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itam po wakacyjnej przerwie. Przed Państwem 17 maga-
zyn pielęgniarki operacyjnej, w pięknej, nowej szacie. 

W Magazynie polecam kolejne ciekawe artykuły, m.in. higiena 
bloku operacyjnego. Higiena, która przeciwdziała zakażeniom 
chirurgicznym, gdzie głównym źródłem zakażenia może być 
sam pacjent (endogenne źródło) lub my sami, jako personel 
bloku operacyjnego. Beata Dorota Bożek-Bezler w artykule 
przybliża zabieg termoablacji i zadania instrumentariuszki. 
Kontynuujemy cykl o wybitnych chirurgach, o stresie w pracy 
pielęgniarki – prawie wszystko. O  rodzajach, czynnikach 
i profilaktyce ZMO przypomina Marcin Doskocz.

Naszym stałym autorom i nowym dziękuję za podzielenie 
się wiedzą, i zapraszam wszystkich do publikowania własnych 
praktyk i doświadczeń. 

Przedstawiam Państwu również zaproszenie i program 
naszej XIV Naukowej Konferencji „Blok Operacyjny – 
Pielęgniarstwo operacyjne w Polsce”, na którą gorąco i ser-
decznie zapraszam. Wiodącym tematem konferencji jest 
„Bezpieczny personel = Bezpieczny pacjent”. Jeżeli my, 
jako zespół sali operacyjnej będziemy bezpieczni, to rów-
nież zapewnimy bezpieczeństwo operowanym pacjentom.  
Tego sobie i Państwu życzę.

Zatem do zobaczenia.

Z wyrazami szacunku
mgr Ewa Grabowska

SPIS TREŚCI

Szanowni Państwo!

W

02

04

05

09

10

13

18

16

15

Wydawca: Karkonoskie Stowarzyszenie Instrumentariuszek, 
www.ksi.jgora.pl

Współpraca: 
dr n. med. Izabela Wróblewska
dr n. med. Ryszard Kędra
dr n. med. Oskar Pelzer
prof. Wojciech Witkiewicz z zespołem
Pielęgniarki operacyjne WCSKJ – założycielki KSI
Sponsor: 
MERCATOR MEDICAL s.a., www.mercatormedical.eu



2

tej części, szczególną uwagę skupiam na czynnikach 
ryzyka rozwoju zakażeń chirurgicznych, jakim jest endo-

genna flora bakteryjna pacjenta.
Ważniejszym od czynników ryzyka związanymi z samym 

środowiskiem sali operacyjnej są czynniki ryzyka związane 
z pacjentem, a szczególnie są to endogenne źródła zakażenia, 
sprawność i kompetencja układu odpornościowego pacjenta, 
choroby towarzyszące.

Każdy blok operacyjny ma albo powinien mieć opracowane 
procedury postępowania aseptycznego i antyseptycznego w zapo-
bieganiu zakażeniom chirurgicznym.

Współczesna chirurgia charakteryzuje się wzrastającą liczbą 
zakażeń z powodu wielu czynników m.in. takich jak:
 ▪ wykonywanie coraz bardziej złożonych operacji,
 ▪ operowanie starszych pacjentów często wyniszczonych, 

obciążonych wieloma chorobami towarzyszącymi,

mgr EWA GRABOWSKA
Pielęgniarka oddziałowa bloku operacyjnego
Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

Higiena bloku operacyjnego (2) 
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 ▪ operowanie pacjentów z obniżoną odpornością,
 ▪ stosowanie różnego rodzaju implantów, siatki przepu-

klinowe, protezy.
Personel medyczny bloku operacyjnego (chirurg, anestezjo-

log, pielęgniarka operacyjna, anestezjologiczna, personel niższy) 
powinien znać procedury postępowania aseptycznego, antysep-
tycznego. Kontrola zakażeń w chirurgii powinna uwzględnić zna-
jomość endogennych mechanizmów obrony przeciw bakteryjnej, 
procedury postępowania przed i po zabiegu operacyjnym opraco-
wany przez Zespół ds. Kontroli Zakażeń. Umożliwi to skuteczność 
właściwego postępowania personelu w zapobieganiu i leczeniu 
zakażeń chirurgicznych.

Zakażenia są głównym powikłaniem po leczeniu opera-
cyjnym, a  jednocześnie główna przyczyną ciężkich powikłań 
pooperacyjnych. Większość zakażeń – i o tym należy pamiętać 
– ujawniających się w okresie okołooperacyjnym, pochodzą od 
samego pacjenta (zakażenia endogenne).

W  zapobieganiu zakażeniom chirurgicznym – jak już 
wspomniałam – najważniejsze jest ścisłe przestrzeganie zasad 
aseptyki i antyseptyki.

W zmniejszaniu zakażeń chirurgicznych czynimy to poprzez 
odpowiednią technikę mycia rąk, do minimum ograniczamy ruch 
ludzi i sprzętu w sali operacyjnej.

Nadmierna liczba osób fizycznych wchodzących do bloku 
operacyjnego, wnoszenie sprzętu z zewnątrz w istotnym stopniu 
zwiększa liczbę bakterii w powietrzu.

Zwiększony ruch w bloku operacyjnym zwiększa ryzyko 
zakażeń chirurgicznych.

Podczas operacji drzwi do sali operacyjnej powinny być 
zamknięte. Należy pamiętać, że obszar jednego metra odle-
głości od stołu operacyjnego to strefa czysta. Każda osoba 
zbliżająca się do stołu operacyjnego musi zachować się tak, 
jak członek zespołu operacyjnego, czyli przestrzegać elemen-
tarnych zasad aseptyki i antyseptyki.

Czynniki ryzyka rozwoju zakażeń chirurgicznych związane są 
ze środowiskiem bloku operacyjnego, dlatego musimy być świa-
domi i bardzo przestrzegać podstawowych zasad:
 ▪ ruch ludzi i sprzętu w bloku operacyjnym – ograniczony do minimum,
 ▪ sala operacyjna podręczne magazyny – przy każdej sali ope-

racyjnej minimum 20 m2 powierzchni,
 ▪ kontrola procesu sterylizacji – transportowane z CS w jałowych, 

zamkniętych pojemnikach, szczególnie dokładnie sprawdzamy 
dokumenty i wskaźniki świadczące o zrealizowanym procesie 
wyjałowienia materiału, narzędzi i sprzętu operacyjnego,

 ▪ klimatyzacja w bloku operacyjnego – w sali operacyjnej po-
winno być zapewnione dodatnie ciśnienie powietrza, tak aby 
ruch powietrza odbywał się z wnętrza sali operacyjnej do in-
nych pomieszczeń np. korytarza, a nie odwrotnie, wentylacja 
powinna zapewnić co najmniej 15 wymian powietrza w cią-
gu minuty, w tym co najmniej 3 wymiany świeżego powie-
trza z zewnątrz. W sali operacyjnej ruch powietrza powinien 
odbywać się od stołu operacyjnego i pacjenta na zewnątrz,

 ▪ sprzątanie i przygotowanie sali operacyjnej po zabiegu ope-
racyjnym – po każdej odbytej operacji sala powinna być 
sprzątana, umyta i zdezynfekowana przed kolejną operacją. 
Zwykle zaleca się, aby pomiędzy operacjami była przerwa 

minimum 15-30 minut, od chwili opuszczenia przez pacjen-
ta. Środek dezynfekujący ma całkowicie wyschnąć. Po cało-
dziennej pracy sali operacyjnej sala musi być wyczyszczona 
na mokro środkami rekomendowanymi przez Zespół ds. 
Kontroli Zakażeń Szpitalnych,

 ▪ naprawy i odnawianie sprzętu w sali operacyjnej – codzien-
nie przed rozpoczęciem pracy w sali operacyjnej pielęgniar-
ka operacyjna sprawdza sprzęt, czy jest sprawny w razie awa-
rii zgłasza i wówczas osoba z działu technicznego dokonuje 
naprawy, usuwa awarie.

Ważną rolę w zapobieganiu zakażeń chirurgicznych spełnia 
dezynfekcja skóry pacjenta, zmniejszenie liczby bakterii bytu-
jących na skórze osiąga się poprzez mechaniczne ich usuwanie, 
mycie skóry, stosowanie preparatów antyseptycznych.

Dezynfekcja pola operacyjnego odbywa się okrężnymi 
ruchami od miejsca planowanego cięcia skóry na zewnątrz, pre-
parat na skórze ma wyschnąć, potem wykonuje się obłożenie pola 
operacyjnego jałowymi serwetami.

Prawdziwy postęp w medycynie polega na zmianie nawyków 
personelu. Musimy nauczyć się myć ręce po każdej czynności 
medycznej i po każdym badaniu.

Pracując w bloku operacyjnym należy pamiętać, że najwięcej 
bakterii znajduje się na skórze rąk, na brwiach, czole i w uszach.

Groźnym czynnikiem ryzyka rozwoju zakażenia jest pocący 
się zespół operujący pacjenta.

Zorganizowana kontrola zakażeń w szpitalu zwiększa 
dyscyplinę zespołów operacyjnych i  zmniejsza częstość 
zakażeń miejsca operowanego.

