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Drugi numer Pielęgniarstwa Onkologicznego w Praktyce wydajemy w Roku Jubileuszu, XX–lecia Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych. Jesteśmy
dumni, że również początek i rozwój naszej działalności wpisał się w ten szczególny czas.
W bieżącym numerze przedstawiamy drugą edycję rekomendacji „Procedury obsługi zaimplantowanego portu dożylnego”, opracowaną prze Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych. PSPO dla zainteresowanych prowadzeniem
kursu specjalistycznego „Opieka nad pacjentem z założonym portem dożylnym”,
przekazuje jego program nieodpłatnie.
W dziale „W praktyce” między innymi zamieszczamy artykuł dotyczący problematyki zmęczenia w chorobie nowotworowej oraz wsparcia społecznego pacjentek
z nowotworem piersi.
Otrzymaliśmy od Państwa sygnały, że dużym zainteresowaniem cieszą się stałe rubryki. Kontynuujemy ich prowadzenie, serdecznie dziękujemy Autorkom!
W dalszym ciągu utrzymujemy bezpłatną dystrybucję kwartalnika dla Członków
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych, przez Terenowe Oddziały
Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych. Jednocześnie wprowadzamy dla wszystkich zainteresowanych możliwość indywidualnego, odpłatnego
zamawiania czasopisma. Szczegóły znajdą Państwo przy stopce redakcyjnej.
Zapraszamy nie tylko do lektury naszego kwartalnika, ale również do przesyłania
artykułów. Brak określonych wytycznych dla autorów nie jest naszym przeoczeniem. Założyliśmy, że będzie on miejscem dzielenia się naszymi doświadczeniami z praktyki zawodowej, naukowymi projektami i rekomendacjami dla codziennej
pracy z pacjentem i jego rodziną. Zachęcamy także do publikowania swoich przemyśleń, refleksji z szeroko rozumianego pielęgniarstwa onkologicznego. Dlatego
formę prac będziemy dopracowywać wraz z ukazywaniem się kolejnych numerów.
Uwaga – teksty najciekawszych wystąpień z Tegorocznego Zjazdu Naukowo–
Szkoleniowego PSPO w Lublinie, którego hasłem są NOWOŚCI I TRENDY W PIELĘGNIARSTWIE ONKOLOGICZNYM opublikujemy w kolejnym numerze naszego
kwartalnika.

