naszym zdrowiu. Naturalną
barierę ochronną skóry stanowi warstwa zrogowaciała
naskórka. Bariera ochronna skóry znajduje się w warstwie
rogowej, czyli zewnętrznej części naskórka. Tworzą ją tłuszcze i lipidy. Skóra jest narażona na działanie czynników, które
uszkadzają jej naturalną barierę. Środki myjące, dezynfekujące, a nawet zwykła woda powodują uszkodzenie bariery

S

Skóra ma właściwości naturalnej regeneracji, która przy
niewielkich uszkodzeniach trwa kilka godzin, natomiast
przy większych uszkodzeniach warstwy rogowej– kilka dni
ochronnej przez wymycie „lipidów barierotwórczych”. W ten
sposób zostaje otwarta droga do głębszych warstw skóry dla
substancji mogących ją uszkodzić. Skóra ma właściwości naturalnej regeneracji, która przy niewielkich uszkodzeniach trwa
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kilka godzin, natomiast przy większych uszkodzeniach warstwy rogowej– kilka dni. Dlatego szczególnie istotne jest właściwe stosowanie przed personel medyczny (po prawidłowo
wykonanej procedurze higieny rąk) środków pielęgnujących.
Środki o właściwościach pielęgnujących skórę dłoni powinny
być obok środków do mycia i dezynfekcji rąk, normalnym
wyposażeniem w każdym zakładzie opieki zdrowotnej. Jednak
rzeczywistość rozczarowuje.
Od początku lat dziewięćdziesiątych Instytut Medycyny
Pracy w Łodzi systematycznie prowadzi badania alergii kontaktowej u personelu medycznego w ramach programów
własnych oraz Strategicznego Programu Rządowego. Instytut
ocenia rodzaj zmian skórnych i ich etiologię u pracowników
zatrudnionych na różnych stanowiskach. Wyniki badań
potwierdzają, iż alergiczne kontaktowe zapalenie i zapalenie
skóry z podrażnienia to podstawowe choroby skóry o etiologii
zawodowej u pielęgniarek. Wynik badania potwierdza, że aż
17

CZY WIESZ, ŻE KOLAGEN TO TY?!
Kolagen czyli białko. Najważniejsze białko, z którego
jesteś zbudowany. Stanowi ponad 30% wszystkich
białek w organizmie. Jest podstawą naszej tkanki
łącznej, kostnej, włosów, zębów i skóry – największego
organu. Kolagen to podpora i rusztowanie dla każdej
części naszego organizmu. Nic więc dziwnego, że jego
dobry stan, to dobre zdrowie a jego zły stan lub niedobór to choroby i szybka starość.
u 55,6% pielęgniarek zostało rozpoznane pierwsze, a u 15,7%
– drugie schorzenie. Atopowe zapalenie skóry dotyczy 9,5%,
pokrzywka kontaktowa zaś 3,1% badanych.[1]
Od lat obserwujemy wpływ rozwoju techniki na nasze
życie. Obecnie technologia produkcji rękawic osiągnęła
bardzo wysoki stopień zaawansowania i wyszła naprzeciw
potrzebom najbardziej wymagających i wrażliwych użytkowników. Zważając na szeroki problem kondycji skóry
dłoni personelu medycznego (wciąż bagatelizowany), zostało

Technologia produkcji rękawic osiągnęła bardzo wysoki
stopień zaawansowania i wyszła naprzeciw potrzebom
najbardziej wymagających i wrażliwych użytkowników.
stworzone wiele rozwiązań wspomagający dbałość o delikatną
skórę dłoni. Wśród nich możemy skorzystać z szerokiej oferty
rękawic zawierających formuły pielęgnujące skórę dłoni m.in.
rękawic z wewnętrzną warstwą kolagenu i allantoiny, rękawic
wzbogaconych w beta-glukan, rękawic pokrywanych aloesem
i witaminą E oraz rękawic o kontrowersyjnych właściwościach
antybakteryjnych.
Stosowanie rękawic zawierających wewnętrzną warstwę
z formułą kosmetyczną jest skutecznym uzupełnieniem stosowanych preparatów pielęgnacyjnych dla dłoni.
Profesjonalni użytkownicy znajdą na rynku różne warianty
rękawic diagnostycznych z formułą kosmetyczną, a wśród
nich rękawice z kolagenem oraz allantoiną.
Dobroczynne właściwości kolagenu, zwanego białkiem
młodości zostało wykorzystane w nowoczesnych rękawicach. Kolagen zapewnia skórze ciągłość procesu odnowy
komórkowej oraz właściwy poziom nawilżenia, które gwarantują jej sprężystość i miękkość. Kolagen stanowi aż 60%
wszystkich białek skóry, dlatego ma decydujący wpływ na jej
wygląd i kondycję. Czy kolagen może zatrzymać procesy starzenia? Czy możliwe jest zatrzymanie procesu starzenia się
skóry? Niestety, jest to naturalna konsekwencja mijających

Ze względu na zdolność do regenerowania skóry kolagen
wygładza blizny powstające w wyniku skóry, czy otarć
naskórka.
lat i starzenia całego organizmu. Procesy te są nieuchronne,
chociaż u różnych osób zachodzą w innym czasie i mają różną
intensywność. Niezależnie od tego można jednak opóźnić je
lub niwelować ich objawy poprzez dostarczanie dodatkowych ilości kolagenu. Systematyczne stosowanie produktów
zawierających kolagen odbuduje zniszczone komórki skóry
przywracając jej nawilżenie, jędrność oraz gładkość. Poprawia
także koloryt skóry, staje się ona napięta, a zmarszczki dłoni
zostaną spłycone. Ze względu na zdolność do regenerowania
18

skóry kolagen wygładza blizny powstające w wyniku skóry,
czy otarć naskórka. Ponieważ włókna kolagenowe są naturalną
substancją nadają się do pielęgnacji bardziej wymagającej
skóry wrażliwej, skóry naczyniowej czy atopowej.

przygotowanie rąk do pracy, metody dekontaminacji rąk
i wskazania do ich stosowania, doboru i dostępności preparatów, stosowanie rękawiczek, nadzór nad higieną rąk oraz
edukację.
„Zgodnie z art. 11.1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych
u ludzi (Dz. U. 234, poz.1570) kierownicy zakładów opieki
zdrowotnej oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są zobowiązani do podejmowania działań zapobiegających szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

Działanie alantoiny polega głównie na przyspieszeniu
ziarninowania uszkodzonej tkanki i ułatwianiu procesów
bliznowacenia.

Kolagen a kondycja skóry | kolagenik.pl/kolagen/kolagen-a-zmarszczki

INCI: Allantoin to związek wykazujący właściwości wspomagające leczenie ran, regenerujące komórki, łagodzące różne
podrażnienia czy złuszczające. Działanie alantoiny polega
głównie na przyspieszeniu ziarninowania uszkodzonej tkanki
i ułatwianiu procesów bliznowacenia. Ponadto alantoina
wykazuje jeszcze inne działanie jak m.in: intensywnie nawilża
(jest humektantem), działa kojąco, łagodzi (eliminuje efekty)
podrażnienia, działa przeciwzapalnie i ściągająco, wykazuje
działanie łagodnie keratolityczne (rozpuszcza cement międzykomórkowy wspomagając tym samym naturalny proces
złuszczania), zmiękcza i wygładza naskórek, pobudza regenerację skóry – pobudza podziały komórkowe i wzrost komórek, pomaga w odnowie uszkodzonego naskórka, przyspiesza
i ułatwia gojenie ran i uszkodzonych tkanek (oczyszcza rany,
usuwa tkanki martwicze skóry, przyspiesza ziarninowanie)