Musimy nadal uczyć się jak zapobiegać i bronić się przed 
zakażeniami chirurgicznymi, dążyć do wczesnego rozpoznania 
zakażeń, pamiętać że większość zakażeń chirurgicznych jest 
pochodzenia endogennego, czyli od pacjenta. Postępować zgod-
nie z procedurami aseptyki i antyseptyki.

W artykule wykorzystałam własne doświadczenia praktyki zawo-
dowej oraz opracowanie „Zakażenia chirurgiczne”, którego autorem 
jest profesor Krzysztof Bielecki.

W zapobieganiu zakażeniom chirurgicznym 
najważniejsze jest ścisłe przestrzeganie zasad 

aseptyki i antyseptyki.

Musimy nadal uczyć się jak zapobiegać  
i bronić się przed zakażeniami chirurgicznymi,  

dążyć do wczesnego rozpoznania zakażeń

Prawdziwy postęp w medycynie polega  
na zmianie nawyków personelu.  

Musimy nauczyć się myć ręce  
po każdej czynności medycznej  

i po każdym badaniu.
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ermoablacja przezskórna stanowi stosunkowo nową 
i  perspektywiczną metodę leczenia operacyjnego bez 

konieczności otwierania powłok jamy brzusznej pacjenta, 
w przypadku leczenia ogniskowych zmian nowotworowych 
w  wątrobie. Termoablacja opiera się na usuwaniu przy 
pomocy wytwarzanego prądem wysokiej częstotliwości 
ciepła pod kontrolą aparatu USG patologicznych zmian 
w obrębie wątroby, zlokalizowanych wcześniej w badaniu 
rezonansu magnetycznego.

Metodę termoablacji przezskórnej stosuje się najczęściej 
w leczeniu nieresekcyjnych nowotworowych zmian ognisko-
wych w obrębie wątroby, szczególnie u pacjentów, u których 

wcześniej doszło do zachorowania na raka jelita grubego, 
którego najczęstszym powikłaniem są przerzuty do wątroby. 
Termoablacja może być stosowana również u chorych, u któ-
rych występują przerzuty do innych narządów organizmu 
z pozytywnym skutkiem leczenia chemioterapią systemową 
lub innymi metodami. Należy jednak pamiętać, że nie usta-
lono ostatecznych kryteriów kwalifikacji chorych do termo-
ablacji. Różni się ona w zależności od ośrodka, w którym 
podjęto się leczenia pacjenta.

Zabieg termoablacji umożliwia pacjentowi uniknięcia 

rozległych resekcji w obrębie chorego narządu oraz szansę na 
niedopuszczenie do dalszego rozwoju zmian przerzutowych 
i zatrzymanie rozwoju choroby na pewien czas. 

Termoablacji przezskórnej nie wykonuje się szczególnie 
u pacjentów, u których wielkość guza przekracza możliwości 
zasięgu działania metody (guz o średnicy ponad 8 cm) oraz 
w przypadku szerokiego rozsiewu nowotworowego do innych 
narządów (bez możliwości ich dalszego leczenia),gdzie wia-
dome jest, że zabieg nie poprawi ani jakości ani długości życia 
chorego. Przeciwskazań zdrowotnych ogólnych dotyczących 
stanu pacjenta jest niewiele.

Opisywany zabieg wykonać można również z dostępu 
laparoskopowego czy podczas tradycyjnej laparotomii. 
Tutaj jednak skupimy się na metodzie mniej inwazyjnej dla 
pacjenta- termoablacji przezskórnej oraz roli pielęgniarki 
operacyjnej podczas zabiegu.

Zadania instrumentariuszki podczas zbiegu termoabla-
cji przezskórnej znacznie różnią się od zadań wykonywa-
nych podczas tradycyjnych lub laparoskopowych operacji. 
Podstawą zabiegu jest odpowiednie przygotowanie pacjenta 
na stole operacyjnym przez pielęgniarki operacyjne. W zależ-
ności od umiejscowienia zmian w obrębie narządu, chory po 
znieczuleniu (najczęściej ogólnym) układany jest w pozycji 
na plecach lub na boku, w celu dobrego wyeksponowania 
wątroby. Dodatkowo pacjent zabezpieczany jest pasem 
oraz wałkami, a na kończynie dolnej (dokładniej okolica 
uda)umiejscowiona jest elektroda. W  tego typu zabiegu 
instrumentariuszka nie szykuje się do stołu operacyjnego. 

Termoablacja przezskórna ogniskowych zmian 
nowotworowych w wątrobie – udział w zabiegu 
pielęgniarki operacyjnej

Zadania instrumentariuszki podczas zbiegu termoablacji 
przezskórnej znacznie różnią się od zadań wykonywanych 

podczas tradycyjnych lub laparoskopowych operacji. 

T

mgr BEATA DOROTA BOŻEK-BEZLER
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ednym z  poważniejszych problemów obecnych czasów 
związanych z pracą jest stres zawodowy oraz jego wpływ 

na funkcjonowanie pracownika, a zarazem całej organizacji. Stres 
odczuwany w miejscu pracy ma negatywne konsekwencje zdro-
wotne, a także w znacznym stopniu obniża produktywność.

Zawód pielęgniarki jest jednym z najbardziej stresogen-
nych zawodów wymagającym wielu poświęceń, wysiłku, 
bliskiej i  zaangażowanej relacji z  drugim człowiekiem, jego 
cierpieniem i nie rzadko negatywnymi emocjami. Pielęgniarki 

nie radząc sobie z obciążeniem zawodowym mogą przeżywać 
niepowodzenia, które w konsekwencji prowadzą do powsta-
nia sytuacji stresogennych przechodzących w pełnoobjawowy 
stres. Występowanie w ich pracy zwiększonej liczby czynników 
stresogennych powoduje, że osoby podejmujące pracę w tym 
zawodzie muszą wykazywać się zwiększoną odpornością na 
stres, a także znać sposoby radzenia sobie z nim.

W literaturze przedmiotu istnieje szereg definicji stresu, 
wśród których istotny jest nurt ujmujący to zjawisko, jako 

Wszelkie potrzebne dla operatorów narzędzia czy materiał do obło-
żenia pola operacyjnego przygotowuje na stoliku Mayo zacho-
wując zasady jałowości.

Kolejnym istotnym zadaniem instrumentariuszki podczas 
zabiegu odróżniającego tą metodę operacji od innych jest obsługa 
maszyny do termoablacji. Przed rozpoczęciem, pielęgniarka ope-
racyjna ma obowiązek sprawdzenia oraz przygotowania maszyny, 
sondy do aparatu USG i różnego rozmiaru igieł termoablacyjnych 
potrzebnych do zabiegu. W trakcie termoablacji, instrumenta-
riuszka w porozumieniu z operatorem i radiologiem ustawia 
program i parametry maszyny mające wypalić zmianę. W czasie 
zabiegu istotny jest stały nadzór maszyny oraz uzupełnianie 
płynów chłodzących igłę ablacyjną przez pielęgniarkę.

Podczas termoablacji przezskórnej instrumentariuszka 
pełni funkcję nadzorującą nad odpowiednim ułożeniem cho-

rego, przygotowanym stolikiem oraz maszyną. Mimo, że 
bezpośrednia obecność pielęgniarki operacyjnej przy stole 
nie jest potrzebna, to zadanie które wykonuje podczas 
zabiegu są niezwykle istotne. 

Tego typu metoda stanowi potwierdzenie, że rozwój tech-
nologii medycznej to także rozwój umiejętności instrumen-
tariuszki oraz znajomości zasad funkcjonowania maszyn 
znajdujących się na bloku operacyjnym. Coraz nowsze metody 
leczenia, takie jak opisywana termoablacja przezskórna przed-
stawia jak bardzo z biegiem lat poszerzają się i ewoluują kom-
petencje pielęgniarki operacyjnej oraz jak wzrasta konieczność 
współpracy z coraz nowszą techniką medyczną umożliwiającą 
lepsze efekty leczenia chorego.

Piśmiennictwo dostępne u autora.

Zawód pielęgniarki jest jednym z najbardziej stresogennych zawodów wymagającym  
wielu poświęceń, wysiłku, bliskiej i zaangażowanej relacji z drugim człowiekiem,  
jego cierpieniem i nie rzadko negatywnymi emocjami. 

IZABELA WRÓBLEWSKA, RENATA PERKOWSKA, ZUZANNA WRÓBLEWSKA
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

J

STRES
W PRACY 
PIELĘGNIARKI (1)
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bodziec, czyli sytuację zewnętrzną o określonych właściwo-
ściach, reakcję emocjonalną na określone przeżycie oraz relację 
między jednostką a otoczeniem. Traktowany w ten sposób stres 
dotyczy sytuacji zewnętrznej, występującej w otoczeniu, mającej 
naturalną zdolność do wywołania napięcia oraz silnych emocji 
i przeszkadzających w normalnym funkcjonowaniu i reagowa-
niu. Ważnym elementem nieswoistości reakcji stresowych jest akty-
wacja układu wewnątrzwydzielniczego, a głównie kory nadnerczy. 
Mechanizm ten polega na pobudzaniu przez stresor osi podwzgórze 
– przysadka mózgowa – kora nadnerczy do wydzielania ACTH, 
pod wpływem którego kora nadnerczy zwiększa wydzielanie gli-
kokortykosterydów. Ich specyficznym działaniem jest inwolucja 
narządów układu immunologicznego (grasicy, węzłów chłonnych) 
i hiperglikemia. Reakcja ta ma charakter przystosowawczy i ułatwia 
organizmowi zwalczanie bodźców stresogennych. 

