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rzestrzeganie procedur higieny jest podstawowym warun-
kiem ograniczenia liczby zakażeń u pacjentów. Podstawowe 

procedury bloku operacyjnego dotyczą m.in. odzieży, którą nosi 
się tylko w obrębie bloku operacyjnego. W przypadku wyjścia 
poza obszar bloku operacyjnego należy zmienić odzież na tzw. 
ubranie szpitalne. Tylko w wyjątkowych przypadkach dopusz-
czalne jest opuszczanie bloku operacyjnego w ubraniach służbo-
wych tego obszaru.

Odzież szpitalną, np. do chodzenia po oddziałach szpitalnych 
oraz odzież bloku operacyjnego zawsze powinno się przechowy-
wać oddzielnie w śluzach dla personelu w BO.
Na odzież bloku operacyjnego składają się: 
 ▪ sukienka, komplety bluza i  spodnie, przystosowane do wy-
godnego noszenia, z kieszeniami na długopisy, klucze, note-
sy. Ewentualnie w różnych kolorach w zależności od obszaru 
pracy;
 ▪ czepki: minimalny wymóg. Włosy powinny być całkowicie 
przykryte;
 ▪ maseczka ochronna: całkowicie przykrywa nos, usta oraz 
brodę;

 ▪ buty: z tworzywa sztucznego lub gumy, nieśliskie, przystosowa-
ne do mycia i dezynfekcji, bez obcasów lub na płaskim obcasie;
 ▪ ważne: zawsze muszą być dostępne ubrania i produkty jedno-

razowego użytku (maseczki ochronne, czepki, ubrania, obu-
wie zmienne), w różnych rozmiarach i modelach.

Na bloku operacyjnym powinniśmy unikać hałasowania 
i robienia zamieszania, np. krzyczenia lub biegania, przestrze-
gać podziału na obszary i magazyny sterylne oraz niesterylne. 
Zamykać drzwi bloku operacyjnego, chronić strefę intymną 
pacjentów (przykrywać), w obecności przytomnych pacjentów 
nie prowadzić rozmów dotyczących innych przeprowadzonych 
operacji. 

Na sali operacyjnej wykonywać higieniczne mycie rąk przed 
opuszczeniem i wejściem na salę operacyjną. Do sali operacyjnej 
wchodzić zawsze w czapce i masce operacyjnej/ochronnej. Maskę 
ochronną zmieniać najpóźniej po każdym zabiegu operacyjnym, 
nie prowadzić niepotrzebnych rozmów – redukcja drobnoustro-
jów. Wchodzić do obszarów tylko w razie potrzeby. Po operacjach 
„brudnych” usunąć używane ubrania.

Personel z innych szpitali, w tym lekarzy odbywających staż, zapo-
znać z przepisami higienicznymi (używanie śluzy, sala operacyjna).

Bardzo ważną rolę w utrzymaniu higieny bloku operacyjnego 
pełnią pielęgniarki operacyjne, które dzielą się na pielęgniarkę 
pomagającą i pielęgniarkę instrumentującą. Wymienię tu tylko 
priorytetowe zadania:
 ▪ Pielęgniarka pomagająca: dba o zamykanie drzwi, w prze-
ciwnym razie klimatyzacja nie może funkcjonować popraw-
nie, ubieranie zespołu do zabiegu operacyjnego (wiązanie 
fartuchów sterylnych), nosić rękawiczki ochronne (każdy 
materiał pochodzący od pacjenta może być zakaźny), w przy-
padku uszkodzenia natychmiast zmienić rękawiczki, natych-

mgr Ewa Grabowska
Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

Ogólna higiena 
bloku operacyjnego
P

Na bloku operacyjnym powinniśmy unikać 
hałasowania i robienia zamieszania...
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miast zwracać uwagę na materiał, który stracił sterylność.
 ▪ Pielęgniarka instrumentująca: jej praca dotyczy tylko wa-
runków sterylnych, podczas zabiegu operacyjnego trzymać 
ręce na wysokości klatki piersiowej lub położyć na stole 
operacyjnym, nie opuszczać rąk, pamiętać, że tył sterylnego 
fartucha jest niesterylny, jeżeli został zawiązany przez pielę-
gniarkę pomagającą.

Należy zachować odstęp do sterylnego stołu oraz osób steryl-
nych. Bezpieczny odstęp wynosi przynajmniej 1 metr. Nie wolno 

pochylać się oraz sięgać ponad sterylnymi stołami oraz pojemni-
kami na narzędzia ani przechodzić pomiędzy stołem i osobami 
sterylnymi (zespołem operującym). Cel jest jeden: Zapobieganie 
infekcjom i zakażeniom szpitalnym.

Literatura:
G. Luce-Wunderle, A. Debrand-Passard: „Pielęgniarstwo operacyjne”  
oraz doświadczenia własne z wieloletniej pracy w bloku operacyjnym

akażenia w  oddziałach intensywnej terapii występują 
u ponad 40% chorych. W szeroko pojętej profilaktyce 

zapobieganie im stanowi istotny element postępowania w OIT.
W szpitalach wielospecjalistycznych pacjenci OIT stano-

wią mniej niż 10% ogólnej liczby hospitalizowanych, a mimo to 
większość zakażeń szpitalnych dotyczy właśnie tej grupy cho-
rych. Zakażenia szpitalne pogarszają przebieg choroby podsta-
wowej i dalsze rokowanie, są przyczyną powikłań, przedłużają 
okres hospitalizacji, podwyższają koszty leczenia i  stanowią 
poważny problem epidemiologiczny.

Zakażeniem szpitalnym nazywa się zakażenie, które wystą-
piło w  związku z  udzielaniem świadczeń zdrowotnych, gdy 
choroba nie występowała w  momencie ich udzielania, albo 
wystąpiła po ich udzieleniu w okresie nie dłuższym, niż naj-
dłuższy okres jej wylęgania.

Zakażenie uznaje się za szpitalne, gdy wystąpiło po 48-72 
godzinach od przyjęcia lub wypisania pacjenta ze szpitala. 
Wyjątek stanowią jednostki chorobowe, w których występuje 
długi okres wylęgania, np. 2 tyg., a nawet kilka lat, co ma miej-
sce w przypadku gruźlicy czy chorób wywołanych przez wirusy 
HBV, HCV, HIV.

Zakażeniem szpitalnym będzie także to, które rozwinie się 
u noworodka po 48-72 godzinach od urodzenia go przez matkę 
niezakażoną w chwili przyjęcia do szpitala. Drugim wyjątkiem 
jest przypadek zakażenia miejsca operowanego, gdzie uznaje 
się, że okres wylęgania może wynosić miesiąc, a w przypadku 
implantów ortopedycznych nawet rok od zabiegu.

Epidemiologia zakażeń szpitalnych, która zajmuje się bada-
niem częstotliwości niepożądanych zdarzeń, a  także opisuje 
i ustala przyczyny występowania u pacjentów chorób związa-
nych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych ma także za zadanie 
zapobiegać zakażeniom oraz poszukiwać sposobów zmniejsze-
nia prawdopodobieństwa ich występowania. 

Mimo podejmowania szerokich działań zakażenia szpi-
talne są wciąż częstym zjawiskiem, które w znacznej mierze 

jest następstwem rozwoju nowoczesnej i coraz bardziej inwa-
zyjnej medycyny. Częstość ich występowania wiąże się ściśle 
z rodzajem diagnostycznych i terapeutycznych zabiegów wyko-
nywanych u pacjentów. Ciężki przebieg zakażeń, duży odsetek 
związanych z nimi zgonów pacjentów OIT stanowią wskazanie 
do podejmowania intensywnych działań zapobiegających ich 
występowaniu, które powinny obejmować:

 ▪ stałą kontrolę wszystkich elementów łańcucha epidemiolo-
gicznego w szpitalu z uwzględnieniem OIT,

 ▪ bieżącą rejestrację zakażeń szpitalnych,
 ▪ monitorowanie mikrobiologiczne szpitalnej flory bakteryj-

nej w OIT,
 ▪ racjonalne stosowanie antybiotyków.

Zakażenia szpitalne są złożonym problemem obejmującym 
między innymi zagadnienia medyczne, organizacyjne i prawne. 
Dlatego winny być rozpatrywane w kategoriach odpowiedzial-
ności, winy, kary i zadośćuczynienia.

W Polsce system nadzoru nad zakażeniami regulują przepisy 
prawne, z których najważniejsza jest ustawa z dnia 5 grudnia 
2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych u ludzi (Dz.U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.). Jej 
przepisy określają między innymi obowiązki kierowników 

PROFILAKTYKA 
ZAKAŻEŃ SZPITALNYCH  
W ANESTEZJOLOGII 
I INTENSYWNEJ TERAPII

Z

Aneta Kubisa1, Izabela Wróblewska2, 3

1Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Noworodków i Dzieci  
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu
2 Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
3 Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze 
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podmiotów leczniczych oraz osób udzielających świadczeń 
zdrowotnych, zaangażowanych w podejmowanie działań zapo-
biegawczych szerzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych.

Artykuł 11 Ustawy mówi, że kierownicy podmiotów lecz-
niczych oraz inne osoby udzielające świadczeń zdrowotnych są 
obowiązani do podejmowania działań zapobiegawczych sze-
rzeniu się zakażeń i chorób zakaźnych. Działania te powinny 
obejmować w szczególności:

 ▪ Ocenę ryzyka występowania zakażenia związanego z udzie-
laniem świadczeń zdrowotnych.

 ▪ Monitorowanie czynników alarmowych i  zakażeń związa-
nych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w zakresie wy-
konywanych świadczeń.