CIEKAWOSTKA:
Najpopularniejsze maści i kremy stosowane
w leczeniu blizn to te w których głównym składnikiem jest alantoina.
np. otarcia naskórka, drobne skaleczenia, oparzenia i odparzenia, redukuje zaczerwienienie skóry, zmniejsza pieczenie
i łagodzi świąd, eliminuje niepożądane skutki występujące
na skórze spowodowane przez płyny do mycia, proszki czy
mydła (detergenty).
Odbudowanie bariery ochronnej skóry jest złożonym procesem, który wymaga odpowiedniej pielęgnacji, cierpliwości
i czasu. Nieleczone otarcia i uszkodzenia naskórka prowadzą do stan zapalnego skór dłoni, a w konsekwencji do szybszego starzenia się skóry i zmniejszenia jej naturalnej funkcji
ochronnej.
Od lat wydawane są rekomendacje zawierające zasady
postępowania, techniki wykonania oraz wytyczne do prawidłowego doboru produktów do higieny rąk. Stosowanie
sił rekomendacji lub wytycznych WHO (World Health
Organization) oraz CDC (Centers for Disease Control and
Prevention) potwierdza, że prawidłowa higiena rąk jak do tej
pory jest uznawana za najskuteczniejszą metodę prewencji
zakażeń szpitalnych. Doceniając znaczenie higieny rąk w profilaktyce zakażeń, zarówno CDC, jak i WHO, opublikowały
rekomendacje obejmujące wszystkie jej elementy, w tym

Zarówno pacjent, jak i personel medyczny wykonujący
zabiegi z naruszeniem ciągłości tkanek są narażeni na potencjalne ryzyko nabycia zakażeń. Zapobieganie zakażeniom
polega na redukcji ryzyka wszystkimi dostępnymi metodami,
a postępowanie ograniczone wyłącznie do mycia i dezynfekcji rąk przed wykonaniem iniekcji nie stanowi dostatecznej
ochrony ani dla personelu ani dla pacjentów.
Na powierzchni skóry rąk personelu wykonującego
zabiegi z naruszeniem ciągłości tkanek mogą występować
niewidoczne uszkodzenia, a każdy pacjent może być potencjalnym źródłem zakażenia w kontekście aktualnej sytuacji
epidemiologicznej w zakresie znacznego odsetka populacji
osób z przewlekłym bezobjawowym zapaleniem wątroby
o etiologii wirusowej HBV i HCV.
Skuteczną metodą prewencji zakażeń jest używanie i prawidłowe stosowanie rękawic ochronnych. Stosowanie rękawic
nie zwalnia personelu z obowiązku mycia i dezynfekcji rąk.
Przed nałożeniem rękawic ochronnych, a także po ich zdjęciu,
pracownik ma obowiązek przeprowadzić skuteczną dekontaminację rąk.”[2]

Każdy pacjent może być potencjalnym źródłem zakażenia
w kontekście aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie znacznego odsetka populacji osób z przewlekłym bezobjawowym zapaleniem wątroby o etiologii wirusowej HBV
i HCV.
Powyższe stanowisko dr Beaty Ochockiej Konsultanta
Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
podkreśla znaczenie rękawic w prewencji zakażeń szpitalnych.
Z uwagi na fakt, że dłonie personelu medycznego są najczęstszym wektorem drobnoustrojów, podkreśla się istotę
przestrzegania oraz pełnej skuteczności higieny rąk. Przy
ciągłym narażeniu dłoni pracowników opieki zdrowotnej na
zewnętrzne czynniki uszkadzające barierowość skóry zalecane
jest stosowanie rozwiązań rekompensujących takie działanie.
Wciąż jednak brakuje wytycznych wykorzystujących najnowsze rozwiązania, podkreślających znaczenie profilaktyki dbałości o delikatną skórę dłoni.
Podkreślenia wymaga fakt, że nawet najbardziej wyrafinowana rękawica nie zastąpi prawidłowo wykonywanych procedur higieniczno-pielęgnacyjnych dłoni. Pomimo rozwoju
techniki nie stworzono rękawicy, która skutecznie mogłaby
zastąpić preparat do dezynfekcji czy krem pielęgnujący.
Skuteczności działania najnowszych technologii rozwiązań stosowanych w rękawicach (warstw kosmetycznych czy

antybakteryjnych) próżno szukać w standardach prawnych,
wytycznych i normach, które zapewne określałyby spectrum
działania dla drobnoustrojów chorobotwórczych.
Piśmiennictwo:
1. Alergiczne kontaktowe zapalenie skóry u pracowników służby zdrowia. Marta Kieć-Świerczyńska, Beata
Kręcisz „Służba Zdrowia” nr 71-72 z 13 września 2001 r.
2. Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego w sprawie używania
rękawic ochronnych do wykonywania iniekcji podskórnych, śródskórnych i domięśniowych, Katowice,
dnia 21 IX 2010 r
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Dym operacyjny
i gazy anestetyczne
jako czynniki
zagrażające
pracownikom
sali operacyjnej
licencjat pielęgniarstwa MARCIN DOSKOCZ
pracownik Bloku Operacyjnego
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

racownicy sal operacyjnych narażeni są na oddziaływanie wielu czynników, które mogą mieć lub mają niekorzystny wpływ na ich zdrowie. Do czynników takich należą
gazy anestetyczne używane w do znieczuleń pacjentów oraz
dym operacyjny powstający w czasie używania diatermii chirurgicznych lub innych urządzeń, które służą do niszczenia
lub przecinania tkanek.

P

DYM OPERACYJNY

Wyjątkowo miękkie rękawice,
które zatroszczą się o Twoje dłonie
nitrylex collagen
®

nitrylex® collagen to rękawica, która
przyciąga uwagę odważnym i intensywnym
kolorem fuksji. Ten nietuzinkowy kolor
wywołuje uśmiech na twarzach wszystkich
użytkowników.

nitrylex® collagen posiada wewnętrzną
warstwę kosmetyczną kolagenu
i allantoiny, która wpływa łagodząco
na naskórek delikatnej skóry dłoni.

Kolagen zapewnia odpowiednie nawilżenie skóry
dłoni, ujędrnia i opóźnia procesy starzenia. Rękawica
nitrylex® collagen jest stworzona dla osób dbających
o dłonie oraz ze skłonnościami do ich podrażnień.

www.mercatormedical.eu
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Allantoina, która jest powszechnie używana
w kremach nawilżających, ułatwia gojenie
się ran, działa przeciwzapalnie i przyspiesza
regeneracje skóry.

Zastosowanie: salony kosmetyczne, fryzjerskie i odnowy
biologicznej, gabinety lekarskie i stomatologiczne,
czynności pielęgnacyjno-diagnostyczne, opieka
pielęgniarska, gastronomia, hotelarstwo, przetwórstwo,
gospodarstwa domowe.

Obecnie w zabiegach operacyjnych używa się różnego
typu urządzeń, które powodują powstawanie dymu operacyjnego. Do urządzeń tych należą: diatermie elektrochirurgiczne,
lasery, sprzęty wykorzystujące ultradźwięki. Dym powstały
w czasie tych procedur jest uznawany za szkodliwy dla pracowników znajdujących się w bezpośredniej okolicy pola operacyjnego - chirurgów, pielęgniarek operacyjnych, ale również
poruszających się na sali operacyjnej – pielęgniarek pomagających, zespołów anestezjologicznych. Stopień narażenia na
dym operacyjny i jego składniki zależy od takich czynników jak:
rodzaj zabiegu, czas używania urządzeń generujących powstawanie dymu, rodzaj niszczonej tkanki, wentylacja sali operacyjnej.
Dym operacyjny w głównej mierze składa się w 95%
z wody i pary wodnej, a w 5% z cząstek stałych [6, 4]. Cząstki
stałe potrafią przemieszczać się na znaczne odległości i osiadać
na ścianach sali operacyjnej, lampach operacyjnych, urządzeniach znajdujących się wewnątrz, a także mogą zostać zdeponowane w układzie oddechowym pracowników. Im mniejsza
jest wielkość cząsteczki tym na większe odległości może się
ona przemieszczać.
Wielkość cząsteczek zależna jest od rodzaju urządzenia,
które zostało użyte w czasie operacji i wynosi [6]:
▪▪ diatermie elektrochirurgiczne – 0,07 μm;
▪▪ laser 0,31 μm;
▪▪ ultradźwiękowe noże 0,35-6,5 μm.
Cząsteczki o średnicy mniejszej niż 5 μm lub więcej osiadają na ścianach, twarzy pracowników, dostają się do krtani,
oskrzeli [5]. Cząsteczki o średnicy mniejszej niż 2 μm mogą
dostać się do pęcherzyków płucnych pracowników.
W dymie operacyjnym powstałym w wyniku spalania
tkanki znajduje się wiele związków chemicznych, zarówno
organicznych jak i nieorganicznych [6]. Do substancji nieorganicznych zalicza się tlenek węgla, dwutlenek węgla, tlenki
siarki, azotu oraz amoniak. Substancje te mają działanie drażniące na układ oddechowy oraz mogą powodować niedotlenienie. Wśród związków organicznych, które można znaleźć

w dymie operacyjnym należą: alkany, alkeny, aldehydy, toluen,
ksylen, styren, benzen, akryloleina, acetonitryl, perchroloetylen (PCE), cykloheksan, fenol, itd. [1].
Wiele z tych związków wykazuje różnego typu działanie
na ludzki organizm [6].
Działanie
na organizm ludzki