Wszelkie stresory mobilizują organizm do adaptacji, odzy-
skania własnej integralności oraz dobrostanu poprzez przy-
wrócenie jego homeostazy. Zjawisko stresu przebiega w trzech 
fazach, które tworzą tzw. ogólny zespół adaptacyjny (General 
Adaption Syndrome – GAS), w którego skład wchodzą wszystkie 
niespecyficzne zmiany fizjologiczne. Są to: 
 ▪ stadium reakcji alarmowej mającej za zadanie mobilizację 

sił obronnych organizmu, w  którym występują dwie fazy: 
1) szoku – obejmująca reakcję na zadziałanie czynnika 
szkodliwego poprzez intensywne pobudzenie organizmu 
do obrony, manifestujące się spadkiem temperatury ciała 
albo obniżeniem ciśnienia krwi;
2) przeciwdziałania szokowi – obejmująca reakcje obronne 
z towarzyszącymi zmianami w funkcjach fizjologicznych orga-
nizmu, powodujące wzrost temperatury ciała i ciśnienia krwi;

 ▪ stadium odporności charakteryzujące się względną ada-
ptacją organizmu na działające od pewnego czasu czyn-
niki szkodliwe i słabszą tolerancją bodźców, które dotych-
czas były nieszkodliwe;

 ▪ stadium wyczerpania, gdzie zbyt długo i intensywnie działa-
jące bodźce szkodliwe powodują rozregulowanie organizmu 
i  utratę zdolności obronnych, zapasy energii zużywają się 
i  pojawia się zmęczenie. W  wyniku tego mogą pojawić się 
reakcje patologiczne, prowadzące nawet do śmierci.

W  literaturze rozróżnia się tak zwany stres pozytywny 
(eustres), z jego funkcjami obronno-przystosowawczymi, moty-
wującymi człowieka do wysiłku oraz stres negatywny (dystres), 
zaburzający funkcjonowanie organizmu. Oba rodzaje stresu 
powodują wyczerpanie energii przystosowania, czego efektem 
jest zużycie organizmu.

Stres można interpretować także, jako relację między jed-
nostką a otoczeniem, gdzie oba elementy wpływają na siebie wza-
jemnie, a relacja ta ulega ciągłym przeobrażeniom. W momencie 
zetknięcia z daną sytuacją jednostka dokonuje oceny pierwot-
nej i rozpoznaje ją, albo, jako zjawisko korzystne, stanowiące 
wyzwanie bądź, jako zjawisko zagrażające. Oszacowanie zdarze-
nia powoduje zakwalifikowanie go do jednej z trzech kategorii:
 ▪ Wyzwanie – zdarzenie odbierane przez jednostkę, jako pro-

wokujące do walki.
 ▪ Zagrożenie – zdarzenie związane z przewidywaniem krzyw-

dy bądź straty.
 ▪ Krzywda lub strata – zdarzenie, w wyniku którego szkoda lub 

uraz już powstały.
Stres nie zawsze jest postrzegany w kategoriach negatyw-

nych. Utrzymywany na pewnym optymalnym poziomie może 
być korzystną siłą motywacyjną, która poprawia subiektywną 
jakość życia, polepsza samopoczucie, stan zdrowia oraz wyniki 

podejmowanych działań. Prawidłowa dawka stresu pobudza orga-
nizm, ponieważ wysiłek psychiczny i fizyczny wymaga pewnej 
dawki energii, w tym przypadku jej czynnikiem jest stres. 

Idealnym rozwiązaniem jest stres o średnim natężeniu. Jego 
nadmiar lub całkowity brak prowadzi do znacznego spadku 
efektywności, co oznacza, że osiągnięcie maksimum skutecz-
ności w działaniu nie jest możliwe bez kontrolowanej dawki 
stresu. Jeśli natomiast stres ma ciągłą tendencję wzrostową 
i osiąga punkt optymalny, to po jego przekroczeniu staje się 
szkodliwy, powodując wyczerpanie, a w efekcie załamanie orga-
nizmu. Optymalny poziom stresu jest pojęciem subiektywnym 
stanowiąc funkcję wrodzonych (biologicznych) i  nabytych 
(fizjologicznych) czynników danej jednostki. Rozwijający się 
stres powoduje szereg specyficznych i niespecyficznych zmian 
w organizmie człowieka. Zmiany te dotyczą sfery psycholo-
gicznej i fizjologicznej, ale również zmian w zachowaniu się, 
zdolności do pracy oraz stanie zdrowia.

Po ocenie pierwotnej następuje ocena wtórna, w której 
następuje proces rozpoznania i ewaluacji własnych możliwości 
fizycznych, psychicznych oraz społecznych z oceną zasobów 
umożliwiających skuteczną reakcję na zaistniałe zagrożenie. 
Procesy oceny pierwotnej i wtórnej zachodzą równocześnie 
i są współzależne od siebie. Jeżeli w pierwszej z nich relacja jed-
nostki z otoczeniem oszacowana jest, jako sytuacja stresowa, to 
uruchamia się proces radzenia sobie, natomiast ocena wtórna 
dobiera określone działania do walki ze stresorem. Proces 
radzenia sobie ze stresem pełni funkcję instrumentalną pole-
gająca na uporaniu się z problemem, który był źródłem stresu 
lub powstrzymanie się od działania, a także regulującą emocje. 

 Stres wywołuje liczne reakcje fizjologiczne i psycholo-

Prawidłowa dawka stresu pobudza organizm, ponieważ 
wysiłek psychiczny i fizyczny wymaga pewnej dawki  
energii, w tym przypadku jej czynnikiem jest stres. 
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giczne wobec zazwyczaj nieprzyjemnych oraz zagrażających 
wydarzeń pojawiających się w otoczeniu. Napływający bodziec 
jest odnoszony do systemu wartości człowieka, jego aspira-
cji, przyzwyczajeń, a także możliwości. Może im towarzyszyć 
przekonanie o  zbyt małych własnych możliwościach oraz 
o braku dostatecznych środków zewnętrznych. Uznaniu sytu-
acji za zagrażającą może towarzyszyć pobudzenie, lęk, strach, 
przerażenie, gniew, irytacja, zniecierpliwienie, agresja, a także 
poczucie winy czy wstydu. Może także powodować zwolnie-
nie, zahamowanie lub całkowite zatrzymanie funkcji systemu 
dotkniętego stresem. Bodziec, który wywołuje reakcję stresową 
nazywany jest stresorem. Może być nim każdy czynnik, który 
okazuje się ważny dla danej jednostki.

 Reakcja stresowa jest reakcją psychofizyczną. W wyniku 
odbioru, rozpoznania i interpretacji bodźca dokonanej przez 
korę mózgową może być on odebrany, jako obciążenie psy-
chiczne lub fizyczne, wywołując w organizmie alarm prowa-
dzący do pobudzenia. Impuls przekazywany do podwzgórza 
i przysadki mózgowej przenosi się na układ wegetatywny, co 
powoduje odpowiedź gruczołów wydzielania wewnętrznego. 
W rezultacie pojawiają się reakcje na poziomie somatycznym, 
takie jak podwyższenie ciśnienia tętniczego, zwiększenie czę-
stości skurczów serca i krzepliwości krwi. Powoduje to stan 
gotowości organizmu do walki z trudną sytuacją.

Podczas reakcji stresowej skutki oddziaływania układu 
wegetatywnego na narządy końcowe są natychmiastowe. Nie 
mają one jednak charakteru chronicznego z powodu wyczer-

pania transmiterów układu współczulnego w warunkach stałej, 
silnej stymulacji. Jeśli zachodzi konieczność podtrzymania 
wysokiego poziomu reakcji stresowej powinna zadziałać uzu-
pełniająca psychofizjologiczna oś reakcji stresowej. Nazwano ją 
reakcją „walcz lub uciekaj”. Odpowiedź organizmu, pod posta-
cią przygotowania mięśni do wysiłku fizycznego, umożliwiają-

cego walkę z zagrożeniem lub ucieczkę, traktowana jest, jako 
mobilizacja ustroju w odpowiedzi na zagrożenie. Wynikiem 
procesów regulowanych przez autonomiczny układ nerwowy 
oraz przysadkę mózgową jest:
 ▪ podwyższony stan czujności umysłowej umożliwiający szyb-

sze procesy myślowe, 
 ▪ szybsze i mocniejsze bicie serca, 
 ▪ wzrost transportu tlenu do tkanek i narządów,
 ▪ mobilizacja rezerw energetycznych, mająca na celu wzrost 

dostępności glukozy dla komórek,
 ▪ sekrecja noradrenaliny przez rdzeń nadnerczy,
 ▪ zmniejszenie aktywności układu pokarmowego,
 ▪ wzrost dopływu energii do kończyn, które muszą zachować 

siłę przez dłuższy czas,
 ▪ nasilenie pocenia, 
 ▪ rozszerzenie źrenic, by widzieć na dalszą odległość,
 ▪ rozszerzenie oskrzeli, co umożliwia zwiększenie wentylacji płuc, 
 ▪ wzrost wydzielania czerwonych krwinek, co ułatwia krzep-

nięcie w przypadku zranienia.

