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Bardzo się cieszę z naszego ponownego spotkania!
Zmieniliśmy formę naszego pisma, zmieniliśmy tytuł, ale tak naprawdę wszystko
zostaje tak jak było - będziemy rozmawiali o pacjencie i jego rodzinie, o pielęgniarce w procesie opieki nad chorym. Będziemy współpracowali ze wszystkimi, których udział w terapii onkologicznej jest niezbędny, ważny, czasem niedoceniany.
Pismo „Pielęgniarstwo Onkologiczne w Praktyce” jest oficjalnym organem Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych. Jest to dla nas powód ogromnej
radości i dumy, szczególnie, że PSPO obchodzi w tym roku XX–lecie swojej oficjalnej działalności.
Gratulacje i serdeczności dla Współtwórczyni i Prezes PSPO od 16 lat, pani
Barbary Jobdy! Gratulacje dla wszystkich Członków PSPO!
W nowej koncepcji kwartalnika wprowadzamy stałe działy. W najobszerniejszym –
„W praktyce” będą publikowane artykuły z naszej praktyki zawodowej, codziennego
doświadczenia pracy z pacjentem onkologicznym i jego rodziną oraz raporty z badań naukowych. W pierwszym numerze zamieszczamy Rekomendacje Polskiej Grupy Specjalistów ds. Profilaktyki i Leczenia Powikłań Jamy Ustnej, artykuły o problemach pacjentów związanych ze sferą intymną oraz kompetencjach pielęgniarki
w opiece nad pacjentem, leczonym konkretnym lekiem przeciwnowotworowym.
Zaprosiliśmy do prowadzenia stałych działów uznanych specjalistów – dr n. hum.
Ewa Wojtyna przedstawia „Drugą stronę recepty”, a dr n. med. Anna Szczypta będzie prowadziła rubrykę „Zakażenia szpitalne w pigułce". W dziale „Napisali dla
nas” przeczytamy o różnych propozycjach, rozwiązaniach, dedykowanych opiece
nad pacjentem.
Dzięki staraniom naszego Wydawcy, Pielęgniarstwo Onkologiczne w Praktyce będzie przekazywane bezpłatnie Członkom Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek
Onkologicznych. Dziękujemy!
Zapraszamy Wszystkich do współtworzenia naszego czasopisma. Zachęcamy do
przesyłania artykułów, ale także do zgłaszania problemów, które należałoby poruszyć na naszych stronach.
Wszystkim Czytelnikom składamy życzenia noworoczne
– NAJLEPSZEGO NOWEGO ROKU!
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to nasza pasja i profesja
P ielęgnowanie
Pielęgniarstwo onkologiczne to nasza
specjalność

Barbara Jobda
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych

PSPO - XX lat działalności dla rozwoju pielęgniarstwa onkologicznego

K

iedy ponad 20 lat temu znalazłam się
w gronie założycieli Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, nawet nie myślałam o tym, że będzie mi dane mieć
wpływ na działalność tej organizacji, a nawet jej
przewodniczyć.
Pełniłam wówczas funkcję przewodniczącej
sekcji pielęgniarek onkologicznych, która od 1990
roku działała przy Polskim Towarzystwie Onkologicznym. Sekcja skupiała pielęgniarki z Centrum
Onkologii w Warszawie i Krakowie, miała charakter naukowy, a głównymi celami jej działania były
rozpowszechnianie wśród pielęgniarek zdobyczy
w dziedzinie onkologii, dążenie do podnoszenia
kwalifikacji, a docelowo możliwość uzyskania
specjalizacji z pielęgniarstwa onkologicznego.
Na przełomie lat 1994 i 1995 opracowałyśmy
program szkolenia specjalizacyjnego, który uzyskał pozytywną opinię PTO w osobach Profesorów Andrzeja Kułakowskiego, Marka Nowackiego,
Cezarego Ramlau oraz Prezesa PTO prof. Andrzeja Hliniaka. To zacne grono zobowiązało się poprzeć naszą inicjatywę w Ministerstwie Zdrowia
i Opieki Społecznej. Po złożeniu programu i odbyciu kilku spotkań w MZiOS oraz Centrum Edukacji
Medycznej otrzymałyśmy informację, że w świetle
obowiązujących przepisów powołanie specjalizacji z pielęgniarstwa onkologicznego nie jest możliwe. Wówczas stało się jasne, że potrzebne są nam
działania lobbingowe, które doprowadzą do zmiany uregulowań prawnych, tak aby nowe rozporządzenie MZiOS o kształceniu podyplomowym pielęgniarek dawało taką możliwość. Zrozumiałyśmy
również, że do osiągnięcia tego celu niezbędne
jest szerokie poparcie ze strony pielęgniarek on-
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kologicznych, podjęłyśmy więc decyzję o przekształceniu sekcji w samodzielne stowarzyszenie.
Można powiedzieć, że los nam sprzyjał, wkrótce
bowiem na Międzynarodowej konferencji „Opieka
na Chorym Onkologicznym” spotkałyśmy dr Małgorzatę Krasuską z AM w Lublinie, która jak się
okazało, również myślała o specjalizacji dla pielęgniarek onkologicznych.
Wobec tego jeszcze podczas konferencji, 15
października 1995 roku w Kazimierzu Dolnym
podpisałyśmy akt założycielski nowej organizacji
pielęgniarek onkologicznych.
Kilka miesięcy trwały prace nad przygotowaniem statutu i innych niezbędnych dokumentów,
ostatecznie w kwietniu 1996 r. KRS dokonał rejestracji ogólnopolskiego stowarzyszenia naukowego pod nazwą Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych.
Nowemu Stowarzyszeniu siedziby użyczyła
NRPiP, pierwszym prezesem była Małgorzata Krasuska z AM w Lublinie, wiceprezesami zostały Janina Binkowska i Anna Koper, skarbnikiem Barbara Butkowska, a sekretarzem Barbara Jobda.
Przyjęłyśmy następujące założenia:
• Misją PSPO będzie współpraca na rzecz rozwoju, doskonalenia i promocji praktyki pielęgniarskiej poprzez edukację, badania naukowe
oraz wzmocnienie roli pielęgniarek w redukowaniu skutków raka w Polsce.
• Nasza Wizja to rzeczywistość, w której każda
osoba dotknięta rakiem w Polsce będzie mogła korzystać z pomocy dobrze wykształconej,
kompetentnej pielęgniarki, odgrywającej kluczową rolę w zapewnieniu wsparcia, promocji
zdrowia i poprawy stanu klinicznego chorego.

Za główne cele i kierunki działania PSPO uznaliśmy:
•w
 yznaczanie celów, kierunków oraz zasad
kształcenia i doskonalenia podyplomowego, stałą edukację profesjonalną, (ówczesnym
priorytetem była możliwość uzyskania tytułu
specjalisty w pielęgniarstwie onkologicznym),
• rozwój zawodowy (standardy i procedury),
• inicjowanie i podejmowanie działań zmierzających do opracowania i stałego doskonalenia
przepisów prawnych regulujących działalność
pielęgniarek onkologicznych,
• wzmocnienie rangi zawodu (przez określenie kompetencji w zależności od poziomu wykształcenia i posiadanych umiejętności oraz
postulat powołania nadzoru specjalistycznego,
czyli konsultanta krajowego i wojewódzkich).
Jednym z ważnych celów była także integracja
osób zajmujących się zagadnieniami pielęgniarstwa onkologicznego, budowanie koalicji, partnerstwa i wspieranie aktywności liderów w tej
dziedzinie.
Po dokonaniu rejestracji rozpoczęłyśmy intensywną promocję stowarzyszenia w ośrodkach
i oddziałach onkologii na terenie całego kraju,
w efekcie czego w ciągu dwóch lat powstało 12
oddziałów terenowych, a liczba członków zbliżyła się do 500.

W dniach 17-18 X 1997 r. w Warszawie odbył
się I Zjazd PSPO, a I Ogólnopolska Konferencja
PSPO odbyła się 21-24 X 1998 r. w Świnoujściu.
Cały czas prowadziliśmy intensywne prace nad
projektami nowych regulacji w zakresie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i równolegle nad
nowym programem kursu kwalifikacyjnego i specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego. W końcu nasze działania przyniosły efekt
– dnia 17 XII 1998 r. ukazało się rozporządzenie
Ministra Zdrowia dające pielęgniarkom możliwość
kształcenia w formie specjalizacji i kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego. Byliśmy autorami pierwszych programów
tych szkoleń, a dziś przedstawiciele PSPO uczestniczą w komisjach kwalifikacyjnych oraz w egzaminach specjalizacyjnych.
W 2000 r. został powołany nadzór specjalistyczny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego w osobach konsultanta krajowego i wojewódzkich. Stowarzyszenie miało w tym swój
udział, zgłaszając kandydatury na pierwszych
powoływanych konsultantów.
Mamy także możliwość i wyrażamy swoją opinię na temat projektów aktów prawnych tworzonych przez Ministerstwo Zdrowia; w sumie zaopiniowaliśmy 387 takich projektów.
Jesteśmy razem z Wami już dwadzieścia lat,
wspólnie obserwowaliśmy, jak zmieniała się onkologia i pielęgniarstwo onkologiczne. Widzieliśmy, jak te zmiany wpływały na pracę pielęgniarek, jakie rodziły wyzwania. Naszą odpowiedzią
była i jest ścisła współpraca i wspieranie każdej
i każdego z Was.
Tak było wówczas, gdy chemioterapia stawała
się coraz bardziej powszechna, a większość pielęgniarek nie była przygotowana do wypełniania
nowych zadań związanych z jej stosowaniem.
W latach 2001–2007 odbyło się 10 konferencji
szkoleniowych z zajęciami warsztatowymi, dotyczących chemioterapii dożylnej, metod przygotowania i podawania cytostatyków, sposobów
zmniejszania narażenia zawodowego oraz opieki
nad pacjentem poddanym chemioterapii, w których uczestniczyło ponad 800 pielęgniarek.
Także wtedy, gdy pojawiło się w onkologii leczenie
celowane, kiedy to PSPO we współpracy z EONS
przygotowało projekty edukacyjne TITAN i TARGET.
Zorganizowane przez nas szkolenia TITAN ukończyły 472 osoby, a TARGET – 212. Problematykę tę
kontynuujemy w projekcie „Klub Pielęgniarek Hema-
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tologicznych”, w którym uczestniczyło już 240 pielęgniarek z oddziałów hematoonkologii.
Dziś, kiedy immunoterapia pojawiła się w leczeniu
nowotworów, kierujemy do pielęgniarek opiekujących
się pacjentami leczonymi tą metodą projekt edukacyjny „Ambasador Immunoterapii”.
Określając priorytety działania, zawsze staramy
się odpowiadać na sygnały płynące ze środowiska. Taką właśnie odpowiedzią są przygotowane przez PSPO rekomendacje dotyczące obsługi
i pielęgnacji portów naczyniowych wraz z programem kursu doskonalącego w tym zakresie oraz
zapobiegania i postępowania w przypadku wynaczynienia leku cytotoksycznego.
Jednym z naszych dążeń jest zapewnienie pacjentom ciągłości opieki; w tym celu współpracujemy z pielęgniarkami rodzinnymi POZ. W ramach tej współpracy w kilku województwach
odbyłyśmy cykl szkoleń „Minimum onkologiczne
dla pielęgniarek POZ”. Uczestniczyło w nim około 400 pielęgniarek rodzinnych. Te działania będziemy kontynuować i rozwijać.
W czasie minionych 20 lat zorganizowaliśmy
wiele różnych szkoleń, warsztatów praktycznych
oraz konferencji szkoleniowo-naukowych przy
współudziale znakomitych wykładowców, najczęściej autorytetów onkologii, psychoonkologii
czy rehabilitacji, w których uczestniczyło ponad
4500 osób.
Organizowane przez PSPO ogólnopolskie konferencje naukowo-szkoleniowe przyciągają z roku na rok coraz więcej uczestników, którzy mają
możliwość poznania najnowszych osiągnięć onkologii polskiej i światowej, a także zaprezentowania własnego dorobku i wymiany doświadczeń
zawodowych. Służą temu również konferencje organizowane przez oddziały terenowe PSPO oraz
liczne konferencje i kongresy, do udziału w których stowarzyszenie jest zapraszane. Pozwolę
sobie wspomnieć tylko największy kongres onkologiczny w Polsce, tj. Kongres Onkologii Polskiej, w którym nasze stowarzyszenie czynnie
uczestniczy od 2012 r., przygotowując sesje dotyczące opieki onkologicznej.
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych jest członkiem European Oncology Nursing Society oraz International Society of Nurses
in Cancer Care, a także Rady Polskich Towarzystw Onkologicznych.
Dziś, po 20 latach działalności PSPO jest organizacją znaną i uznaną, dlatego współorga-
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nizuje i obejmuje patronatem wiele programów
mających na celu zapobieganie nowotworom
i poprawę jakości opieki nad chorymi onkologicznie. Wymienię tylko niektóre z nich: „Wygrajmy
z bólem”, „Stoma life - odkryj stomię”, „W trosce o Pacjenta”, „Koloraki”, „Żywienie medyczne - Twoje posiłki w walce z chorobą”, „Razem –
Poradnik pacjenta Onkologicznego”, „Archipelag
Onkologia”. Od wielu lat współpracujemy także
z organizacjami pacjentów, takimi jak np. Amazonki, Różowa Konwalia czy Jestem przy Tobie.
Nadrzędnym celem na najbliższe lata będzie
dla nas dalsza praca na rzecz rozwoju naszej
profesji.
Będziemy razem z wami szukać odpowiedzi na
pytanie, jakie musimy wprowadzić działania, aby
wzmocnić pozycję pielęgniarki, także w systemie
ochrony zdrowia, a więc też rozwój standardów
mających na celu poprawę jakości opieki.
Dużo dziś mówimy o kompetencjach. Uważam, że w pielęgniarstwie kompetencje to wykorzystanie przez pielęgniarkę wiedzy, umiejętności, doświadczenia, predyspozycji i wartości do
realizacji obowiązków zawodowych związanych
z zajmowanym stanowiskiem. Dużo, ale to przecież nie wszystko. Kompetentna pielęgniarka to
także osoba zainteresowana stałym rozwojem
zawodowym i osobistym, świadczeniem wysokiej jakości opieki pielęgniarskiej nad powierzonym jej pacjentem i w tym nadal będziemy Was
wspierać. Ale oczekujemy od Was aktywności
i włączenia się w nasze działania.
Za nami dwie dekady działalności, w imieniu
własnym, obecnych, a także przyszłych członków Zarządu PSPO chciałabym zapewnić, że
robimy wszystko, aby Stowarzyszenie jak najlepiej służyło rozwojowi naszej specjalności, a także wspierało każdą z nas - pielęgniarek onkologicznych, realizującą się w tej trudnej i zarazem
fascynującej dziedzinie, jaką jest pielęgniarstwo
onkologiczne.
Nasz jubileusz jest dla mnie również okazją, aby
podziękować wszystkim, którzy służyli Stowarzyszeniu w latach poprzednich i którzy są z nami obecnie – dzięki Wam to, co wydawać by się
mogło niemożliwe, staje się możliwe. Dziękując
za Wasze wsparcie oraz zaangażowanie, pragnę
z okazji naszego Jubileuszu życzyć Wam i sobie wiele pomyślności, cierpliwości i żeby pielęgniarstwo onkologiczne i pielęgnowanie nigdy
nie przestało być naszą pasją.