Redaktor Naczelna
dr Małgorzata Pasek
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XXI Ogólnopolska Konferencja
Naukowo-Szkoleniowa PSPO
NOWOŚCI I TRENDY W PIELĘGNIARSTWIE
ONKOLOGICZNYM
Lublin, 31 maja – 2 czerwca 2017 r.
31.05.2017 r. Środa
Od 12.00
Rejestracja uczestników
SESJA INAUGURACYJNA
15.00 – 15.30 	UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI – mgr Barbara Jobda, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek
Onkologicznych
Wystąpienia zaproszonych Gości
WYKŁAD INAUGURACYJNY
15.30 – 17.15	PSYCHOLOGIA OPIEKI NAD PACJENTEM ONKOLOGICZNYM – INSPIRACJE KINOTERAPEUTYCZNE
– Jolanta Pisarek
17.15 – 18.15 W
 ALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PSPO (obecność Członków PSPO obowiązkowa)
1.06.2017 r. Czwartek
9.00 – 11.00	SESJA TO PSPO W GDAŃSKU PROCEDURY INWAZYJNE W PIELĘGNIARSTWIE ONKOLOGICZNYM
Prowadzący: dr n. med. Janina Książek, dr n. med. Renata Piotrkowska
OCENA JAKOŚCI ŻYCIA CHORYCH Z RAKIEM NERKI LECZONYCH OPERACYJNIE – dr Renata Piotrkowska
ZASTOSOWANIE INFUZORÓW W CHEMIOTERAPII – mgr Grażyna Waleńska
EDUKACJA RODZICÓW DZIECKA Z IMPLANTOWANYM, DŁUGOTERMINOWYM DOSTĘPEM DOŻYLNYM – mgr Alicja Piechnik
PRZYGOTOWANIE JAMY USTNEJ CHOREGO ONKOLOGICZNEGO DO OPERACJI – mgr Katarzyna Wójtowicz
PIELĘGNOWANIE PACJENTAZ UROSTOMIĄ – Marzena Orłowska
STANDARD OPIEKI NAD CHORYM Z DRENAŻEM KLATKI PIERSIOWEJ – dr Janina Książek
Dyskusja
11.00 – 11.10 Prezentacja Firmy Biochem Polska Sp. z o. o.
SESJA SZKOLENIOWA
11.30 – 12.15 TERAPIE PERSONALIZOWANE W HEMATOONKOLOGII – prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, Centrum
Onkologii Ziemi Lubelskiej
12.15 – 12.55 STRATEGIA LECZENIA BÓLU U CHOREGO NA NOWOTWÓR, CO REKOMENDOWAĆ A CZEGO UNIKAĆ
– dr Małgorzata Malec-Milewska, kierownik Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii i Poradni Leczenia Bólu
CMKP w Warszawie
12.55 – 13.10 Prezentacja Firmy Aurea Pharma: Pielęgnacja skóry w trakcie terapii onkologicznej – czym i dlaczego?
– dr n. farm. Grzegorz Demski
14.00 – 15.30 SESJA TO PSPO w GLIWICACH PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE W OBLICZU NOWYCH TERAPII
STOSOWANYCH W LECZENIU NOWOTWORÓW
Prowadzący: dr Alicja Dyla, mgr Joanna Kiwic-Szmuc
ZASTOSOWANIE AUTOTRANSPLANTACJI KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH W LECZENIU CHORÓB NIEHEMATOLOGICZNYCH
– TWARDZINA UKŁADOWA – STUDIUM PRZYPADKU – mgr Daria Guzik
RAK PODSTAWNOKOMÓRKOWY SKÓRY – OPIS GOJENIA RAN PO ODRZUCENIU PŁATA PRZESZCZEPU
– specj. Danuta Święcka, lic. piel. Aleksandra Duszenko
OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD PACJENTEM PO ALLOGENICZNYM PRZESZCZEPIE WIELONARZĄDOWYM
– STUDIUM PRZYPADKU – specj. Sabina Żak
IMMUNOTERAPIA AVASTINEM W ZAAWANSOWANYM RAKU JELITA GRUBEGO – STUDIUM PRZYPADKU
– mgr Joanna Kiwic-Szmuc
ZASTOSOWANIE CYBERKNIFE W LECZENIU SCHORZEŃ NOWOTWOROWYCH I NIENOWOTWOROWYCH
– mgr Wioletta Miśta
METODY RADIOLOGII ZABIEGOWEJ WYKORZYSTYWANE W LECZENIU NOWOTWORÓW NARZĄDOWYCH
– dr n. med. Alicja Dyla
Dyskusja
15.30 – 15.40	Prezentacja Firmy Nutricia Polska Sp. z o.o.: Ważne aspekty dopasowywania diety w trakcie leczenia
onkologicznego – Ewa Ceborska-Scheiterbauer
15.40 – 15.50 Prezentacja Firmy MediCart: Monitorowanie ciśnienia w linii w przypadku wlewów dożylnych
korzyścią dla pacjenta i pielęgniarki – Małgorzata Wierzchowska
16.10 – 17.40 SESJA TO PSPO W WARSZAWIE WYKORZYSTANIE DOŚWIADCZEŃ WŁASNYCH W PIELĘGNACJI
PACJENTÓW W WYBRANYCH PRZYPADKACH
Prowadzący: mgr Teresa Janus, mgr Katarzyna Nowak-Rzepko
STOSOWANIE METOD NIEKONWENCJONALNYCH PRZEZ PACJENTÓW PODCZAS LECZENIA CHOROBY
NOWOTWOROWEJ – mgr piel. Alina Flejszer
OPIEKA OKOŁOOPERACYJNA PACJENTEK PO ZABIEGACH CYTOREDUKCYJNYCH SKOJARZONYCH
Z DOOTRZEWNOWĄ CHEMIOTERAPIĄ W WARUNKACH HIPERTERMII (HIPEC) – mgr piel. Marta Mitruczuk
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ZESPÓŁ RĘKA-STOPA. DOŚWIADCZENIA WŁASNE W PIELĘGNACJI – lic. piel. Joanna Machnowska
ZASTOSOWANIE OSCYLACJI GŁĘBOKIEJ W PIELĘGNACJI OSTREGO ODCZYNU POPROMIENNEGO NA SKÓRZE
– mgr piel. Helena Barchańska, Opolskie Centrum Onkologii Oddział Radioterapii
GŁÓWNE PROBLEMY PIELĘGNACYJNE U CHORYCH Z GUZAMI NEUROENDOKRYNNYMI
– Małgorzata Kot, Marzena Pyk, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
REHABILITACJA GŁOSU PO CAŁKOWITEJ LARYNGEKTOMII. UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W REHABILITACJI I EDUKACJI
PACJENTÓW Z RAKIEM KRTANI – Monika Gaik, Marzena Pyk, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
Dyskusja
17.40 – 17.50 Prezentacja Firmy Roche Polska Sp. z o.o.: Praktyczne aspekty stosowania Rytuksymabu podskórnego
– Katarzyna Nowak-Rzepko
17.50 – 18.00 Prezentacja Firmy 3M Poland Sp. z o.o.
2.06.2017 r. Piątek
9.00 – 10.00 WARSZTATY SZKOLENIOWE
1. Firma Baxter
I. Bezpieczne igły Hubera do portów naczyniowych – rozwiązania chroniące personel medyczny przed zranieniem /20 minut/
II. Infuzory – przygotowanie i podłączenie pompy elastomerowej jednorazowego użytku do podania cytostatyków /20 minut/
III.Żywienie pozajelitowe - aktywacja, suplementacja, podawanie worków trzykomorowych RTU /20 minut/
2. Rola i znaczenie pielęgniarki w opiece nad pacjentem chorym onkologicznie
– mgr Agnieszka Plottke (psycholog – psychoonkolog)
10.05 – 11.45	SESJA TO PSPO W POZNANIU CZŁOWIEK W WIEKU PODESZŁYM JAKO PODMIOT OPIEKI I WSPARCIA
PODCZAS TERAPII ONKOLOGICZNEJ
Prowadzący: mgr Ewa Szukała
KIEDY PRZEMIJA POSTAĆ TEGO ŚWIATA – CZŁOWIEK STARSZY JAKO ŹRÓDŁO WARTOŚCI I WSPARCIA
W ONKOLOGICZNEJ TERAPII – Maciej Krajewski
WYZWANIA W OPIECE ONKOLOGICZNEJ NAD PACJENTEM W WIEKU PODESZŁYM
– Paulina Mencel, Danuta Wołtosz
ROLA PIELĘGNIARKI W EDUKACJI PACJENTA W PODESZŁYM WIEKU, PODCZAS CHEMIOTERAPII – STUDIUM PRZYPADKU
– Kamila Kubicka, Paulina Jarzynka, Danuta Wołtosz
BRACHYTERAPIA RAKA SKÓRY U PACJENTÓW W PODESZŁYM WIEKU
– Magdalena Bertrandt-Łasińska, Katarzyna Nowak
WYBRANE PROBLEMY PIELĘGNACYJNE U OSÓB STARSZYCH W TRAKCIE TELERADIOTERAPII – Dorota Bernad
JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW OBJĘTYCH HOSPICYJNĄ OPIEKĄ DOMOWĄ – Marcin Kania
Dyskusja
11.45 – 11.55	Prezentacja Firmy Fresenius Kabi Polska Sp. z o.o.: Żywienie ma znaczenie - pacjent onkologiczny
i chirurgiczny – Katarzyna Jasińska
11.55 – 12.05 Prezentacja Firmy Skamex Sp. z o.o. Sp. k
12.30 – 13.45	SESJA TO PSPO W BYDGOSZCZY
JAKOŚĆ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W DOBIE WSPÓŁCZESNYCH WYZWAŃ W OPIECE NAD PACJENTEM
ONKOLOGICZNYM
Prowadzący: dr Anna Koper, mgr Ewa Madajewska
GROMADZENIE I DOKUMENTOWANIE DANYCH WYKŁADNIKIEM JAKOŚCI OPIEKI NAD PACJENTEM W ODDZIALE
KLINICZNYM RADIOTERAPII – mgr Sylwia Dahms
PODCIŚNIENIOWA TERAPIA LECZENIA RAN JAKO ELEMENT OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NAD PACJENTKAMI
Z NOWOTWORAMI NARZĄDÓW PŁCIOWYCH – DOŚWIADCZENIA WŁASNE W ODDZIALE KLINICZNYM GINEKOLOGII
ONKOLOGICZNEJ – mgr Mariola Maślińska, dr n. o zdr. Aleksandra Mazur
WYBRANE ELEMENTY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ NA PRZYKŁADZIE CENTRUM ONKOLOGII W BYDGOSZCZY
– mgr Beata Borzych, dr Anna Koper
JAK BUDUJEMY AUTORYTET WSPÓŁCZESNEJ PIELĘGNIARKI – mgr Ewa Madajewska, dr Anna Koper
Dyskusja
13.45 – 14.15 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Komitet Naukowy:
dr n. med. mgr piel. Małgorzata Pasek – przewodnicząca Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej Curie Oddział
w Krakowie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
dr n. med. Anna Koper Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
dr n. med. Alicja Dyla Centrum Onkologii –Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział w Gliwicach
dr n. med. mgr piel. Janina Książek Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Wydział Nauk o Zdrowiu
mgr piel. Marzena Pyk Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
mgr Joanna Kiwic – Szmuc Prezes PSPO Terenowego Oddziału w Gliwicach
mgr Ewa Madajewska Prezes PSPO Terenowego Oddziału w Bydgoszczy
mgr Ewa Szukała Prezes PSPO Terenowego Oddziału w Poznaniu
Komitet Organizacyjny:
mgr Marzena Janczaruk
mgr Barbara Jobda
mgr Małgorzata Matczuk
mgr Jolanta Tworowska
ORGANIZATOR: PSPO Oddział Terenowy w Lublinie
MIEJSCE OBRAD: Hotel Victoria, Lublin, ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza 58/60
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P rocedura obsługi portu dożylnego
ZESPÓŁ AUTORSKI
Ewa Biedna, Irena Bil, Cecylia Bury, Urszula Czarkowska, Iwona Czyżewska, Aneta Gabryś, Barbara Jezierska,
Barbara Jobda, Małgorzata Klimczuk, Halina Krężelewska, Anna Markowska-Gąsiorowska, Małgorzata Pasek,
Jolanta Sarga, Katarzyna Walkowiak
REDAKCJA
mgr Barbara Jobda, dr n. med. mgr piel. Małgorzata Pasek