 ▪ Opracowanie, wdrożenie i nadzór nad procedurami zapo-
biegającymi zakażeniom i chorobom zakaźnym, związanym 
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w tym dekontamina-
cji skóry i błon śluzowych lub innych tkanek oraz wyrobów 
medycznych i powierzchni pomieszczeń/urządzeń.

 ▪ Stosowanie środków ochrony indywidualnej i  zbiorowej 
w celu zapobieżenia przeniesienia na inne osoby biologicz-
nych czynników chorobotwórczych.

 ▪ Wykonywanie badań laboratoryjnych oraz analizę lokalnej 
sytuacji epidemiologicznej w celu optymalizacji profilaktyki 
i terapii antybiotykowej.

 ▪ Prowadzenie kontroli wewnętrznej w  zakresie realizacji 
tych badań.
Zakażenia szpitalne, w tym również występujące w OIT, 

stanowią zagrożenie zarówno dla pacjentów, jak i personelu 
medycznego. Dzieli się je ze względu na mechanizm i czynnik 
etiologiczny zakażenia na endogenne (flora własna pacjenta) 
i egzogenne (drobnoustroje ze środowiska szpitalnego, w tym 
OIT) oraz ze względu na czas wystąpienia na zakażenia 
wczesne (rozwijające się do 5-7 doby pobytu w szpitalu - dla 
noworodków do 3 doby) oraz późne (rozwijające się po 7 
dobie pobytu w szpitalu - dla noworodków po 3 dobie).

Dodatkowo zakażenia szpitalne można podzielić ze 
względu na ich postać i lokalizację na miejscowe (skóry, błon 
śluzowych, powierzchowne miejsca operowanego, miejsc 
wkłuć), układowe (układ moczowy, krążenia, oddechowy 
etc.) i uogólnione (sepsa, wstrząs septyczny).

Najczęstszymi postaciami klinicznymi zakażeń wystę-
pujących u pacjentów w OIT są zapalenie płuc, stanowiące 
30-50% wszystkich zakażeń szpitalnych, następnie zakażenia 
krwi (26-33%), układu moczowego (25-30%) i ran chirur-
gicznych (7-22%).

Czynnikami tych zakażeń jest najczęściej pierwotnie 
ciężki stan hospitalizowanych, u  których mogą wystąpić 
zaburzenia immunologiczne, a  także wymuszona pozycja 
w czasie leczenia, złe odżywienie, zaburzenia oddychania, 
krążenia i ograniczenie świadomości.

Nie bez znaczenia są stosowane sposoby leczenia i monito-
rowania chorego polegające na długotrwałym utrzymywaniu 
centralnej drogi żylnej, podawaniu leków immunosupresyj-
nych, cewnikowaniu pęcherza moczowego czy mechanicznej 
wentylacja.

Istotna kwestią są także szczególne cechy flory bakteryjnej, 
czyli głównie jej wysoka oporność w wyniku konieczności sto-
sowania złożonej i szeroko wachlarzowej antybiotykoterapii.

Do najczęstszych czynników ryzyka zakażenia układu 
oddechowego należą:

 ▪ zabieg operacyjny przebiegający z otwarciem klatki piersio-

wej lub brzusznej, lub obejmujący tkanki szyi lub głowę;
 ▪ intubacja, sztuczna wentylacja, tracheotomia, sonda noso-

wo-żołądkowa;
 ▪ stosowane leki: znieczulające – osłabiają mechanizmy 

obronne (kaszel, fagocytozę), leki immunosupresyjne i an-
tybiotyki obniżają pH treści żołądkowej, sprzyjając tym sa-
mym kolonizacji żołądka;

 ▪ zaburzenia świadomości;
 ▪ choroba podstawowa (przewlekłe choroby płuc, cukrzyca, 

niewydolność serca i inne);
 ▪ wiek chorego (noworodek, >60 lat);
 ▪ nałogi (alkoholizm, palenie tytoniu);
 ▪ niedożywienie lub otyłość.
 ▪ Szczególnie istotnym czynnikiem ryzyka jest intubacja, któ-

ra jako zabieg inwazyjny powinna być wykonywana w wa-
runkach aseptycznych.
Z kolei najczęstszymi czynnikami ryzyka wystąpienia zaka-

żenia układu moczowego są:
 ▪ zabiegi urologiczne i cewnikowanie – urazy i uszkodzenia 

nabłonka mogą stanowić wrota zakażenia;
 ▪ leczenie immunosupresyjne;
 ▪ cukrzyca;
 ▪ stan po przeszczepieniu nerek;
 ▪ czynniki powodujące zaleganie moczu (kamica, zwężenie 

moczowodów, uchyłki pęcherza moczowego, przerost gru-
czołu krokowego);

 ▪ płeć (krótsza cewka moczowa u kobiet). 
Pacjenci przebywający w szpitalu, a szczególnie na OIOM są 

dodatkowo narażeni na zakażenia związane z obecnością cew-
ników centralnych. W tej grupie chorych występują zakażenia 
w miejscu wkłucia, zakażenie kieszonki podskórnej cewnika, 
jego kanału, a także bakteriemia i sepsa, których źródłem jest 
najczęściej skolonizowany cewnik centralny.

Najczęstszymi czynnikami ryzyka wystąpienia zakażeń 
odcewnikowych są:

 ▪ choroba podstawowa (np. cukrzyca, neutropenia, choroba 
nowotworowa, niewydolność nerek);

 ▪ stan kliniczny (np. urazy wielonarządowe, oparzenia);
 ▪ zaburzenia odporności;
 ▪ wiek (noworodki i niemowlęta, >60 lat);
 ▪ intensywność wykorzystywania cewnika, częstość mani-

pulacji przy nim, przestrzeganie procedur obsługi cewnika 
i pielęgnacji miejsca wkłucia;

 ▪ rodzaj materiału, z którego wykonany jest cewnik; 
 ▪ liczba portów/kanałów cewnika;
 ▪ czas utrzymywania cewnika w naczyniu krwionośnym.

Niezależnie od podanych powyżej czynników jednym 
z  istotniejszych jest zbyt mała liczba pielęgniarek oraz zbyt 
częsta wymiana kadry pielęgniarskiej, a  także przedłużający 
się pobyt pacjenta w oddziale. 

Sytuacja ta jest szczególnie niebezpieczna w  przypadku 
najsłabszych pacjentów, jakimi są wcześniaki i  noworodki 
z ciężkimi wadami wrodzonymi i niską masą urodzeniową. 
W  przypadku tych pacjentów najważniejszymi czynnikami 
ryzyka jest stopień ich niedojrzałości (wiek, masa urodzeniowa), 
ciężkość choroby podstawowej, stosowanie kortykosteroidów, 
żywienie pozajelitowe, sztuczna wentylacja oraz niedojrzałość 
układu odpornościowego i  naturalnych barier chroniących 
przed zakażeniem.

Istotną przyczyną zagrożeń w OIT jest rodzaj bakterii tam 
występujących. Pomimo zmienności większość zakażeń spo-
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wodowana jest bakteriami Gram-ujemnymi, z których najczę-
ściej spotykane są: Acinetobacter sp., Pseudomonas aeruginosa, 
Proteus sp., E.coli i Enterobacter. W ostatnich latach zwiększył 
się odsetek zakażeń bakteriami Gram-dodatnimi, takimih 
jak: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis 
i Enterococcus sp. Większość z nich wykazuje wieloopor-
ność. Wzrasta też liczba infekcji grzybiczych oraz poszerza 
się zakres izolowanych gatunków grzybów. Zakażenia te 
powodują, że w wielu oddziałach intensywnej terapii stosuje 
się oprócz koniecznej profilaktyki konwencjonalnej również 
profilaktykę antybiotykową, co ma swój wymierny skutek 
i powoduje narastającą oporność bakterii na coraz liczniej 
stosowane antybiotyki. Dlatego coraz częściej nawołuje się 
do racjonalnej terapii przeciwbakteryjnej. 

W ostatnich latach zaobserwowano wzrost użycia sprzętu 
jednorazowego użytku, co przyczyniło się do spadku zakażeń 
egzogennych. Ciągle jednak przenoszenie patogennych bak-
terii przez ręce personelu przyczynia się do infekcji egzogen-
nych. Wśród innych przyczyn należy wymienić przestarzałą 
strukturę architektoniczną oddziałów intensywnej terapii, 
utrudniającą izolację pacjentów.

Większość uwagi w  walce z  zakażeniami szpitalnymi 
powinna być skupiona na ich zapobieganiu poprzez profilak-
tykę konwencjonalną, która nie powinna być zastąpiona przez 
profilaktyczne podawanie antybiotyków. Priorytetowe kierunki 

działania w  tym typie profilaktyki polegają na zapewnieniu 
w OIT warunków niesprzyjających namnażaniu i przetrwaniu 
drobnoustrojów, ograniczaniu dyslokacji bakterii z  jednego 
miejsca do innego, restrykcyjnym realizowaniu aseptyki i ściśle 
określonych procedur zapobiegających zakażeniom, izolowa-
niu chorych zakażonych drobnoustrojami o wysokim stopniu 
zakaźności, a także na monitorowaniu mikrobiologicznemu.