w profilaktyce i leczeniu
P ostępowania
powikłań w jamie ustnej po leczeniu
onkologicznym

Niniejsze zalecenia stanowią uzgodnioną opinię zespołu ekspertów z dziedziny
radioterapii onkologicznej, onkologii klinicznej, medycyny paliatywnej, hematologii,
onkologii i hematologii dziecięcej, periodontologii, chirurgii szczękowej, protetyki
stomatologicznej, żywienia klinicznego oraz medycyny jamy ustnej, którzy wchodzą
w skład Polskiej Grupy Specjalistów ds. Profilaktyki i Leczenia Powikłań w Jamie
Ustnej. Poniżej znajduje się lista jej członków:
Dorota Kiprian, Aleksandra Kapała, Jerzy Skoczylas, Jan Gawełko, Beata Petkowicz,
Stanisław Starościak, Piotr Boguradzki, Anna Grzegorczyk-Jaźwińska, Dariusz Rolski,
Robert Nieborak, Danuta Perek, Paweł Zawadzki, Tomasz Dzierżanowski,
Anna Waśko-Grabowska, Dariusz Nieborski, Anika Bojczuk,
Aleksandra Ciałkowska-Rysz, Grzegorz Charliński
Powstały one na podstawie wyników opublikowanych randomizowanych badań
klinicznych, istniejących na świecie zaleceń postępowania oraz doświadczeń własnych.

POWIKŁANIA W JAMIE USTNEJ
ZWIĄZANE Z LECZENIEM
ONKOLOGICZNYM
I Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
po chemioterapii i napromienianiu
na obszar głowy i szyi oraz
po przeszczepieniu macierzystych
komórek krwiotwórczych
Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, podobnie jak
całego przewodu pokarmowego jest jednym z najczęściej występujących skutków ubocznych leczenia przeciwnowotworowego.
Pojawia się ono zarówno po napromienianiu, jak
i leczeniu systemowym, czyli chemioterapii
i przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych lub leczeniu ukierunkowanym molekularnie. Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej związane z radioterapią dotyczy jedynie tego obszaru, który ze względów
topograficznych znajduje się w objętości napromienianej, natomiast zapalenie błony śluzowej po chemioterapii dotyczy jej w całym przewodzie pokarmowym.

1. Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej
Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej jest definiowane jako jej uszkodzenie pod wpływem napromieniania tego rejonu z powodu nowotworów głowy
i szyi, chemioterapii oraz powikłań po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych. Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej wiąże się z nasilonymi dolegliwościami bólowymi, które w wielu
przypadkach uniemożliwiają odpowiednie odżywianie oraz podaż płynów i leków. Ze względu na
swoje nasilenie stan zapalny błony śluzowej jamy
ustnej, któremu bardzo często towarzyszy zakażenie grzybicze, bakteryjne i wirusowe, niejednokrotnie jest przyczyną koniecznych przerw w leczeniu
oraz negatywnie wpływa na jakość życia chorych.
Zapalenie błony śluzowej jest zgłaszane jako najbardziej dokuczliwe powikłanie leczenia przeciwnowotworowego przez 38% chorych leczonych napromienianiem z powodu nowotworów głowy i szyi
oraz 42% pacjentów, którzy byli poddani chemioterapii, w szczególności w wysokich dawkach przed
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przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych.
2. Kserostomia
Kserostomia, czyli suchość błon śluzowych jamy
ustnej i gardła, jest powikłaniem związanym z dysfunkcją ślinianek, wywołaną napromienianiem narządów głowy i szyi, napromienianiem całego ciała
(total body irradiation – TBI) lub leczeniem systemowym cytostatykami.
3. Dolegliwości bólowe
Dolegliwości bólowe jamy ustnej towarzyszą zarówno chorym napromienianym z powodu nowotworów głowy i szyi, jak i tym, którzy poddani są
chemioterapii i powikłaniom po przeszczepieniu
macierzystych komórek krwiotwórczych. Natężenie bólu zależy od stopnia uszkodzenia struktur jamy ustnej.
4. Zaburzenia smaku
Zaburzenia smaku związane są ze stanem zapalnym kubków smakowych i dotyczą chorych leczonych zarówno napromienianiem, jak i chemioterapią. Są one bardziej nasilone u pacjentów
poddanych radioterapii z objęciem rejonu jamy ustnej i ustępują w czasie 4–6 miesięcy po zakończonym leczeniu.
Wszystkie powyższe objawy prowadzą do problemów z połykaniem pokarmów stałych, płynnych
i leków. Bardzo często konieczne jest z tego powodu założenie sondy dożołądkowej lub gastrostomii
odżywczej i żywienie paraenteralne.
5. Problemy z układem stomatognatycznym:
•c
 horoba próchnicowa,
• ubytki twardych tkanek zęba niepróchnicowego
pochodzenia,
• z apalenie dziąseł i przyzębia,
• z apalenie kości żuchwy i szczęki,
•
zaburzenia funkcji stawów skroniowo-żuchwowych i układu mięśniowo-więzadłowego,
• radionekroza,
• martwica kości po bisfosfonianach i denosumabie,
• objawy ostrej i przewlekłej choroby przeszczep
przeciwko gospodarzowi (acute graft vs host disease – aGvHD, chronic graft vs host disease –
cGvHD).

II. Profilaktyka przed leczeniem
Wszyscy chorzy, którzy zostali zakwalifikowani do
napromieniania na rejon głowy i szyi lub chemoterapii i przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych, powinni zostać skierowani na konsultację stomatologiczną przed rozpoczęciem leczenia.
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1. 
Każdy chory powinien być poinformowany
o konieczności przestrzegania zasad higieny
jamy ustnej:
• szczotkowanie zębów 3 razy dziennie szczoteczką bardzo miękką z włosia nylonowego,
•
płukanie jamy ustnej fizjologicznym roztworem
soli (0,9% NaCl) lub sody oczyszczonej – jedna
łyżeczka na ½ szklanki przegotowanej wody,
•
ograniczenie używania ruchomych uzupełnień
protetycznych oraz czasowe usunięcie stałych
aparatów ortodontycznych,
• używanie nici dentystycznych;
2. Całkowity zakaz palenia papierosów;
3. Zakaz picia alkoholu podczas leczenia;
4. Zalecenia dietetyczne:
• unikanie pokarmów i napojów zawierających cukry proste,
• unikanie pokarmów pikantnych, kwaśnych, gorących,
• unikanie napojów gazowanych,
• wykluczenie z diety owoców i soków owocowych
w czasie leczenia,
• unikanie pokarmów twardych;
5. U każdego chorego należy wykonać ocenę stanu
odżywienia i rozważenie wskazań do założenia
gastrostomii odżywczej.
Przygotowanie stomatologiczne chorego przed
napromienianiem głowy i szyi
1. Ocena stanu jamy ustnej z pantomogramem;
2. Sanacja jamy ustnej:
• leczenie zachowawcze, w tym leczenie endodontyczne,
• leczenie periodontologiczne, w tym skaling (usunięcie złogów nazębnych),
• usuwanie zębów stanowiących potencialne źródło infekcji – zalecane zaopatrzenie chirurgiczne
rany po ekstrakcji,
• ocena obecnych uzupełnień protetycznych,
• usunięcie stałych aparatów ortodontycznych.
Przygotowanie stomatologiczne chorego
przed przeszczepieniem macierzystych
komórek krwiotwórczych
1. Ocena stanu jamy ustnej z pantomogramem
2. Sanacja jamy ustnej:
• leczenie zachowawcze,
• leczenie periodontologiczne, w tym skaling (usunięcie złogów nazębnych),
• usuwanie zębów stanowiących potencialne źródło infekcji – wszystkie zęby leczone endodon-

tycznie i zęby wyrzynające się – zalecane zaopatrzenie chirurgiczne rany po ekstrakcji,
• ocena obecnych uzupełnień protetycznych,
• usunięcie stałych aparatów ortodontycznych.
Przygotowanie stomatologiczne
przed leczeniem systemowym
1. Ocena stanu jamy ustnej z pantomogramem
2. Sanacja jamy ustnej:
• leczenie zachowawcze, w tym leczenie endodontyczne,
• leczenie periodontologiczne, w tym skaling (usunięcie złogów nazębnych),
• usuwanie zębów stanowiących potencialne źródło infekcji – zalecane zaopatrzenie chirurgiczne
rany po ekstrakcji,
• ocena obecnych uzupełnień protetycznych,
• usunięcie stałych aparatów ortodontycznych.
Przygotowanie stomatologiczne
przed leczeniem chirurgicznym
• u chorych zakwalifikowanych do zabiegów w rejonie zatoki szczękowej i wyrostka zębodołowego
szczęki wraz z podniebieniem twardym – konieczna konsultacja w celu przygotowania protezy natychmiastowej,
• u chorych zakwalifikowanych do zabiegów chirurgicznych – konieczne leczenie zachowawcze
w celu zachowania zębów przydatnych do dalszego leczenia protetycznego.

III. Postępowanie w trakcie leczenia
Chorzy w trakcie chemioterapii – profilaktyka
1. Zachowanie higieny jamy ustnej – szczotkowanie
zębów miękkimi szczoteczkami
i użycie nici dentystycznych.
2. Płukanie jamy ustnej roztworem 0,9% NaCl lub
sody oczyszczonej 5 razy dziennie.
3. Przesycony roztwór jonów wapniowych i fosforanowych (Caphosol®) – płukanie jamy ustnej 4–6
razy dziennie.
4. U pacjentów z neutropenią po przeszczepieniu
macierzystych komórek krwiotwórczych Flukonazol – 400 mg/dzień.
5. U chorych z grupy wysokiego ryzyka (np. ostre
białaczki) – Flukonazol 200 mg/dzień.
6. Krioterapia – skruszone kostki lodu podane 30
min przed podaniem bolusu 5-Fu. Zalecane
jest stosowanie doustne kostek lodu u chorych
otrzymujących bolus z 5-Fluorouracylu na 30
min przed podaniem cytostatyku w celu zmniej-
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szenia ryzyka wystąpienia zapalenia błony śluzowej jamy ustnej. Stosowanie doustnej krioterapii
zalecane jest również u chorych otrzymujących
wysokodawkową chemioterapię i napromienianie całego ciała przed planowanym przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych
7. Palifermina i.v. rekombinowany czynnik wzrostu
keratocytów. Zalecany u chorych otrzymujących
chemioterapię wysokodawkową i napromienianie całego ciała przed autologicznym przeszczepieniem macierzystych komórek krwiotwórczych.
8. Probiotyki w leczeniu systemowym guzów litych.
Chorzy w trakcie chemioterapii – leczenie
1. Leczenie przeciwgrzybiczne w zależności od stosowanej uprzednio profilaktyki i według ewentualnego wyniku posiewu.
2. Nystatyna – zawiesina – 5 razy dziennie.
3. Leczenie przeciwwirusowe – acyklovir p.o. lub
i.v. w zależności od sytuacji klinicznej.
4. Przesycony roztwór jonów wapniowych i fosforanowych (Caphosol®) – płukanie jamy ustnej 6
–10 razy dziennie.
5. Leczenie dolegliwości bólowych.
Najważniejszy jest dokładny wywiad z chorym
i określenie charakteru bólu i niespecyficznych dolegliwości w jamie ustnej (pieczenie, kłucie, ból).
Postępowanie przeciwbólowe jest jednym z najistotniejszych elementów leczenia zapalenia błony
śluzowej jamy ustnej.
Istotne jest też leczenie miejscowo znieczulające
i łagodzące*.
Leczenie systemowe zgodnie z aktualnymi wytycznymi leczenia bólu u chorych z nowotworem
(ESMO, EAPC). Doboru leku oraz ustalenia dawki
dokonuje się w zależności od natężenia bólu, według trójstopniowej drabiny analgetycznej WHO:
• W bólu o natężeniu łagodnym (I szczebel drabiny
analgetycznej) stosuje się analgetyki nieopioidowe – niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ)
lub paracetamol.
• W bólu o natężeniu umiarkowanym (II szczebel drabiny analgetycznej) zaleca się słabe opioidy (tramadol, dihydrokodeina, kodeina) w monoterapii lub
w połączeniu z lekami nieopioidowymi. Alternatywnie zaleca się niskie dawki silnych opioidów. Należy unikać maksymalnych dawek słabych opioidów.
• W bólu silnym i bardzo silnym należy zastosować
silny opioid. Lekami z wyboru są morfina, oksykodon lub hydromorfon, podawane drogą doustną.
Możliwe jest także zastosowanie metadonu. Alter-