Opisane powyżej sytuacje nie są całkowicie użyteczne 
w życiu codziennym, ponieważ stosunkowo rzadko występuje 
w nim bezpośrednim zagrożenie życia. Najczęściej człowiek 
zmaga się ze znaczną liczbą stresorów psychicznych. Jeśli sytu-
acje stresujące trwają zbyt długo organizm pozostaje w prak-
tycznie ustawicznym stanie walki albo ucieczki, prowadzącym 
w konsekwencji do wyczerpania. Długo trwający i intensywny 
stres powoduje wiele zmian w procesach psychicznych, fizjo-
logicznych, ogólnym stanie zdrowia, a  także w  zachowa-
niu. W zakresie reakcji fizjologicznych można tu wymienić 
zawroty głowy, naprzemienne uczucie zimna i gorąca, skurcze 
żołądka, nudności, uczucie ucisku lub dławienia w gardle, 
suchości w jamie ustnej, sztywność mięśni karku i ramion. 
W zakresie reakcji psychicznych są to trudności w zapa-
miętywaniu i przypominaniu, bezsenność, obniżenie samo-
oceny, przygnębienie, depresja, poczucie winy i  wstydu, 
nerwowość, agresja, apatia oraz zmęczenie. W  zakresie 
zmian w zachowaniu wymienia się pobudliwość, impulsyw-
ność w działaniu, zwiększoną ruchliwość, zaburzenia mowy, 
a także brak lub nadmierne łaknienie. Natomiast w zakresie 
stanu zdrowia są to na przykład bóle w klatce piersiowej, 
biegunka, bóle głowy, pleców, ogólne osłabienie, opóźnienie 
lub brak miesiączki, zwiększona częstotliwość oddawania 
moczu czy astma. Jeśli reakcje emocjonalne są zbyt inten-
sywne albo przechodzą w chroniczne, a sytuacja przekracza 
możliwości człowieka to stają się one patologiczne. 

Współczesna medycyna uznaje istotny wpływ stresu 
na zdrowie człowieka. Udokumentowano jego działanie 
na układ pokarmowy (np. wrzody żołądka i dwunastnicy), 
a także na układ krążenia (nadciśnienie, arytmia, migrena, 
choroba Raynauda). Coraz częściej dostrzega się związek 
alergii, astmy czy hiperwentylacji z reakcjami stresowymi. 
Także choroby dermatologiczne łączone są z  bodźcami 
o charakterze stresogennym, ponieważ skóra może pełnić 
rolę narządu końcowego. Jednak największą zależność 

Długo trwający i intensywny stres powoduje wiele zmian 
w procesach psychicznych, fizjologicznych, ogólnym stanie 

zdrowia, a także w zachowaniu.

Podczas reakcji stresowej skutki oddziaływania układu 
wegetatywnego na narządy końcowe są natychmiastowe.
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dostrzega się pomiędzy stresem a zaburzeniami psychicz-
nymi, które mogą być efektem nadaktywności współczul-
nego układu nerwowego.

 Podatność na stres charakteryzuje się znaczną zmienno-
ścią indywidualną i jest zależna od czynników osobowościo-
wych. U jednych przejawia się wzrostem poziomu hormonów 
i  wyczerpaniem, u  innych mobilizacją do działania. Przy 
czym stresor, który może mieć wpływ na zdrowie jednych 
ludzi u  innych nie musi wywoływać żadnych negatywnych 
skutków. Ma to swoje odzwierciedlenie w codziennym życiu, 
w tym w funkcjonowaniu zawodowym. Jeśli stres pojawiający 
się w pracy jest efektem rozbieżności między subiektywnie 
ocenianym środowiskiem a własną osobą, to cechy indywidu-

alne determinują sposób spostrzegania środowiska oraz wła-
snej osoby i wpływają na intensywność przeżywania stresu. 
Indywidualne zróżnicowanie odbioru reakcji stresowych naj-
lepiej dostrzec w dwóch typach osobowości A i B, opisanych 
już w latach 50-tych przez Friedmana i Rosenmana. Według 
autorów typ A  charakteryzuje się silną potrzebą osiągnięć 
i współzawodnictwa, tendencją do dominacji i sprawowania 
kontroli, agresywnością, pośpiechem, wrogością, szybkością 
działania oraz niecierpliwością. Ten wiecznie atakujący i często 
reagujący na stres typ osobowości jest znacznie bardziej nara-
żony na choroby serca. Uważa się, że osoby do niego nale-
żące znajdują się w stanie permanentnego stresu, z natury 
podejmują się wykonywania zbyt wielu zadań w za krótkim 
czasie, co w konsekwencji powoduje przeciążenie organi-
zmu ze wszystkimi jego reakcjami somatycznymi. Osoby te 
w warunkach chronicznego stresu nie radzą sobie z powsta-
łym napięciem, co może prowadzić do powstania chorób. 
Jego przeciwstawieństwem jest typ B, do którego zaliczane 
są osoby potrafiące się zrelaksować, niemuszące prowadzić 
ustawicznej walki, nieprzejawiające tendencji do rywaliza-
cji, działające wolniej i spokojniej.

Reagowanie na stres jest zależne także od odporności psy-
chicznej jednostki. Osoby bardziej odporne kontrolują wyda-
rzenia życia i mogą na nie wpływać. Są także zazwyczaj głęboko 
zaangażowane w pracę, a zachodzące zmiany spostrzegają, jako 
ekscytujące i ciekawe. Dużo bardziej podatne na stres są osoby 
o  słabej i  niezdecydowanej osobowości, dla których każda 
zmiana może stanowić źródło problemów. W ocenie odpor-
ności na stres bierze się także pod uwagę cechy osobowości, 
a wśród nich samoocenę. W środowisku pracy opiera się ona 
na ocenie przydatności i wartości w stosunku do miejsca zajmo-
wanego w pracy. W przypadku wysokiej samooceny pojawia się 
świadomość bycia odpowiednim człowiekiem na odpowiednim 
miejscu, w związku z tym stres nie stanowi zazwyczaj problemu. 

W przypadku osobowości generującej niezadowolenie z życia 
i pracy, a także koncentrującej się na negatywnych aspektach życia 
występuje wyższy poziom odczuwanego stresu.

Jak widać indywidualne cechy osobowości determinujące 
postrzeganie środowiska i własnej osoby mają istotny wpływ 
na intensywność przeżywania stresu. Mogą one także bufo-
rować wpływ bodźca stresowego na wielkość przeżywanych 
napięć. Efekt zadziałania stresora na daną osobę zależy od cech 
osobowościowych osoby poddanej sytuacji stresowej, sposobu 
jego interpretacji oraz czasu trwania. 

Jednym z  rodzajów stresu, o  którym we współczesnym 
świecie coraz częściej się mówi jest stres zawodowy. Można 
określić, że jest on objawem niedostatecznego dopasowa-
nia się w środowisku pracy i zależy od stopnia, w jakim to 
środowisko dostarcza wartości zaspakajających potrzeby 
pracownika. Omawiane dopasowanie dotyczy uzdolnień 
i możliwości pracownika, które korespondują z wymaga-
niami i potrzebami pracy. 

Stres zawodowy jest zjawiskiem szkodliwym z  punktu 
widzenia powodzenia, zdrowia i samopoczucia pracowników, 
a także efektywności samej organizacji. Jego źródłem są bodźce 
fizyczne (np. hałas, oświetlenie, temperatura, aparatura) i psy-
chospołeczne (np. relacje społeczne, możliwość awansu, roz-
woju zawodowego, organizacji pracy). Wyróżnia się 5 grup 
czynników stresogennych: związanych z  samą pracą, rolą 
w organizacji, strukturą i klimatem organizacyjnym, stosun-
kami międzyludzkimi i rozwojem kariery zawodowej. Do naj-
częściej przytaczanych źródeł stresu zawodowego należy sama 
praca. Stres może się pojawić, gdy pracownik ma jej za mało 
lub za dużo, gdy musi działać pod presją czasu i sztywnych ter-
minów oraz gdy jest zmuszony podejmować zbyt wiele decyzji. 
Może być on także konsekwencją zmęczenia spowodowanego 
zbyt długą pracą, szczególnie nocną, obciążeniem fizycznym, 
koniecznością dostosowania się do wprowadzanych zmian do 
procesu pracy, a także rolą, jaką dana osoba pełni w pracy. 