Istotną rolę w profilaktyce szpitalnej odgrywają przepisy 
prawne, które zobowiązują kierowniczą kadrę szpitala do 
wdrożenia i przestrzegania określonych standardów, procedur 
i zasad postępowania przy udzielaniu świadczeń medycznych 
przez personel. Ważnym elementem w strategii zmniejszania 
zakażeń jest edukacja personelu medycznego na każdym szcze-
blu. Zwiększenie świadomości dotyczącej zakażeń szpitalnych 
zarówno wśród pacjentów jak i personelu medycznego powinno 
przyczynić się do zminimalizowania częstotliwości występowa-
nia niepożądanych skutków leczenia, zmniejszyć jego koszty, 
a przede wszystkim poprawić kondycję zdrowotna podmiotu 
opieki, którym jest pacjent.

iażdżyca tętnic szyjnych jest istotnym czynnikiem ryzyka 
wystąpienia niedokrwiennego udaru mózgu. Udar mózgu 

jest to nagłe, ogniskowe lub uogólnione zaburzenie czynności 
mózgu utrzymujące się powyżej 24 godzin, lub prowadzące do 
śmierci, wywołane jedynie przez przyczyny naczyniowe. 
Główną przyczyną powstania udaru niedokrwiennego mózgu jest:

 ▪ zatorowość obwodowa, spowodowana oderwaniem się 
fragmentów blaszki miażdżycowej i skrzeplin,

 ▪ choroby zapalne tętnic,
 ▪ zwężenia tętnic szyjnych istotnych hemodynamicznie  

>= 70%.

PRZYCZYNY ZWĘŻEŃ I NIEDROŻNOŚCI POZACZASZKOWYCH 
TĘTNIC MÓZGOWYCH:
1. Miażdżyca, odpowiedzialna w 90% za wystąpienie wszystkich 
rozpoznawalnych patologii w obrębie tętnic szyjnych.
Najczęstsze lokalizacje patologii: 

 ▪ Rozwidlenie tętnicy szyjnej wspólnej 70%
 ▪ Początkowy odcinek tętnicy podobojczykowej lewej 15%
 ▪ Tętnice kręgowe 7%
 ▪ Pień ramienno-głowowy 5%
 ▪ Początkowe odcinki tętnic szyjnych wspólnych 3%

Endowaskularna metoda 
stentowania tętnic szyjnych  
z użyciem neuroprotekcji
mgr Anna Karwacińska 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

M



6

2. Przerost włóknisto-mięśniowy, najczęściej dotyczy tętnicy 
szyjnej wewnętrznej  i/lub kręgowej. Może być przyczyną nagłej, 
przemijającej ślepoty jednoocznej, TIA lub udaru niedokrwien-
nego mózgu.
3. Zapalenia tętnic, mogą obejmować wszystkie tętnice łuku aorty:

 ▪ Choroba Takayasu
 ▪ Pogrubienie ściany tętnicy – zwężenia światła tętnicy- zmniej-

szenie przepływu- powstawanie przyściennych zakrzepów.
4. Urazy tętnic, najczęściej dotyczą tętnicy szyjnej i kręgowej. 
Powodują uszkodzenia ściany tętnicy, rozwarstwienia i powsta-
wanie tętniaków rzekomych.
5. Zagięcia kątowe oraz pętle naczyniowe powstałe w wyniku 
zaburzeń rozwojowych lub wad wrodzonych.
6. Tętniaki:

 ▪ prawdziwe, powstają w  wyniku miażdżycy i  przerostu 
włóknisto-mięśniowego

 ▪ rzekome, powstają w wyniku urazu, jatrogennego nakłucia 
tętnicy.

PRZYCZYNY POWSTANIA BLASZKI MIAŻDŻYCOWEJ:
 ▪ nadciśnienia tętnicze
 ▪ zaburzenia gospodarki lipidowej
 ▪ cukrzyca
 ▪ palenie tytoniu
 ▪  geny.

CZYNNIKI RYZYKA UDARU NIEDOKRWIENNEGO MÓZGU:
 ▪ modyfikowalne: choroby sercowo-naczyniowe, hiperchole-

sterolemia, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, otyłość, alkoho-
lizm, nikotynizm.

 ▪ niemodyfikowalne: płeć, czynniki genetyczne, wiek, rasa.

PRZYCZYNY PĘKNIĘCIA BLASZKI MIAŻDŻYCOWEJ:
 ▪ nadciśnienie tętnicze
 ▪ naciek komórek zapalnych

POSTĘPOWANIE DIAGNOSTYCZNE OBEJMUJE:
 ▪ umiejscowienie zwężenia
 ▪ określenie jego charakteru i rozległości
 ▪ określenie morfologii blaszki miażdżycowej
 ▪ ocenę stopnia uszkodzenia mózgu i  obecności ognisk 

niedokrwiennych
 ▪ wykluczenie zmian o innym charakterze, np. obecność guza 

mózgu.

DIAGNOSTYKA:
 ▪ USG
 ▪ ANGIOGRAFIA (duża dokładność w ocenie stopnia 

zwężenia).
 ▪ ANGIO CT
 ▪ ANGIO MR

Najistotniejsze znaczenie ma wybór najlepszej strategii leczenia 
u pacjentów objawowych jak i bezobjawowych.

Decyzja o  wyborze metody leczenia (farmakologiczna, 
operacyjna czy wewnątrznaczyniowa) musi być oparta na 
ocenie ryzyka wystąpienia udaru niedokrwiennego tak w trak-
cie leczenia zachowawczego jak i  po operacji lub zabiegu 
endowaskularnym.

LECZENIE:
Głównym celem klasycznej endarterektomii tętnic szyjnych 
i leczenia endowaskularnego jest pierwotna i wtórna profilak-
tyka udaru niedokrwiennego mózgu.

WSKAZANIA DO UDROŻNIENIA TĘTNIC SZYJNYCH SĄ USTA-
LANE NA PODSTAWIE:

 ▪ Objawów neurologicznych
 ▪ Stopnia zwężenia tętnicy
 ▪ Warunków anatomicznych
 ▪ Warunków współistniejących
 ▪ Morfologii blaszki miażdżycowej

GRUPA CHORYCH WYSOKIEGO RYZYKA CHIRURGICZNEGO:
 ▪ Niewydolność krążenia II/III NYHA
 ▪ ChNS
 ▪ Ostry Zespół Wieńcowy
 ▪ POChP
 ▪ Nadciśnienie tętnicze
 ▪ Niewydolność nerek
 ▪ Wiek > 80 rż
 ▪ Niewydolność koła tętniczego mózgu

WSKAZANIA DO ZABIEGU WEWNĄTRZNACZYNIOWEGO (CAS):
 ▪ Zwężenie niedostępne chirurgicznie
 ▪ Obciążenia kardiologiczno-internistyczne
 ▪ Ponowne zwężenie po zabiegu chirurgicznym
 ▪ Wcześniejsze operacje w okolicy szyi
 ▪ Tracheotomia
 ▪ Anomalia koła tętniczego mózgu
 ▪ Ciężka niewydolność oddechowa
 ▪ Niewydolność nerek

PRZECIWWSKAZANIA DO CAS:
 ▪ Neurologiczne (zaburzenia czynnościowe, przebyty udar 

w ciagu 4 tygodni)
 ▪ Anatomiczne (brak dostępu naczyniowego, kręty przebieg 

łuku aorty, krytyczne zwężenie tętnicy na długim odcinku 
(objaw struny), owrzodzenie blaszki miażdżycowej, silnie 
uwapnione zwężenie)

 ▪ Kliniczne (spodziewany okres przeżycia krótszy niż 5 lat, 
uczulenia na ASA, p/wskazania do stosowania Ticlopidyny 
i Klopidogrelu).

POWIKŁANIA PO CAS:
 ▪ Skurcz tętnicy w miejscu implantacji filtra p/zatorowego
 ▪ Rozwarstwienie tętnicy
 ▪ Ostra zakrzepica w stencie
 ▪ Zatkanie filtra materiałem zatorowym
 ▪ Bradykardia
 ▪ Spadek ciśnienia tętniczego krwi
 ▪ Powikłania miejscowe-krwiak w miejscu wkłucia, tętniak 

rzekomy, rozwarstwienie tętnicy, zatorowość obwodowa.

RODZAJE SYSTEMÓW NEUROPROTEKCJI:
 ▪ Protekcja proxymalna (MOMA)
 ▪ Protekcja dystalna (filtry)
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RODZAJE STENTÓW:

Leczenie endowaskularne tętnic szyjnych polega na implan-
tacji stentu w miejscu zwężenia tętnicy. 

Zabiegi przeprowadza się z użyciem specjalnego filtra (neu-
roprotekcji) zabezpieczającego przed możliwością przedosta-
nia się materiału zatorowego, który może spowodować udar 
niedokrwienny. 

Badanie wykonuje się poprzez nakłucie tętnicy udowej 
i założenie śluzy naczyniowej, która umożliwia wymianę cew-
ników podczas zabiegu.

Gdy cewnik zostanie wprowadzony do tętnicy szyjnej, 
podany zostanie środek kontrastowy. Następnie radiolog zabie-
gowy dokonuje oceny wypełnionego naczynia. Na tej podstawie 
dobiera rozmiar neuroprotekcji i rodzaj stentu.

Wyżej opisana metoda leczenia zwężeń tętnic szyjnych 
oparta jest na zaawansowanej technice RTG i najnowszych 
osiągnięciach medycyny.

Leczenie wewnątrznaczyniowe jest alternatywą w  sto-
sunku do metody chirurgicznego usunięcia blaszki miaż-
dżycowej. Jak każda metoda ma swoje ograniczenia, dlatego 
jej dobór powinien być podejmowany w oparciu o dokład-
nie zebrany wywiad lekarski i przeanalizowanie wszystkich 
badan pacjenta.

Zabieg implantacji stentu do tętnicy szyjnej jest zabie-
giem małoinwazyjnym i stosunkowo krótkim. Tym samym 
skraca czas hospitalizacji chorego.