natywnie można zastosować przezskórne preparaty buprenorfiny lub fentanylu, przy czym w bólu
związanym z uszkodzeniem błony śluzowej oraz
w bólu neuropatycznym dowody kliniczne oraz
praktyka wskazują na ograniczoną skuteczność
fentanylu. O ile to możliwe, należy zastosować lek
w formie o przedłużonym uwalnianiu, podawany
w jednakowych odstępach czasu. Należy w każdym przypadku przepisać także lek krótko działający w celu leczenia zaostrzeń bólu.
U chorych z zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej oraz z zaburzeniami połykania podawanie form
doustnych może być utrudnione, a nawet przeciwwskazane. Należy wówczas rozważyć zastosowanie preparatów inną drogą, w formie łatwej do przyjęcia (roztwory wodne morfiny i oksykodonu, syrop
– metadon) lub drogą z pominięciem podania doustnego (iniekcje podskórne, systemy transdermalne), uwzględniając preferencje chorego.
Dawki należy ustalać indywidualnie, rozpoczynając od niskich i powoli zwiększając do uzyskania
efektywnej analgezji.
Równocześnie z zastosowaniem leku opioidowego należy rozpocząć profilaktykę przeciwzaparciową.
W przypadku bólu z komponentem neuropatycznym na każdym szczeblu drabiny analgetycznej

należy rozważyć lek adiuwantowy – przeciwdrgawkowy (pregabalina, gabapentyna, karbamazepina).
Gdy ból neuropatyczny jest wynikiem ucisku guza
na struktury nerwowe, a uszkodzenie nerwu jest
odwracalne, skuteczne jest zastosowanie steroidów (deksametazon, metyloprednizon, prednizon).
Należy zwrócić uwagę, żeby leczenie przeciwbólowe nie spowodowało nadmiernej senności, a przez
to zaniechania czynności pielęgnacyjno-higienicznych jamy ustnej i prawidłowego odżywiania.
1. Substytuty śliny łagodzące suchość błon śluzowych.
2. Probiotyki w trakcie chemioterapii w guzach litych.
3. Laseroterapia – laser o niskiej mocy dawki (biostymulujący).
4. 
Dieta wysokobiałkowa i wysokoenergetyczna
z użyciem diety przemysłowej.
5. Odpowiednie nawodnienie (preferowane doustne).

Chorzy w trakcie radioterapii lub leczenia
skojarzonego z chemioterapią
– profilaktyka
1. Zachowanie higieny jamy ustnej:
• szczotkowanie zębów miękkimi szczoteczkami,
• użycie nici dentystycznych,

• czyszczenie wodą z mydłem i dokładne płukanie
ruchomych uzupełnień protetycznych po każdym
posiłku,
•
podczas przerwy nocnej ruchome uzupełnienia
protetyczne należy koniecznie przechowywać
w pojemniku perforowanym na sucho.
2. Płukanie jamy ustnej roztworem 0,9% NaCl lub
sody oczyszczonej 5 razy dziennie.
3. Benzydamina – do płukania jamy ustnej 4 razy
dziennie.
4. Przesycony roztwór jonów wapniowych i fosforanowych (Caphosol®), płukanie jamy ustnej 4-6
razy dziennie.
5. Preparaty złożone do płukania jamy ustnej*.
6. Leki rozrzedzające wydzielinę*.
7. Fluoryzacja – raz w tygodniu.
8. Konsultacja z dietetykiem.

Chorzy w trakcie radioterapii lub leczenia
skojarzonego z chemioterapią – leczenie
1. Infekcja grzybicza
• Fluconazole 200-400 mg/dzień,
•
Nystatyna 5 razy dziennie (pędzlowanie jamy
ustnej oraz nakrapianie na dośluzówkową powierzchnię ruchomych uzupełnień protetycznych,
również w przerwie nocnej).
2. Infekcja bakteryjna – empiryczna antybiotykoterapia lub według wyniku antybiogramu (np.: klindamycyna, amoksycylina/kw. klawulanowy).
3. Przesycony roztwór jonów wapniowych i fosforanowych (Caphosol®), płukanie jamy ustnej 6-10
razy dziennie.
4. Benzydynamina 4 razy dziennie
5. Infekcja wirusowa – do rozważenia np. acyklovir
p.o. lub i.v.
6. Leczenie dolegliwości bólowych.
Postępowanie przeciwbólowe jest jednym z najistotniejszych elementów leczenia zapalenia błony
śluzowej jamy ustnej. Najważniejsze jest leczenie
miejscowo znieczulające i łagodzące*.
Leczenie systemowe zgodnie z aktualnymi wytycznymi leczenia bólu u chorych z nowotworem
(ESMO, EAPC). Doboru leku oraz ustalenia dawki
dokonuje się w zależności od natężenia bólu, według trójstopniowej drabiny analgetycznej WHO:
• W bólu o natężeniu łagodnym (I szczebel drabiny analgetycznej) stosuje się analgetyki nieopioidowe – niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ)
lub paracetamol.
• W bólu o natężeniu umiarkowanym (II szczebel
drabiny analgetycznej) zaleca się słabe opioidy
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(tramadol, dihydrokodeina, kodeina) w monoterapii lub w połączeniu z lekami nieopioidowymi. Alternatywnie zaleca się niskie dawki silnych
opioidów. Należy unikać maksymalnych dawek
słabych opioidów.
• W bólu silnym i bardzo silnym należy zastosować
silny opioid. Lekami z wyboru są morfina, oksykodon lub hydromorfon, podawane drogą doustną.
Możliwe jest także zastosowanie metadonu. Alternatywnie można zastosować przezskórne preparaty buprenorfiny lub fentanylu, przy czym w bólu
związanym z uszkodzeniem błony śluzowej oraz
w bólu neuropatycznym dowody kliniczne oraz
praktyka wskazują na ograniczoną skuteczność
fentanylu. O ile to możliwe, należy zastosować lek
w formie o przedłużonym uwalnianiu, podawany
w jednakowych odstępach czasu. Należy w każdym przypadku przepisać także lek krótko działający w celu leczenia zaostrzeń bólu.
U chorych z zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej oraz z zaburzeniami połykania podawanie form
doustnych może być utrudnione, a nawet przeciwwskazane. Należy wówczas rozważyć zastosowanie preparatów drogą inną w formie łatwej do przyjęcia (roztwory wodne morfiny i oksykodonu, syrop
– metadon) lub drogą z pominięciem podania doustnego (iniekcje podskórne, systemy transdermalne), uwzględniając preferencje chorego.
Dawki należy ustalać indywidualnie, rozpoczynając od niskich i powoli zwiększając do uzyskania
efektywnej analgezji.
Równocześnie z zastosowaniem leku opioidowego należy rozpocząć profilaktykę przeciwzaparciową.
W przypadku bólu z komponentem neuropatycznym na każdym szczeblu drabiny analgetycznej
należy rozważyć lek adiuwantowy – przeciwdrgawkowy (pregabalina, gabapentyna, karbamazepina).
Gdy ból neuropatyczny jest wynikiem ucisku guza
na struktury nerwowe, a uszkodzenie nerwu jest
odwracalne, skuteczne jest zastosowanie steroidów (deksametazon, metyloprednizon, prednizon).
1. Substytuty śliny łagodzące suchość błon śluzowych.
2. Probiotyki w trakcie chemioterapii w guzach litych.
3. Laseroterapia – laser o niskiej mocy dawki (biostymulujący).
4. 
Dieta wysokobiałkowa i wysokoenergetyczna
z użyciem diety przemysłowej (dr Aleksandra Kapała).
5. Odpowiednie nawodnienie (preferowane doustne).

LECZENIE POPROMIENNEGO
ZAPALENIA BŁONY ŚLUZOWEJ
JAMY USTNEJ

ALNA
ORYGIN
A
DAMIN
Y
Z
N
E
B

DZIAŁANIE:
przeciwzapalne
przeciwbakteryjne
przeciwbólowe
miejscowo znieczulające

TANTUM VERDE® jest skutecznym lekiem
w leczeniu dolegliwości bólowych
oraz poprawia jakość życia związanego
z zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej.
Zastosowanie TANTUM VERDE®
na błonę śluzową jamy ustnej
w trakcie radioterapii powoduje
znaczne zmniejszenie odczynu
popromiennego.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj
się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

TV/MED2/04/2016

Tantum Verde, 1,5 mg/ml Benzydamini hydrochloridum roztwór do płukania jamy ustnej i gardła.Wskazania:
Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła tj.
w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, zapaleniu błon śluzowych po radioterapii, w stanach po zabiegach
operacyjnych w laryngologii i stomatologii, a także po intubacji. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość
na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podmiot odpowiedzialny:Aziende
Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia 70, 00181 Rzym, Włochy. OTC- produkty
lecznicze wydawane bez recepty.

Postępowanie po leczeniu (po wygojeniu
ostrego odczynu popromiennego)
1. 
Stosowanie substytutów śliny (najistotniejszy
czynnik zapobiegający zmianom w uzębieniu
i na błonie śluzowej jamy ustnej).
2. Wskazana konsultacja stomatologiczna po wygojeniu ostrego odczynu popromiennego:
• ocena stanu uzębienia,
• ocena stanu przyzębia,
• ocena stanu błony śluzowej jamy ustnej,
• motywacja i instruktaż higieny jamy ustnej – codzienne stosowanie miękkich i supermiękkich
szczotek do zębów i past do mycia zębów o wysokiej zawartości fluoru (np. Duraphat 5000),
szczotkowanie po każdym posiłku przez 3 min,
• planowanie i wykonanie ewentualnych zabiegów
w zakresie stomatologii zachowawczej, takich jak:
− fluoryzacja raz tygodniu (pomimo danych
świadczących o ograniczonej skuteczności),
− leczenie ubytków próchnicowych;
• zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej planowane 6 miesięcy po zakończonym leczeniu
w osłonie antybiotykowej min. dwa tygodnie, tj.
jeden tydzień przed i jeden tydzień po zabiegu
(chemio- i/lub radioterapia w rejonie głowy i szyi);
• u chorych leczonych systemowo (chemioterapia
lub leczenie celowane) zabiegi z zakresu chirurgii
stomatologicznej mogą być wykonywane w każdym momencie;
• u pacjentów po rekonstrukcjach po upływie min. 6
miesięcy do rozważenia konieczne korekty przeniesionych płatów i po upływie min. 12 miesięcy
do rozważenia leczenie implantoprotetyczne.
1. Leczenie protetyczne.
• U pacjentów po resekcjach szczęki i leczeniu protetycznym w trybie natychmiastowym konieczna
jest kontrola i korekcje w bezpośrednim okresie
pooperacyjnym, nawet przed rozpoczęciem leczenie onkologicznego.
• Pacjent z ubytkami pooperacyjnymi po usunięciu
nowotworu w rejonie głowy i szyi powinien być
skierowany na konsultacje i leczenie protetyczne.
Konieczna stała opieka stomatologiczna, co 3
miesiące do końca życia, pod kątem powikłań po
leczeniu lub drugich pierwotnych nowotworów.