Członkowie zakładu pracy wymagają od swojego pracow-
nika określonych zachowań (wymagania roli). On z kolei może 
nie dostrzegać swojej roli w oczekiwany sposób, gdyż jej postrze-
ganie nie koniecznie będzie trafne. Często ma miejsce sytuacja, 
w której pracownik odbiera równocześnie dwa lub więcej przeka-
zów roli, które wzajemnie się wykluczają lub są ze sobą sprzeczne. 
Występuje wówczas konflikt roli, a pracownik doświadcza frustra-
cji, która w konsekwencji prowadzi do niezadowolenia z pracy, 
coraz mniejszego angażowania się w nią oraz słabych wyników. 
Z rolą pełnioną w organizacji związana jest odpowiedzialność 
zarówno materialna jak i za współpracowników lub podwład-
nych, gdzie nadzorowanie pracy innych prowadzi do silnego 
stresu. Odpowiedzialność za drugiego człowieka czyni rolę 
bardziej rozbudowaną oraz czasochłonną, co powoduje, 
że wykonanie jej wiąże się z większą niepewnością. Innym 
ważnym stresorem związanym z rolą jest jej niejednoznacz-
ność, pojawiająca się wówczas, gdy zakres pracy oraz odpowie-
dzialność są słabo zdefiniowane i nieustrukturalizowane. Ma 
to miejsce wtedy, gdy pracownik nie wie, czego się od niego 
oczekuje i co powinien robić. Kwestia ta jest szczególnie istotna 
w przypadku młodych pracowników, których role nie są jesz-
cze jasne. Na niejednoznaczność roli składa się niejednoznacz-
ność metod pracy (niepewność doboru metod oraz procedur 
potrzebnych do dobrego wykonania zadań), niejasność kryte-
riów wykonywania zadań (niepewność dotycząca standardów 
oceny pracy), niejednoznaczność schematów (niepewność 
koordynacji zadań w czasie lub sekwencji ich wykonania).

Dużo bardziej podatne na stres są osoby o słabej i niezde-
cydowanej osobowości, dla których każda zmiana może 

stanowić źródło problemów.

Stres zawodowy jest zjawiskiem szkodliwym z punktu 
widzenia powodzenia, zdrowia i samopoczucia pracowni-
ków, a także efektywności samej organizacji. Jego źródłem 

są bodźce fizyczne (np. hałas, oświetlenie, temperatura, 
aparatura) i psychospołeczne (np. relacje społeczne, możli-

wość awansu, rozwoju zawodowego, organizacji pracy).
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 Istotnym źródłem stresu w pracy jest charakter stosunków 
pracownika z pozostałymi współpracownikami, które są najważ-
niejszym warunkiem zdrowia jednostki i dobrego funkcjonowa-
nia organizacji. Ważne, a zarazem mocno stresujące mogą być 
relacje z bezpośrednimi przełożonymi. Jeśli przełożony nie dba 
o swoich pracowników i nie okazuje im zrozumienia powstaje 
niepotrzebne napięcie. Bardzo stresująca jest krytyka, faworyzo-
wanie wybranych osób oraz nadużywanie swojego stanowiska. 
Troskliwa postawa przełożonego może zmniejszyć poczucie naci-
sku ze strony pracy. Z drugiej strony utrzymywanie wzajemnych 
stosunków z podwładnymi może stanowić dla kierownika stresor, 
gdyż musi się on nauczyć kierować przez partycypację.

Dla wielu ludzi istotne znaczenie ma ich rozwój zawodowy. 
Z nim związane są dwa istotne stresory – niepewność związana 
z zatrudnieniem oraz niezgodność statusu, a więc zbyt wolny lub 
za szybki awans, w tym frustracja z powodu osiągnięcia pułapu we 

własnej karierze zawodowej. Powodem frustracji może być także, 
związane z przynależnością do organizacji, zagrożeniem wolno-
ści osobistej pracownika i poczucia jego tożsamości. Problemem 
związanym z tą kwestią jest mały lub żaden udział w podejmo-
waniu decyzji, ograniczenie aktywności, polityka etatowa, brak 
skutecznej konsultacji oraz zły przepływ informacji.

Stresory związane z pracą mogą powstać na tle funkcjono-
wania jednostki w organizacji i poza nią. Konflikt może powstać 
wtedy, gdy pracownik spostrzega sprzeczność między swoimi 
interesami i wartościami, a tymi wymaganymi przez pracodawcę. 
Także problemy osobiste mają znaczny wpływ na pracę i osią-
gane wyniki. Praca ceniona ponad wszystko, coraz dłuższy jej 
czas trwania i wyższe wymagania pracodawców powodują prze-
noszenie jej do domu, co skutkuje narastającymi problemami 
i napięciem w rodzinie.

alther Kausch urodził się 17 lipca 1867 roku w Królewcu. Po 
przeniesieniu się wraz z rodziną do Strasburga w roku 1885 

rozpoczął studia medyczna na uniwersytecie Kaisera-Wilhelma, 
gdzie 8 lipca 1890 roku otrzymał dyplom lekarza. Od 1890 do 1892 
pracował w klinice psychiatryczno-neurologicznej u Friedricha 
Jolly’ego i Karla Fürstnera, a następnie od 1892 do 1896 w kli-
nice Bernharda Naunyna. W 1986 obronił rozprawę habilita-
cyjną z medycyny wewnętrznej na Uniwersytecie w Strasburgu, 
która dotyczyła cukrzycy u ptaków. Kausch będąc jeszcze stu-
dentem poznał w Królewcu Jana Mikulicza-Radeckiego, który 
w roku 1896 postanowił ściągnąć go do Wrocławia i zatrudnić 
w Klinice Chirurgicznej Śląskiego Uniwersytetu im. Fridricha 
Wilhelma. Pracował w niej do 1906 roku. W grudniu 1902 otrzy-
mał tytuł profesora, a 2 stycznia 1903 ożenił się z córką profesora 
Mikulicza-Radeckiego, Marią Mikulicz. Po jego śmierci Kausch 
objął w 1905 roku wrocławską klinikę. W tym samym roku został 
również mianowany dyrektorem Szpitala Miejskiego Augusty-
Viktorii w Berlinie-Schönebergu i pozostał na tym stanowisku do 
śmierci. W sierpniu 1909 roku Kausch przeprowadził w Berlinie 
częściową pankreatoduodenektomię, przez co uważany jest za 
jednego z twórców chirurgii trzustki. Jako pierwsi zabieg ten opi-
sali niezależnie od siebie Alessandro Codivilla z Bolonii w 1898, 
Walther Kausch w 1912, a następnie Allen Oldfather Whipple 

z Nowego Yorku w latach 30. Obecnie zabieg ten nazywamy ope-
racją Whhiple’a lub Kauscha-Whipple’a. Podczas I wojny światowej 
przez półtora roku Kausch służył w armii jako lekarz oddziałowy, 
a po tym jak został ranny przeniesiono go do rezerwy. 

W 1910 roku zmarł z powodu ostrego zapalenia wyrostka 
robaczkowego jego najstarszy syn, Wolfgang. Kausch sam prze-
prowadził zakończoną niepowodzeniem operację. Miał on jesz-
cze ośmioro dzieci, jedno z nich zmarło zaraz po urodzeniu. 
Natomiast trójka: Ewa ur. 1906, Dietrich ur. 1911 oraz Klaus 
ur. 1918 również zostali lekarzami.  

W marcu 1928 Kausch poważnie zachorował i  rozpoznał 
u siebie zapalenie pęcherzyka żółciowego. Jego lekarz Wedekind 
nie zgodził się z rozpoznaniem, prawidłowo diagnozując zapale-
nie wyrostka robaczkowego. P0 przeprowadzonej appendectomii 
przez dr Sultana w stosunkowo dobrym stanie został wypisany 
w 12 dobie do domu. Niestety zmarł 24 marca 1928 w Berlinie 
z powodu powikłań. Doszło do zatorowości płucnej spowodo-
wanej zakrzepicą żyły głównej dolnej. Podobnie jak swój teść 
zmarł z powodu choroby chirurgicznej, którą sam na co dzień 
leczył. Został pochowany obok Mikulicza w rodzinnym grobowcu 
w Świebodzicach, w którym spoczywa też jego syn Wolfgang 
(1903-1910) i żona Maria (1883-1944).

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

Wybitni chirurdzy
Walther Carl Eduard Kausch (1867-1928)

W
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rocedury medyczne świadczone przez placówki medyczne, 
są procedurami które wymagają od osób które je wykonują 

posiadania odpowiedniej zawodowej wiedzy i  umiejętności. 
Możemy je podzielić na procedury o charakterze diagnostycz-
no-zachowawczym i  zabiegowym. W  jednostkach o  profilu 
zabiegowym narażenie pracowników medycznych na ekspozycję 
zawodową jest wyższe z racji stosowanych wyrobów medycznych 
i charakteru wykonywanych czynności. Blok operacyjny to miej-
sce newralgiczne, gdzie narażenie pracownika medycznego na 

ekspozycję zawodową jest najbardziej prawdopodobne. Podczas 
wykonywania pracy zawodowej, zajęć praktycznych czy nauki 
zawodu istnieje ryzyko narażenia pracowników czy studentów na 
kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym. Jest to tzw. ekspo-
zycja zawodowa. Ekspozycja zawodowa to ekspozycja na materiał 
potencjalnie zakaźny, do której doszło w związku z wykonywaną 

pracą: uszkodzenia skóry – zakłucia, skaleczenia, zachlapania 
błon śluzowych, zachlapania  uszkodzonej skóry (pęknięcia, 
otarcia, zmiany zapalne) lub skóry nieuszkodzonej, ugryzienia. 
Najbardziej niebezpiecznym materiałem potencjalnie zakaźnym 
jest krew ludzka, która w niewielkiej ilości może przyczynić się do 
narażenia zdrowia pracownika medycznego. Szacunkowe ryzyko 

zakażenia na HBV 6-30% - 0,0004 ml krwi ; na HCV 2,7-10%; 
HIV 0,3-0,4% - 0,1ml krwi. Każdego pacjenta należy traktować 
jako potencjalne źródło zakażenia i postępować zgodnie z obo-
wiązującymi zasadami i standardami.  W placówkach medycz-
nych do najbardziej narażonych  na ekspozycje grup zawodowych 
zaliczamy lekarzy, pielęgniarki, położne, ratowników medycz-
nych, pracowników: stacji dializ, laboratorium, prosektorium oraz 
osoby sprzątające. Kwestie ekspozycji zawodowej ustawodawca 
reguluje w aktach prawnych:
 ▪ Ustawa o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń, chorób zakaź-

nych u ludzi (Dz. U. z dnia 5 grudnia 2008r. Nr 234 poz 1570).
 ▪ Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w spra-

wie prowadzenia badań lekarskich pracowników z zakresu pro-
filaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń 
lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie 
Pracy (Dz. U. z dnia 30 maja 1996 r. Nr 69 poz 322 z późn. zm).