Literatura:
 ▪ Andziak P.: Chirurgia pozaczaszkowych tętnic mózgowych. PZWL 2007
 ▪ Wytyczne Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej – Polskie Zalecenia 

Wewnątrznaczyniowego Leczenia Chorób Tętnic Obwodowych i Aorty.
 ▪ Materiały Firmy ABBOTT Vascular

Protekcja proxymalna 
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ażdy pracownik służby zdrowia ma na co dzień do czy-
nienia ze szkodliwymi czynnikami zagrażającymi jego 

bezpieczeństwu zdrowotnemu.
Różnorodność czynników niebezpiecznych jest tu 

naprawdę imponująca, począwszy od czynników biologicz-
nych (bakterie, grzyby, wirusy, prątki) poprzez czynniki 
chemiczne (substancje wchodzące w skład preparatów dezyn-
fekcyjnych, odczynniki laboratoryjne, odczynniki stosowane 
w diagnostyce obrazowej, barwniki, leki cytostatyczne, radio-
farmaceutyki itd.) na czynnikach fizycznych skończywszy 
(np. ostre narzędzia, promieniowanie jonizujące). Jednym ze 
środków ochronnych, zabezpieczających pracownika przed 
kontaktem z tymi czyn-
nikami są rękawice.

W medycynie pierw-
sze rękawice pojawiły 
się w  użyciu w  XIX. 
Początkowo były to 
wyroby skórzane lub z  dziadziny. Następnie, wraz z  roz-
wojem technik wulkanizacji, produkowano je z kauczuku 
– były czarne, grube, mało funkcjonalne i nie zachęcały do 
ich stosowania.

Używanie rękawic w chirurgii spopularyzował Wiliam 
Steward Halsted a przyczyniła się do tego pielęgniarka instru-
mentariuszka, u której wystąpiło uczulenie na skórze rąk na 
sublimat stosowany do mycia rąk przed operacją. Pierwsze 
rękawice były wielorazowego przeznaczenia, poddawano je 
myciu i sterylizacji w autoklawach parowych [1].

Stopniowy rozwój technologii produkcji, doskonalenie ich 
jakości, możliwość produkcji na masową skalę spowodowały 
upowszechnienie stosowania rękawic w codziennej praktyce 
medycznej jako produktu używanego nie tylko w celu ochrony 
pracownika przed szkodliwym wpływem czynników chemicz-
nych na skórę rąk ( tzw. rękawice ochronne, jedno- lub wielora-
zowe, nie przeznaczone do kontaktu z pacjentem) ale również 
jako istotny element profilaktyki zakażeń (rękawice medyczne 
chirurgiczne - jałowe oraz zabiegowe/ diagnostyczne - jałowe 
i niejałowe, przeznaczone do kontaktu z pacjentem) [2].

Obowiązkiem pracodawcy jest nieodpłatne zapewnie-
nie pracownikowi skutecznych środków ochrony indywidu-

alnej, dostosowanych 
do rodzaju zagrożenia 
i  spełniających wymogi 
określone prawem. 
Obowiązkiem wytwórcy 
jest oferowanie produktu 

spełniającego europejskie wymogi w tym zakresie, czyli pro-
duktu, który poddany został procedurze oceny zgodności 
odpowiedniej w stosunku do kategorii czy klasy wyrobu i ozna-
kowanego w wyniku tego znakiem CE a także posiadającego 
deklarację zgodności WE.

W  Polsce dotychczas obowiązująca Ustawa z  dnia 30 
sierpnia 2002 r. o systemie oceny była w wielu kwestiach nie-
spójna z europejskim systemem oceny zgodności, określonym 
w Nowych Ramach Prawnych (NLF- New Legal Framework), 
dlatego 20 kwietnia 2016 r weszła w życie nowa Ustawa o sys-

RĘKAWICE MEDYCZNE I OCHRONNE 
– bezpieczeństwo pracowników służby zdrowia  
Katarzyna Skibińska
Specjalista w dz. pielęgniarstwa epidemiologicznego, 
Przewodnicząca Zespołu ds. pielęgniarstwa epidemiologicznego 
Pielęgniarek Epidemiologicznych Ziemi Śląskiej 

Obowiązkiem pracodawcy jest nieodpłatne zapewnienie pracowni-
kowi skutecznych środków ochrony indywidualnej, dostosowanych  
do rodzaju zagrożenia i spełniających wymogi określone prawem.

K



9

temach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2016, poz, 
542). Warto zwrócić uwagę, że część „starej” ustawy pozostaje 
nadal w mocy. Zakłada się jednak jej sukcesywne ograniczanie 
i włączanie kolejnych kategorii wyrobów w zakres nowej ustawy 
(poprzez uchwalanie nowych aktów wykonawczych) [3].

Wymagania użytkowników wobec obecnie stosowanych 
rękawic wciąż rosną. Muszą być nie tylko wygodne, zapewniać 
dużą swobodę manualną ale być również bezpieczne i trwałe. 

Przy wyborze rękawic należy przede wszystkim zwrócić uwagę, 
czy producent lub jego upoważniony przedstawiciel przeprowadził 
procedurę oceny zgodności rękawic, w wyniku czego powinien 
on oznakować wyrób znakiem CE (zgodnym z obowiązującym 
piktogramem) oraz wystawić deklarację zgodności WE. 

Rękawice stosowane w ochronie zdrowia to w praktyce wyrób 
medyczny podwójnego przeznaczenia. Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami rękawice takie muszą łączyć kryteria stawiane 

zarówno wyrobom medycznym jak i środkom ochrony indywidu-
alnej. Kryteria te określone są w Dyrektywie o Wyrobie medycz-
nym 93/42/EWG [4] oraz Dyrektywie o  Środkach Ochrony 
Indywidualnej 89/686/EWG [5]).  Rękawice muszą też spełniać 
pewne parametry określone normami zharmonizowanymi 
z wyżej wymienionymi dyrektywami.

Z dyrektywą o wyrobie medycznym wiąże się norma okre-
ślająca wymagania i metody badania dla rękawic medycznych 
EN 455 (składająca się z czterech części) - EN 455-1 [6]- gdzie 
ocena dotyczy nieobecności dziur (Akceptowalny Poziom Jakości 
– Acceptable Quality Level /AQL/ max. 1,5, wskazuje ile nieszczel-
nych rękawic dopuszcza się w każdej wyprodukowanej partii, im 
niższy AQL tym mniejsza wadliwość produktu, większa bariero-
wość, wyższe bezpieczeństwo produktu), EN 455-2 [7]- gdzie ocena 
dotyczy właściwości fizycznych (mediany długości i szerokości 
w mm oraz mediany siły zrywu w N) , EN 455-3 [8]- gdzie ocena 
dotyczy bezpieczeństwa biologicznego, w tym oceny składników 
materiału, z którego są wykonane (zawartości substancji chemicz-
nych, pudru, endotoksyn, czy w niektórych przypadkach również 
białka) oraz EN 455-4 [9]- gdzie ocenia się okres trwałości rękawic 
medycznych. Spełnienie wszystkich czterech części normy EN 455 
daje najwyższą gwarancję bezpieczeństwa.

W przypadku dyrektywy dotyczącej środków ochrony indy-
widualnej w ocenie stosuje się normę EN 374-1 [7], w której okre-
ślono wymagania dla rękawic chroniących przed chemikaliami 
i mikroorganizmami oraz kolejne części tej normy, w których opi-
sane są metody badań: EN 374-2 [8] i EN 374-3 [9].

Czas przebicia [min] Poziom skuteczności dotyczący 
odporności na przenikanie

>10 1

>30 2

>60 3

>120 4

>240 5

>480 6

Litera 
kodu

Substancja 
chemiczna

Grupa związków 
chemicznych Zastosowanie

A Metanol Alkohol 
pierwszorzędowy

Używany jest jako rozpuszczalnik w syntezie organicznej; stosowany jako paliwo lub składnik paliwa w silnikach spalinowych (samoloty, 
motocykle żużlowe, „monster trucki”, modelarskie silniki żarowe) i ogniwach paliwowych; stosowany w produkcji materiałów wybucho-
wych, różnych estrów metylowych, formaldehydu, kwasu mrówkowego,  (politrioksan, poliformaldehyd, tarnoform), MTBE: stosowany 
w farmaceutyce, przemyśle barwników, tworzyw sztucznych, włókien syntetycznych. Ponadto należy zaznaczyć, iż metanol jest bardzo 
silną trucizną.

B Aceton Keton

Jest jednym z ważniejszych rozpuszczalników przemysłowych. Ze względu na swe właściwości stosowany jest powszechnie jako 
rozpuszczalnik farb i lakierów. Ponieważ dobrze rozpuszcza nitrocelulozę, acetylocelulozę, żywice i tłuszcze stosuje się go do wyrobu 
filmów, sztucznej skóry i sztucznego jedwabiu, cementów organicznych, w przemyśle gumowym, celulozowym a także w przemyśle 
farmaceutycznym jako ekstraktor. Stanowi też ważny surowiec lub półprodukt w syntezie organicznej do otrzymywania szeregu substancji 
takich jak chloroaceton, bromoaceton, chloroform, jodoform, sulfonal, izopren, pinakon, tlenek mezytylu, tworzywa sztuczne z estrów 
kwasu metakrylowego. Aceton jest dobrym rozpuszczalnikiem acetylenu i z tego powodu używa się go do absorpcji acetylenu w butlach 
ciśnieniowych.