− Alpha med
− mieszanka laryngologiczna
Rp.;
Vit A 20,0
Vit E 20,0
Menthol 0,01
Glicerini ad 400,0
Mf. Solutio
1 łyżka stołowa na ½ szklanki letniej
przegotowanej wody;
• Leki rozrzedzające wydzielinę
− acetylocysteina w dawce zwiększającej się do
600 mg/dzień,
− flegamina 2 razy dziennie 1 łyżka stołowa lub
tabletka do godz. 18.00,
− ambroxol 2 razy dziennie 1 łyżka stołowa lub t
abletka do godz. 18.00;
• Stosowanie leków miejscowo znieczulających
zwiesina z anestezyną – do pędzlowania jamy ustnej 4 razy dziennie
Rp.:
Anestesini 1,0
Nystatyni 500,0 j.m.
Vit. A liq qs
Vit. E liq qs
Gliceryni ad 30,0
Pędzlować jamę ustną 4 razy dziennie
− 0,5% roztwór wodny morfiny z częstością zależną od nasilenia bólu,
− zawiesina lub forma wodna paracetamolu: 2
tabletki paracetamolu rozpuszczone w 1 łyżce
wody, do pędzlowania lub płukania jamy ustnej,
− lignocaina 2% – żel; do smarowania powierzchnia dziąseł i języka;
• środki łagodzące:
− siemie lniane z kwiatem malwy – do płukania
i kąpieli jamy ustnej,
− mieszanka laryngologiczna do płukania jamy
ustnej,
− oleje (oliwa, olej liany) – do łagodzenia pieczenia błon śluzowych.
Najważniejsza w trakcie leczenia onkologicznego jest ścisła współpraca z lekarzem i świadomy,
czynny udział w procesie leczenia.

Komentarz kliniczny
Biorąc po uwagę różnorodnośc preparatów obecnych na rynku oraz własne doświadczenia, PGS
proponuje:
• Preparaty złożone do płukania jamy ustnej*
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intymna pacjentów z chorobą
S fera
nowotworową
mgr Katarzyna Klaudia Pyra
Oddział Onkologii Klinicznej Białostockiego Centrum Onkologii

Zdrowie seksualne jest aspektem często pomijanym w codziennej praktyce
pielęgniarskiej. Brak wiedzy lub trudności w mówieniu o seksie przyczyniają się do
unikania pytań o tę sferę życia. Problemom związanym z seksualnością pacjentów
onkologicznych poświęca się nieproporcjonalnie mniejszą uwagę niż innym
konsekwencjom leczenia przeciwnowotworowego. Zaburzenia sfery seksualnej
u chorych leczonych onkologicznie mają bezpośredni związek z wyborem metody
leczenia nowotworu i jej następstwami. Zarówno chemioterapia, radioterapia, jak
i leczenie chirurgiczne niosą za sobą negatywne konsekwencje, które zmieniają
obraz własnego ciała oraz psychikę pacjentów. Pielęgniarki onkologiczne
powinny posiadać wiedzę dotyczącą wpływu leczenia przeciwnowotworowego
na seksualność pacjentów oraz znać sposoby minimalizowania pojawiających
się problemów, aby pomóc pacjentom w odzyskaniu dobrostanu
biopsychospołecznego. Bardzo istotną rolę w odkryciu przez pacjenta swojej
seksualności na nowo odgrywa cały zespół terapeutyczny: lekarz, pielęgniarka,
psycholog, który stanowi dla pacjenta źródło wiedzy i wsparcia. Brak możliwości
szczerej, wspierającej i konstruktywnej rozmowy może prowadzić do pogłębienia
dolegliwości i całkowitego wycofania się z życia seksualnego. Konieczne jest
uwzględnienie aspektów zdrowia seksualnego w działaniach edukacyjnych
kierowanych do pacjentów onkologicznych oraz stworzenie arkusza do zbierania
wywiadu seksuologicznego, co przyczyni się do przełamania wstydu pielęgniarek
wobec problemów seksualnych pacjentów.

R

ozważania o wpływie choroby nowotworowej i stosowanego leczenia na seksualność
pacjentów nie są powszechnie podejmowane i często powodują zażenowanie pacjentów, ich
partnerów, jak również pracowników medycznych.
Brak wiedzy lub trudności w mówieniu o seksie
przyczyniają się do unikania pytań o tę sferę życia,
co skutkuje często całkowitym pominięciem aspektu zdrowia seksualnego, tak ważnego dla osiągnięcia dobrostanu biopsychospołecznego. Czym jest
zdrowie seksualne? Zgodnie z definicją Światowej
Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organiza-
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tion, WHO) to zespół biologicznych, emocjonalnych,
intelektualnych i społecznych aspektów życia seksualnego, ważnych dla pozytywnego rozwoju osobowości, komunikacji i miłości. Oznacza wolność od
przymusu i przemocy seksualnej, ochronę przed nią
oraz odpowiednie rozwiązywanie problemów związanych z życiem seksualnym [2, 1]. Zatem seksualność jest integralną częścią osobowości każdego
człowieka, a jej pełny rozwój zależy od zaspokojenia podstawowych ludzkich potrzeb, takich jak: pragnienie obcowania, intymności, ekspresji uczuć,
czułości i miłości [3].

Problemom związanym ze sferą intymną pacjentów onkologicznych poświęca się nieproporcjonalnie mniejszą uwagę niż innym konsekwencjom leczenia przeciwnowotworowego. Przyczyny tego
zjawiska można dopatrywać się w naszej kulturze,
gdzie kwestie seksualne wciąż stanowią temat tabu. Jednak to właśnie nasza grupa zawodowa, która cieszy się największym zaufaniem wśród pacjentów, powinna zatroszczyć się o tak ważny aspekt
życia, jaki stanowi seksualność naszych podopiecznych. Światowa Organizacja Zdrowia Seksualnego (ang. World Association for Sexual Health,
WAS) stworzyła w marcu 2014 r. Deklarację Praw
Seksualnych Człowieka, uznając prawa seksualne
za niezbędne do osiągnięcia najlepszego możliwego stanu zdrowia seksualnego. Jednym z praw zaproponowanych przez WAS było prawo do kompletnej i wyczerpującej edukacji seksualnej oraz
seksualnej opieki zdrowotnej, która powinna być
dostępna w celu zapobiegania i leczenia wszelkich
problemów, chorób i zaburzeń seksualnych [3]. Zatem pielęgniarki onkologiczne, jako profesjonalistki, powinny posiadać wiedzę dotyczącą wpływu
leczenia przeciwnowotworowego na seksualność
pacjentów oraz znać sposoby minimalizowania pojawiających się problemów seksualnych.

RODZAJE ZABURZEŃ SEKSUALNYCH
Do dysfunkcji seksualnych, według klasyfikacji
DSM-IV (ang. Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders) Amerykańskiego Towarzystwa
Psychiatrycznego (ang. American Psychiatric Association, APA) zaliczamy: zaburzenia lub brak pożądania seksualnego, zaburzenia podniecenia seksualnego, zaburzenia orgazmu oraz zaburzenia
seksualne związane z bólem [4]. Analiza piśmiennictwa pozwala wnioskować, że do najczęstszych dysfunkcji seksualnych u kobiet zaliczamy: zaburzenia
pożądania, podniecenia, orgazmu i dyspareunię [5].
Do najczęściej wymienianych trudności w życiu erotycznym Polek należą: zmniejszenie potrzeb seksualnych (30%) oraz rzadkie osiąganie orgazmu (21%)
[6]. Jedną z najczęstszych dysfunkcji seksualnych
stwierdzanych u mężczyzn są zaburzenia erekcji,
które stwierdzono u 5% mężczyzn w wieku 25-29
lat, u 4% mężczyzn w wieku 30-49 lat i u 11% mężczyzn w wieku 50-59 lat [7].

PRZYCZYNY ZABURZEŃ
Wyróżnia się następujące przyczyny zaburzeń
seksualnych: medyczne, psychologiczne i spo-

łeczne. Badania prowadzone nad seksualnością
Polaków w 2011 r. przez Izdebskiego [7] wykazały, że 56% Polaków (w wieku 15-59 lat) w swym
życiu napotkało przeszkody, które utrudniły im
odbycie stosunku. Najczęściej podawane powody to: zmęczenie, stres (26%), obawa przed niechcianą ciążą (25%), choroba, złe samopoczucie (13%). 9% respondentów obawiało się, że nie
sprawdzi się w seksie, a dla 8% ankietowanych
przeszkodą było przekonanie o małej atrakcyjności własnego ciała. Zaburzenia sfery seksualnej
u chorych leczonych onkologicznie mają bezpośredni związek z wyborem metody leczenia nowotworu i jego następstwami.

WPŁYW CHEMIOTERAPII
NA ZDROWIE SEKSUALNE
U pacjentów przyjmujących chemioterapię występuje przejściowy spadek pożądania związany
z objawami ubocznymi zastosowanego leczenia
(nudności, wymioty, biegunka, osłabienie). Pacjenci mogą czuć się nieatrakcyjni ze względu na
zmiany w wyglądzie - utrata owłosienia, obrzęki,
wkłucia centralne, porty naczyniowe. U niektórych
mężczyzn poddanych chemioterapii mogą wystąpić przejściowe zaburzenia erekcji i spadek libido, które zazwyczaj ustępują w ciągu dwóch tygodni od zakończenia leczenia, mają one związek
ze zmniejszeniem ilości wytwarzanego testosteronu [8, 9]. U pacjentek w trakcie chemioterapii
pojawiają się oznaki przedwczesnej menopauzy:
uderzenia gorąca, suchość, zwężenie pochwy, zaburzenia nastroju. Przebiegają one gwałtowniej
od naturalnej menopauzy. Ponadto u kobiet, które
przechodzą przedwczesną menopauzę, także poziom androgenów jest niski, co zmniejsza odczuwanie pożądania i przyjemności. Dodatkowa sterydoterapia czy antybiotykoterapia przyczyniają
się do zwiększonej podatności na infekcje grzybicze, wirusowe i bakteryjne błon śluzowych sromu i pochwy, co negatywnie wpływa na zbliżenia
intymne [10, 11]. Duży wpływ na życie seksualne
pacjentów onkologicznych wywierają stosowane
przez nich leki: przeciwbólowe (opiaty), przeciwdepresyjne, przeciwlękowe, podwyższające aktywność. Doniesienia z badań wykazują, że choć
poprawiają one samopoczucie fizyczne i psychiczne pacjentów, to jednocześnie odbierają popęd seksualny i możliwość przeżywania orgazmu
nawet na wiele lat od zakończenia podstawowego
leczenia przeciwnowotworowego [12].
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WPŁYW RADIOTERAPII
NA SEKSUALNOŚĆ PACJENTÓW
Napromienianie stosowane w leczeniu nowotworu gruczołu krokowego, pęcherza moczowego i jelita grubego może doprowadzić do zaburzeń erekcji,
które powstają w wyniku uszkodzeń tętnic, doprowadzających krew do ciał jamistych prącia. Podrażnienie gruczołu krokowego, cewki moczowej podczas
radioterapii może przyczynić się do odczuwania bólu podczas ejakulacji [8, 13]. Badania prowadzone na
grupie pacjentów leczonych z powodu raka gruczołu krokowego za pomocą radykalnej radioterapii skojarzonej z hormonoterapią wykazują wyraźny spadek
zainteresowania aktywnością seksualną w porównaniu z grupą kontrolną (mężczyźni niechorujący na nowotwór). Ponadto chorzy onkologiczni mają więcej
trudności z osiągnięciem i utrzymaniem erekcji oraz
odczuwają mniejsze zadowolenie z kontaktów seksualnych, 70% mężczyzn po radioterapii z powodu raka
gruczołu krokowego w ogóle nie współżyje [13].
U kobiet leczonych radioterapią z powodu raka
szyjki macicy najczęściej występują: brak lub zaburzenie nawilżania pochwy przed stosunkiem, krótka
nieelastyczna pochwa, zaburzenia wrażliwości warg
sromowych, dyspareunia, brak seksualnej satysfakcji [14, 15]. Uszkodzenia pochwy będące wynikiem
naświetlań sprawiają, że tkanka wyściełająca staje
się cienka i delikatna, mogą występować krwawienia kontaktowe. Zabliźnienie, które występuje zawsze
po naświetlaniu miednicy, może skrócić lub zwęzić
pochwę; można temu zapobiec, regularnie stosując rozszerzacze pochwowe. Używanie ich kilka razy
w tygodniu (ok. 3-4 razy po 15 minut) sprawia, że podrażnienie powstałe na skutek radioterapii goi się, nie
pozostawiając naciągniętej blizny [10, 14, 15]. Zmiany w wielkości i elastyczności pochwy lub w jej nawilżeniu przyczyniają się do wystąpienia bólu przed,
w trakcie lub po stosunku - dyspareunii. Można zminimalizować nieprzyjemne dolegliwości poprzez zastosowanie lubrykantów na bazie wody lub hormonoterapii. Jednak należy pamiętać, że hormonalna
terapia zastępcza jest wykluczona, jeśli nowotwór
jest wrażliwy na estrogeny.
Także przedłużona gra wstępna zapewnia lepsze nawilżenie błon śluzowych i ukrwienie narządów
płciowych. Ból może przyczyniać się do wystąpienia pochwicy – skurczu mięśni wokół wejścia do pochwy, który uniemożliwia wprowadzenie penisa [4].
U podłoża tej dolegliwości może leżeć uraz psychiczny, stres, lęk, niepokój towarzyszące kobiecie chorej
na nowotwór. Pomocne mogą okazać się ćwiczenia
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mięśni Kegla, które pomagają rozluźnić pochwę podczas stosunku i przyczyniają się do zwiększenia przyjemności płynącej z seksu.
Przy skróconej pochwie nie bez znaczenia jest dobór odpowiedniej pozycji seksualnej. Zalecana jest
pozycja boczna oraz taka, w której kobieta jest na górze - możliwość kontroli głębokości penetracji. Poleca
się również nawilżanie warg sromowych większych
i wewnętrznej części ud i zaciskanie ich podczas stosunku [10].