Port naczyniowy to trwały, długoterminowy dostęp naczyniowy umożliwiający prowadzenie
terapii dożylnej. Miejsce wszczepienia portu ustala się na podstawie klinicznego stanu
pacjenta, jego stylu życia oraz rodzaju stosowanego leczenia. Najczęstszym miejscem
wszczepienia portu jest okolica podobojczykowa, a najczęściej stosowanymi dostępami
są wewnętrzna lub zewnętrzna żyła szyjna oraz żyła podobojczykowa. Stosowanie portów
naczyniowych w znaczący sposób podnosi poziom bezpieczeństwa prowadzonej terapii
oraz poprawia komfort pacjenta w trakcie leczenia. Kluczowymi elementami prawidłowego
funkcjonowania portu są właściwa obsługa oraz ciągły nadzór nad pacjentem, a rola
pielęgniarki w tych procesach ma charakter kluczowy.
1. Cel:

paratów krwiopochodnych, podawania środków cieniują-

Prawidłowy sposób obsługi portu dożylnego i minimaliza-

cych w promieniowaniu RTG.

cja powikłań.

• Unikaj wielokrotnego wkłuwania igły w to samo miejsce.

2. Odpowiedzialność:

• W celu uzyskania optymalnego przepływu, wprowadź igłę

Pielęgniarki/Pielęgniarze, położne/położni
3. Terminologia:
3.1. Port dożylny – stały, długoterminowy dostęp centralny.
3.2. Igła Hubera – igła przeznaczona do obsługi portu, posiadająca szlif wzdłuż osi dłuższej.
3.3. Heparynizacja – wypełnienie portu roztworem heparyny
drobnocząsteczkowej i 0,9% NaCl.

był w przeciwnym kierunku do ujścia cewnika.
• Prowadź codzienną obserwację miejsca wkłucia i odnotowuj
ten fakt w obowiązującej dokumentacji medycznej.
• Igłę w porcie można pozostawić do 7 dni pod warunkiem:
• codziennej kontroli miejsca wkłucia;
• prawidłowo dobranej długości igły;

3.4. Przepływ turbulentny/pulsacyjny – technika polegająca na

•
zastosowania przezroczystego, okluzyjnego, jałowego

podaniu określonej objętości płynu/preparatu poprzez sko-

opatrunku (umożliwiającego obserwację miejsca wkłu-

kowe naciskanie tłoka strzykawki jednorazowo po ok. 1 ml.

cia igły do portu);

3.5. Dodatnie ciśnienie – technika polegająca na powolnym
dostrzykiwaniu płynu/preparatu podczas usuwania igły
z portu.
3.6. Książeczka obsługi portu – historia czynności obsługowych związanych z dostępem do portu.
4. Podstawowe zasady:
• Na każdym etapie obsługi portu dożylnego bezwzględnie
przestrzegaj zasad aseptyki.
• Do nakłucia portu używaj wyłącznie igieł Hubera.