C Octan nitrylu Związek nitrylu Stosowany jako rozpuszczalnik

D Dichlorometan Alkan chlorowany

Środek do usuwania farby. Jest to także związek chemiczny do zastosowań przemysłowych, Dichlorometan stosowany jest jako rozpusz-
czalnik przy produkcji włókien octanowych, w przemyśle tkackim i farbiarskim, a także jako czynnik chłodzący w chłodnictwie. Znajduje 
również zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym. Utylizacją odpadów po dichlorometanie powinny zajmować się wyspecjalizowane 
firm, Wdychany powoduje narkozę i utratę przytomności.  Podejrzewany o własności kancerogenne.

E Disiarczek 
węgla

Związek organiczny 
z siarką Największe ilości dwusiarczku węgla są wykorzystywane do wytwarzania włókien wiskozowych.

F Toluen Węglowodór 
aromatyczny

Toluen ma wszechstronne zastosowanie jako surowiec w procesie produkcji gumy, żywic, detergentów, barwników, leków, trinitrotoluenu, 
kwasu benzoesowego i diizocyanianu toluenu. Toluen jest składnikiem wielu takich produktów rynkowych, jak: farby, szelak, inhibitory 
korozji, rozcieńczalniki oraz środki czyszczące i sanitarne zawierające rozpuszczalniki organiczne.

G Dietyloamina Amina Wykorzystywane w licznych przypadkach jako substraty w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym do otrzymywania środków 
owadobójczych i leków.

H Tetrahydrofuran Związek heterocy-
kliczny i eterowy Głównym zastosowaniem tego polimeru jest produkcja elastomerowych włókien poliuretanowych takich jak Spandex

I Octan etylu Ester Stosowany jest jako rozpuszczalnik farb i lakierów, rozpuszczalnik w procesach przemysłowych oraz składnik mieszanin zapachowych,  
a także w entomologii do zatruwania owadów.

J n-heptan Węglowodór 
nasycony Znajduje zastosowanie jako rozpuszczalnik w syntezach organicznych oraz składnik paliw.

K 40% wodoro-
tlenek sodu Zasada nieorganiczna Znajduje zastosowanie jako rozpuszczalnik w syntezach organicznych oraz składnik paliw.

L 96% kwas 
siarkowy

Nieorganiczny kwas 
mineralny

Kwas siarkowy ma bardzo duże znaczenie w różnych gałęziach przemysłu. Służy między innymi do produkcji innych kwasów, do wyrobu 
barwników, włókien sztucznych, środków wybuchowych, nawozów sztucznych Używany jest też do oczyszczania olejów, nafty, parafiny 
i do osuszania gazów. Stosuje się go do produkcji środków piorących, leków oraz jako elektrolit w akumulatorach ołowiowych. Jest 
często używanym odczynnikiem w laboratoriach oraz w syntezie  organicznej do sulfonowania oraz podczas nitrowania.

Tabela 1

Tabela 2
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Zgodnie z tą normą ocenia się szczelność rękawicy z wyko-
rzystaniem powietrza i wody, odporność na przenikanie che-
mikaliów (wyrażaną czasem „przebicia” materiału przez daną 
substancję) oraz odporność na czynniki mechaniczne (ście-
ranie, przecięcie, przekłucie, rozdzieranie). Jeżeli norma jest 
spełniona rękawice oznacza się numerem normy oraz jednym 
ze znaków graficznych w niej zawartym. Poziomy skuteczności 
i czasy przebicia określono w tabeli normy EN 374-1 – tabela 1 [13] 

Zgodnie z wymaganiami punktu 5.3.2 normy EN rękawice 
ochronne odporne na przenikanie substancji chemicznych powinny 
charakteryzować się co najmniej drugim poziomem odporności na 
przenikanie podczas badań z użyciem trzech wybranych substancji 
chemicznych z  załącznika A normy EN 374-1:2005 - tabela 2 

I tu sytuacja z ochronnym przeznaczeniem rękawic medycz-
nych zaczyna się komplikować, ponieważ wymogi określone 
w normie EN 374 okazują się nieadekwatne jeśli chodzi o śro-
dowisko szpitalne i ochronę przed substancjami chemicznymi 
spotykanymi w placówkach medycznych. Wspomniana trud-
ność jest związana przede wszystkim z faktem, iż załącznik A do 
normy EN 374 -1 nie pozwala na dobranie trzech substancji, któ-
rych badanie i osiągnięcie odpowiedniego (drugiego) poziomu 
ochrony, byłoby uzasadnione w użytkowaniu medycznym. 

Warto zauważyć, że wymienione w załączniku substancje, to 
związki, które w zasadzie nie występują w środowisku medycz-
nym, gdyż większości z nich nie znajdujemy w żadnym ze stoso-
wanych tam produktów: środkach dezynfekujących, myjących, 
pielęgnacyjnych czy terapeutycznych. Większość z  wymie-
nionych substancji posiada znacznie większe powinowactwo 
do rynku przemysłowego, co więcej, większość z opisanych 
w załączniku substancji posiada najwyższe możliwe stężenie, 
które na wymienionym poziomie, jako substancje aktywne 
w preparatach stosowanych w obszarze medycznym nie występują.

Większość wytwórców rękawic medyczno - ochronnych 
bada więc rękawice na szereg substancji wykorzystywanych 
w praktyce szpitalnej, zgodnie z metodologią opisaną w normie 
EN 374 aby określić poziomy odporności wyrobów na rzeczy-
wiste a nie czysto teoretyczne zagrożenia dla tego środowiska. 
Badanie substancji chemicznych spoza listy normatywnej ale 
stosowanych w jednostkach medycznych pozwala rekomendo-
wać właściwe rękawice medyczno - ochronne do odpowiednich 
procedur medycznych, charakterystycznych dla danych obsza-
rów. Należy pamiętać, że inne rękawice mogą być wymagane 
przy przygotowywaniu cytostatyków, inne w pracowni endosko-
pii, jeszcze inne w laboratorium analitycznym czy do zabiegów 
operacyjnych – warto przeanalizować np. karty charakterystyki 
preparatu niebezpiecznego używanego w danym obszarze, by 
mieć pełną wiedzę o zagrożeniu. Badanie rękawic na przenika-
nie związków chemicznych stosowanych w środowisku medycz-
nym daje możliwość określenia w sposób rzetelny odporności, 
jaką mogą osiągać rękawice medyczno-ochronne. Odpowiednie 
przepisy prawne zobowiązują wytwórcę do właściwego oznako-
wanie wyrobu ochronnego (piktogram z ograniczoną ochroną 
chemiczną) oraz do przekazania informacji użytkownikowi 
o możliwych do osiągnięcia poziomach ochrony w zakresie 
wielu substancji aktywnych będących w użytku szpitalnym. 
Informacja o poziomie ochrony dla wielu substancji aktywnych 
stosowanych w dezynfekcji czy detergentach (np. alkoholi) dla 
każdego użytkownika rękawic medyczno-ochronnych powinna 
być wyjątkowo istotna, ponieważ wiąże się z  bezpiecznym 
czasem pracy z użyciem tego środka ochrony indywidualnej.  
Na tej podstawie użytkownik może dokonać prawidłowego 

doboru rękawic do rodzaju zagrożenia na danym stanowisku pracy. 
Należy pamiętać, że w przypadku odporności na przenika-

nie powinna być zbadana każda kombinacja: rękawica ochronna 
– czynnik chemiczny. Nie można bowiem przyjąć założenia, że 
rękawica wykonana z danego surowca będzie zawsze odporna 
na dany czynnik chemiczny. Rękawice wykonane przez różnych 
producentów, mimo że są wykonane z tego samego surowca 
podstawowego mogą różnić się właściwościami ochronnymi, 
co może wynikać np. z różnic w procesie technologicznym [14]. 

Badanie ochronności rękawic medycznych tylko i wyłącz-
nie przez pryzmat substancji chemicznych wskazanych przez 
standard normatywny EN 374 i  definiowanie określonych 
poziomów odporności przy wybranych z normy substancjach 
nie daje gwarancji, że badany wyrób będzie podobnie reagował 
z chemikaliami szpitalnymi, uwzględniając różnice w strukturze 
cząsteczkowej poszczególnych materiałów (lateks, winyl, nitryl, 
neopren), wytrzymałości, grubości i innych parametrów mają-
cych wpływ na przenikalność w czasie.

Przy podejmowaniu decyzji o  zakupie rękawic należy 
zadać sobie pytanie, czy zależy nam na spełnieniu normy EN 
374 w pełnym zakresie czy na pełnej ochronie pracownika na 
konkretne, stosowane w szpitalu substancje chemiczne, których 
norma nie obejmuje, tym bardziej, że jednostki notyfikowane 
klasyfikują rękawice jako środki ochrony osobistej katego-
rii III, dedykowane do ochrony przed zagrożeniem życia lub 
zdrowia, dokonując tego w oparciu o normę EN 374, pomija-
jąc dyskusyjny zakres normy EN 374-1 wskazany w pkt 5.3.2, 
który odnosi się wyłącznie do listy wspomnianych 12 substancji 
chemicznych. 

Decyzja jak opisać wymagania dotyczące rękawic przezna-
czonych do ochrony pracowników medycznych, jak zawsze, 
należy do kupującego. Mam jednak nadzieję, że udało mi się 
choć w części przybliżyć pewne kwestie natury zarówno mery-
torycznej jak i praktycznej, dzięki czemu dobór właściwych 
rękawic będzie wyborem w pełni świadomym.