Związki występujące w dymie operacyjnym

Drażniąco na skórę
i układ oddechowy

Pirydyna, acetonitryl, akroleina, akrylonitryl,
butadien, formaldehyd, fenol, polipropylen,
pirol, styren, cyjanowodór

Podejrzewane działania karcynogenne

Benzen, kreozot, formaldehyd

Potwierdzone działanie karcynogenne

Butadien, Akrylonitryl, Furfural, PAH

Podejrzewane o właściwości mutagenne
dla człowieka

Benzen

Działające depresyjnie
na układ nerwowy

Ksylen, Toluen, Pirol, Pirydyna

Badania pokazują, że spalenie jednego grama tkanki
można porównać ze spaleniem sześciu papierosów bez filtra.

www.megadyne.com/how-hazardous-is-surgical-smoke

Podczas używania urządzeń, które niszczą tkanki przez
podwyższenie ich temperatury, mogą powstawać dymy lub
aerozole, które mogą zawierać fragmenty komórek, bakterii
lub wirusów [2]. Z dymu operacyjnego można wyhodować
takie bakterie jak: Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus,
a także prątki gruźlicy Mycobaterium tuberculosis. Ponadto
wykrywano również materiał genetyczny takich wirusów jak:
HIV, HBV BPV (wirus brodawczokowatości bydła), HPV.
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W 2003 roku, w Niemczech, opisano przypadek zakażenia
wirusem brodawczaka ludzkiego u pielęgniarki operacyjnej,
która brała udział w zabiegu usunięcia kłykcin kończystych.
U pielęgniarki tej doszło do wystąpienia brodawczaki krtani,
a badania wirusologiczne wykazały wysoką korelację między
tym zakażeniem a wykonywaną pracą.
W celu zminimalizowania niekorzystnego wpływu dymu
operacyjnego na pracowników należy [3]:
1. Ograniczyć wykorzystanie aparatury wytwarzającej
dym operacyjny do niezbędnego minimum. Zabiegi
tego typu pozwolą również ograniczyć ilość martwej
tkanki oraz ryzyko infekcji.
2. Zastosować odpowiednie systemy ssące odprowadzające dym operacyjny nie tylko z miejsca powstawania,
ale również z całej sali operacyjnej. Systemy te powinny
być wyposażone w odpowiednie filtry czyszczące dym
operacyjny ze szkodliwych substancji.
3. Zastosować odpowiednie maski bezpośrednio chroniące pracowników przed szkodliwym działaniem
dymów oraz aerozoli.
GAZY ANESTETYCZNE
Pracownicy rożnych specjalności – lekarze i pielęgniarki
anestezjologiczne, chirurdzy, pielęgniarki operacyjne, pielęgniarki pracujące na salach wybudzeniowych, lekarze dentyści
oraz higieniści dentystyczni narażeni są na działanie środków
znieczulających.
Wśród najlepiej znanych gazów anestetycznych należy
wymienić podtlenek azotu (N2O) oraz lotne środki znieczulające takie jak: halotan, izofluran sewofluran i desfluran, choć
halotan stosuje się w ograniczonym stopniu [8].
Pracownicy są narażeni na znacznie mniejsze stężenie
gazów anestetycznych niż pacjenci [8], jednakże narażenie to
może trwać znaczenie dłużej niż u pacjentów – nawet przez
całe życie zawodowe. Personel często skarży się na nadmierne
zmęczenie i bóle głowy. Do poważniejszych schorzeń występujących w wyniku narażenie na tego typu gazy należą: zaburzenia płodności i komplikacje z ciążą. Gazy anestetyczne
wpływają głównie na ośrodkowy układ nerwowy, oddziałując
na wahania nastroju, oraz negatywnie wpływając na sprawność neuropsychologiczną. Opisano kilka przypadków chorób
powstałych w wyniku wykonywania pracy w obecności gazów
anestetycznych. Należą do nich: zapalenie wątroby wywołane
działaniem halotanu, astma oskrzelowa wywołana wpływem
enfloranu lub egzema jako skutek alergicznego wpływu halotanu lub izofluranu.
Badania wykazały również, że narażeni na szkodliwe
działania anestetyków są nie tylko pracownicy ale również
ich bliscy [7]. Stwierdzano występowanie poronień również
wśród małżonków pracowników narażonych na działanie
gazów anestetycznych.
W celu przeciwdziałania szkodliwemu wpływowi gazów
anestetycznych należy:
1. Zainstalować odpowiednie systemy wentylacyjne, które
będą wymieniać z odpowiednią częstotliwością powietrze na salach operacyjnych i w innych miejscach gdzie
może wystąpić narażenie pracowników.
2. Odpowiednio przygotować aparaty anestezjologiczne
w celu wyeliminowania przecieków.
3. Przeprowadzać badania pracowników pod kątem narażenia na gazy anestetyczne.
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4. Przechowywać przez odpowiedni czas wyniki badań
pracowników.
5. Przeprowadzać badania sal operacyjnych pod kątem
występowania narażenia na gazy anestetyczne.
6. Szkolić pracowników pod kątem szkodliwości gazów
anestetycznych.
Należy również zachować środki ostrożności w czasie
znieczulania pacjenta [7].
1. Używać jak najmniejszych skutecznych dawek w czasie
znieczulenia.
2. Dbać o odpowiednie uszczelnienie przewodów i układów aparatury anestezjologicznej.
3. Podłączać gazy dopiero po podłączeniu aparatury do
pacjenta.
4. Odłączać gazy przed rozintubowaniem pacjenta i odłączeniem go od aparatury.
5. Odpowiednio uszczelniać układ oddechowy pacjenta.
6. Nie doprowadzić do wydostania się leków w postaci
płynnej z waporyzatorów.
7. Sprawdzić, czy maska (jeśli jest używana), odpowiednio
przylega do twarzy pacjenta.
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Cystoprostatektomia radykalna z asystą robota
operacyjnego da Vinci Si w Toruniu
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ak pęcherza moczowego stanowi 3% wszystkich nowotworów złośliwych. U mężczyzn występuje niemal
4-krotnie częściej niż u kobiet. Najczęściej jest rozpoznawany w 7. dekadzie życia. W Polsce rocznie jest rozpoznawany u około 3800 mężczyzn i 1000 kobiet, liczba zgonów
z powodu raka pęcherza moczowego wynosi odpowiednio
około 2000 i 500.