WPŁYW LECZENIA CHIRURGICZNEGO
NA SEKSUALNOŚĆ
Operacje chirurgiczne powodują trwałe okaleczenia,
zaburzając obraz własnego ciała i poczucie wartości, co nie pozostaje bez wpływu na relacje intymne.
U pacjentów poddanym zabiegom chirurgicznym pojawiają się obawy o utratę cech kobiecości, męskości i atrakcyjności dla partnera, trudności z podjęciem
współżycia płciowego oraz kłopoty z prokreacją.
Co trzecia kobieta po operacji radykalnego usunięcia sromu zaprzestaje kontaktów seksualnych [16].
Zmiany seksualności po operacji usunięcia macicy
(histerektomia) wiążą się głównie z zaburzeniami lubrykacji, spadkiem libido oraz dyspareunią, spowodowaną skróceniem długości pochwy. Powyższe
zaburzenia mogą nasilać się, jeśli histerektomii towarzyszy wycięcie jajników. Należy jednak zaznaczyć,
że dane dotyczące zaburzeń seksualnych po operacji usunięcia macicy nie są jednoznaczne, gdyż wielu
badaczy notuje poprawę funkcji seksualnych lub brak
negatywnego wpływu na pożądanie, częstość i jakość odczuwanych orgazmów [16, 17]. Wyniki badań
[12] przeprowadzonych wśród kobiet chorujących
na raka szyjki macicy poddanych histerektomii i ich
mężów dowodzą, że kobiety i mężczyźni odmiennie
postrzegają intymność w związku. Dla chorych kobiet szczególnym problemem jest ich zmysłowość
(oziębłość, brak pożądania, niemożność przeżywania orgazmu) oraz jej przeżywanie (lęk, zdenerwowanie i napięcie wewnętrzne, towarzyszące zbliżeniom
seksualnym). Natomiast zdaniem mężów ich kobiety są seksualnie usatysfakcjonowane, przeżywają radość i ekstazę podczas zbliżeń fizycznych, są zrelaksowane, jednak częstość małżeńskich kontaktów
seksualnych jest mniejsza niż przed chorobą żony.
Satysfakcja seksualna kobiet w dużym stopniu zależy od poczucia własnej wartości, atrakcyjności oraz
dotychczasowych doświadczeń seksualnych. Kobiety doświadczają przyjemności seksualnej na wielu płaszczyznach: fizycznej, emocjonalnej, ducho-

wej i intelektualnej. Poczucie bliskości jest silnie
związane z odpowiedzią seksualną na poziomie
fizjologicznym i jakością satysfakcji, którą kobieta odczuwa, dlatego tak ważna jest rozmowa
z partnerem przed rozpoczęciem współżycia po
chorobie, dotycząca obaw i niepokojów związanych z życiem intymnym [9].
Amputacja piersi jest dla pacjentki traumatycznym przeżyciem, związanym z utratą atrybutu
piękna, kobiecości, atrakcyjności. Ponadto piersi i sutki są dla wielu kobiet źródłem seksualnej
przyjemności, gdyż ich drażnienie może prowadzić do osiągnięcia orgazmu. Badania [18] prowadzone nad pojęciem seksualności kobiet po
amputacji piersi wykazują, że znacząco zmienia
się postrzeganie aktywności seksualnej kobiet
przed i po amputacji piersi. Obserwuje się wyraźny spadek zainteresowania aktywnością seksualną oraz zadowolenia płynącego z seksu po
amputacji piersi. Ponadto pacjentki po amputacji piersi bardzo nisko oceniają się w roli partnerki seksualnej, postrzegając siebie jako osobę chłodną i niesprawną. Aby pomóc kobietom
w odkryciu swojej seksualności na nowo, można
zasugerować im użycie podczas zbliżenia seksownej bielizny, podkreślającej ich atuty, lub biustonosza z wbudowaną protezą. W wyborze odpowiedniej pozycji seksualnej, która nie obciąży
klatki piersiowej i ramion, może pomóc Kancersutra, która zawiera zbiór pozycji seksualnych
dostosowanych do potrzeb kobiet po amputacji
piersi. Coraz więcej kobiet decyduje się na wykonanie artystycznych tatuaży w miejscach blizn po
amputacji, które stanowią osobiste dzieło sztuki. Także rekonstrukcja piersi może pomóc kobiecie na nowo czerpać radość z seksu, ponieważ zabieg ten pozwala jej poczuć się atrakcyjną
i w pełni kobiecą.
Usunięcie gonad wyklucza lub ogranicza prokreację, odbierając przy tym pacjentom poczucie kobiecości i męskości. Upośledzenie funkcji
seksualnych obserwuje się nawet u ok. 50% pacjentów po leczeniu nowotworów jądra, stwierdza się między innymi: utratę pożądania, zaburzenia erekcji, dysfunkcje orgazmu, zaburzenia
ejakulacji, zmniejszenie aktywności seksualnej
oraz zmniejszenie zadowolenia z seksu [19]. Badania [8] donoszą, że od 65 do 90% pacjentów
po radykalnej prostatektomii stanie się, w zależności od wieku, impotentami. W leczeniu impotencji pochodzenia naczyniowego, polegającej

na upośledzeniu dopływu lub odpływu krwi z członka w czasie wzwodu, stosuje się aparaty próżniowe
(pierścień może pozostawać na penisie nie dłużej niż
30 minut), urządzenie jest dostępne w aptece bez recepty. Natomiast w leczeniu zaburzeń erekcji o podłożu organicznym pomocne jest protezowanie członka. Używa się dwóch rodzajów protez: półsztywnych
lub hydraulicznych [8]. Pacjenci po amputacji prącia
(panektomia) z powodu niskiego poczucia męskości
zazwyczaj wycofują się z życia erotycznego. Jeżeli pacjent pragnie pozostać aktywny seksualnie, nadal może odczuwać przyjemność poprzez stymulację
dotykiem wrażliwych obszarów, takich jak moszna,
skóra pod moszną, obszar wokół blizn lub poprzez
stymulację prostaty [8].
Poczucie wartości pacjentów chorujących na nowotwór znacznie się obniża. Chorzy po zakończeniu
leczenia koncentrują się na tej części ciała, która została zmieniona, zapominając o tym, jak wartościowymi są ludźmi i co sobą reprezentują. Najlepszym
sposobem, aby odkryć swoją seksualność na nowo,
jest poznanie własnego zmienionego przez chorobę
ciała. Podczas dotyku, masturbacji można przekonać
się, jakie pieszczoty stanowią źródło bólu bądź dyskomfortu, a które przynoszą przyjemność.

DYSKUSJA
Na oddziały onkologiczne trafiają pacjenci w różnym
wieku. Nie powinniśmy zakładać, że ludzie dojrzali tracą zainteresowanie życiem seksualnym, że ich
ten problem już nie dotyczy. Pamiętajmy, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogą pozostać aktywni
seksualnie przez całe życie. Zainteresowanie własną
seksualnością jest naturalną potrzebą każdego człowieka bez względu na wiek, stopień sprawności fizycznej czy dobrostan psychiczny. Rozpoczęcie rozmowy z pacjentem o jego życiu intymnym nigdy nie
jest łatwe, zwłaszcza że standardowy kwestionariusz
do zbierania wywiadu pielęgniarskiego nie zawiera
pytań o tę sferę życia, dlatego inicjatywa zależy w dużej mierze od pielęgniarki. Badania przeprowadzone
przez Lwa-Starowicza [20] wśród dorosłej populacji
Polaków wykazały, że 79% mężczyzn i 67% kobiet
nigdy nie było pytanych przez lekarza o zdrowie seksualne, jednocześnie 80% pacjentów oczekuje, że to
lekarz pierwszy zainicjuje rozmowę na ten temat. Zatem podjęcie tego wyzwania wymaga od pielęgniarki pozytywnego nastawienia do spraw związanych
z seksualnością, chęci nieskrępowanego, otwartego
poruszania tego tematu w rozmowach z chorymi oraz
dużej dozy empatii. Celem takiej rozmowy powinno

być przekazanie niezbędnej wiedzy o wpływie choroby i leczenia przeciwnowotworowego na seksualność, uświadomienie pacjentowi, czego należy się
spodziewać i jak zaplanować dalsze postępowanie,
aby sobie z nowymi problemami poradzić. Źródłem
wiedzy może być cały zespół terapeutyczny: lekarz,
pielęgniarka, psycholog oraz dodatkowo literatura. Nie wolno zapominać o tym, że brak możliwości
szczerej, wspierającej i konstruktywnej rozmowy może prowadzić do pogłębienia dolegliwości i całkowitego wycofania się z tej sfery życia. Zdaniem Rawińskiej i wsp. [6] pozytywne i empatyczne podejście do
sfery intymnej pacjenta buduje zaufanie i akceptację
problemu z jego strony.
Przed rozpoczęciem zbierania wywiadu seksuologicznego warto uzyskać zgodę pacjenta na zadawanie pytań dotyczących jego seksualności, podkreślając jednocześnie, jak ważny aspekt zdrowia stanowi
sfera intymna. Pracownicy medyczni w rozmowach
z pacjentami powinni zachować neutralność, nie prezentować swoich postaw wobec poruszanych tematów, aby wywołać u chorych wzrost poczucia akceptacji problemu i zapewnić komfort psychiczny [6].
Pytania należy budować w sposób otwarty, aby nie
narzucać swoich przekonań i jednocześnie zachęcić
pacjenta do osobistych zwierzeń. Zamiast zapytać:
„Czy występują u Pani problemy natury seksualnej?”,
można zadać pytanie: „Co sądzi Pani o swojej seksualności w porównaniu z okresem przed wystąpieniem
choroby?”. Zbyt wiele pytań odnoszących się do intymnej sfery życia może spowodować, że pacjent poczuje się zawstydzony lub obnażony, dlatego należy
zwracać uwagę na niewerbalne sygnały świadczące
o dyskomforcie lub zawstydzeniu pacjenta, np. nerwowe ruchy rękami, zaczerwienienie twarzy, i w odpowiednim momencie zmienić temat rozmowy. Należy używać zrozumiałego języka, unikając medycznej
terminologii. Powinniśmy jednak pamiętać, aby pomagać na tyle, na ile pozwalają nam nasze kwalifikacje i sami czujemy się z tym komfortowo, zawsze możemy zasugerować wizytę u specjalisty, jeśli uznamy
to za konieczne.

WNIOSKI
1. Wzrastająca świadomość potrzeby edukacji seksualnej wśród pielęgniarek, dzięki coraz liczniejszym
publikacjom w czasopismach naukowych, sesjom
tematycznym, organizowanym na zjazdach towarzystw naukowych i działaniom edukacyjnym podejmowanym w miejscach pracy, powinna przyczynić
się do wzrostu zainteresowania zdrowiem seksual-

nym pacjenta i zwiększenia otwartości na jego problemy w codziennej praktyce pielęgniarskiej.
2. 
Konieczne jest uwzględnienie aspektów zdrowia
seksualnego w działaniach edukacyjnych kierowanych do pacjentów onkologicznych oraz stworzenie, przy pomocy towarzystw naukowych, arkusza
do zbierania wywiadu seksuologicznego, co przyczyni się do przełamania wstydu pielęgniarek wobec problemów seksualnych pacjentów.
3. Obawy pacjentów leczonych onkologicznie związane z życiem intymnym nie różnią się od problemów ogółu populacji. Mężczyźni najczęściej obawiają się, że nie osiągną erekcji i nie będą mogli
zaspokoić seksualnie partnerki. Kobiety natomiast
dużą wagę przywiązują do zmienionego obrazu
własnego ciała, który może nie zostać zaakceptowany przez partnera.
4. W procesie rehabilitacji seksualnej pacjentów onkologicznych ważnym narzędziem terapeutycznym
jest zwykła rozmowa, w czasie której pacjent może szczerze, bez wstydu zakomunikować o najbardziej intymnych problemach swojego życia seksualnego, związanych z chorobą nowotworową i jej
leczeniem.
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pielęgniarki w opiece nad
R olapacjentkami
z rakiem piersi leczonymi
trastuzumabem

mgr Alina Flejszer
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Centrum Onkologii – Instytut w Warszawie

Co roku rak piersi rozpoznawany jest u ponad 1,5 mln kobiet, z czego ponad
500 tys. pacjentek umiera. W Polsce zachorowania na nowotwór piersi stanowią
aż 23% wszystkich wykrytych nowotworów u kobiet. Wprowadzenie nowej
terapii celowanej molekularnie przyczyniło się do poprawy wyników leczenia oraz
spadku umieralności z powodu raka piersi.
Trastuzumab jest pierwszym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym do
leczenia pacjentek z rakiem piersi z nadekspresją receptora HER2 . Działa
blokująco na czynność tego receptora, a tym samym hamuje wzrost guza. Dzięki
temu leczenie trastuzumabem umożliwiło zredukowanie nawrotu choroby o około
50% i ryzyka zgonu o około 30%.
Działania niepożądane występujące przy leczeniu trastuzumabem wymagają
od pielęgniarki odpowiedniego przygotowania pacjentki oraz wzmożonego
nadzoru w trakcie podawania leku. Ze względu na możliwość wystąpienia
objawów ubocznych typowych dla podania „obcego” białka oraz zaburzeń ze
strony układu krążenia pacjenci otrzymujący lek są pod stałą kontrolą pielęgniarki
zarówno w trakcie podawania trastuzumabu, jak i po jego zakończeniu.
Słowa kluczowe: rak piersi, trastuzumab, objawy uboczne, rola pielęgniarki
NOWA TERAPIA
Postępy biologii molekularnej przyczyniły się
do poznawania przyczyn powstawania nowotworów złośliwych. Wiele z nich to mutacje onkogenów, których wadliwe wersje odpowiadają za powstawanie nieprawidłowego białka
mającego zdolność do przekształcenia zdrowej komórki w komórkę nowotworową.
Terapia celowana molekularnie (personalizowana) jest obecnie nową metodą leczenia
onkologicznego. Opiera się na lekach planowanych molekularnie, czyli takich, które wykorzystują swoiste mechanizmy komórkowe, blo-
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kując te mechanizmy lub receptory komórek
nowotworowych.
Rak piersi HER2 dodatni charakteryzuje
się zwiększoną ilością białka receptorowego
HER2 na powierzchni komórek guza. Receptor
HER2 jest białkiem biorącym udział w regulowaniu wzrostu i podziału komórki, a jego nadekspresja wynika z mutacji genowej nazywanej
amplifikacją. Rak piersi ze stwierdzoną u około 20% chorych nadekspresją receptora HER2
ma tendencję do szybszego, bardziej agresywnego rozrostu, co jest związane z gorszym rokowaniem.