1. http://www.oil.org.pl/xml/oil/oil67/gazeta/numery/n2007/n200704/n20070406, 13.05.2016
2. https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/74123/201410300356&BP_5_2013_s7_10.pdf, 13.05.2016
3. Ustawa o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2016, poz, 542)
4. Dyrektywa 93/42/EWG dotycząca wyrobów medycznych 
5. Dyrektywa 89/686/EWG dotycząca środków ochrony indywidualnej 
6. PN-EN 455-1: 2004 Rękawice medyczne do jednorazowego użytku - Część 1: Wymagania i badania 

na nieobecność dziur 
7. PN-EN 455-2+A2: 2013-06 Rękawice medyczne jednorazowego użytku - Część 2: Wymagania 

i badania dotyczące właściwości fizycznych 
8. PN-EN 455-3: 2007 Rękawice medyczne jednorazowego użytku -- Część 3: Wymagania i badania 

w ocenie biologicznej 
9. PN-EN 455-4: 2010 Rękawice medyczne do jednorazowego użytku -- Część 4: Wymagania  

i badania dotyczące wyznaczania okresu trwałości 
10. PN-EN 374-1:2005 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami.  

Część 1: Terminologia i wymagania. 
11. PN-EN 374-2:2005 Rękawice chroniące przed substancjami chemicznymi i mikroorganizmami.  

Część 2: Wyznaczanie odporności na przesiąkanie.
12. PN-EN 374-3:2005 oraz PN-EN 374-3:2005/AC:2006 Rękawice chroniące przed substancjami 

chemicznymi i mikroorganizmami. Część 3: Wyznaczanie odporności na przenikanie substancji 
chemicznych. 

13. Rafał Hrynyk, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ochron 
Osobistych w Łodzi „Rękawice całogumowe przeznaczone do ochrony przed zagrożeniami chemicz-
nymi i biologicznymi”. 

14. http://archiwum.ciop.pl/1292.html

Może warto zastanowić się nad własnymi potrzebami  i sprecy-
zować wymogi co do jakości rękawic - ocena zgodnie z normą 
EN 374  w pełnym zakresie nie gwarantuje bowiem w praktyce 
bezpieczeństwa użytkowego rękawic w specyficznym środowi-
sku szpitalnym.  
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rzewlekła niewydolność nerek jest chorobą, w  której 
funkcja wydalnicza i  regulacyjna nerek ulega upośle-

dzeniu w sposób długotrwały i nieodwracalny4. W związku 
z tym, każdy chory powinien być objęty stałą opieką nefrologa. 
Będzie on mógł we współpracy z chirurgiem naczyniowym, 
zdecydować o konieczności wytworzenia najlepszego dla pacjenta, 
dostępu naczyniowego, potrzebnego do prowadzenia zabiegów 
hemodializy. Dobrą cechą dostępu naczyniowego jest jego długi 
okres funkcjonowania, odpowiedni przepływ krwi, wystarczający 
do przeprowadzenia efektywnych dializ oraz niski odsetek powi-
kłań. ,,Złotym standardem” jaki zaleca Amerykańska Narodowa 
Fundacja Nefrologiczna jest przetoka tętniczo-żylna z naczyń wła-
snych. Innymi możliwościami uzyskania dostępu naczyniowego 

są cewniki tymczasowe bądź długoterminowe, wprowadzane do 
żył centralnych3. Sytuacja komplikuje się u pacjentów długotrwale 
dializowanych, gdyż często występuje u nich zwężenie żył central-
nych, które utrudnia, bądź uniemożliwia, zachowanie drożnego 
dostępu naczyniowego. Ciągły wzrost zachorowań na przewlekłą 
niewydolność nerek i zbyt mała liczba przeszczepów nerek zmusza 
do ciągłego poszukiwania nowych metod leczenia. 

Hemodializa jest zabiegiem podczas którego krew jest wielokrot-
nie przepompowywana na zewnątrz ciała do dializatora, który działa 
jak sztuczna nerka. Jeżeli u chorego wybraną metodą leczenia ner-
kozastępczego są dializy, to odpowiednio wcześnie należy rozpocząć 
przygotowania polegające na wytworzeniu dostępu naczyniowego. 
Istnieją trzy rodzaje dostępu naczyniowego:
Przetoka tętniczo-żylna z  naczyń własnych. Jest najlepszym 
typem dostępu naczyniowego. Powstaje w  wyniku zespolenia 
tętnicy z  żyłą. Przetoka wytwarzana jest w  pierwszej kolejności 
na przedramieniu ręki niedominującej. Sprawna przetoka może 
działać przez wiele lat.
Sztuczna przetoka tętniczo-żylna. Niekiedy naczynia własne 
u chorego są nieodpowiednie do wytworzenia przetoki. Pomiędzy 
tętnicę i żyłę wszczepiana jest proteza z PTFE. Proteza wszczepia-
na jest podskórnie, a do niej wkłuwane są igły dializacyjne. Prze-
toka wytworzona z protezy jest mniej korzystną opcją dostępu niż 
przetoka z naczyń własnych. Częściej występują powikłania takie 
jak: zwężenia, zakrzepy i infekcje.
Cewnik naczyniowy permanentny – wszczepia się go osobom, 
u których nie można wytworzyć przetoki z naczyń własnych lub 

sztucznych. Zakłada się go przez żyłę szyjną wewnętrzną, koń-
cówka znajduje się u wejścia w przedsionku prawym serca. Koniec 
zewnętrzny przeprowadzany jest w tunelu podskórnym, którym 
na zewnątrz wyprowadzone są dwie końcówki cewnika (żyła i tęt-
nica). Cewnik jest materiałem obcym , co oznacza zwiększone 
ryzyko zakażenia miejsca wprowadzenia cewnika lub wniknięcia 
zakażenia do krwi. U pacjentów z cewnikiem często dochodzi do 
zwężenia lub całkowitego zamknięcia żyły. 

Zwężenia żył centralnych (CVS) lub ich niedrożność (CVO) są 
bardzo poważnym problemem klinicznym u pacjentów dializowa-
nych. Liczba tych chorych rośnie z powodu szeroko stosowanych cew-
ników dializacyjnych wprowadzanych do żył centralnych, elektrod 
stymulatorów serca lub portów naczyniowych do chemioterapii.

Najnowszym rozwiązaniem umożliwiającym długotrwały 
dostęp naczyniowy do hemodializy jest implantacja protezy HeRO. 
Proteza HeRO jest wszczepiana pacjentom, u  których zostały 
wyczerpane inne możliwości wytworzenia jakiegokolwiek dostępu 
do dializy.

Proteza HeRO składa się z dwóch komponentów: części żylnej 
i  części tętniczej. Część żylna graftu to cewnik silikonowy, 
wzmocniony plecionką z 48 nitinolowych drutów, odpornych 
na skręcanie i uciskanie. W części dystalnej jest wyposażona 
w znacznik radiologiczny (rys. 1)

Część tętnicza graftu to: proteza z PTFE, posiadająca gra-
ficzne znaki (linie)w celu ułatwienia prawidłowego ułożenia 
w  trakcie tunelizacji. Jest wyposażona w  tytanowy łącznik, 
umożliwiający połączenie z częścią żylną.

Proteza HeRO  
– najlepszy dostęp naczyniowy do dializ u chorych
 z niedrożnością żył centralnych
lic. I. Szwed, lic. M. Czerwonka, mgr A. Karwacińska, piel. B. Stefani, lek. J. Turek, dr N. Zapotoczny,  
dr K. Dyś, prof. W. Witkiewicz
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu 
Ośrodek Badawczo-Rozwojowy

Proteza HeRO jest wszczepiana pacjentom, u których zostały wyczerpane 
inne możliwości wytworzenia jakiegokolwiek dostępu do dializy.

P

Rys. 1. Kompletny system HeRO – część żylna, część tętnicza
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Proteza HeRO została dopuszczona do użytku w  USA 
w 2008 roku. W Europie pierwsza implantacja protezy HeRO 
odbyła się w Belgii w 2013 roku. W Polsce pierwsza operacja 
wszczepienia protezy HeRO miała miejsce w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu w kwietniu 2015 roku. 
W Polsce wszczepiono 6 protez HeRO, w tym 5 w Wojewódzkim 
Szpitalu Specjalistycznym. 

UŁOŻENIE PACJENTA
Operacja odbywa się w  znieczuleniu ogólnym. Pacjent leży 
na plecach, z  odwiedzioną kończyną górną (rys. 3). Zespół 
operacyjny to: chirurdzy naczyniowi, radiolog interwencyjny, 
pielęgniarka radiologiczna, pielęgniarka operacyjna, zespół 
anestezjologiczny, i technik radiologiczny.

TECHNIKA OPERACJI
Operacja odbywa się pod angiografem najlepiej na sali hybry-
dowej. W pierwszym etapie wszczepiana jest część żylna tak, 
aby jej koniec znalazł się w centrum prawego przedsionka i ten etap 

wymaga podglądu radiologicznego. W drugim etapie wszczepiana 
jest część tętnicza, która zapewnia napływ z tętnicy ramiennej albo 
z istniejącej przetoki tętniczo-żylnej na ramieniu.

PODSUMOWANIE
System HeRO jest wskazany dla pacjentów ze schyłkową nie-
wydolnością nerek, długotrwale dializowanych, u  których 
wyczerpano wszystkie inne możliwości wytworzenia dostępu 
naczyniowego. Zaletą tego dostępu jest to, że proteza umiesz-
czona jest całkowicie podskórnie, co zmniejsza ryzyko zakaże-
nia. W przypadku wystąpienia powikłań możliwe jest wykonanie 
trombektomii protezy lub wymiana każdej z jej części. 

Literatura:
1. Howard E. Katzman, Robert B. McLafferty, John R. Ross, Marc H. 

Glickman, Eric K. Peden, Jeffery H. Lawson, Initial experience and 
outcome of a new hemodialysis access device for catheter-dependent 
patients. Journal of Vascular Surgery 2009.