R

W przypadku raka nienaciekającego leczenie chirurgiczne
polega na przezcewkowym usunięciu guza (transurethral resection of bladder tumor – TURBT). W przypadku rozpoznania
raka naciekającego błonę mięśniową pęcherza standardem postępowania jest radykalne jego wycięcie (radykalna cystoprostatektomia lub radykalna cystektomia z usunięciem narządu rodnego).
Rak pęcherza moczowego naciekający mięśniówkę pęcherza
moczowego, którego leczenie metodą TURBT jest niemożliwe,
jest wskazaniem do cystektomii radykalnej.
W czasie zabiegu u mężczyzn usuwany jest pęcherz moczowy,
węzły chłonne oraz gruczoł krokowy. U kobiet usuwa się pęcherz
moczowy, węzły chłonne, przydatki i macicę.
W Specjalistycznym Szpitalu Miejskim im. Mikołaja
Kopernika w Toruniu wykonywane są operacje cystektomii
z asystą robota da Vinci. Pierwszą z nich przeprowadzono 28
sierpnia 2016 r. a do tej pory wykonano tą metodą 30 zabiegów.
Operacja cystektomii radykalnej wymaga wielu przygotowań ze strony zespołu anestezjologicznego, chirurgów, pielęgniarek operacyjnych, anestezjologicznych oraz
personelu pomocniczego. Powodzenie operacji zależy od
zaangażowania całego zespołu. Każda sala operacyjna po
wprowadzeniu aparatury (platforma narzędziowa, wieża
wizyjna, konsola na sali lub też poza nią), zainstalowaniu wszystkich niezbędnych urządzeń wydaje się za mała.
W związku z tym organizacja pracy musi funkcjonować na
najwyższym poziomie.
CYSTEKTOMIA Z ASYSTĄ ROBOTA OPERACYJNEGO
DA VINCI
Pacjent na sali operacyjnej jest ułożony na stole operacyjnym na materacu Wacu Form 2000. To materac o właściwościach przeciwodleżynowych, wypełniony małymi
fragmentami styropianu, który pozwala przede wszystkim
bezpiecznie ułożyć pacjenta w pozycji Trendelenburga.
Pacjent jest otulony z każdej strony warstwą materaca,
która po usunięciu z niego powietrza tworzy sztywną
osłonę utrzymującą chorego we wcześniej wybranej pozycji. Powierzchnia pod pacjentem musi być gładka, bez
dodatkowych chust pod materacem i pod pacjentem. Ręce
pacjenta powinny być ułożone wzdłuż ciała, nogi rozszerzone i zgięte w kolanach pod kątem 15 stopni. Nogi umocowane na jednorazowych gąbkach, które ściśle wypełniają
każdą fizjologiczną krzywiznę pacjenta.

Prawidłowa głębokość, na którą wprowadza się port
do jamy brzusznej, oznaczona jest cienką linią na
dystalnym końcu kaniuli. Dodatkowo wprowadza
się trokary dla asysty.

Zdj. 1. Sposób ułożenia pacjenta na stole operacyjnym do zabiegu

Na ramiona stosuje się pasy żelowe. Zakładane są one na
krzyż na klatkę piersiową i mocowane do stołu operacyjnego.
Twarz pacjenta zabezpieczona jest jednorazową gąbką na
wypadek przypadkowego kontaktu z głowicą kamery, która
przesuwa się w bliskiej odległości.

Zdj. 2. Sposób ułożenia pacjenta na stole operacyjnym – obłożenie pola operacyjnego

Ustawienie zespołu operacyjnego udoskonalano w trakcie kolejnych zabiegów. Pierwsza asysta znajduje się z lewej
strony, druga po prawej, tuż obok stoi pielęgniarka asystująca.
Na sali jest również pielęgniarka „pomagająca” oraz (po lewej)
zespół anestezjologiczny. Każdy uczestnik ma przypisany
sobie monitor, konieczny dla zachowania właściwej pozycji
ciała podczas zabiegu.
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Zdj. 3. Wprowadzenie przez minilaparotomię portu 12,5 mm dla optyki

Zdj. 6. Operator za konsolą robota

Dalszy etap operacji to minilaparotomia i wprowadzenie kaniuli 12,5 mm do optyki. Następnie po wprowadzeniu
optyki oraz uruchomieniu toru wizyjnego, zostają wprowadzone pod kontrolą wzroku kolejne kaniule 8 mm, symetrycznie po prawej i lewej stronie. Prawidłowa głębokość, na którą
wprowadza się port do jamy brzusznej, oznaczona jest cienką
linią na dystalnym końcu kaniuli. Dodatkowo wprowadza się
trokary dla asysty. Po stronie prawej trokar 5,5 mm, po lewej
11 mm – konieczny do wprowadzania klipsownic, imadła
i innych narzędzi pomocniczych.

Zdj. 7. Dla każdego członka zespołu przeznaczony jest monitor

Za pomocą narzędzi umieszczonych w ramionach robota
operator preparuje moczowód prawy. Po jego wypreparowaniu mierzy długość do powłok brzusznych. Szwem wodzącym
zaznacza się pętlę jelita cienkiego przeznaczoną na wstawkę
urostomijną. Następnie zostaje wypreparowany moczowód po
stronie lewej. Wymaga to dłuższego przygotowania, gdyż musi
być znacznie dłuższy niż prawy. Lewy moczowód zostaje przełożony pod esicą za pomocą narzędzia robotycznego o długim
ramieniu pracującym, tzw. retraktora.
Zdj. 4. Inspekcja jamy brzusznej za pomocą optyki 12 mm

Na tym etapie operator opuszcza salę operacyjną i siada za
konsolą znajdującą się w innym pomieszczeniu.

12,5 mm, przez który asysta wprowadza kamerę i optykę
kątową 30 stopni po wytworzeniu odmy z ciśnieniem gazu
15 mm Hg. Pod kontrolą wzroku wprowadza się dwa trokary
8 mm do narzędzi robotycznych oraz po stronie lewej trokar
11 mm i po stronie prawej bocznie trokar 5,5 mm.
Następnie system optyczny oraz nożyczki i kleszcze bipolarne
Maryland podłącza się do ramion robota, które zostały uprzednio owinięte jednorazowymi, jałowymi izolującymi osłonami
łącznie z adapterami do narzędzi. Nacina się otrzewną ścienną
nad skrzyżowaniem moczowodu prawego z naczyniami biodrowymi zewnętrznymi. Preparuje się i odcina prawy nasieniowód. Naczynia gonadalne prawe zostają podwiązane i przecięte.
Wypreparowuje się moczowód prawy aż do ściany pęcherza
moczowego. Moczowód zostaje zaklipsowany i odcięty od pęcherza moczowego oraz wypreparowany dogłowowo, a następnie
wyprowadzony przez prawy boczny port 5,5 mm.
Kolejny krok stanowi limfadenektomia. Materiał w worku
ekstrakcyjnym przekazuje się do badania histopatologicznego.
Podobną procedurę należy wykonać po stronie lewej. W dalszym
etapie łączy się cięcia na otrzewnej pod pęcherzem moczowym.
Wypreparowuje się pęcherzyki nasienne i tylną ścianę gruczołu
krokowego, podwiązując i odcinając naczynia pęcherzowe oraz
odnogi prostaty. Następnie nacina się otrzewną ścienną powyżej pęcherza moczowego, odsłaniając przednią ścianę prostaty
i pęcherza moczowego. Odcina się cewkę moczową i zaopatruje
sploty naczyniowe biegnące do prącia. Cewka moczowa zamykana jest szwem Polisorb 2,0 z użyciem igły 5/8 koła. Z części
sterczowej cewki moczowej pobiera się wycinek do badania histopatologicznego. Odpreparowuje się również tylną powierzchnię
prostaty i pęcherza moczowego od odbytnicy.
Następnym krokiem jest uzyskanie hemostazy przy odmie
niskociśnieniowej (5 mm Hg) orazdrenaż miednicy mniejszej
przy użyciu drenu 16 Fr. Następnie przedłuża się o 4 cm cięcie
dla trokara 12,5 mm w kierunku spojenia łonowego, wydobywając preparat (pęcherz moczowy z guzem, gruczołem krokowym
i pęcherzykami nasiennymi).
ETAPY ZABIEGU WYTWORZENIA WSTAWKI JELITOWEJ
Kolejnym etapem zabiegu jest odprowadzenie moczu.
Przed operacją ustala się z pacjentem sposób odprowadzenia
moczu po cystektomii radykalnej. Wybór metody jest uzależniony od wieku chorego, współistniejących schorzeń i przewidywanego okresu przeżycia pacjenta. Najczęściej jednak do
odtwarzania ciągłości dróg moczowych z wyboru wykorzystuje się wstawkę jelitową.
Zabieg nie zawsze jest możliwy do przeprowadzenia
w zaplanowany sposób, konieczne jest wtedy wykonanie
alternatywnego odprowadzenia moczu, o czym dyskutuje się
z pacjentem przed operacją.