 ▪ Rozporządzenie Ministra Zdrowia w  sprawie szkodliwych 
czynników biologicznych dla zdrowia w  środowisku pracy 
oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych 
na te czynniki (Dz.U. z dnia 22 kwietnia 2005r Nr 81 poz 716 
z  późń. zm) Rozporządzenie Ministra Zdrowia w  sprawie 
obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. z 18 sierpnia 
2011r. nr 182 poz 1086).

 ▪ Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu stanowisk 
pracy oraz szczepień ochronnych wskazanych do wykonania 
pracownikom podejmujących pracę lub zatrudnienie na tych 
stanowiskach (Dz. U. z dnia 28 listopada 2005r. nr 205 poz 2113).

 ▪ Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu czynni-
ków chorobotwórczych oraz stanów chorobowych spowo-
dowanych tymi czynnikami, którymi zakażenie wyklucza 
wykonywanie niektórych prac, przy wykonywaniu których 
istnienie możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby 
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2006r. nr 132 poz 928).

Przeprowadzane procedury na salach operacyjnych  
stanowią ogromne zagrożenie ekspozycyjne dla 
zespołu przeprowadzającego  zabieg operacyjny.

Jednym z podstawowych elementów profilaktyki jest 
stosowanie rękawiczek jednorazowych przy wykony-

waniu każdej pojedynczej czynności.

Prewencja ekspozycji zawodowej na bloku operacyjnym
mgr DOROTA KUDZIA-KARWOWSKA 
Kierownik centralnej Sterylizatorni SPSK-M ŚUM w Katowicach, 
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Sterylizacji Medycznej, doktorantka Wydziału Nauki o Zdrowiu ŚUM

P
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 ▪ Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu prac przy 
wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakaże-
nia na inne osoby (Dz. U. z dnia 10 lipca 2006r. nr 133 poz 939).

 ▪ Rozporządzenie Ministra Zdrowia w  sprawie szczegółowego 
postępowania z odpadami medycznymi (Dz U. z dnia 30 lipca 
2010r. nr 139 poz 940).

 ▪ Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie chorób zawodo-
wych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2009r. nr 105 poz 869).

Ustawodawca dostrzega problem eskpozycji zawodowej 
w placówkach świadczących procedury medyczne i nie bagate-
lizuje go, co znajduje odzwierciedlenie w w/w aktach prawnych.

Prawdopodobieństwo zakażenia wirusem HBV przez pra-
cowników zawodów medycznych jest 10-cio krotnie większe niż 
przeciętnie, dlatego wprowadzono szczepienia przeciwko HBV. 
Kolejnym krokiem w  prewencji zakażeń to Dyrektywa Rady 
Unii Europejskiej 32/2010/UE z dnia 10 maja 2010r uznaje, że 
codzienna praca personelu medycznego naraża go na ryzyko cięż-
kich zakażeń. Nadrzędnym celem w/w dyrektywy jest ochrona 
pracowników narażonych na ekspozycje, poprzez zapewnienie 
możliwie najbezpieczniejszego środowiska pracy oraz zapobie-
ganie zranieniom pracowników wskutek stosowania ostrych 
narzędzi w procedurach medycznych. W oparciu o Dyrektywę 
Rady UE 2010/32/UE powstało rozporządzenie Ministra Zdrowia 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac 
związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami uży-
wanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. (Dz. U. z dnia 
6 czerwca 2013r poz 696).  

Blok operacyjny to specyficzne środowisko pracy zespołów 
medycznych. Stanowi niezbędną, integralną część zabiegowych 
placówek medycznych. Przeprowadzane procedury na salach 
operacyjnych  stanowią ogromne zagrożenie ekspozycyjne dla 
zespołu przeprowadzającego  zabieg operacyjny. Wszystkie pro-
cedury wykonywane na bloku operacyjnym wiążą się z przerwa-
niem ciągłości tkanek. Dlatego ryzyko zakażenia pracownika 
medycznego niewspółmiernie wzrasta w stosunku do procedur 
wykonywanych na oddziale czy w poradni. Jednym z podstawo-
wych elementów profilaktyki jest stosowanie rękawiczek jedno-
razowych przy wykonywaniu każdej pojedynczej czynności. Nie 
należy zapominać o konieczności dezynfekcji rąk przed założe-
niem rękawic i po ich ściągnięciu.  Badania dowodzą , że stosowa-
nie ich zmniejsza ilość krwi, która dostaje się do miejsca zakłutego 
igłą iniekcyjną aż o 46-63%.  Przy wyborze rękawic należy kie-
rować się obowiązującymi normami i wymogami określonymi 
dla środków ochrony indywidualnej. W niektórych procedurach 
zabiegowych operator w celu skuteczniejszego zabezpieczenia 
zakłada podwójne rękawice.  Jest to pierwszy krok w  ochronie 
samego siebie. Odzież ochronna typu fartuchy barierowe, osłona 
na włosy, twarz, okulary ochronne, maska to niektóre z  ele-
mentów chroniących personel medyczny przed  zagrożeniem 
wynikającym z kontaktu z potencjalnie zakaźnym materiałem.  
Profilaktyka przedekspozycyjna stanowi bardzo ważny element 
zmniejszania ilości ekspozycji zawodowych. 

W myśl rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie bez-
pieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych 
z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy 
udzielaniu świadczeń zdrowotnych. (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2013r 
poz 696) pracodawca ma obowiązek wyeliminowania przypad-
ków zbędnego stosowania ostrych narzędzi na rzecz rozwiązań 
ostrych narzędzi z zastosowanym zabezpieczeniem czyli tzw. bez-
piecznych sprzętów. O ile jest to łatwe do zrealizowania w oddzia-
łach szpitalnych poprzez wdrożenie do użytku bezpiecznych 
kaniul, igieł, strzykawek, portów bezigłowych, nakłuwaczy itp., 

to na bloku operacyjnym takich alternatywnych rozwiązań  jest  
niewiele, żeby nie powiedzieć wcale.  Instrumentarium chirur-
giczne wykonane w większości ze stali chirurgicznej nie posiada  
zamienników w sprzęcie jednorazowym, Który można po zabiegu 
bezpiecznie usunąć i poddać zutylizowaniu.  Jedynym dostępnym 
w chwili obecnej rozwiązaniem dostępnym na rynku medycz-
nym są jednorazowe bezpieczne skalpele.  Skalpele dostępne są 
w  wielu wariantach rozmiarów , kształtów ostrza  oraz uchwytów. 
Wyposażone w osłonę na ostrze zapewniają ochronę przed przy-
padkowym zranieniem personelu. Zastosowana przez wytwórcę 
blokada osłony umożliwia bezpieczne transportowanie, podawa-
nie oraz po aktywowaniu dodatkowego zabezpieczenia wyrzu-
canie narzędzia. Producenci w/w sprzętu przystosowali go dla 
osób prawo i leworęcznych, a wyprofilowane uchwyty zapew-
niają operatorowi dobrą chwytność w czasie  wykonywania cięcia.  
W ofercie wśród  bezpiecznych skalpeli znajdują się  skalpele 
wyważone, które zachowują się w dłoni chirurga jak standardowy 
skalpel. Zgodnie ze zaleceniem Ministerstwa Zdrowia zawartym 
w rozporządzeniu  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranie-
nie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych. (Dz. U. z dnia 6 czerwca 2013r poz. 696), wska-
zane jest zastąpienie tradycyjnych skalpeli skalpelami bezpiecz-
nymi. Jest to jedyne rozwiązanie z zastosowaniem bezpiecznego 
sprzętu na chwilę obecną, możliwe do zastosowania na blokach 
operacyjnych. Pozostały stosowany na bloku operacyjnym ostry 
sprzęt  nie ma alternatywnych bezpiecznych odpowiedników na 
rynku medycznym. W działaniach profilaktycznych na bloku ope-
racyjnym , kiedy istnieje konieczność użycia ostrych sprzętów 
medycznych można  skorzystać z rozwiązania jakim jest  mata 
antypoślizgowa sterylna. Można ją umieścić w polu sterylnym, 
która zapobiega upadkowi narzędzi poza jałowe pole i eliminuje 
konieczność ich odkładania/podawania na stolik  Mayo. Mniej  
manipulacji narzędziami w sposób znaczący  wpływa na mini-
malizowanie ryzyka ekspozycji zawodowej. Podobnym rozwią-
zaniem mającym zabezpieczyć personel w trakcie przekazywania 
ostrych narzędzi   pomiędzy członkami zespołu operacyjnego, 
jest zastosowanie tacek do podawania w/w sprzętu. Każde roz-
wiązanie minimalizujące ryzyko zranienia nie zwalnia  personelu 
od  przestrzegania procedur BHP, zachowania środków ostroż-
ności czy stosowania ochron indywidualnych. Ze względu, że 
do wielu ekspozycji zawodowych dochodzi w wyniku nieuwagi 
osób poszkodowanych , należy zwrócić szczególną uwagę  na 
organizację miejsca pracy. Nie tylko na  pole operacyjne i sto-
sowany ostry sprzęt, ale również na powierzchnie podłogi. Jeśli 
na podłodze  położone są kable z aparatury medycznej należy 
je w sposób odpowiedni zabezpieczyć, żeby personel przypad-
kowo się o nie potknął i nie wywrócił. Można zastosować do ich 
unieruchomienia i zabezpieczenia w miejscu osłony na przewody 
z możliwością przyklejenia do podłoża. Podczas zabiegów opera-
cyjnych może dojść do wycieku płynów ustrojowych poza pole 
operacyjne na podłogę. Istnieje wówczas  ryzyko poślizgnięcia 
się  personelu, dlatego też należy zwracać uwagę na tego typu 
zagrożenia mogące wystąpić w czasie trwania zabiegu. Dostępne 
na rynku maty absorbcyjne z powodzeniem zastępują ręczniki, 
a ich zewnętrzna warstwa odporna na działanie płynów zapewnia 
suchość podłogi pod matą.  Dbając o  odpowiednie warunki pracy 
i zachowując ostrożność pracownicy medyczni poprzez zachowa-
nia profilaktyczne zminimalizować ryzyko ekspozycji zawodowej 
nawet w czasie tak inwazyjnych procedur jak  zabiegi z przerwa-
niem ciągłości tkanek przeprowadzane na bloku operacyjnym.
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Ze względu na miejsce występowania można podzielić je na: 
 ▪ zakażenia powierzchowne – skóra i tkanki podskórne;
 ▪ zakażenia głębokie – powięź i mięśnie;
 ▪ zakażenia narządu lub jam ciała w bezpośrednim kontakcie      