• braku objawów zakażenia.
• Jeżeli obserwacja miejsca wkłucia jest niemożliwa (np. zastosowana jest igła łącznie z opatrunkiem włókninowym), zmieniaj igłę co 24 godziny.
•
Jeżeli przez port podawane są emulsje tłuszczowe, igłę
w porcie wymieniaj co 24 godz.
• Płukanie portu wykonuj zawsze bezpośrednio po zakończeniu iniekcji/infuzji.
• Do przepłukiwania portu stosuj następujące objętości: po-

• Prawidłowo dobieraj długość igły dla każdego pacjenta

między infuzjami różnych leków oraz po ich zakończeniu mi-

(uwzględniając rodzaj portu i grubość tkanki podskórnej

nimum 10 ml 0,9% NaCl, w przypadku emulsji tłuszczowych

nad membraną); skrzydełka lub płytka, które są elemen-

oraz preparatów krwiopochodnych minimum 20 ml 0,9%

tem mocującym igły, powinny płasko układać się na po-

NaCl.

wierzchni skóry.
• Optymalna grubość igły to 20G–22G. Igły o grubości 18G–
–19G używaj do: żywienia pozajelitowego, przetaczania pre-
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prostopadle do komory portu, tak aby szlif igły skierowany
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•
Stosowanie roztworu heparyny lub innych preparatów
zgodnie z instrukcją producenta portu oraz tylko na zlecenie lekarza.

• Nie stosuj strzykawek o objętości mniejszej niż 10 ml (uży-

• Rozpakuj jałowo zestaw z odpowiednio dobraną igłą Hubera.

cie mniejszych strzykawek powoduje powstanie zbyt duże-

• Załóż jałowe rękawiczki.

go ciśnienia w układzie portu, co może skutkować jego

• W przypadku igły Hubera z drenem dołącz do wężyka

uszkodzeniem).
• Zachowaj dodatnie ciśnienie, usuwając igłę z portu.
• Igłę usuń od razu, gdy jej zastosowanie nie jest klinicznie uzasadnione.
• Miejsce po usunięciu igły zabezpiecz jałowym opatrunkiem.

łącznik bezigłowy i wypełnij układ roztworem 0,9% NaCl,
zamknij zacisk na drenie.
• Uchwyć igłę, zdejmij osłonkę, ustabilizuj palcami komorę portu i wprowadź prostopadle igłę do komory portu.
• Dokonaj kontroli drożności portu poprzez aspirację krwi

• W przypadku braku refluksu krwi spróbuj powoli wstrzyknąć

(w przypadku, gdy port był wypełniony substancją zabez-

2 ml 0,9% NaCl do portu, nie wykonuj wielokrotnych prób

pieczającą, usuń ją podczas aspiracji), po uzyskaniu pra-

aspiracji lub prób podawania płynu; zgłoś ten fakt lekarzowi.

widłowego refluksu zmień strzykawkę i przepłucz pulsa-

5. Założenie igły do portu:
5.1. Przygotowanie pacjenta:
• Poinformuj pacjenta o celu i sposobie wykonania wkłucia igły.
• Uzyskaj świadomą zgodę pacjenta na wykonanie tej
czynności.

cyjnie system minimum 10 ml 0,9% roztworu NaCl.
• Zabezpiecz igłę jałowym opatrunkiem.
•
Podłącz przygotowany wlew lub zabezpiecz końcówkę drenu.
• Wypełnij obowiązującą dokumentację.
5.4. Usunięcie igły:

• Zapoznaj się z dokumentacją użytkowania portu (ustal, czy

• Przygotuj pacjenta jak w punkcie 5.1 niniejszej procedury.

oraz w jakiej objętości zastosowany został korek hepary-

• Zestaw: 2 strzykawki, 2 igły, sterylne gaziki, rękawiczki

nowy lub inna substancja zabezpieczająca).
• Wygodnie posadź lub połóż pacjenta, zapewnij swobodny
dostęp do okolicy umiejscowienia portu.
•
Wizualnie oceń skórę w miejscu lokalizacji portu oraz
wzdłuż cewnika pod kątem objawów zakażenia i innych
zmian skórnych.
• Wyklucz objawy zakrzepicy – obrzęk ręki, szyi, twarzy.
5.2. 
Przygotowanie podstawowego zestawu (modyfikacje

niesterylne, środek do dezynfekcji skóry zawierający min.
70% alkoholu, roztwór 0,9% NaCl i/lub środek zlecony
przez lekarza do zabezpieczenia portu, jałowy opatrunek
do zabezpieczenia miejsca wkłucia.
•
Umyj i zdezynfekuj ręce, załóż niesterylne rękawiczki
i zdejmij opatrunek z igły.
• Zdezynfekuj łącznik bezigłowy oraz skórę wokół miejsca
wkłucia igły.

w zależności od dostępnego sprzętu):

• Dołącz strzykawkę do łącznika bezigłowego.

• igła Hubera bez drenu lub z drenem (w zależności od celu,

• Pulsacyjnie przepłucz system minimum 10 ml 0,9% NaCl

w jakim jest zakładana);
• rękawiczki jałowe i niejałowe;
•
środek do dezynfekcji skóry zawierający min. 70%
alkoholu;
• opatrunek transparentny, okluzyjny do umocowania igły;
• łącznik bezigłowy;

oraz ewentualnie zastosuj substancję zabezpieczającą
port zleconą przez lekarza.
• Ustabilizuj palcami komorę portu i usuń igłę, zachowując
dodatnie ciśnienie.
• Załóż jałowy opatrunek.
6. Pobieranie krwi:

• minimum 2 strzykawki;

• Przygotuj pacjenta jak w punkcie 5.1 niniejszej procedury.

• roztwór 0,9% NaCl;

• Wkłuj igłę jak w punkcie 5.3 niniejszej procedury.