Zdj. 9b. Wyizolowanie wstawki jelitowej do odprowadzenia moczu

Zdj. 10. Wstawka jelitowa gotowa do wszczepienia moczowodów

Zdj. 11. Szynowanie moczowodów przed wszczepieniem

Zdj. 12. Wszycie wstawki w powłoki jamy brzusznej

Zdj. 8. Wypreparowanie moczowodu prawego

Bardzo ważnym etapem radykalnej cystektomii jest limfadenektomia. Pobierane są węzły chłonne: biodrowe zewnętrzne,
wewnętrzne, wspólne, zasłonowe, przedkrzyżowe i okołoaortalne.
Zdj. 5. Ustawienie (docking) robota przy stole operacyjnym i podłączenie jego ramion do portów

Rozpoczyna się zabieg, podczas którego operator komunikuje się z zespołem za pomocą mikrofonu i głośników.
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CYSTOPROSTATEKTOMIA RADYKALNA
Z ASYSTĄ ROBOTA (RARC)
Pacjenta do zabiegu układa się w pozycji Trendelenburga. Do
pęcherza wprowadza się cewnik 18 Fr, a do odbytnicy rozszerzadło Hegara. W linii pośrodkowej nad pępkiem wykonuje
się minilaparotomię. W jamie otrzewnej umieszcza się trokar

Zdj. 13. Przymocowanie cewników moczowodowych
Zdj. 14. Wygląd powłok ciała po zakończeniu zabiegu

Zdj. 9a. Wyizolowanie wstawki jelitowej do odprowadzenia moczu
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Prewencja zakażeń szpitalnych przez pryzmat
współpracy bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni
mgr DOROTA KUDZIA-KARWOWSKA

Kierownik centralnej Sterylizatorni SPSK-M ŚUM w Katowicach, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej,
doktorantka Wydziału Nauki o Zdrowiu ŚUM

treszczenie: Jednostki medyczne, które łączy wspólny
mianownik jakim jest instrumentarium chirurgiczne
muszą ze sobą współpracować. Dobra komunikacja jest
bardzo ważna w kontekście opieki nad pacjentem. Stanowi
gwarant najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla chorych,
u których wykonywane są zabiegi z przerwaniem ciągłości
tkanek. W komunikacji pomiędzy tymi jednostkami mogą
występować punkty krytyczne, które w sposób negatywny

S

Dobra komunikacja jest bardzo ważna w kontekście opieki
nad pacjentem. Stanowi gwarant najwyższego poziomu
bezpieczeństwa dla chorych, u których wykonywane są
zabiegi z przerwaniem ciągłości tkanek.
wpływają na współpracę pomiędzy blokiem operacyjnym
a sterylizatornią. Obydwie te jednostki muszą dążyć do minimalizowania punktów krytycznych i tym samym zagwarantowania pacjentowi jak najlepszej opieki medycznej. Słowa
kluczowe, które znajdują się w poniższym tekście to: bariera
sterylna, dezynfekcja, dokumentacja medyczna, pakiet narzę26

dziowy, procedura, sterylizacja, wskaźnik biologiczny, wskaźnik chemiczny, zakażenie szpitalne.
Zakażenie szpitalne to zdarzenia wysoce niepożądane,
występujące w wyniku wykonywanych procedur medycznych.
Ustawodawca definiuje HAI jako zakażenie, które wystąpiło
w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w przypadku, gdy choroba:
▪▪ w momencie udzielania świadczeń zdrowotnych nie pozostawała w okresie wylęgania;
▪▪ wystąpiła po udzieleniu świadczeń zdrowotnych,
w okresie nie dłuższym niż najdłuższy okres jej wylęgania [1]. Zakażenia szpitalne należą do głównych
przyczyn współczesnych chorób zakaźnych i dotyczą
wszystkich szpitali na całym świecie: od tych o najniższym poziomie referencyjnym, po wysoce specjalistyczne kliniki czy instytuty, nawet w najbardziej rozwiniętych cywilizacyjnie krajach. W większości opracowań
podaje się, że ogólna zapadalność na HAI oscyluje
w granicach 5-10%, a najwyższa śmiertelność (około
25%) wiąże się ze szpitalnym pierwotnym zakażeniem
krwi. Występowanie zakażeń szpitalnych niejedno-

krotnie nie tylko przyczynia się do rozwoju powikłań
w przebiegu choroby podstawowej, lecz także wydłuża
okres hospitalizacji (o 5–10 dni) i zwiększa koszty związane z leczeniem zakażonego pacjenta [2]. Przyczyny
HAI mogą być różne i dotyczą przenoszenia patogenów
występujących w większości placówek opieki zdrowotnej. Drobnoustroje chorobotwórcze mogą zostać przeniesione za pośrednictwem rąk personelu medycznego,
a także w wyniku stosowania niesterylnych narzędzi
chirurgicznych. Dbanie o higienę rąk jest najważniejszą
metodą zapobiegania zakażeniom związanym z wykonywanymi świadczeniami medycznymi. Rekomendacje
WHO (ang. World Health Organization) dotyczące higieny rąk w opiece zdrowotnej obejmują:
▪▪ dezynfekcję rąk preparatami na bazie alkoholu, stosowaną standardowo w placówkach służby
zdrowia;
▪▪ monitorowanie przestrzegania higieny rąk oraz informowanie personelu o wynikach;
▪▪ edukację na szeroką skalę zarówno personelu medycznego jak i pacjentów oraz ich bliskich.
Do przenoszenia patogenów związanych z opieką
zdrowotną dochodzi w wyniku kontaktu bezpośredniego i pośredniego, za pośrednictwem drogi
kropelkowej oraz poprzez nośnik. Transmisja za
pośrednictwem skażonych rąk personelu medycznego stanowi najpowszechniejszy model przenoszenia HAI. Nieprzestrzeganie właściwej higieny
rąk uważa się za główną przyczynę infekcji związanych z opieką zdrowotną i rozprzestrzeniania się
szczepów wieloantybiotykoopornych; uznawane
jest za czynnik sprzyjający występowaniu ognisk
zakażeń. Istnieją następujące wskazania do przeprowadzenia higieny rąk (mycie mydłem i wodą):
▪▪ widoczne zabrudzenie lub poplamienie krwią albo
innymi płynami ustrojowymi pacjenta;
▪▪ po skorzystaniu z toalety;
▪▪ zdecydowane podejrzenie lub potwierdzenie ekspozycji na organizmy przetrwalnikujące, w tym
ogniska Clostridium difficile.

Ustawa o wyrobach medycznych nakłada na użytkownika
(pod groźbą sankcji karnych) obowiązek postępowania
zgodnie z zaleceniami producenta wyrobu medycznego,
zawartymi w instrukcji wytwórcy dołączonej do wyrobu,
sporządzonej w języku polskim.
We wszystkich pozostałych sytuacjach klinicznych zaleca się
odkażanie rąk środkami dezynfekcyjnymi na bazie alkoholu:
▪▪ przed i po kontakcie z pacjentem;
▪▪ przed obsługą inwazyjnych urządzeń w opiece nad chorym – bez względu na to, czy rękawiczki ochronne są
używane czy nie;
▪▪ po kontakcie z płynami ustrojowymi, wydzielinami,
błoną śluzową, naruszoną powłoką skórną lub z opatrunkami;
▪▪ w przypadku przejścia od zakażonej części ciała do innej części ciała chorego;
▪▪ po kontakcie z powierzchniami i obiektami nieożywionymi (w tym urządzeniami medycznymi), znajdującymi się w bezpośrednim otoczeniu pacjenta;