Zapoczątkowało to badania, których ukoronowaniem było wprowadzenie do leczenia uzyskanego dzięki inżynierii genetycznej przeciwciała monoklonalnego blokującego czynność
receptora HER2. Tym przeciwciałem monoklonalnym jest trastuzumab występujący pod
nazwą Herceptyna. Działa poprzez przyłączenie się do receptora HER2 białka znajdującego się na powierzchni komórek niektórych
rodzajów raka piersi, co prowadzi do zablokowania receptora, a tym samym zahamowania
wzrostu guza. Herceptyna to lek, który zrewolucjonizował leczenie chorych z rakiem piersi z nadekspresją receptora HER2. Umożliwił
zredukowanie ryzyka nawrotu choroby o ok.
50% i ryzyka zgonu o ok. 30%. Herceptyna
przeznaczona jest tylko dla pacjentek z rozpoznanym rakiem piersi, na którego komórkach
występuje silnie wyrażona nadekspresja receptora HER2 stwierdzona w badaniu immunohistochemicznym określonym na 3+ lub jako
„pozytywny” w badaniu FISH.
Od 1998 r. w USA., a od 2000 r. w krajach UE
herceptyna podawana jest kobietom z HER2
dodatnim rozsianym rakiem piersi jako leczenie pierwszej linii w skojarzeniu z cytostatykami: paklitakselem lub docetakselem. Może być
stosowana także w monoterapii po uprzednim
leczeniu chemicznym.
24 maja 2015 r. Komisja Europejska rozszerzyła wskazania do stosowania herceptyny
w leczeniu pacjentek z wczesnym HER2 dodatnim rakiem piersi, po radykalnym leczeniu
operacyjnym i standardowej chemioterapii.
Herceptyna (trastuzumab) jest pierwszym lekiem wprowadzonym do leczenia chorych na
raka piersi w sposób zaplanowany, co poprawiło wyniki leczenia raka piersi i spowodowało wydłużenie życia chorych na uogólnionego
raka piersi z nadmierną ekspresją receptora
HER2.
W każdym przypadku rozpoznania raka piersi
powinno wykonywać się oznaczenie receptora
HER2, co stanowi istotną wskazówkę przy wyborze najskuteczniejszego schematu leczenia.

WSKAZANIA DO LECZENIA
Trastuzumab ma zastosowanie w leczeniu
wczesnego i uogólnionego raka piersi. Jest
stosowany zarówno w monoterapii, jak i w leczeniu skojarzonym z chemioterapią.

W raku piersi z przerzutami herceptyna z chemioterapią podawana jest co tydzień, a leczenie kontynuowane jest nawet po zakończeniu
chemioterapii, aż do czasu progresji choroby
lub wystąpienia poważnych toksyczności.
W leczeniu uzupełniającym po radykalnym
zabiegu chirurgicznym, chemioterapii oraz radioterapii herceptyna podawana jest co 3 tygodnie przez 1 rok, w zależności od odpowiedzi na leczenie.
Pacjentki zakwalifikowane do leczenia powinny
być poddane ocenie wydolności serca z badaniem podmiotowym i fizykalnym, elektrokardiograficznym, echem serca lub badaniem MUGA
(scyntygrafia bramkowana serca). W trakcie terapii u pacjentki należy monitorować czynność
serca, aby w porę stwierdzić pojawienie się zaburzeń kardiologicznych występujących czasem
bez wyraźnych objawów klinicznych.

PRZECIWWSKAZANIA
Ze względu na jego działanie kardiotoksyczne
przeciwwskazane jest leczenie trastuzumabem
pacjentek z niewydolnością układu sercowo-naczyniowego, z wadami zastawek serca, po
zawale serca, z niekontrolowanym nadciśnieniem, niewydolnością układu oddechowego,
niską frakcją wyrzutową serca poniżej 50%.
Przeciwwskazaniem jest także ciąża, karmienie piersią, nadwrażliwość na trastuzumab,
białko mysie lub substancje pomocnicze.

DOŻYLNE PODAWANIE
HERCEPTYNY
Liofilizat herceptyny rozpuszczamy w 7,2 ml
wody do iniekcji (wyłącznie!). Mieszamy za pomocą ruchów obrotowych. Nie wstrząsać! Może pojawić się nieznaczne spienienie produktu,
wtedy fiolkę należy odstawić na około 5 min.
Lek dodajemy do 250 ml 0,9 NaCl. Worek z dodanym lekiem powinien być delikatnie obracany w celu wymieszania i uzyskania oczekiwanej postaci roztworu. Przygotowany roztwór
powinien być podany natychmiast.
Pierwsza dawka nasycająca (8 mg lub 4 mg/
kg mc) jest wyższa od kolejnych dawek. Lek
powinien być przetaczany we wlewie przez 90
min. Nie powinno łączyć się go z podawaniem
chemioterapii.
Kolejne dawki podtrzymujące (6 mg lub
2 mg/kg mc) podajemy w szybkim wlewie
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30-minutowym, jeśli przy pierwszym podaniu
nie występowały żadne powikłania.

PODAWANIE
HERCEPTYNY
PODSKÓRNEJ
Po połączeniu trastuzumabu z substancją pomocniczą – rekombinowaną ludzką hialuronidazą, która zwiększa przepuszczalność tkanki
podskórnej, a tym samym pozwala zminimalizować obrzęk miejscowy podczas podskórnego podawania nawet dużej objętości leku,
wyprodukowano herceptynę podskórną – lek
wchłaniający się po wstrzyknięciu pod skórę.
W celu podania herceptyny podskórnej pacjentkę układamy w wygodnej pozycji z wyprostowaną nogą. Wybieramy miejsce wkłucia ‒ najlepiej przednią część uda w połowie
długości między biodrem a kolanem. Kolejne
wstrzyknięcia, co 3 tygodnie, podajemy zamiennie raz w prawe, raz w lewe udo w miejscu oddalonym od poprzedniego o około 2-3
cm. Nie podajemy w miejsce zaczerwienione,
zasinione, bolesne, stwardniałe, unikamy podawania w znamiona, blizny, tatuaże.
Objawy niepożądane przy podaniu podskórnym mogą być takie same jak przy podaniu
dożylnym, dlatego też pielęgniarka obserwuje
pacjentkę przez 2 godziny po podaniu trastuzumabu, dokonując kontroli parametrów życiowych. Mogą pojawić się także objawy miejscowe związane z podaniem leku: ból w miejscu
podania, zaczerwienienie, obrzęk, przebarwienie, swędzenie, wysypka w miejscu podania.
Herceptyna podskórna podawana jest w stałych dawkach, niezależnych od masy ciała pacjentki w dawce 600 mg co 3 tygodnie. Nie
wymaga stosowania inicjującej dawki nasycającej. Nie wymaga rozpuszczania – zawiera gotowy do podania roztwór. Podawana jest
w ciągu 3-5 min, jest wygodniejszą i mniej inwazyjną formą leczenia dla pacjentki niż forma dożylna. Podnosi komfort i jakość życia
pacjentek ze względu na oszczędność czasu
koniecznego na infuzję leku, zmniejsza uczucie
bólu czy dyskomfortu podczas infuzji, pozwala
uniknąć powikłań związanych z dożylną iniekcją leku (ryzyko uogólnionych infekcji – sepsa).
Nie wymaga hospitalizacji pacjentki w szpitalu,
może być podawana ambulatoryjnie. Nie paraliżuje życia pacjentki i jej rodziny.
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ROLA PIELĘGNIARKI
Rolą pielęgniarki jest ścisła obserwacja pacjentki pod kątem wystąpienia objawów ubocznych,
szczególnie w czasie podawania dawki nasycającej trastuzumabu, jak i po jego zakończeniu. Pielęgniarka powinna mieć przygotowany
zestaw przeciwwstrząsowy w pobliżu pacjentki otrzymującej herceptynę. Obowiązkowe jest
prowadzenie pomiarów parametrów życiowych
przed i po każdym podaniu herceptyny. Najczęściej występujące objawy niepożądane to gorączka, dreszcze, objawy paragrypowe (m.in.
bóle kostno-mięśniowe), wysypka, bóle i/lub zawroty głowy, tachykardia, trudności w oddychaniu, bóle brzucha, biegunka, nudności, wymioty. Większość działań niepożądanych występuje
podczas lub w ciągu 2,5 godziny od chwili rozpoczęcia pierwszego wlewu. Przy podawaniu
dożylnym może pojawić się podrażnienie żył.
Leczenie herceptyną z reguły jest dobrze tolerowane i nie zaburza normalnego funkcjonowania pacjentek, ale zdarzają się reakcje o dużym
stopniu nasilenia: spadek ciśnienia tętniczego ze wstrząsem włącznie, a także reakcje,
które doprowadziły do zgonu. Duże znaczenie ma kardiotoksyczność leku manifestująca
się narastającą niewydolnością serca w wyniku uszkodzenia mięśnia sercowego. Dlatego po
zakończonym wlewie pielęgniarka powinna prowadzić obserwację pacjentki przez 6 godzin od
rozpoczęcia pierwszego wlewu z dawką nasycającą i przez 2 godziny przy każdym kolejnym
podawaniu dawki przypominającej pod kątem
wystąpienia reakcji niepożądanych, które mogą pojawić się już w trakcie wlewu lub w ciągu
pierwszej doby od podania leku.
W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy natychmiast przerwać podawanie wlewu i zgłosić lekarzowi. Z reguły w takich
sytuacjach podawane są leki antyhistaminowe,
sterydy, leki przeciwgorączkowe oraz tlenoterapia. Pacjentka powinna być obserwowana do
momentu ustąpienia wszystkich objawów. Po
ustąpieniu objawów wlew można kontynuować.
Przed kolejnymi wlewami chora może otrzymywać premedykację lub otrzymywać wlew
o wydłużonym czasie podawania. Powtarzające się reakcje alergiczne mogą skutkować odstąpieniem od leczenia. Pacjentki powinny być
uprzedzane o możliwości opóźnionego (po 6
godzinach) wystąpienia objawów i zaburzeń

związanych z pierwszym podaniem trastuzumabu. Jeżeli objawy niepożądane wystąpią
u pacjentki w domu, zalecane są ogólnie dostępne leki przeciwbólowe i przeciwgorączkowe, w przypadku nasilonych objawów pacjentka powinna skontaktować się z lekarzem.