• jałowa serweta;

• Zwolnij zacisk na drenie igły Hubera, przepłucz układ 10 ml

• dwie igły.
5.3. Wkłucie igły (zalecamy, aby procedura była wykonana przez

roztworu 0,9% NaCl, następnie zaaspiruj 5 ml krwi, zaciśnij
zacisk, odłącz strzykawkę i odrzuć ją.

dwie pielęgniarki, w gabinecie zabiegowym lub innym prze-

• Pobierz odpowiednią ilość krwi do badań.

znaczonym do wykonywania aseptycznych zabiegów):

• Po zakończeniu pobierania krwi przepłucz system mini-

• Umyj i zdezynfekuj ręce zgodnie z obowiązującą
procedurą.

mum 20 ml 0,9% NaCl, naciskając na tłok strzykawki
w sposób skokowy.

• Załóż niejałowe rękawiczki.

7. Płukanie nieużywanego portu:

• Zlokalizuj palpacyjnie położenie portu.

7.1. Nieużywany port należy płukać co 4-6 tygodni zgodnie

• Minimum dwukrotnie zdezynfekuj okolice miejsca wkłucia
– postępuj zgodnie z charakterystyką używanego środka
dezynfekcyjnego.
• Zdejmij rękawiczki niejałowe.
• Ponownie zdezynfekuj ręce.

z punktem 5 niniejszej procedury.
7.2. Do okresowego płukania portu użyj minimum 20 ml
0,9% NaCl.
7.3. Odnotuj czynność przepłukania portu w dokumentacji medycznej i książeczce obserwacji i obsługi portu.

Aktualności PSPO
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Działanie
przeciwzakrzepowe
i przeciwbakteryjne
4% TSC

Citra-LockTM S 4% (cytrynian trisodowy)
Bezpieczny i prosty sposób na zabezpieczenie
portu dożylnego
Ampułko-strzykawka Citra-LockTM S 4%:
1. WIELKOŚĆ STRZYKAWKI 10 ml DEDYKOWANA DO PORTÓW NACZYNIOWYCH
2. REKOMENDOWANY PRZEZ ERBP ORAZ ASDIN
3. REDUKCJA BIOFILMU
4. OSZCZĘDNOŚĆ CZASU Z ZACHOWANIEM ASEPTYKI
5. BRAK DZIAŁAŃ NIEPOŻĄDANYCH
6. UNIKANIE KRWAWIEŃ ZWIĄZANYCH ZE STOSOWANIEM HEPARYNY
7. NIŻSZE ZUŻYCIE I KOSZTY ZASTOSOWANIA tPA
8. BEZPIECZEŃSTWO W PRZYPADKU TROMBOCYTOPENII
WYWOŁANEJ PRZEZ HEPARYNĘ (PACJENCI HIT)

Opakowanie z 5 ml cytrynianu sodu 4%
w ampułko-strzykawce 10 ml
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na wsparcie społeczne
Z apotrzebowanie
wśród kobiet leczonych z powodu raka
piersi

mgr Jolanta Dziurko, mgr Małgorzata Matczuk, mgr Marzena Janczaruk
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli w Lublinie

Wsparcie społeczne może przyjmować różne formy. Wsparcie werbalne to
akceptacja, zachęta, sympatia, pochwała, natomiast dotyk, ton głosu, uśmiech
jest wsparciem niewerbalnym. Zdaniem W. Badury-Madej wsparcie społeczne
to otrzymywana pomoc od osób bliskich i znaczących lub instytucji, która
może mieć formę oparcia emocjonalnego, informacji, porady czy też pomocy
praktycznej. Reasumując, wsparcie jest to pomoc w zaspokajaniu potrzeb
osoby, która znalazła się w trudnej dla niej sytuacji.

I

stnieje kilka podziałów wsparcia społecznego:
jednym z najbardziej istotnych z punktu widzenia struktury więzów społecznych, jest podział na ujęcie strukturalne i funkcjonalne.
W ujęciu strukturalnym to dostępna, realnie istniejąca sieć społeczna, która pełni funkcję pomocy wobec osób znajdujących się w trudnej sytuacji poprzez fakt przynależności, kontaktów
i więzi w niej panujących. Istotną rolę odgrywa
tutaj dostępność sieci wsparcia dla członków danej społeczności.
W ujęciu funkcjonalnym wsparcie społeczne
to rodzaj interakcji społecznych podjętych przez
jednego lub obu uczestników sytuacji problemowej, stresowej, trudnej lub krytycznej. Można tu wyróżnić osobę wspierającą i otrzymującą
wsparcie.
Biorąc pod uwagę treść wymiany społecznej
zachodzącej w czasie interakcji, wyodrębnić możemy kilka rodzajów wsparcia.

napięć i negatywnych uczuć oraz podwyższa samoocenę osoby wspieranej.

WSPARCIE EMOCJONALNE

Udzielanie pomocy materialnej, finansowej,
a także bezpośrednie działanie fizyczne na rzecz
osób potrzebujących.

Polega na przekazywaniu komunikatów podtrzymujących i uspokajających przez okazanie sympatii, troski, ciepła, rozładowanie negatywnych
emocji oraz wzmocnienie dobrego samopoczucia (przez budzenie nadziei). Jest najbardziej powszechne, oczekiwane, ale nie zawsze konieczne. Ten rodzaj wsparcia pozwala uwolnić się od
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WSPARCIE INFORMACYJNE
Inaczej zwane poznawczym, ma za zadanie dostarczenie wiadomości w celu lepszego zrozumienia sytuacji, choroby, leczenia i sposobów
radzenia sobie w obliczu danego problemu. Okazywane jest w trakcie indywidualnego kontaktu
(rozmowy) przez przekazanie informacji zwrotnych, potwierdzających skuteczność podejmowanych działań. Daje poczucie kontroli nad sytuacją.

WSPARCIE INSTRUMENTALNE
To inaczej instruktaż, w którym przekazywane są
informacje na temat postępowania w danej sytuacji w obliczu określonego problemu.

WSPARCIE RZECZOWE
LUB MATERIALNE

WSPARCIE DUCHOWE
Niezbędne osobom cierpiącym, odczuwającym
lęk przed śmiercią, znajdującym się w sytuacjach
krytycznych.