z miejscem operowanym.
 
CZYNNIKI RYZYKA
Jest wiele czynników mogących wpływać na występowanie 
ZMO[4]. Czynniki te można podzielić na trzy grupy:
1) zależne od pacjenta;
2) zależne od działań okołooperacyjnych;
3) zależne od mikroorganizmów powodujących ZMO.
Do czynników zależnych od pacjenta należą takie czynniki jak: 
wiek, choroby nowotworowe, stan odżywienia, choroby współ-
istniejące, palenie tytoniu, aktywne zakażenie, nosicielstwo 
drobnoustrojów na skórze, nieprawidłowe nawyki higieniczne 
chorego [6]. Czynniki te można podzielić na czynniki modyfi-
kowalne jak i niemodyfikowalne. 

Czynnikami niemodyfikowalnymi są między innymi: wiek 
pacjenta oraz choroby współistniejące. Najbardziej podatnymi 
grupami pacjentów są niemowlęta i osoby starsze (powyżej 65 

roku życia). Kolejną grupa pacjentów narażonych na większe 
ryzyko wystąpienia ZMO są osoby chore na cukrzyce. Jest to 
związane z faktem wpływu tej choroby na naczynia krwionośne, 
układ immunologiczny oraz indukcję stanów zapalnych, a tym 
samym na utrudnienie procesów gojenia. 

Do czynników modyfikowalnych należą między innymi: stan 
odżywienia pacjenta oraz palenie papierosów. Do zmniejszenie 
ryzyka występowania ZMO może przyczynić się odpowiednie 
odżywienie pacjenta – niedożywienie powoduje spowolnienie 
syntezy białek biorących udział w obronie immunologicznej na-
tomiast nadwaga powoduje 2,3-4,2 razy większe prawdopodo-
bieństwo wystąpienia ZMO. 

Palenie tytoniu może powodować 6-krotne większe szanse 
rozwoju zakażenia rany pooperacyjnej w porównaniu z osoba-
mi nie palącymi [5]. Patogeneza wpływu palenia papierosów na 
ZMO wynika prawdopodobnie z wpływu na układ immunolo-
giczny, krwionośny i na procesy gojenia. Nikotyna zawarta w pa-
pierosach wpływa na zahamowanie wzrostu komórek biorących 
udział w  procesie tworzenia blizny pooperacyjnej. Ponadto 
zwiększa się krzepliwość krwi, zmniejsza jej przepływ oraz następu-
je gorsze utlenowanie – w wyniku działania tlenku węgla (CO).

licencjat pielęgniarstwa MARCIN DOSKOCZ
pracownik Bloku Operacyjnegow Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Wrocławiu

Zakażenie miejsca operowanego

Zakażenie miejsca operowanego (ZMO) jest komplikacją możliwą do uniknięcia [4].  
Mimo to stanowi najczęstszą liczbę powikłań pooperacyjnych. ZMO jest rodzajem 
zakażenia szpitalnego, które pojawia się w czasie 30 dni od operacji oraz do roku 
w przypadku użycia materiałów sztucznych, protez itp.
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PROFILAKTYKA
Profilaktyka zakażeń szpitalnych obejmuje trzy fazy:
 ▪ fazę przedoperacyjną;
 ▪ fazę śródoperacyjną;
 ▪ fazę pooperacyjną.

Faza przedoperacyjna obejmuje między innymi przygoto-
wanie pacjenta oraz miejsca operowanego do zabiegu opera-
cyjnego [2]. W fazie tej powinna nastąpić kąpiel pacjenta, która 
ma na celu ograniczenie występowania flory bakteryjnej, a tym 
samym zmniejszyć ryzyko wystąpienia ZMO w wyniku zaka-
żenia pacjenta jego własna florą bakteryjną. W fazie tej, w razie 
konieczności, należy ostrzyć (nie golić), miejsce operowane. 
Profilaktyka przedoperacyjna zakażeń miejsca operowanego 
nie obejmuje tylko i wyłącznie pacjentów, ale również personel 
medyczny. Najważniejszym elementem profilaktyki ZMO jest 
odpowiednie przygotowanie rąk każdego z członków perso-
nelu. Ręce należy dezynfekować przed i po każdym kontakcie 
z pacjentem oraz przed i po wykonaniu jakiejkolwiek proce-
dury przy pacjencie. Przed zabiegami operacyjnymi członkowie 
personelu powinni zdjąć biżuterię oraz zmyć lakier z paznokci. 

W  czasie okołooperacyjnej opieki na pacjentem należy 
również pamiętać o odpowiedniej profilaktyce antybiotykowej. 
Powinna ona być stosowana w zabiegach czystych-skażonych 
oraz w zabiegach czystych związanych z wszczepieniem protezy 
naczyniowej, zastawki serca, protezy stawowej lub jeśli doszło 
do kontaktu z płynem mózgowo-rdzeniowym (Hryniewicz W. 
i współ. 2011). W zabiegach brudnych i skażonych powinno 
mieć zastosowanie leczenie antybiotykami nie zaś profilak-
tyka. Nie należy również stosować profilaktyki antybiotykowej 
w sytuacji, gdy pacjent jest leczony antybiotykami. Stężenie bak-
teriobójcze powinno być zapewnione w czasie całego zabiegu 
operacyjnego. Zatem antybiotyk powinien być podany w odpo-
wiednim czasie. Dla cefalosporyn krótkodziałających antybiotyk 
powinien być podany w czasie od 0-30 minut przed nacięciem 
skóry. Jeśli podana jest wankomycyna lub fluorochinolony 
antybiotyk powinien być podany od 60 do 120 minut przed 
nacięciem skóry. W przypadku metronidazolu wlew antybio-
tyku powinien zakończyć się 60 minut przed nacięciem skóry. 
Należy również podkreślić, że w czasie zabiegów wymagają-
cych wykorzystania opaski uciskowej antybiotyk (cefazolina, 
cefamandol, cefuroksym) powinien być podany od 5-10 minut 
przed zaciśnięciem opaski. Dawkowanie antybiotyków w pro-
filaktyce okołooperacyjnej jest zależne od antybiotyku i masy 
pacjenta. W przypadku Cefazoliny podaje się 1 gram u pacjen-
tów poniżej 80 kg m.c. i 2 gramy u pacjentów powyżej 80 kg m.c. 
Następną dawkę śródoperacyjną podaje się po upływie 4 godzin. 
W przypadku cefuroksymu dawka wynosi 1,5 g a powtarza się 
ją po upływie 3-4 godzin. Klindamycynę podaje się w dawce 
600-900 mg, powtarzając po upływie 3-6 godzin. W przypadku 
wankomycyny podaje się 1 g powtarzając ją po upływie 6-12 
godzin. Dawka przedoperacyjna metronidazolu wynosi 15 mg/
kg i powinna być podawana 30-60 minut tak, aby wlew leku 
został zakończony 1 godzinę przed zabiegiem. Podanie poopera-
cyjne metronidazolu wynosi 7,5 mg/kg i powinna zostać podana 
6-12 godzin od dawki przedoperacyjnej. 