ZNACZENIE PODAWANIA
HERCEPTYNY PODSKÓRNEJ
DLA PERSONELU
Podawanie herceptyny podskórnej skróciło czas
pracy personelu medycznego o 25-42% w porównaniu z zastosowaniem herceptyny dożylnej.
Zwiększyło wygodę pracy personelu medycznego,
zmniejszyło zużycie sprzętu medycznego o 66–
80%, spowodowało redukcję kosztów i zoptymalizowało wykorzystanie środków medycznych.
Podskórna herceptyna została zarejestrowana do stosowania na terenie UE w 2013 r.,
a w Polsce, po wielu latach oczekiwania, jest
refundowana dopiero od 1 lipca 2016 r. (do
tego czasu pacjenci otrzymywali lek w badaniach klinicznych lub jako dar firmy).
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z apobieganie zakażeniom krzyżowym
dr n. med. Anna Szczypta
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego,
Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych, Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Zakażenie krzyżowe to zakażenie, które zostało przeniesione od pacjenta do pacjenta
drogą kontaktową. Źródłem zakażenia najczęściej są ręce personelu lub użyte
narzędzia (nie jałowe), sprzęt medyczny, który nie jest właściwie zdekontaminowany.
ŹRÓDŁO BAKTERII
Higiena rąk jest najważniejszym elementem strategii walki z zakażeniami związanymi z opieką zdrowotną. W trakcie codziennej praktyki ręce personelu medycznego stykają się ze skórą,
wydzielinami, śluzówkami, jedzeniem, odpadami medycznymi
oraz całym otoczeniem pacjenta. Całkowita liczba ekspozycji
rąk na potencjalnie niebezpieczne bakterie może wynosić nawet setki razy w czasie dnia pracy. Dlatego też uważa się, że
najczęstszą drogą przenoszenia drobnoustrojów w środowisku szpitalnym jest droga kontaktowa poprzez ręce personelu oraz przedmioty i sprzęt używany do diagnostyki, leczenia,
pielęgnacji, czy też rehabilitacji.
RODZAJE BAKTERII
Liczne badania udowodniły, że na rękach pracowników ochrony zdrowia mogą znajdować się pałeczki gram-ujemne (np.
Serratia sp., Klebsiella sp.), gronkowiec złocisty, enterokoki
czy nawet Clostridium difficile. Im dłuższa ekspozycja na skażone powierzchnie tym większe ryzyko przeniesienia bakterii
na skórę.
DEZYNFEKCJA RĄK
Każda pielęgniarka w trakcie swojej ścieżki zawodowej została
nauczona techniki dekontaminacji rąk metodą Ayliffe’a. Natomiast oprócz realizacji zasad poprawnej dekontaminacji ważne
jest przestrzeganie wytycznych WHO, które wskazują momenty, kiedy należy ręce zdezynfekować. Czyli praktycznie ręce
należy często dezynfekować, rzadko myć.
Zawsze należy myć ręce mydłem:
• W przypadku zabrudzenia rąk,
• Kiedy zostały zanieczyszczone krwią lub płynem ustrojowym,
• W przypadku kontaktu z pacjentem i/lub otoczeniem pacjenta z biegunką o etiologii Clostridium difficile,
• Po skorzystaniu z toalety,
• Przed posiłkiem.
Natomiast w każdym innym przypadku należy używać preparatu do dezynfekcji rąk na bazie alkoholu. Nie ma potrzeby
stosowanie dawnego zalecenia: myj i dezynfekuj ręce. Obec-
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nie według zaleceń WHO ręce należy przede wszystkim dezynfekować:
• Przed kontaktem z pacjentem,
• Po kontakcie z pacjentem,
• Przed wykonaniem, czystej/aseptycznej procedury,
• Po kontakcie z materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym (krew, wydaliny, wydzieliny),
• Po kontakcie z otoczeniem pacjenta (łóżko, stolik przyłóżkowy, aparatura medyczna, typu respirator, stelaż na kroplówkę, monitory, pompy infuzyjne).
DODATKOWE ZASADY
Inne ważne kwestie związane z higieną rąk:
1. Wychodząc z sali chorego nie dezynfekuj rąk. Nie ma takiego wskazania, ale pamiętaj o wskazaniach wymienionych
wcześniej.
2. Dezynfekuj ręce przy pacjencie, nie tylko ze względu epidemiologicznego ale również dlatego, żeby on czuł, że znajduje się w bezpiecznym środowisku.
3. Nie zakładaj rękawic bez uprzedniej dezynfekcji rąk. Rękawice diagnostyczne medyczne można łatwo skontaminować (skazić) drobnoustrojami znajdujących się na rękach
podczas wyjmowania z opakowania. Poza tym rękawice
nie są szczelne, znajdują się w nich mikropory, przez które
drobnoustroje przedostają się na powierzchnie, czy to skóry pacjenta czy przedmiotów, które są dotykane przez personel w trakcie wykonywania różnych procedur. Przykładowo wirusy HBV czy HIV są mniejsze niż pory w rękawicach
i swobodnie mogą przedostać się przez nie na określoną
powierzchnię.
4. Przygotuj ręce do pracy: zdejmij biżuterię, noś krótkie, niepomalowane paznokcie. Zadbaj o fartuch, aby nie przeszkadzał Ci w dezynfekcji rąk (noś krótki rękaw). Praca w szpitalu wymaga określonego przygotowania. To jest nasz dress
cod (zbiór zasad dotyczących odpowiedniego dopasowania ubioru do okazji). Przestrzegaj medycznego savoir-vivre.
Pamiętając o wszystkich zasadach wymienionych powyżej
chronisz zdrowie i życie swoich pacjentów, a także swoje.

Preparaty na bazie alkoholu
w postaci płynu i żelu
do higienicznej i chirurgicznej
dezynfekcji rąk

Alkoholowe preparaty w postaci płynu i żelu przeznaczone do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk.
Skuteczne wobec szerokiego spektrum drobnoustrojów. Zapewniają najwyższy poziom higieny
w miejscach gdzie wymagany jest wysoki reżim sanitarny. Posiadają doskonałe własności ochronne
i pielęgnacyjne skóry, nawet przy długotrwałym stosowaniu.
Korzystna inwestycja dla Ciebie, Twoich pacjentów i środowiska.
Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się ze swoim dystrybutorem
lub wejdź na www.tork.pl

www.tork.pl
tel. /22/ 543 75 00

zalecenia medyczne stają
J aksięoczywiste
nieporozumieniem
dr n. hum. Ewa Wojtyna
lekarz psychiatra, psycholog, psychoterapeuta i psychoonkolog
Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Wstęp: Stosowanie się pacjenta do zaleceń to marzenie każdego, kto pracuje
w obszarze opieki zdrowotnej. Jednak rzeczywistość jest bardzo daleka od ideału.
Pacjenci nie przyjmują leków tak jak należy, zapominają o terminach wykonywania
badań kontrolnych, nie monitorują swojego stanu zdrowia zgodnie z zaleconą
procedurą, nie przestrzegają zaleceń związanych z zachowaniami zdrowotnymi
(np. dalej palą papierosy), popełniają błędy dietetyczne, omijają zalecenia
dotyczące aktywności fizycznej itd. To wszystko sprawia, że leczenie nie przebiega
tak, jak powinno. Powstaje więc pytanie, dlaczego pozornie dobrze wyedukowani
pacjenci na własne życzenie redukują swoją szansę na zdrowie?
WŁAŚCIWY KOMUNIKAT
Komunikat na temat zaleceń dla pacjenta jest
formułowany przez specjalistów w ich dziedzinach, a język specjalistów charakteryzuje się
swoistą terminologią. Częste posługiwanie się
fachowym słownictwem i powszechnie używanymi w medycynie zwrotami sprawia, że wśród
personelu medycznego wytwarza się nawyk
mówienia w ściśle określony sposób. Nawyk
to w psychologii czynność zautomatyzowana, nabywana przez człowieka w wyniku uczenia się. Nawyk oznacza, że pewne zachowania
pojawiają się bezrefleksyjnie, nie trzeba się już
nad nimi zastanawiać. Po prostu mózg przyjmuje, że tak ma być. Czynności nawykowe
przebiegają szybko i bez wysiłku. Łatwo wówczas wpaść w pułapkę założenia, że inni ludzie
wiedzą i potrafią to samo.
Dotyczy to także sposobu formułowania –
ustnego lub pisemnego – zaleceń. W tym wypadku może się zdarzyć, że pacjent odbiera
zupełnie inną treść komunikatu, niż było intencją nadawcy. W pewnej anegdocie pacjent nie
zażywa leków, bo lekarz na recepcie zapisał
sposób dawkowania leku następująco: 1-0-1.
Z punktu widzenia lekarza: jedna tabletka rano
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i jedna tabletka wieczorem. Z punktu widzenia
pacjenta: jeden minus zero minus jeden równa
się zero.

POSTRZEGANIE STANU ZDROWIA
Konieczne zatem staje się przyjrzenie problemowi compliance na nowo. Gdzie rozmija się
postrzeganie choroby i leczenia przez świat
medyczny i świat samych chorych? Udowodniono, że jednym z najważniejszych predyktorów zachowania w chorobie jest to, w jaki sposób pacjent postrzega swój stan zdrowia, co
myśli o chorobie i swoim leczeniu. Jest to tzw.
obraz własnej choroby. Konstrukt ten powstaje
na bazie informacji przyswajanych przez człowieka z różnych źródeł.

ŹRÓDŁA INFORMACJI
O tym, czym jest choroba nowotworowa, jak
przebiega i jak się ją leczy, ludzie dowiadują się z opowieści swoich bliskich, sąsiadów,
z telewizji, filmów, książek, internetu itd. Czasami są to źródła fachowe, a czasami informacje znacznie odbiegające od współczesnej
wiedzy medycznej. Kilkuletnie studia medyczne, liczne kursy, szkolenia specjalizacyjne – to

wszystko pozwala osobom z wykształceniem
medycznym podejść do informacji zawartych
w mediach i przekazach ustnych krytycznie
i z dystansem. Medycy mają wątpliwości, wiedzą, że nie wszystko działa idealnie, że badania naukowe pozwalają wyciągać wnioski jedynie z pewnym prawdopodobieństwem, a nie ze
stuprocentową pewnością. Natomiast nie-medycy muszą opierać się na autorytecie innych.
Obecnie autorytet lekarzy ma coraz mniejsze
znaczenie. Wiadomości o chorobach czerpane
są przede wszystkim z internetu, gdzie trudno
o weryfikację merytoryczną publikowanych treści. Wziąwszy pod uwagę fakt, że człowiek ma
tendencję do łatwiejszego przyswajania informacji od osób, które choć trochę doświadczyły tego samego, pozycja „białego personelu”,
która stawia medyków w opozycji do pacjenta, nie sprzyja przekazywaniu wiedzy na temat
choroby. Świadectwo kogoś, kto przeszedł
zmagania z chorobą, może podważyć każdy dowód empiryczny. Nie jest to oczywiście
reguła, ale zjawisko, które doskonale wpisuje
się w mentalność współczesnego człowieka,
tzw. mentalność prawego kciuka, którą można
krótko scharakteryzować trzema określeniami: „szybko – łatwo – jednoznacznie”. Medycy
działają zwykle wolno, leczenie jest rozciągnięte w czasie, a jego wyniki są niepewne. Porady
dostępne w publikacjach internetowych są łatwo dostępne, często dotyczą prostych i szybkich rozwiązań i są jednoznaczne („mi pomogło” – a to znaczy, że działa).

błędnie zaliczać do symptomów typowych dla
swojej choroby, a inne objawy pomijać.

PRZYCZYNY CHOROBY
Kolejnym elementem obrazu własnej choroby jest kwestia przyczyn tych dolegliwości.
W przypadku choroby nowotworowej bardzo
często ludzie upatrują przyczyny zachorowa-

ISTOTA CHOROBY
Obraz własnej choroby obejmuje kilka obszarów. Pierwszym z nich jest istota choroby. To
zestaw objawów, które pacjent identyfikuje jako przejawy swojej choroby. Już tutaj pojawia
się znaczna rozbieżność pomiędzy obiektywną i subiektywną oceną tych dolegliwości. Dla
medyków pewne objawy nie mają znaczenia
klinicznego. Dla pacjentów – w zależności od
posiadanych informacji oraz nastawienia emocjonalnego – pozornie nieistotne objawy mogą urastać do stanu zagrożenia życia. Przykładem może być postrzeganie powiększonego
w wyniku infekcji węzła chłonnego jako objawu
przerzutu czy odbieranie bólu głowy jako niewątpliwego sygnału guza ośrodkowego układu nerwowego. Pacjent pewne objawy może
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nia w stresie. Tymczasem nie ma dowodów na
to, że to stres wywołuje proces nowotworzenia,
co najwyżej może wpływać na zmianę funkcjonowania układu immunologicznego i w przypadku, kiedy dochodzi do obniżenia immunokompetencji, możliwe staje się przyspieszenie
procesu nowotworzenia. Warto jednak pamiętać, że w pewnych okolicznościach stres nawet
poprawia kondycję układu odpornościowego.
Nie można zatem bezrefleksyjnie utożsamiać
stresu z chorobą. Czynniki natury psychologicznej mogą co najwyżej wpływać na przebieg
choroby, a nie na jej powstanie. Jednak pacjenci przekonani o niszczycielskim wpływie stresu
martwią się tym, że codzienne troski sprawią,
że choroba będzie postępować albo nawróci.
Wtedy – paradoksalnie – zwiększają ryzyko wejścia w stan przewlekłego stresu i tym samym
ryzyko pogorszenia się zdrowia.

PRZEBIEG CHOROBY
Trzecią składową obrazu własnej choroby są
przekonania na temat czasu trwania i przebiegu dolegliwości. Inaczej człowiek zachowuje się
w sytuacji, kiedy wie, że jego dolegliwości będą
trwały krótko, szybko miną, nie będą nawracały,
a zupełnie inaczej, kiedy pacjent jest przekonany,
że jego dolegliwości nigdy nie miną albo że są to
problemy, które w każdej chwili mogą powrócić.
Dużo łatwiej poradzić sobie z bólem, zmęczeniem czy dolegliwościami gastryczno-jelitowymi, kiedy wiadomo, że objawy te są przemijające. Zupełnie inne decyzje życiowe podejmuje
się, kiedy choroba jest nieuleczalna i postępująca, a inne, gdy ma się poczucie, że powrót do
zdrowia jest możliwy, i to w krótkim czasie.