Stwierdzono, iż istnieje związek między wsparciem społecznym a zdrowiem:
•
dostarczenie informacji, jak unikać stresujących i ryzykownych sytuacji;
• przedstawienie pozytywnych wzorców;
• wsparcie emocjonalne;
•
zwiększanie poczucia własnej wartości, skuteczności i kontroli nad otoczeniem;
• poczucie koherencji;

•p
 oczucie dostępności wsparcia;
• oddziaływanie przez normy społeczne.
W badaniach wykazano dość ścisły związek
poszczególnych zasobów, np. wysokie poczucie własnej wartości wzmacnia poczucie własnej
skuteczności, co pozytywnie wpływa na postawę
asertywną. Taka postawa to świadectwo silnej
osobowości, która posiada ducha walki i znacznie łatwiej od innych pokonuje problemy życiowe.

W praktyce
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ŹRÓDŁA WSPARCIA
Źródła wsparcia możemy podzielić na dwa systemy – pierwotny i wtórny.
• Pierwotny, otwarty system wsparcia naturalnego obejmujący troskę o innych, do którego zaliczamy: rodzinę, przyjaciół, sąsiadów.
• Wtórny, instytucjonalny system wsparcia społecznego, w skład którego wchodzą: instytucje
rządowe i pozarządowe, których rolą jest pomoc ludziom znajdującym się w stanach zagrożenia (osoby profesjonalnie przygotowane do
niesienia pomocy, np. pracownicy służby zdrowia, opieki społecznej, policji); programy pomocy opracowane specjalnie w celu niesienia
pomocy chorym i ich rodzinom (hospicja); grupy samopomocy (stowarzyszenia osób chorych
na daną chorobę lub ich rodzin, wolontariusze).

WPŁYW CHOROBY NOWOTWOROWEJ
NA ZAPOTRZEBOWANIE
NA WSPARCIE SPOŁECZNE
Wśród wszystkich chorób somatycznych choroba nowotworowa wywiera bardzo silny wpływ
na psychikę człowieka i wywołuje wszechogar-
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niający kryzys w jego życiu. Uciążliwe leczenie,
często okaleczenie, obawa o przyszłość, utrata
ról społecznych, troska o najbliższych, niepokój
o dalszą egzystencję to tylko część problemów,
z jakimi musi zmierzyć się pacjent onkologiczny.
Nigdy nie jest tak, że kiedy w rodzinie pojawia
się choroba nowotworowa, to dotyczy ona wyłącznie osoby chorej. Choroba nowotworowa postrzegana jest jako nieuleczalna, niosąca cierpienie i rychłą śmierć. To wszystko budzi w chorym
lęk, przygnębienie, gniew i rozpacz, prowadząc
do życia w ciągłym napięciu i stresie. Choruje zarówno sam pacjent, jak też bliżsi i dalsi członkowie jego rodziny, którzy stają się „pacjentami
drugiego rzutu”.
Stres może być czynnikiem konstruktywnym
(motywacja do działania) lub destrukcyjnym
(obezwładnienie i bezradność). Według Lazarusa stres pojawia się, gdy człowiekowi stawiane

są wysokie wymagania przy jednoczesnym braku
możliwości sprostania im oraz braku kontroli nad
sytuacją i własnym położeniem, co często zdarza
się w przypadku chorych onkologicznie. Lazarus twierdzi, że stres, jako proces i ciąg zdarzeń,
poddaje się modyfikacjom do pewnego stopnia.
Te modyfikacje to indywidualne cechy osobowościowe jednostki oraz jej relacje społeczne - od
nich zależy w dużym stopniu adaptacja i radzenie
sobie ze stresem.

RÓŻNORODNOŚĆ ZACHOWAŃ
I EMOCJI
Choroba przewlekła, jaką jest nowotwór, wyzwala u ludzi wiele różnorodnych zachowań i emocji,
które dla otoczenia mogą wydawać się przesadzone i niezrozumiałe, np. silna złość, gniew jako odpowiedź na zaistniałą sytuację, której człowiek nie akceptuje w swoim życiu. Może to być
też agresja, czarnowidztwo, rozpacz prowadząca do zamknięcia się w sobie, a także próby samobójcze. Choroba nowotworowa wprowadza
wiele ograniczeń w życiu, prowokuje do refleksji nad istnieniem, powoduje uczucie degradacji,
ma wpływ na kondycję fizyczną (osłabienie, ból)
i psychiczną poprzez negatywne emocje oraz
predysponuje do poczucia naznaczenia – stygmatyzacji chorobą .
To wszystko sprawia, iż chory znajduje się w sytuacji trudnej i w znacznym stopniu obniża się jego jakość życia, co powoduje duże zapotrzebowanie na różne formy pomocy w tym wsparcia
społecznego. To, jak człowiek radzi sobie z chorobą, zależy od jego stanu zdrowia, czynników
psychologicznych i społecznych. W literaturze
zwraca się uwagę na predyspozycje osobowościowe, rolę lęku oraz na sposoby radzenia sobie z chorobą. Wielu badaczy zwraca uwagę na
wpływ otoczenia, czyli rodziny, przyjaciół, personelu medycznego, od których pacjent otrzymuje
wsparcie.