▪▪ po zdjęciu sterylnych lub niesterylnych rękawic.
O ile zasady higieny rąk są jasne i klarowne, o tyle sytuacja
ze sterylnym wyrobem medycznym wielokrotnego zastosowania wygląda nieco inaczej. Termin „wyrób medyczny” –
zgodnie z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca
1993 roku dotyczącą wyrobów medycznych – odnosi się do
jakiegokolwiek narzędzia, przyrządu, urządzenia, oprogramowania, materiału lub innego artykułu, stosowanego samodzielnie lub w połączeniu z wszelkim wyposażeniem, w tym
oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do
używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego wykorzystania. Wyrób
medyczny jest przeznaczony do stosowania u ludzi w celu:
▪▪ diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia
lub łagodzenia przebiegu chorób;
▪▪ diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia
lub rehabilitacji w przypadku urazu lub upośledzenia;
▪▪ prowadzenia badań, zastąpienia lub zmiany budowy
anatomicznej albo procesów fizjologicznych;
▪▪ regulacji poczęć.
Należy zaznaczyć, że wyrób medyczny nie osiąga swojego
głównego zamierzonego działania w lub na ciele człowieka za
pomocą środków farmakologicznych, immunologicznych czy
metabolicznych, a jedynie może być wspomagany w swoich
funkcjach przez takie środki [3]. Ustawa o wyrobach medycznych nakłada na użytkownika (pod groźbą sankcji karnych)
obowiązek postępowania zgodnie z zaleceniami producenta
wyrobu medycznego, zawartymi w instrukcji wytwórcy dołączonej do wyrobu, sporządzonej w języku polskim.
Procesowi reprocesowania mogą podlegać jedynie wyroby
medyczne, określone jako wyroby medyczne wielokrotnego
użytku. Takie narzędzia i sprzęt zastosowane w procedurach
inwazyjnych u pacjentów, głównie podczas zabiegów operacyjnych przeprowadzanych w warunkach o zaostrzonym
reżimie sanitarnym na blokach operacyjnych, trafiają do działów zajmujących się procedurami dekontaminacji instrumentarium medycznego. Użytkownik – w tym przypadku personel
bloku operacyjnego – wraz ze sprzętem przekazywanym do
centralnej sterylizatorni (CS) powinien przesłać instrukcje producenta. Jest to konieczne ze względu na wskazania
wytwórcy dotyczące metod mycia, dezynfekcji oraz sterylizacji instrumentarium medycznego.
Wraz z rozwojem technik zabiegowo-diagnostycznych
technologia wytwarzania wyrobów medycznych wymogła
na producentach projektowanie i wykonywanie wyrobów
z zastosowaniem różnorodnych kombinacji materiałów składowych inwazyjnego sprzętu medycznego. Wymaga to zastosowania odpowiednich parametrów procesów dekontaminacji
w celu uzyskania czystości mikrobiologicznej narzędzia SAL
10-6, z jednoczesnym zabezpieczeniem przed zniszczeniem
czy zdeformowaniem instrumentarium.
Kwestie związane z przekazywaniem skażonego sprzętu do
CS powinny zostać jasno określone w procedurze przekazania,
uwzględniona musi zostać także profilaktyka ekspozycyjna
pracowników transportujących sprzęt. Transport powrotny
instrumentarium poddanego procesowi sterylizacji również
powinien być opisany w procedurze, z uwzględnieniem działań mających wpływ na zabezpieczenie przed ponownym
skontaminowaniem transportowanych pakietów i ich zawartości. Pracownicy transportujący sprzęt medyczny pomiędzy
blokiem operacyjnym i centralną sterylizatornią powinni
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dysponować wiedzą zawartą w wymienionych procedurach
(i stosować się do niej). W niektórych placówkach medycznych
stosuje się dwuetapowy proces przygotowywania narzędzi do
sterylizacji: ze względu na wydłużony czas przekazywania do
CS w miejscu użycia narzędzi przeprowadza się ich dezynfekcję wstępną. Użytkownik musi jednak pamiętać, że narzędzia
do dezynfekcji wstępnej muszą być otwarte i zdemontowane.
Jeśli w jednostce medycznej obowiązuje wyżej wymieniona
procedura, optymalnym rozwiązaniem byłoby zastosowanie
preparatu przeznaczonego do dezynfekcji wstępnej, który
jest kompatybilny ze środkami do dezynfekcji maszynowej,
stosowanymi w późniejszych procedurach mycia-dezynfekcji. Ponieważ w placówkach publicznych obowiązuje ustawa

Idealnym rozwiązaniem, eliminującym sytuacje niezgodności narzędziowej, jest wprowadzenie systemu informatycznego i kodowanie narzędzi.
o zamówieniach publicznych, czasami z różnych względów nie
ma możliwości uzyskania takiej kompatybilności preparatów.
Po procesie dezynfekcji wstępnej każdorazowo użytkownik ma obowiązek dostarczyć wraz z narzędziami informację
o zastosowanym preparacie, jego stężeniu i czasie dezynfekcji. W sytuacji przygotowania jednoetapowego, w procedurze przekazania należy określić maksymalny czas przekazania
skażonego instrumentarium „na sucho” do CS. Ponieważ na
bloku operacyjnym do zabiegów stosuje się jednoczasowo
wiele narzędzi, kompletuje się tzw. zestawy narzędziowe.
Zestaw powinien zostać dokładnie opisany przez użytkownika
(z zastosowaniem nazw własnych/katalogowych instrumentarium) i przekazany pracownikom CS, którzy po procesie
mycia-dezynfekcji kompletują i przygotowują zestawy do
sterylizacji. Każdorazowa zmiana w zestawie bezwzględnie
musi zostać zaktualizowana przez obie strony mające kontakt z narzędziami. Pracownicy obu jednostek powinni takie
sytuacje zgłaszać bezpośrednim przełożonym, ponieważ mogą
one prowadzić do zdarzeń niepożądanych, a brak ich monitorowania i sygnalizowania stanowi niepotrzebne zagrożenie
dla pacjenta.

Stosowanie wskaźników chemicznych do kontroli pakietów jest rekomendowane również przez: Stowarzyszenie
Pielęgniarek Operacyjnych
Zgodnie z dobrą praktyką operacyjną, pielęgniarka operacyjna przed zabiegiem – podczas przygotowywania stolika
narzędziowego typu Mayo – powinna sprawdzić skład ilościowy zestawu narzędziowego. Taką samą czynność należy
wykonać po operacji, a następnie przesłać zestaw do sterylizacji, opisując jako zgodny ze spisem narzędziowym. Idealnym
rozwiązaniem, eliminującym sytuacje niezgodności narzędziowej, jest wprowadzenie systemu informatycznego i kodowanie narzędzi. Jest to jednak rozwiązanie bardzo kosztowne
i niewiele placówek medycznych może je u siebie zastosować.
Ze względów ekonomicznych bloki operacyjne posiadają
minimalne zaopatrzenie w zestawy narzędziowe i w związku
tym często zdarzają się sytuacje stresogenne, kiedy zestaw jest
potrzebny na cito.
W przypadku, gdy na bloku operacyjnym jest tylko jeden
specjalistyczny zestaw narzędziowy, personel powinien zasygnalizować ten fakt pracownikom działu dekontaminacji,
tak aby sprzęt ten został opracowany w pierwszej kolejności.
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Użytkownicy powinni mieć także świadomość, iż procedury
dekontaminacji (mycie-dezynfekcja i sterylizacja) wymagają odpowiedniego czasu, który nie może zostać skrócony.
Logistyka zabiegów operacyjnych, opracowywana przez kierownika bloku operacyjnego, powinna uwzględniać dostępność poszczególnych zestawów narzędziowych oraz czas
konieczny do przywrócenia im jałowości.
Na każdym bloku operacyjnym w dokumentacji funkcjonuje tzw. karta okołooperacyjna. Zgodnie z wytycznymi
WHO w karcie powinna znaleźć się informacja, czy zestaw
narzędziowy stosowany u danego operowanego pacjenta
jest zestawem sterylnym. W tym celu pracownik CS zgodnie z przyjętą procedurą – w oparciu o obowiązujące normy
PN-EN ISO 15882 – powinien umieścić w zestawie narzędziowym pod narzędziami wskaźnik chemiczny, który potwierdza spełnienie warunków chemicznych wewnątrz kontenera,
koniecznych do przeprowadzenia skutecznego procesu sterylizacji [4]. Stosowanie wskaźników chemicznych do kontroli
pakietów jest rekomendowane również przez: Stowarzyszenie
Pielęgniarek Operacyjnych (ang. Association of periOperative
Registered Nurses – AORN), Amerykańskie Towarzystwo
ds. Rozwoju Aparatury Medycznej (ang. Association for the
Advancement of Medical Instrumentation – AAMI) oraz CDC
(ang. Centers for Disease Control and Prevention).
Wskaźniki stosuje się, ponieważ zestawy narzędziowe są
niejednokrotnie przeładowane sprzętami medycznymi, co
w sposób znaczący utrudnia penetrację czynnika sterylizującego. W sytuacji, kiedy narzędzia po sterylizacji pozostają
mokre lub kiedy wskaźnik nie przebarwi się w odpowiedni
sposób, należy zweryfikować skład ilościowy zestawu. Na
rynku dostępne są bariery sterylne – kontenery/pojemniki sterylizacyjne wielokrotnego użytku, przeznaczone do
zestawów narzędziowych wyposażonych w filtry silikonowe.
Pojemnik zostaje poddany takim samym procesom sterylizacji jak narzędzia w nim zawarte. Jeśli blok operacyjny nie
posiada takich kontenerów, do zestawów narzędziowych stosuje się dwie warstwy bariery sterylnej w różnych kombinacjach: papier-papier, papier-włóknina, włóknina-włóknina.
Nie zaleca się natomiast wykładania siatek narzędziowych
dodatkowymi warstwami bariery, ponieważ sprzyja to pozostawaniu kondensatu pary wodnej, a także utrudnia penetrację czynnika sterylizującego.
W sytuacji notorycznego fizycznego naruszania bariery
sterylnej należy (wspólnie z kierownikiem bloku) przeanalizować możliwe przyczyny uszkodzeń i wybrać inne rozwiązanie
w celu skutecznego pakietowania zestawów narzędziowych.
Bariera sterylna powinna posiadać wskaźnik chemiczny typu
1, który potwierdza, że opakowanie zostało poddane sterylizacji i nie można zastosować go ponownie.
Wszystkie rodzaje barier sterylnych (z wyłączeniem
pojemników sterylizacyjnych) są jednorazowego zastosowania. Ze względu na swoją strukturę, po zakończonym procesie sterylizacji w barierach zamykają się mikropory, przez
które wnikał czynnik sterylizujący i ponowna sterylizacja z ich
zastosowaniem jest nieskuteczna. Użytkownik ma obowiązek
sprawdzić przebarwienie wskaźnika typu 1, zamieszczonego
na barierze sterylnej (w postaci taśmy wskaźnikowej, plomby
ze wskaźnikiem czy też etykiety ze wskaźnikiem), a także
wcześniej wspomniany wskaźnik chemiczny typu 4, 5 lub 6,
zastosowany wewnątrz zestawu. Wskaźniki te służą do kontroli pakietu narzędziowego. Kontrola wsadu jest przeprowadzana w dziale CS i na jej podstawie osoba nadzorująca proces