2. Krzanowski M., Janda K., Chowaniec E., Kuśnierz-Cabała  
B., Sułowicz W., Rodzaje dostępu naczyniowego do hemodializy 
u chorych leczonych nerkozastępczo i ich powikłania w okresie jedno-
rocznej obserwacji, Przegląd Lekarski 2011, s. 343-347.

3. Leś J., Wańkowicz Z., Metody uzyskiwania dostępu naczyniowego 
do żył centralnych dla potrzeb hemodializoterapii. Anestezjologia 
Intensywna Terapia 2013; s. 180-186.

4. Pączek L. (red.) i wsp., Choroby wewnętrzne – podręcznik dla studen-
tów pielęgniarstwa i położnictwa, PZWL, Warszawa 2004, s. 407-412.

5. Ramanathan V., Chiu E., Thomas J., Khan A., Dolson G., Darouiche 
R., Healthcare costs associated with hemodialysis catheter-related 
infections: a single-center experience. Infect Control Hosp Epidemiol 
2007; s. 28:606-9.

Rys. 3. Ułożenie pacjenta

Rys. 2. Tunelizacja części tętniczej protezy PTFE (1) Rys. 4. Przygotowanie tętnicy na ramieniu do zespolenia
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raca pielęgniarki instrumentariuszki na bloku opera-
cyjnym wiąże się z  narażeniem na wiele czynników 

szkodliwych. Jednym z nich jest promieniowanie jonizujące, 
o  charakterze promieniowania rentgenowskiego, wykorzy-
stywanego do diagnostyki śródoperacyjnej – na przykład 
w  czasie zabiegów ortopedycznych. Ponadto pielęgniarka 
operacyjna może być narażona na działanie promieniowania 
RTG w czasie pracy w pracowniach kardiochirurgicznych, 
naczyniowych, salach hybrydowych.

Według kodeksu pracy Art 223 § 1. „pracodawca jest zobo-
wiązany chronić pracowników przed promieniowaniem joni-
zującym, pochodzącym ze źródeł sztucznych i naturalnych, 
występujących w  środowisku pracy. Ponadto Kodeks pracy 
mówi, że „Dawka promieniowania jonizującego pochodzącego 
ze źródeł naturalnych, otrzymywana przez pracownika przy 
pracy w warunkach narażenia na to promieniowanie, nie może 
przekraczać dawek granicznych, określonych w odrębnych prze-
pisach dla sztucznych źródeł promieniowania jonizującego”. 

Ze względu na konieczność przeprowadzania śródopera-
cyjnych zdjęć RTG, pielęgniarka instrumentariuszka może być 
narażona na działanie promieniowania jonizującego, jakim 
jest promieniowanie RTG. Badania takie wykonuje się między 
innymi w zabiegach ortopedycznych. W większości przypad-
ków na salach operacyjnych znajdują się aparaty rentgenowskie 
typu – ramię C.

Promieniowanie rentgenowskie (RTG) wykorzystywane 
do badania śródoperacyjnego jest promieniowaniem jonizu-
jącym, czyli promieniowaniem, które w  trakcie przenikania 
przez materię ma pośrednią i bezpośrednią zdolność wytwa-
rzania jonów (http://www.ciop.pl/14302.html). Bardzo ważną 
cechą promieniowania jonizującego jest przenikliwość, czyli 
stopień pochłaniania przez materię. Zależy ona między innymi 
od rodzaju promieniowania i jego energii, przy czym rośnie ono 

wraz ze wzrostem energii. Promieniowanie X jest promienio-
waniem o bardzo dużej przenikliwości.

Biologiczne oddziaływanie promieniowania jonizującego 
na organizm biologiczny polega na wzbudzeniu powstawania 
jonów albo wzbudzeniu atomów lub cząsteczek przez energię 
promieniowania (http://www.ciop.pl/14302.html). Najbardziej 
wrażliwy na promieniowanie jonizujące jest materiał DNA, 
który jest nośnikiem informacji genetycznej. Uszkodzenie 
materiału genetycznego może doprowadzić do przemiany 
nowotworowej lub śmierci komórki, o ile nie zostanie wcze-
śniej uruchomiony program naprawy materiału genetycznego. 

Wpływ promieniowania jonizującego na organizmy żywe zależy 
od bardzo wielu czynników, wśród których najważniejsze to: 
przenikalność promieniowania i względna skuteczność promie-
niowania. Do kolejnych czynników można zaliczyć: wielkość 
dawki i  jej natężenie, rodzaj ekspozycji (ekspozycja jednora-
zowa, wielokrotna), wiek, płeć, wrażliwość osobniczą i gatun-
kową, temperaturę, czynności metaboliczne, nawodnienie 
i utlenowanie napromieniowanego organizmu biologicznego. 
Skutki napromieniowania mogą być odległe w czasie. 

Ogólnie działanie promieniowania na organizmy żywe 
można podzielić na skutki:

 ▪ deterministyczne – czyli takie, których zarówno częstość, 
jak i stopień ciężkości ulegają wzrostowi wraz z dawką pro-

Bardzo ważną cechą promieniowania jonizującego jest 
przenikliwość, czyli stopień pochłaniania przez materię.  
Zależy ona między innymi od rodzaju promieniowania  
i jego energii, przy czym rośnie ono wraz ze wzrostem 

energii. Promieniowanie X jest promieniowaniem 
o bardzo dużej przenikliwości.

Promieniowanie jonizujące na sali operacyjnej
lic. piel. Marcin Doskocz
Pracownik Bloku Operacyjnego
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu

P
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mieniowania. Należą do nich wszystkie znane powikłania 
w radiologii. Dla skutków tych można określić dawkę progową;

 ▪ stochastyczne – czyli takie, dla których częstość występo-
wania ulega jedynie zwiększeniu wraz ze wzrostem dawki.  
Dla skutków tych nie można określić dawki progowej. 
Jedynym najskuteczniejszym sposobem uzyskania informa-

cji na temat zależności między dawką a ryzykiem zapadnięcia na 
chorobę nowotworową są obserwacje oraz badania epidemio-
logiczne osób poddanych i nie poddanych działaniu promie-
niowania jonizującego. Istotny jest również fakt, że nowotwory 
powstałe w wyniku działania promieniowania jonizującego nie 
różnią się pod względem klinicznym i morfologicznym od tych, 
które powstały z innych przyczyn. 

ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
Zgodnie z  rozporządzeniem Ministra gospodarki z  dnia 21 
grudnia 2005 w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej, środki zapewniające ograniczoną 
w czasie ochronę przed zagrożeniami chemicznymi lub pro-
mieniowaniem jonizującym należą do środków o konstrukcji 
złożonej.  Za najczęściej stosowane środki ochrony indywidu-
alnej przed promieniowaniem rentgenowskim uważa się:

 ▪ fartuchy ołowiane;
 ▪ okulary ze szkła ołowianego;
 ▪ osłony na tarczycę. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 
grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173) (§29 pkt. 
1) środki ochrony indywidualnej mające chronić przed napro-
mieniowaniem powinny „być tak zaprojektowane i wykonane, 
aby przeciwdziałały tylko słabemu promieniowaniu elektro-
nowemu, w szczególności beta, lub fotonowemu, w szczegól-
ności X i gamma.” Według punktu 2. tego samego paragrafu, 
materiały, z których wykonane są środki ochrony indywidu-
alnej, powinny być tak zaprojektowane, połączone i dobrane 
by zapewniały niezbędny poziom ochrony potrzebny w prawi-
dłowych, zgodnych z przeznaczeniem i użyciem warunkach. 
Nie powinny one również przedłużać narażenia pracownika na 
promieniowanie jonizujące. Na środkach tych powinna znaj-
dować się etykieta z informacją o rodzaju i grubości materiału 
z  których są wykonane. Dodatkowym czynnikiem chronią-
cym pielęgniarki instrumentariuszki przed promieniowaniem 

rentgenowskim może być, jeśli jest to możliwe, odpowiednia 
odległość od źródła promieniowania. Energia promieniowania 
jonizującego zmniejsza się wraz z kwadratem odległości, dlatego 
im dalej od źródła, tym lepiej. Możliwe jest również w czasie 
operacji odpowiednie ustawienie się względem źródła promie-
niowania. Pielęgniarka instrumentariuszka może np. stanąć 
za plecami lekarza operatora, dzięki czemu będzie dodatkowo 
chroniona przez jego fartuch.

Odpowiednie ułożenie źródła promieniowania RTG, 
pacjenta oraz osłon ochronnych wpływa również na narażenia 
pracownika. Lampa rentgenowska powinna znajdować się pod 
stołem operacyjnym, a jeśli jest ustawiona pod innym kątem, niż 
prostopadle do pacjenta, to nie powinna wychodzić poza obrys 
stołu operacyjnego po stronie pracowników stojących przy nim.

Zmniejszenie dawek promieniowania można również osią-
gnąć przez odpowiednie ustawienie parametrów aparatu RTG. 
W polu zdjęcia nie powinny znajdować się przedmioty, które 
zaciemniają obraz, nie biorą udziału w diagnostyce, a których 
obecność powoduje zwiększenie dawki ustawionej na aparacie. 

W  czasie pracy z  promieniowaniem jonizującym należy 
również pamiętać o zachowaniu zasady A.L.A.R.A (As Low As 
Reasonably Acievable) czyli wykorzystywaniu jak najmniej-
szych dawek promieniowania potrzebnych do wykonania odpo-
wiedniej klasy zdjęcia rentgenowskiego. 