ZNACZENIE WSPARCIA
SPOŁECZNEGO
Na każdym etapie choroby bardzo ważne dla jednostki jest wsparcie społeczne, które sprzyja rozwiązaniu problemów i trudności oraz wspomaga
proces leczenia. Wsparcie informacyjne oraz instrumentalne może zwiększyć wiedzę osoby chorej o raku, jego sposobach leczenia, może zredukować w znacznym stopniu symptomy choroby,

takie jak: ból, obniżenie nastroju czy depresja.
Inne korzyści to: poprawa samooceny, poczucia
skuteczności, a nawet wydłużenie czasu przeżycia chorych onkologicznych.
Jak wykazują badania, wsparcie emocjonalne obniża poziom niepokoju i depresji, ma też
wpływ na psychospołeczne przystosowanie się
do choroby nowotworowej, szczególnie na etapie diagnozowania tej choroby. Stwierdzono, że
wsparcie społeczne jest głównym czynnikiem
skłaniającym jednostkę do podjęcia wcześniejszej diagnostyki i leczenia, co wpływa na przeżywalność chorych. To strach jest często podawanym powodem odkładania wizyty u lekarza
przez osoby z objawami choroby nowotworowej,
a okazane wsparcie znacznie obniża jego poziom
i mobilizuje do działania. Odnosząc się do sytuacji człowieka poważnie chorego, wsparcie emocjonalne może motywować do podjęcia leczenia
i łagodzić jego skutki uboczne. Natomiast wsparcie informacyjne zapobiega opóźnianiu diagnozy przez skrócenie czasu dostrzeżenia objawów
choroby jako istotnych i zagrażających zdrowiu,
co powinno skłonić jednostkę do szukania pomocy i fachowej opieki.

LĘK WYNIKAJĄCY Z NIEWIEDZY
Choroba nowotworowa piersi niewątpliwie należy do sytuacji trudnej, wymagającej pomocy i różnorodnego wsparcia. Już na etapie diagnostyki
kobiety doświadczają lęku przed badaniem, wynikającym z niewiedzy na temat przygotowania,
przebiegu badania (mammografia, biopsja cienkoigłowa i gruboigłowa lub inne) lub wcześniej nabytych doświadczeń (ból, niekorzystne relacje z personelem). Niepokój może też wzbudzać strach
przed nowotworem (szczególnie u kobiet z wysokiego ryzyka) i zbyt długie oczekiwanie na diagnozę. Już na tym etapie niezbędne jest wsparcie
informacyjne i instruktaż na temat przygotowania
i przebiegu badania, czasu oczekiwania na wyniki
i sposoby postępowania po badaniu. Istotną rolę odgrywa tutaj personel medyczny, którego zadaniem jest przekazanie niezbędnych informacji
oraz wytworzenie przyjaznej atmosfery w czasie
badań. Postawa personelu może mieć wpływ na
zmniejszenie napięcia i lęku związanych z badaniem lub zwiększyć negatywne emocje. Ważną
rolę w niwelowaniu napięcia i lęku może odegrać
osoba towarzysząca w badaniu z kręgu osób znaczących (sieć społeczna). Już sama jej obecność

może mieć wpływ na zwiększone poczucie bezpieczeństwa i obniżenie poziomu stresu.
W licznych badaniach wykazano, iż chemioterapia to jeden z silniejszych czynników stresotwórczych, który powoduje wiele obaw i zagrożeń.
Obawy te wiążą się z objawami niepożądanymi stosowanego leczenia, tj.: nudnościami, wymiotami, zespołem zmęczenia, osłabieniem odporności, utratą owłosienia – szczególnie istotne
dla kobiet. W czasie leczenia cytostatycznego
dochodzi do zaburzeń cyklu menstruacyjnego
(przedwczesna menopauza) i zaburzeń seksualnych. Jest to poważny problem u kobiet w wieku
przedmenopauzalnym. W obliczu tego problemu
niezbędna jest akceptacja i udzielenie wsparcia
chorej ze strony partnera.
Długotrwała chemioterapia wywołuje u kobiet
znużenie, apatię, złe nastawienie do samej siebie
i prowadzonej terapii; nie widzą one szans na całkowite wyleczenie.

ZESPÓŁ ZMĘCZENIA
Częstym problemem chorych poddanych leczeniu onkologicznemu jest zespół zmęczenia, który
może występować u 50-70% chorych. Może być
spowodowany przez samą biologię nowotworu,
objawy niepożądane w czasie leczenia oraz psychiczną reakcję na chorobę. Jego wielowymiarowość sprawia, że leczenie wymaga zaangażowania wielodyscyplinarnego zespołu czyli: lekarzy,
pielęgniarek, dietetyków, fizjoterapeutów, psychologa, a nawet psychiatry. Pacjentka powinna
wiedzieć, że zespół zmęczenia, to nie brak skuteczności leczenia, a jego konsekwencja. Czasami wystarczy modyfikacja diety lub stylu życia, by
znacznie zniwelować jego objawy .
Wsparcie ze strony personelu medycznego będzie obejmowało wyżej wymienione informowanie oraz działanie niwelujące lub łagodzące ból,
objawy niepożądane leczenia, pielęgnowanie napromienianej skóry. Istotne jest też zapewnienie
poczucia bezpieczeństwa,
dodawanie otuchy i wszechstronna pomoc pacjentkom i ich rodzinom.
Na każdym etapie choroby i leczenia nieocenionym źródłem pomocy mogą być grupy wsparcia, ruch „pacjent dla pacjenta”.

WYNIKI ANALIZY PROBLEMU
•5
 9% badanych kobiet chorych na nowotwór
piersi potrzebuje wsparcia informacyjnego