zwalnia wsad, przekazując jego zawartość użytkownikowi.
Nie ma możliwości zwolnienia wsadu sterylizacyjnego przed
odczytaniem wyników narzędzi kontroli procesowej. Wsady
przygotowywane do sterylizacji muszą być jednorodne, tzn.
nie należy jednocześnie sterylizować np. obłożeń operacyjnych oraz narzędzi. Podczas sterylizacji komora sterylizatora
powinna być wypełniona w ¾ objętości. Sterylizowanie jednego kontenera w dużym sterylizatorze jest nieekonomiczne
i wiąże się z ryzykiem, że przeprowadzony proces może być
nieskuteczny.

Po zakupie nowego instrumentarium medycznego oferent/
dostawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie zarówno
dla użytkownika, jak i dla pracowników CS. Wspólne szkolenia pozwalają na poznanie sprzętu, problemów związanych z jego demontażem i montażem oraz intuicyjnego
stosowania.
W procedurach zakupu sprzętu (głównie wysokospecjalistycznego) na bloki operacyjne powinien uczestniczyć kierownik CS, który może udzielić informacji odnośnie dostępnych
procedur mycia-dezynfekcji oraz metod sterylizacji. Sprzęt
kupowany bez takiej konsultacji często sprawia problemy,
ponieważ wymaga specjalnego postępowania ze względu na
brak kompatybilności materiałowej z dostępnymi w jednostce
preparatami czy technologiami. Ponadto użytkownik zapomina często o koniecznych opakowaniach transportowych
i sterylizacyjnych, nieodzownych przy delikatnym sprzęcie.
Po zakupie nowego instrumentarium medycznego oferent/
dostawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie zarówno dla
użytkownika, jak i dla pracowników CS. Wspólne szkolenia
pozwalają na poznanie sprzętu, problemów związanych z jego
demontażem i montażem oraz intuicyjnego stosowania. Wiele
narzędzi chirurgicznych można sterylizować metodą najpo-

Dokładnie prowadzona dokumentacja w obu jednostkach
pozwala na szybkie i rzetelne wykazanie, że pacjent został
zaopatrzony sterylnym sprzętem, co ma wpływ na jego późniejszą rekonwalescencję i wyklucza możliwość powikłań
z tytułu zastosowania niesterylnego wyrobu medycznego.
pularniejszą i najtańszą, czyli nasyconą parą wodną w dwóch
zakresach temperatur – 121°C i 134°C. Materiał opatrunkowy
(kompresy, gaziki, tupfery, fasolki, chusty brzuszne itp.), sterylizowany jeszcze dla nielicznych bloków operacyjnych, należy
sterylizować w 134°C (taka temperatura zalecana jest przez
producenta, nie ma wpływu na chłonność materiału opatrunkowego). Niektórzy producenci materiałów opatrunkowych
dopuszczają sterylizację niskotemperaturową, ale ze względów
ekonomicznych tradycyjna metoda jest korzystniejsza.
W użytku znajdują się również sprzęty termolabilne, dla
których przeznaczona jest metoda sterylizacji niskotemperaturowej, gdzie czynnikiem sterylizującym może być tlenek
etylenu, formaldehyd czy nadtlenek wodoru. Do takiego procesu musi jednak istnieć zalecenie producenta. Jeśli producent
dopuszcza sterylizację z zastosowaniem dwóch metod, użytkownik musi wybrać jedną z nich i konsekwentnie stosować
ją dla wybranego sprzętu. Nie zaleca się zmian czynnika sterylizującego, ze względu na szkody w strukturze materiału,
wynikające z takiego procederu co w sposób znaczący skraca
żywotność wyrobu. W sytuacji, kiedy instrumentarium stery-

lizowane jest z zastosowaniem czynnika sterylizującego, jakim
jest tlenek etylenu, użytkownik musi mieć świadomość, że
ta metoda wymaga degazacji, trwającej minimum 12 godzin
w komorze sterylizatora z wymuszoną wymianą powietrza.
Na rynku medycznym są dostępne sprzęty, odnośnie
których producent zaleca jeszcze dłuższy czas wietrzenia.
Kontrola pakietów i wsadu w przypadku sterylizacji niskotemperaturowej odbywa się na podobnych zasadach jak wspomniana powyżej w sterylizacji parą. Różnica polega na tym,
iż zgodnie z zaleceniami norm każdy wsad sterylizacji niskotemperaturowej powinien być kontrolowany wskaźnikami
biologicznymi w ilości zależnej od wielkości komory sterylizatora. Dokumentowanie procesów sterylizacji oraz użytych
sterylnych sprzętów na bloku operacyjnym, identyfikowalnych z konkretną osobą, zapewnia wyższe bezpieczeństwo
chorego i użytkownika oraz potwierdza działania podejmowane zgodnie z obowiązującymi normami. Dokładnie prowadzona dokumentacja w obu jednostkach pozwala na szybkie
i rzetelne wykazanie, że pacjent został zaopatrzony sterylnym
sprzętem, co ma wpływ na jego późniejszą rekonwalescencję
i wyklucza możliwość powikłań z tytułu zastosowania niesterylnego wyrobu medycznego.
Ustawiczne wewnętrzne szkolenia, dotyczące: postępowania ze sterylnym wyrobem medycznym, sposobu otwierania
pakietów i magazynowania, wyznaczania terminu ważności w oparciu o holenderską skalę punktową, utrzymania
odpowiedniej higieny rąk itp., pozwolą na pełną współpracę
pomiędzy jednostkami, które stosują i reprocesują instrumentarium medyczne. Współpraca ta wpływa na bezpieczeństwo
pacjenta. W zakładzie opieki medycznej powinien zostać
jasno określony podział i zakres obowiązków. Użytkownicy
instrumentarium medycznego – czyli zespół operacyjny
(głównie pielęgniarski personel operacyjny) – powinni wykonywać zadania związane z instrumentowaniem i asystowaniem do zabiegów, przygotowywaniem sali operacyjnej itp.,
ponieważ posiadają w tym zakresie kwalifikacje zawodowe.
Instrumentarium chirurgiczne musi być opracowywane
przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, czyli posiadające tytuł zawodowy technika sterylizacji medycznej lub kurs
kwalifikacyjny z zakresu technologii sterylizacji i dezynfekcji
medycznej.
Prawidłowa dekontaminacja instrumentarium medycznego, gwarantuje pacjentom bezpieczeństwo. Odpowiedni
podział obowiązków personelu bloku operacyjnego i CS, stosowanie się do procedur, wzajemna komunikacja i przeprowadzanie szkoleń, to elementy bez których współpraca bloku
operacyjnego i centralnej sterylizatorni jest niemożliwa.
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cych protein lateksu. Do tej grupy zaliczamy również zamianę
rękawic chirurgicznych lateksowych na syntetyczne.
Nie bez znaczenia jest również aspekt coraz wyższej
świadomości użytkowników w zakresie ochrony przed chemikaliami szpitalnym i tutaj zauważamy rosnące zapotrzebowanie na rękawice syntetyczne, które osiągają lesze rezultaty
wytrzymałości na przenikanie wielu substancji chemicznych
stosowanych w środowisku medycznym. Aktualnie popularne
są dwa surowce syntetyczne wykorzystywane do tworzenia
wysoce specjalistycznych rękawic chirurgicznych – neopren
oraz poliizopren.