Kolejna fazą profilaktyki zakażenia miejsca operowanego jest 
faza śródoperacyjna. Obejmuje ona odpowiednie przygotowanie 
pacjenta, personelu oraz narzędzi. Przez odpowiednie przygo-
towanie personelu należy rozumieć dokładne mycie rąk, które 
ma na celu zabicie wszelkiej flory bakteryjnej obecnej na rękach 
zespołu operacyjnego. Należy również stosować odpowiedniej 
klasy rękawiczki. W przypadku gdy istnieje duże ryzyko prze-

dziurawienie rękawiczek, a tym samym zanieczyszczenie rany 
tzw. sokiem rękawiczkowym, ale również personelu niebezpiecz-
nymi mikroorgnizmami pochodzącymi z krwi pacjenta, należy 
stosować podwójne lub grubsze rękawiczki. Należy również 
zadbać o odpowiedni materiał barierowy, który będzie chronił 
zarówno pacjenta przez mikrorganizmami mogącymi zakazić 
pole operacyjne, jak i personel przed kontaktem z potencjalnie 
zakażoną krwią. Przed nacięciem skóry pacjenta powinna ona 
zostać zdezynfekowana odpowiednimi środkami zawierającymi 
alkohol lub chlorheksydynę. W czasie zabiegu pacjent powinien 
być odpowiednio nawodniony, natleniony oraz ogrzany.

Ostatnia faza profilaktyki występowania ZMO to odpo-
wiednia opieka nad raną operacyjną. Najważniejszą czynnością 
w czasie pielęgnacji rany operacyjnej jest zmiana opatrunków. 
Wykonanie tej procedury należy przeprowadzić bezdotykowo. 
Ranę należy przemywać solą fizjologiczną lub innymi specjali-
stycznymi środkami – jeśli rana jest brudna, zakażona. Zmiany 
opatrunków należy przeprowadzać 2-3 razy dziennie, jeśli rana 
jest czysta, lub 1-2 razy dziennie, jeśli rana jest zainfekowana 
lub brudna [3]. 
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8. Zakażenie miejsca operowanego (ZMO) jest komplikacją możliwą do 
uniknięcia [4]. Mimo to stanowi najczęstszą liczbę powikłań poopera-
cyjnych. ZMO jest rodzajem zakażenia szpitalnego, które pojawia się 
w czasie 30 dni od operacji oraz do roku w przypadku użycia materia-
łów sztucznych, protez itp. Ze względu na miejsce występowania można 
podzielić je na:  
– zakażenia powierzchowne – skóra i tkanki podskórne; 
– zakażenia głębokie – powięź i mięśnie; 
– zakażenia narządu lub jam ciała w bezpośrednim kontakcie  
z miejscem operowanym.
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Szanowne Koleżanki i Koledzy,
Od 2006 roku w dniu 15 lutego obchodzimy Europejski 

Dzień Pielęgniarek Operacyjnych. Jest on doskonałą okazją do 
promowania naszej specjalności oraz zaprezentowania jej innym 
pracownikom ochrony zdrowia i ogółowi społeczeństwa.

W tym dniu możemy opowiedzieć o tym, jak dbamy o bez-
pieczeństwo naszych pacjentów podczas ich pobytu na bloku 
operacyjnym. Młodzież może się przekonać, że używanie wyso-
kospecjalistycznych technologii nie zwalnia nas od bycia czło-
wiekiem i zaangażowania w zapewnienie pacjentom poczucia 
bezpieczeństwa i dbania o ich dobrostan.

Tegoroczne hasło brzmi: ,,razem: zespół operacyjny i bezpie-
czeństwo pacjenta”. W sali operacyjnej pracujemy jako zespół, 
a  nie pojedyncze osoby. W  zespole operacyjnym mamy 
wspólne cele. Praca zespołowa to coś więcej niż wspólna 
praca, to wydobywanie z każdego z nas najlepszych cech żeby 
zwiększyć bezpieczeństwo operowanego pacjenta.

Zespół operacyjny i bezpieczeństwo pacjenta są ze sobą 
nierozerwalnie związane.

W tym roku, zachęcam Was wszystkich, którzy pracują jako 
pielęgniarki operacyjne, gdziekolwiek jesteście, abyście nawią-
zali kontakt ze swoimi krajowymi stowarzyszeniami, byli kre-
atywnymi i pokazywali jak wspaniała jest nasza profesja. Poza 
tym nie wahajcie się promować pielęgniarstwa operacyjnego 
korzystając ze środków, jakie macie do dyspozycji

Czekamy z  niecierpliwością abyście opowiedzieli w  jaki 
sposób świętowaliście ten dzień w swoich krajach.

Drogie Koleżanki i Koledzy, jesteście wspaniali i dzięki Wam 
nasze święto będzie wspaniałym dniem. 

Z poważaniem
May Karam

Prezes EORNA

Europejski Dzień Pielęgniarek Operacyjnych
MAY KARAM
Prezes Europejskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Operacyjnych

ycie rąk jest najłatwiejszym i najskuteczniejszym sposo-
bem ba pozbycie się drobnoustrojów z rąk i zapobiega  

ich przenoszeniu. 
Zachęcamy do dbania o higienę rąk, to właśnie przez dłonie 
najłatwiej przenoszone są rotawirusy i norowirusy.
Higieniczne mycie rąk zalecane jest:
 ▪ przed i po kontakcie z pacjentem,
 ▪ przed kontaktem z inwazyjnym sprzętem, niezależnie od sto-

sowania rękawiczek,
 ▪ po kontakcie z płynami ustrojowymi, wydzielinami, błoną 

śluzową, uszkodzoną skórą lub opatrunkiem,
 ▪ w czasie zmiany obszaru opieki nad pacjentem z brudnego 

na czysty,
 ▪ po kontakcie z powierzchnią i sprzętem zlokalizowanymi  

w pobliżu pacjenta,
 ▪ po zdjęciu rękawic,
 ▪ przed przygotowywaniem leków lub żywności.

Pamiętaj! Mycie rąk powinno trwać minimum 20 sekund, 
zwykłe mycie rąk to podstawowa broń w walce z zakażeniami.

15 października  
Światowym Dniem 
Mycia Rąk

M
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SYSTEM PODWÓJNEGO
ZAKŁADANIA RĘKAWIC

INSTRUKCJA ZAKŁADANIA RĘKAWIC

JAK ODPOWIEDNIO DOBRAĆ RĘKAWICE?

System podwójnego zakładania rękawic powstał, 
aby możliwie najefektywniej redukować poziom narażenia 
operatorów na kontakt z potencjalnymi patogenami 
krwiopochodnymi / płynami ustrojowymi pacjenta.

Wyniki badań wskazują iż system podwójnych rękawic 
w sposób znaczący (o około 70%) obniża współczynnik 
perforacji wewnętrznej rękawic w porównaniu do rękawic 
zakładanych pojedynczo.

(pacjenci obciążeni HIV, HCV, HBV, prątki 
gruźlicy, chirurgia onkologiczna 

– kontakt z cytostatykami)

do zabiegów 
wysokiego 

ryzyka zakażeń

rozległe / długie
zabiegi chirurgiczne 

w traumatologii /
ortopedii /
chirurgii

klatki piersiowej

dobór
odpowiedniego
zabezpieczenia

do etapu
procedury

praca 
na oddziałach

 zakaźnych

przygotowanie
dawek leków

cytostatycznych / 
pracownie

cytostatyczne

niedo-
świadczony 

zespół 
operacyjny

REKOMENDACJE DO STOSOWANIA

W systemie podwójnego zakładania rękawic dobór rozmiarów uzależniony jest od indywidualnych 

potrzeb i upodobań użytkowych, aktualnie stosowane są trzy różne rodzaje doboru rękawic przez 

zespoły operacyjne (na przykładzie rozmiaru 7.5)

Wariant 1 - rozmiar 7.5 + 7.5 – obie pary rękawic (wierzchnia i spodnia) w tym samym rozmiarze

Wariant 2 - rozmiar 7.5 + 8.0 – rękawice zewnętrzne o pół rozmiaru większe od wewnętrznych

Wariant 3 - rozmiar 7.5 + 7.0 – rękawice zewnętrzne o pół rozmiaru mniejsze niż rękawice wewnętrzne

Rozpakuj opakowanie rękawic sterylnych w przeznaczonym do tego miejscu.
Ubrany w fartuch chirurgiczny, maskę i czepek, rozłóż kopertę.

Pobierz prawą dłonią lewą rękawicę wewnętrzną w miejscu
złożenia rękawicy (wewnętrzna część).

Palce ubranej prawej dłoni wsuń pod zawinięty mankiet prawej 
rękawicy zewnętrznej. Lewą dłonią rozwiń i naciągnij prawy mankiet na fartuch.  

Gotowe!

 
Następnie wsuń lewą dłoń do rękawicy wewnętrznej i naciągnij rękawice

prawą dłonią. Z prawą dłonią postępuj tak samo.
Palce ubranej lewej dłoni wsuń pod zawinięty mankiet lewej rękawicy zewnętrznej.

Prawą dłonią rozwiń i naciągnij lewy mankiet na fartuch.
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