Literatura:
1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Dz.U. 1974 

Nr 24 poz. 141 z późniejszymi zmianami. 
2. http://www.ciop.pl/14302.html – dostęp z dnia 17.01.2014.
3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z  dnia 21 grudnia 

2005 r. w  sprawie zasadniczych wymagań dla środków 
ochrony indywidualnej (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2173).
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dniach 22-23 października 2015 r. w  Jeleniej Górze-
Cieplicach, odbyła się XIII Konferencja Naukowa ,,Blok 

Operacyjny – Pielęgniarstwo operacyjne w Polsce”.
Organizatorem Konferencji było Karkonoskie Stowarzyszenie 

Instrumentariuszek we współpracy z  Wojewódzkim Centrum 
Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej, Europejskim Centrum 
Kształcenia Podyplomowego, które objęło Konferencję patrona-
tem naukowym, przyznając uczestnikom 10 punktów edukacyjnych 
oraz Prezydentem Miasta Jeleniej Góry – patronem Honorowym.

Wszystkich zebranych w Zdrojowym Teatrze Animacji – gości, 
uczestników, wykładowców, przedstawicieli firm powitała Agnieszka 
Sierakowska – sekretarz KSI, po czym nastąpiło uroczyste otwar-
cie XIII Konferencji przez przewodniczącą KSI, oddziałową bloku 
operacyjnego mgr Ewę Grabowską oraz dr. Jacka Barancewicza – 
kierownika bloku operacyjnego WCSKJ, którzy podziękowali orga-
nizatorom, wykładowcom, sponsorom za pomoc i uczestnictwo 
w konferencji.

XIII Konferencja Naukowa odbyła się dzięki wsparciu 
firm medycznych: 3M, B/Braun, Bowa, Lohmann & Rauscher, 
ECKP – Wrocław, Ecolab, Garmex, Mőlnlycke Health Care, 
Johnson&Johnson, Magnus – Medical, Meden Inmed, Mercator 
Medical, Żak–Med, Medicom, Baxter, Interconsultsc, OIPiP, 
Konkret, Salts, Empireum, Alvo.

Pierwszą prezentację pt. „Ból brzucha, wiodący objaw w ostrym 
brzuchu’’ wygłosił prof. Krzysztof Bielecki. Członek wielu organi-
zacji medycznych działających w Polsce, jak i za granicą, m.in. 
Towarzystwa Chirurgów Polskich, Polskiego Towarzystwa 
Gastroenterologicznego.

W swoim wykładzie poruszył temat rodzaju, charakteru, obja-
wów i częstości występowania bólu brzucha w chorobach jamy 
brzusznej.

Kolejny temat ,,Redukcja ZMO poprzez wdrażanie ,,bundle of 
care” – kompleksowego przygotowania przedoperacyjnego” popro-
wadził Matjaz Preseren. Wykład zawierał wskazówki dotyczące pro-
fesjonalnego postępowania przedoperacyjnego mającego na celu 
zapobieganie zakażeniom miejsca operowanego.

Wykład ,,Ostry brzuch spowodowany chorobami naczyń” 
przedstawił dr n. med. Ryszard Kędra, ordynator oddziału chi-
rurgii ogólnej i naczyniowej WCSKJ. Omówił przyczyny i objawy 
chorób naczyniowych wywołujących ,,ostry brzuch”, a  także 
wybrane techniki operacyjne stosowane w tym schorzeniu.

,,Zapalenie otrzewnej” to temat wykładu, który zaprezentowała 
dr Ewelina Frejlich. Pracownik Kliniki Chirurgii Ogólnej 
i Onkologicznej ASK we Wrocławiu. Wykład poruszał pro-
blemy dotyczące objawów, rodzajów, a także metody leczenia 
zapalenia otrzewnej.

Dr n. med. Izabela Wróblewska przedstawiła wykład „Nowe 
(stare?) metody pomagające w leczeniu trudno gojących się ran”. 
Temat dotyczył metod wykorzystywanych do leczenia ran na prze-
strzeni wieków.

Następny temat „Wybrane czynniki fizyczne i  biologiczne 
– występowanie, zagrożenia, ochrona” zaprezentował lic. piel. 
Marcin Doskocz z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we 
Wrocławiu. Wykład dotyczył narażenia personelu szpitala na dzia-
łanie czynników fizycznych i biologicznych podczas wykonywania 
procedur medycznych.

Kolejny wykład ,,Zmiany w kształceniu podyplomowym pie-
lęgniarek i położnych” przedstawił Bartosz Uchmanowicz dyrek-
tor Europejskiego Centrum Kształcenia Podyplomowego we 
Wrocławiu.

,,Chirurgia robotowa w bariatrii” była tematem wykładu prze-
prowadzonego przez lic. pielęgniarstwa Izabelę Szwed. Wykład 
omawiał wykorzystanie robota da Vinci do zabiegów bariatrycz-
nych. Podczas wykładu zaprezentowano film z przebiegu operacji 
bariatrycznej przy użyciu robota da Vinci.

Wykład ,,NANO-chirurgia jako przyszłość chirurgii” przedsta-
wił dr hab. n. med. Jerzy Błaszczuk z Katedry i Kliniki Chirurgii 
Przewodu Pokarmowego i  Chirurgii Ogólnej Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu. Temat dotyczył możliwości wykorzy-
stania w przyszłości NANO-medycyny w diagnostyce i leczeniu 
chorób.

,,Aforyzmy i cytaty w chirurgii” prof. Krzysztofa Bieleckiego 
zakończyły pierwszy dzień XIII Konferencji.

,,Blok Operacyjny – Pielęgniarstwo operacyjne w Polsce”
Protokół z XIII Konferencji Naukowej

W
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Po wykładach w Hotelu ,,Cieplice” odbyła się uroczysta kolacja 
oraz wieczór towarzyski.

Drugi dzień konferencji, wykładem ,,Rzadkie przyczyny ostrego 
brzucha” rozpoczął prof. dr hab. n. med. Dariusz Patrzałek, wybitny 
specjalista w dziedzinie transplantologii. W swoim wykładzie oma-
wiał występowanie rzadkich przyczyn, powodujących ostre scho-
rzenia jamy brzusznej.

Kolejny wykład ,,Dzień pracy instrumentariuszki w  Bloku 
Operacyjnym” to prezentacja Lucyny Wilgosiewicz – Pielęgniarki 
Oddziałowej Bloku Operacyjnego z Wojewódzkiego Szpitala w Lesznie.

,,Idealny blok operacyjny tworzą ludzie – o  popełnianiu 
i zapobieganiu błędom” to tytuł wykładu dr n. med. Igora Madeja 

– Kierownika Bloku Operacyjnego w  Dolnośląskim Centrum 
Onkologii we Wrocławiu. Podczas wykładu zwrócono uwagę, iż 
tylko wzrost świadomości pracowników ochrony zdrowia i prze-
strzeganie procedur może zapobiec błędom medycznym.

Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i  Położnych 
w Jeleniej Górze – mgr Elżbieta Słojewska-Poznańska przedstawiła 
wykład ,,Zadania i kompetencje pielęgniarki operacyjnej/zabiegowej”, 
dotyczył on charakteru pracy, zakresu obowiązków oraz umiejętności 
komunikacji w zespole operacyjnym przez pielęgniarki operacyjne.

Wykład ,, Medyczne zdarzenia niepożądane, a bezpieczeństwo 
pacjenta” zaprezentowany został przez dr n. med. Joannę i Janusza 
Pokorskich, pracowników Wydziału Nauk o Zdrowiu, Zakładu 
Ergonomii i  Fizjologii Wysiłku Fizycznego na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie. Wykład pokazał, że zdarzenia niepożą-
dane mimo wielu działań profilaktycznych występują dość często, 
a zjawisko to spowodowane jest w dużej mierze niedoskonałością 
systemu ochrony zdrowia.

Wykład, który zakończył drugi dzień Konferencji ,,Hipotermia 
okołooperacyjna – skutki i jej zapobieganie” przedstawiła Malwina 
Derkacz. Temat poruszał wpływ hipotermii na funkcjonowanie 
poszczególnych układów i narządów pacjenta.

XIII Konferencję Naukową ,,Blok Operacyjny – Pielęgniarstwo 
operacyjne w Polsce” zakończyła i podziękowała wszystkim za udział 
Przewodnicząca Karkonoskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek 
mgr Ewa Grabowska. 

mgr Marzena Jasińska
 Wiceprzewodnicząca KSI
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JAK NAKŁADAĆ RĘKAWICĘ?

Pobierz jedną rękawicę 
z opakowania wyciągając ją za mankiet.

Pobierz drugą rękawicę za pomocą dłoni 
na której masz już założoną rękawicę.

Nałóż rękawicę na dłoń
 i ułóż równomiernie.

Gotowe!

Trzymając rękawicę za mankiet, nałóż na dłoń 
przeciwną do tej która wyciągała rękawicę 

z opakowania nie dotykając powierzchni roboczej.
Naciągnij rękawicę na prawą rękę.

PAMIETAJ! DO CZYNNOŚCI POBRANIA RĘKAWIC Z OPAKOWANIA 
PRZYSTĘPUJEMY PO WYKONANIU PROCEDURY MYCIA I DEZYNFEKCJI RĄK.

JAK ZDEJMOWAĆ RĘKAWICĘ?

Chwyć rękawicę palcem przeciwnej ręki 
na wysokości mankietu.

Wywiń rękawicę 
do połowy dłoni.

Drugą rękawicę chwyć
za jej zewnętrzną krawędź.

Podczas zdejmowania rękawic 
wywijaj rękawice "na lewą stronę"

Chwyć obie rękawice nie dotykając 
skontaminowanej ściany rękawic.

Zdjęte rękawice traktować 
jako odpad medyczny.
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