KONSEKWENCJE CHOROBY
Bardzo podobne znaczenie ma czwarty element
obrazu własnej choroby. Chodzi o konsekwencje
choroby dla funkcjonowania pacjenta w zakresie
realizowania jego ról życiowych i dla funkcjonowania emocjonalnego. Warto sprawdzić, co chory myśli na temat tego, co w chorobie wolno mu
robić, a czego lepiej nie. Jeżeli nowotwór postrzegany jest jako koniec wszystkiego, jako czynnik
zamykający drogę do realizowania siebie czy do
zaspokajania swoich potrzeb, to można się spodziewać zupełnie innej reakcji chorego niż wtedy,
kiedy postrzega on chorobę jako coś, obok czego
można działać jeszcze na wielu polach.

30

Druga strona recepty

PRZEKONANIE
CO DO SKUTECZNOŚCI LECZENIA
Ostatnim z obszarów obrazu własnej choroby są wreszcie przekonania pacjenta na temat
możliwości wpływu na przebieg dolegliwości.
Chodzi tutaj zarówno o przekonania na temat
skuteczności leczenia, jak i o znaczenie podejmowanych przez siebie aktywności prozdrowotnych. Silna wiara w to, że stosowane leczenie jest skuteczne, może znacznie poprawić
zarówno compliance, jak i samopoczucie chorego. Wszak o zjawisku placebo wiedzą niemal
wszyscy, a co dopiero, kiedy ma się do czynienia z prawdziwymi i sprawdzonymi lekami.
Ważne jest także zidentyfikowanie przekonań
pacjenta na temat możliwości wpływu na przebieg choroby poprzez jego własne działania.
Ważne jest, by pacjent miał świadomość, że
to, co robi, mu pomaga. Czasem chorzy mają tutaj na myśli zupełnie inne zachowania, niż
zalecają medycy. Przykładem może być przekonanie o szkodliwości chemioterapii i skuteczności leczenia się np. cieciorką.

PODSUMOWANIE
Rozpoznanie obrazu własnej choroby i jej leczenia może pozwolić na lepsze zrozumienie motywów pacjenta i na otwarcie rozmowy o konsekwencjach różnych sposobów postępowania.
Oczywiście zajmuje to więcej czasu niż zwykłe
przekazanie zaleceń, ale z drugiej strony można sobie zaoszczędzić sporo tego czasu, który potem potrzebny jest na prostowanie negatywnych konsekwencji opacznego rozumienia
przez pacjenta naszych zaleceń i wskazówek.
Nie ma natomiast sensu pytać pacjenta o jego
ogólną wiedzę na temat danej choroby. Dobrym
przykładem jest tutaj sytuacja chorujących medyków. Zdarza się, że pytając lekarzy czy pielęgniarki o ich pacjentów, można usłyszeć zupełnie inne odpowiedzi niż wtedy, kiedy zapytamy
ich wprost o to, co myślą na temat własnej choroby. Często można spotkać się z sytuacją, kiedy medyk powtarza pacjentom „to można wyleczyć”, ale sobie już takich szans nie daje. Nie
można zakładać, że chory – nawet w przypadku,
gdy sam jest medykiem – będzie miał wykształcony obraz własnej choroby sprzyjający terapii.
Pozostaje zatem po prostu zapytać chorego: „co
myślisz o swojej chorobie?”, „co myślisz o swoim leczeniu?” i wysłuchać odpowiedzi.

– poważne zagrożenie
C ytostatyki
dla personelu medycznego
Leki cytostatyczne to grupa substancji szeroko stosowanych w leczeniu
przeciwnowotworowym. Farmaceutyki te pomimo, że dla wielu pacjentów
oddziałów onkologicznych są zbawienne, dla personelu medycznego stanowią
poważne zagrożenie. Z łatwością przenikają przez błony śluzowe i skórę,
powodując liczne działania niepożądane.

W

literaturze można znaleźć wiele
przykładów stwierdzających obecność leków cytostatycznych w organizmach pielęgniarek, techników farmacji, a także lekarzy pracujących na oddziałach
onkologicznych. W badaniu Ramphal i wsp.
przeprowadzonym w 2014 roku w Dziecięcym
Szpitalu w Kanadzie Środkowej (prowincja Ontario) wykazano obecność leków chemioterapeutycznych w moczu aż u jednej trzeciej
wszystkich pielęgniarek, które podawały chemioterapię [ 1 ]. Z kolei badanie przeprowadzone przez Rioufol i wsp. ujawniło znaczną
obecność cytostatyków na rękawiczkach osób
pracujących na oddziale onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Lyonie. Po wykonaniu 59
wlewów, obecność leków chemioterapeutycznych zidentyfikowano na 30,5% rękawiczek
pielęgniarek podających chemioterapeutyki.
Do skażenia rękawiczek może dojść w przypadku przepinania worków zawierających leki
niebezpieczne, podłączania linii infuzyjnych nie
będących w systemie zamkniętym lub podczas
korzystania z pojemników, które zostały skażone w trakcie przygotowania leków [ 2 ]. Należy zwrócić uwagę, że jednym z najbardziej niebezpiecznych etapów podaży farmaceutyków
jest moment podłączenia worka do linii infuzyjnej nie znajdującej się w systemie zamkniętym. Jak pokazuje literatura, na tym etapie
aż w 25% przypadkach dochodzi do wycieku chemioterapeutyku, a w czasie odłączania

worka ryzyko to wzrasta nawet do 100%. Wypływ leku nie musi być widoczny, wyciek klasyfikuje się już od pojawienie jednej kropli [ 3 ].
Obecność nawet śladowych ilości cytostatyków w organizmie personelu medycznego
może być bardzo niebezpieczna, co potwierdzają liczne doniesienia. W najnowszym badaniu z 2016 roku przeprowadzonym w lubelskich szpitalach na grupie pielęgniarek
ze stażem pracy około 12 lat, które wykonują 20-40 wlewów tygodniowo, wykazano, że
aż 62% z nich zaobserwowało u siebie zwiększone uczucie senności, zmęczenia, a nawet
zmiany w morfologii. W grupie tej znacznie
częściej występowały zmiany w odczuwaniu
smaków i zapachów.
Nie tylko długoletnia praca na oddziale onkologicznym stwarza zagrożenie dla zdrowia.
W tym samym badaniu pokazano, że 67% pracowników z krótkim stażem pracy w placówce, w której podawane są cytostatyki, zauważyło niepokojące zmiany w swoim organizmie
m.in. podrażnienia skóry oraz nadwrażliwość,
suchość czy zaczerwienia oczu [ 4 ].
Należy także wspomnieć o badaniu z roku
2003, które wykazało, że wśród osób pracujących na oddziale szpitalnym, gdzie podawane są cytostatyki aż 60% personelu doznało
wzmożonego wypadania włosów, a około 40%
osób miało zmiany w obrębie paznokci [ 5 ].
Niestety, osoby mające kontakt z cytostatykami powinny liczyć się z tym, że bez odpo-
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wiedniej ochrony narażają na niebezpieczeństwo swoje życie i zdrowie.
W związku z tak licznymi doniesieniami na
temat szkodliwego wpływu cytostatyków
wprowadzono szereg rekomendacji wydanych
m.in. przez takie organizacje jak NIOSH, ONS,
OSHA czy ASHP. Pan American Health Organization oraz World Health Organization wydały
w 2013 roku dokument dotyczący bezpieczeństwa pracy z cytostatykami, w którym zalecane jest wdrożenie odpowiednich systemów do
podaży i przygotowania leków chemioterapeutycznych, a także zapewnienie odpowiednich
środków ochrony osobistej [ 6 ].
Zanim zauważono i udokumentowano szkodliwy wpływ cytostatyków na personel medyczny, powszechnie korzystano z otwartych
systemów igłowych, które nie chroniły przed
wyciekiem toksycznych substancji.
Następnie na rynek wprowadzono bezigłowe
przyrządy do pobierania leków niebezpiecznych
tzw. Spiki, które chroniły przed zakłuciem i skażeniem leku oraz systemy wentylowane. Cechą
charakterystyczną tych produktów jest filtr cząsteczkowy o średnicy porów najczęściej wynoszącej 0,22 µm. Wadą jest fakt, że nie chronią
przed wyciekiem toksycznych oparów, ponieważ
pory filtra są większe niż cząsteczki gazów. Personel medyczny w przypadku tych przyrządów
nie jest w pełni chroniony tym bardziej, że pobiera leki strzykawką w systemie otwartym (bez
zabezpieczenia). Świadomość zapewnienia bezpieczeństwa na każdym etapie pracy z lekiem
długo nie obejmowała czynności przenoszenia
pobranego leku. Dopiero uświadomienie sobie
zagrożeń wynikających z kontaktu z niezabezpieczoną strzykawką i skażoną przez wyciek
leku powierzchnią doprowadziło do powstania
strzykawek w systemie zamkniętym.

Według klasyfikacji NIOSH rozróżnia się 2 grupy produktów do pracy z chemioterapeutykami:
• chroniące przed wyciekiem cieczy,
• chroniące przed wyciekiem cieczy i oparów.
Właściwości urządzenia w zakresie nieprzepuszczalności dla cieczy i oparów są potwierdzane badaniami FDA, które nadaje mu kod
ONB. Posiadanie kodu ONB cechuje najbezpieczniejsze rozwiązania do transferu leków
w systemie zamkniętym, np. PhaSeal.
Obecnie, czynniki i substancje rakotwórcze
podzielone są na grupy w zależności od stopnia kancerogenności (tabela 1.). Klasyfikację
opracowała Międzynarodowa Agencja Badań
nad Nowotworami (IARC) [ 8 ].
Większość powszechnie używanych cytostatyków należy do grupy I lub IIA, czyli do najbardziej niebezpiecznych, których opary przy
długotrwałym kontakcie powodują poważne
konsekwencje zdrowotne. W zależności od grupy i postaci leku powinno się dobierać właściwe
produkty do bezpiecznej pracy z cytostatykami.
Na etapie przygotowania, przenoszenia i podaży leków cytostatycznych z grup I i IIA odpowiednią ochroną zapewnią wyroby do przenoszenia
leków w systemie zamkniętym, posiadające kod
ONB np. PhaSeal. System PhaSeal, wprowadzony do użycia ponad 22 lata temu jest niewątpliwie najlepiej przebadanym systemem zamkniętym na rynku. Pracują na nim najlepsze centra
onkologii na świecie, których kilkudziesięcioletnie doświadczenie przełożyło się na największą
ilość badań klinicznych ( ponad 30) potwierdzających najwyższą skuteczność tego produktu

Tabela 1. Klasyfikacja substancji według IARC

Przykłady
substancji
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Grupa 1
Udowodnione
działanie kancerogenne

Grupa 2a
Prawdopodobne
działanie kancerogenne

Grupa 2b
Przypuszczalne
działanie kancerogenne

Grupa 3
Niezaklasyfikowane
jako działanie
kancerogenne

Cyklofosfamid
Etopozyd
Busulfan

Doksorubicyna
Cisplatyna

Dekarbazyna
Bleomycyna

5-Fluorouracyl
Winkrystyna
Metotreksat

w zakresie hermetyczności i szczelności a także czystości mikrobiologicznej leku [ 9 ].
Odpowiedni poziom ochrony przed cytostatykami z grupy IIB w trakcie przenoszenia i podaży leków zapewnia seria urządzeń
dostępowych do fiolki z zaworem bezigłowym SmartSite (np. VialShield) oraz urządzeń
z męskim złączem Texium - które powstały
z potrzeby użycia strzykawek w systemie zamkniętym podczas pobierania i przenoszenia leków szkodliwych. Specjalna budowa
strzykawki z Texium uniemożliwia przypadkowe odłączenie, gwarantując bezpieczeństwo podczas transportu i przenoszenia oraz
oszczędza czas.
Jak pokazują przedstawione badania, także
te z Polski, ciągle przywiązuje się niewystarczającą wagę do ochrony osób podających cytostatyki, o czym może świadczyć skala narażenia pielęgniarek na kontakt z cytostatykami.
Powszechne funkcjonowanie na oddziałach
szpitalnych otwartych systemów powoduje, że
pielęgniarki są najbardziej narażoną na skażenie
grupą zawodową. Poziom zagrożenia zmniejsza
stosowanie linii wielodrożnych lub zestawu Texium Lock and Go.
Wielodrożne linie infuzyjne pozwalają na podaż
wielu cytostatyków bez konieczności rozłączania
- tak jak to się dzieje w systemie otwartym, zapewniając bezpieczeństwo całego procesu. Ponadto zastosowanie linii wielodrożnych zmniejsza liczbę czynności przy pacjencie, pozwalając
zaoszczędzić cenny czas. Z kolei zestaw Texium
Lock and Go jest wygodnym rozwiązaniem dla
użytkowników, którzy przechodzą z systemów
otwartych i poszukują bardziej ekonomicznych
a jednocześnie bezpiecznych rozwiązań. Zaletą
tego zestawu jest system zamkniętych zaworów,
który zapewnia bezpieczeństwo. Unikalna technologia mikro-aspiracji w złączu Texium redukuje
ryzyko ekspozycji na leki niebezpieczne podczas
rozłączania. Złącze Texium zamyka się automatycznie w momencie odłączenia, zapewniając
bezpieczeństwo podaży leków.
Personel medyczny świadomy ryzyka, jakie
niesie praca na oddziale onkologicznym, powinien móc korzystać z najnowocześniejszych
zdobyczy technologii medycznych ograniczających kontakt z niebezpiecznymi lekami oraz
zmniejszać ryzyko ekspozycji i podobnie jak
farmaceuci - chronić swoje zdrowie i życie.
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