Rośnie liczba użytkowników zamieniających wyroby
medyczne użytkowane choćby na bloku operacyjnym, na
te bez zawartości uczulających protein lateksu.
Neopren, nazywany także kauczukiem syntetycznych,
to surowiec otrzymywany w wyniku polimeryzacji emulsyjnej chloroprenu (2-chlorobuta-1,3-dien) – polichloroprenu.
Rękawice neoprenowe są idealną alternatywą dla osób uczulonych na lateks oraz doskonałym wyborem do pracy w środowiskach, w których używanie produktów lateksowych jest
niemożliwe. Dzięki strukturze cząsteczkowej bardzo bliskiej
naturalnej gumie kauczukowej, neopren w użytkowaniu
zachowuje cechy manualne lateksu kauczuku naturalnego,
przy jednoczesnej odporności i wytrzymałości nitrylu, który
wykorzystywany jest głównie przy produkcji rękawic diagnostycznych. Rękawice chirurgiczne z neoprenu posiadają dużą
rozciągliwość, można je łatwo założyć na dłonie, także w przypadku potrzeby śródoperacyjnej zmiany rękawic. Rękawice

Chirurgiczne rękawice syntetyczne
– krok w przyszłość
mgr KINGA PRZYGODA

Products Group Manager – Surgical Gloves

rodowisko bloku operacyjnego i wszystkich obszarów szeroko pojętej opieki okołooperacyjnej wiąże się
z częstą i długotrwałą pracą w jałowych rękawicach chirurgicznych. Z tego powodu producenci rękawic dedykowanych
do inwazyjnych procedur medycznych, jakimi są rękawice
chirurgiczne, nie ustają w poszukiwaniach odpowiednich
surowców, idealnego kształtu, czy wdrażaniu dodatkowych
procesów technologicznych, aby stworzyć produkt doskonały, spełniający najwyższe wymagania pracy na bloku
operacyjnym.

Ś

Lateks spełnia wysokie wymagania stawiane rękawicom
chirurgicznym, takie jak ogromna elastyczność, pozwalająca na długotrwałą manipulację instrumentami chirurgicznymi w polu operacyjnym, idealne dopasowanie
rękawic, które nie powoduje zmęczenia i drętwienia dłoni
w trakcie nawet długich zabiegów
Nie od dziś wiadomo, że materiałem do produkcji rękawic, jaki podpowiedziała nam już bardzo dawno temu sama
natura, jest lateks kauczuku naturalnego, będący podstawo30

wym surowcem wykorzystywanym do produkcji rękawic
chirurgicznych. Lateks spełnia wysokie wymagania stawiane
rękawicom chirurgicznym, takie jak ogromna elastyczność,
pozwalająca na długotrwałą manipulację instrumentami
chirurgicznymi w polu operacyjnym, idealne dopasowanie
rękawic, które nie powoduje zmęczenia i drętwienia dłoni
w trakcie nawet długich zabiegów. Poprzez rozciągliwą
ściankę, zapewnia wysoką czułość dotykową szczególnie na
końcówkach palców, co daje kontrolę każdego ruchu. Lecz
lateks może uczulić… Ocenia się, że problem ten dotyczy
około 17% pracowników służby zdrowia, nieco rzadziej występuje w innych grupach zawodowych. Praktyczne znaczenie
ma ekspozycja na lateks związana z wykonywanym zawodem
i u chorych, poddawanych zabiegom diagnostycznym i chirurgicznym (najliczniej reprezentowaną grupę ryzyka stanowią
dzieci z rozpoznaniem spina bifida (rozszczep kręgosłupa)
i wadami rozwojowymi układu moczowego, poddawane częstym zabiegom chirurgicznym i diagnostycznym. W tej grupie
częstość występowania uczulenia na lateks sięga 60%)
Dlatego w placówkach służby zdrowia rośnie liczba użytkowników zamieniających wyroby medyczne użytkowane
choćby na bloku operacyjnym, na te bez zawartości uczulają-

neoprenowe ‘zyskują przy bliższym poznaniu” – po założeniu
na dłonie neopren pod wpływem temperatury dłoni staje się
miękki, dopasowuje się szczelnie do dłoni użytkownika, dzięki
czemu pozwala na zachowanie maksymalnego bezpieczeństwa w trakcie manipulacji w polu operacyjnym.
Drugi wspomniany surowiec – izopren to organiczny związek
chemiczny z grupy dienów. Stosuję się go do otrzymywania materiału z gatunku kauczuków syntetycznych (kopolimeru, izoprenu
oraz izobutanu). Z uwagi na zbliżoną budowę cząsteczkową,
izopren zapewnia użytkownikom końcowym wszystkie cechy
rękawicy z lateksu kauczuku naturalnego, przy jednoczesnym
eliminacji ryzyka wystąpienia reakcji alergicznych.
Podsumowując, światowy trend eliminacji lateksu z otoczenia pracowników medycznych, w szczególności bloku
operacyjnego, na rzecz rękawic nie lateksowych nie tylko
minimalizuje ryzyko zdarzeń związanych z alergią, ale tworzy
bezpieczniejsze środowisko pracy, aby uniknąć rozwoju alergii na lateks w przyszłości u pacjentów i pracowników służby
zdrowia. Tworzy również potencjalne oszczędności, które
należy wziąć pod uwagę przy przejściu na syntetyczne rękawice chirurgiczne.
Bibliografia:
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SYNTETYCZNE ROZWIĄZANIE
Ze względu na coraz częstszy problem alergii na lateks w środowisku bloku operacyjnego rękawice neoprenowe stanowią idealne
rozwiązanie. Unowocześnione technologicznie, wyjątkowo elastyczne i rozciągliwe rękawice z materiału minimalizującego wystąpienie nawet najmniejszych podrażnień skóry stanowią idealne rozwiązanie dla wszystkich osób uczulonych, bądź narażonych na
podrażnienia. Dedykowane są również na dziecięce bloki operacyjne do wszystkich procedur chirurgii pediatrycznej i neonatologicznej, na oddziały onkologiczne i transplantologiczne.

syntec® neoprene
Typ rękawicy:
Kształt:
Metoda sterylizacji:
Kolor:
Długość rękawicy (mm):

chirurgiczna ogólna
anatomiczny

#
zielony
>285

Powierzchnia wewnętrzna:

bezpudrowa, polimeryzowana

Powierzchnia zewnętrzna:

teksturowana

Mankiet:
AQL:
Klasyfikacja CE:
Opakowanie jednostkowe
/ zbiorcze
Dostępne rozmiary:
Numer referencyjny:

Zm

rolowany brzeg
1.0
93/42/EEC & 2007/47/EC
89/686/EEC (CAT. III)
1 para / 50 par
6.0 - 9.0
RC400110 60-90
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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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