• większość (93%) zdecydowanie potwierdziła, że
wsparcie emocjonalne najczęściej otrzymywała
od najbliższych członków rodziny. Prawie połowa ankietowanych wskazała również przyjaciół.
•
większość pacjentek(55%) nie potrzebuje
wsparcia materialnego.
• ponad połowa ankietowanych (66%) potwierdza, że potrzebuje wsparcia duchowego.
Z badań wynika, że pacjentki raczej dostrzegają otrzymane wsparcie instrumentalne. Zdecydowana większość ankietowanych (75%) twierdzi,
że zna osoby, na których zawsze może polegać.
Ponad połowa badanych (62,5%) zdecydowanie
uważa, że kiedy są zmartwione, znajdzie się ktoś,
kto im pomoże. Nieco ponad połowa pacjentek
(54,46%) zdecydowanie spostrzega w swoim
otoczeniu osoby, które oferują im pomoc, kiedy one jej potrzebują. Średnio co druga badana
(50,89%) zdecydowanie potwierdza, że zawsze,
kiedy przestaje dawać sobie ze wszystkim radę,
może liczyć na osoby, które jej pomogą.
Pacjentki zgodnie potwierdziły, że osobą, która
najczęściej udzielała im wsparcia informacyjnego
zarówno podczas, jak i po zakończonym leczeniu, był lekarz. Najbardziej jest to widoczne w zakresie leczenia operacyjnego, gdzie taki rodzaj
otrzymanego wsparcia od lekarza potwierdza aż
94% badanych. Lekarz był również osobą, która
najczęściej udzielała informacji w zakresie wykonywania badań kontrolnych, potwierdziło to 58%
badanych. Drugie w kolejności źródło to kobiety z klubu i organizacji wspierających pacjentów.
Przeprowadzona analiza pozwoliła stwierdzić,
że wsparcia instrumentalnego potrzebuje mniej
niż połowa pacjentek (48%). Pacjentki, które zostały poddane leczeniu operacyjnemu, zgodnie
potwierdziły, że wiedzę teoretyczną, jak również
praktyczną na temat zasad postępowania w przypadku usunięcia węzłów chłonnych, otrzymały od
rehabilitanta. Ankietowane, u których jako metodę leczenia zastosowano radioterapię, wskazały, że osobami, od których w największym stopniu uzyskały wsparcie instrumentalne w zakresie
odpowiedniej pielęgnacji skóry, byli: pielęgniarka (89%) oraz lekarz (11%). Podobnie kształtowała się sytuacja odnośnie zasad postępowania
podczas i po chemioterapii, bowiem pacjentki
również najczęściej wskazywały lekarza i pielęgniarkę jako osoby, od których uzyskały wsparcie w tym zakresie.

WNIOSKI
•P
 acjentki leczone z powodu chorób nowotworowych (w tym raka piersi) potrzebują
wsparcia informacyjnego (59%), emocjonalnego (51%) i duchowego (59%).
•
Niewielki odsetek badanych potrzebuje
wsparcia instrumentalnego (48%) i materialnego (45%).
• Wyższy wiek badanych wpływa na zapotrzebowanie na wsparcie instrumentalne
i duchowe.
• Nie ma zależności między wykształceniem
badanych, a zapotrzebowaniem na każdy
rodzaj wsparcia.
•
Pacjentki niezamężne potrzebują zwiększonego wsparcia informacyjnego i materialnego.
• Największe wsparcie emocjonalne badane
otrzymały od członków rodziny (71%).
• Pielęgniarki najczęściej udzielają wsparcia
informacyjnego w czasie leczenia uzupełniającego, to jest chemioterapii (25%) i radioterapii (13,39%).
• Pacjentki są usatysfakcjonowane ze wsparcia, jakie otrzymały.
Wsparcie jest tym rodzajem pomocy, którego potrzebuje każdy z nas w sytuacji trudnej.
Taką sytuacją jest na pewno choroba i długi
proces leczenia, który może trwać kilka miesięcy (leczenie chirurgiczne połączone z chemioterapią czy radioterapią), a nawet kilka lat
(hormonoterapia czy też leczenie przerzutów
nowotworowych).
Na każdym z etapów leczenia ważne jest
udzielanie wsparcia pacjentkom przez cały zespół terapeutyczny: lekarza, pielęgniarkę, psychologa, rehabilitanta czy osobę
duchowną. Wsparcie informacyjne, instrumentalne i emocjonalne pozwala łatwiej znosić trudy chorowania i leczenia, daje nadzieję na wyzdrowienie. Istotne jest też wsparcie,
które świadczy rodzina, której także należy udzielać wsparcia, aby mogła być oparciem dla osoby chorującej. Z badań wynika,
że pielęgniarki są przede wszystkim dawcami
wsparcia informacyjnego, w nieco mniejszym
stopniu niż lekarze, za to większy udział mają
w udzielaniu wsparcia instrumentalnego.
Literatura u Autorek.

w ybrane czynniki warunkujące poziom
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Zmęczenie w przebiegu choroby nowotworowej (Cancer Related Fatigue
– CRF) to przewlekłe, subiektywne poczucie psychicznego, emocjonalnego
i/lub poznawczego wyczerpania bądź osłabienia związanego z chorobą
lub jej leczeniem, które nie jest proporcjonalne do ostatnio podejmowanej
aktywności i upośledza zwykłe funkcjonowanie. Dotyczy większości chorych
bez względu na lokalizację i charakter nowotworu. Objawy zespołu zmęczenia
mają bezpośredni wpływ na jakość życia, zwłaszcza w obszarze fizycznym
i czynnościowym.
CEL BADAŃ
Celem badań była ocena wpływu wybranych czynników na poziom subiektywnego natężenie zmęczenia
chronicznego u pacjentów leczonych onkologicznie.

METODA BADAŃ
Zastosowano sondaż diagnostyczny oraz szacowanie z wykorzystaniem kwestionariusza ankiety własnego autorstwa oraz kwestionariuszy standaryzowanych:
skali MNA (Mini Nutrition Assesment), skali zmęczenia chronicznego (FAS), skali VAS/NRS. Badania zostały przeprowadzone na oddziałach onkologicznych
w dwóch celowo wybranych szpitalach w obrębie województwa podkarpackiego. Badaniami objęto grupę
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220 pacjentów w trakcie systemowej terapii onkologicznej, spełniających kryteria doboru do badań. Weryfikacji różnic między zmiennymi dokonano przy użyciu
testu Manna-Whitneya, testu Kruskala-Wallisa, współczynnika korelacji rho Spearmana. Ponadto wykorzystano test t dla jednej próby. Przyjęto poziom istotności
p < 0,05. Obliczenia przeprowadzono za pomocą programu SPSS.

WYNIKI BADAŃ
Uzyskane wyniki dotyczące poziomu zmęczenia chronicznego w oparciu o skalę FAS wskazują, że średni
poziom zmęczenia wśród badanych wyniósł 26,64 pkt
na skali 10-50 pkt. Zagrożonych niedożywieniem było

Średnica = 61,93
OdchStd. = 13,182
N = 220

Częstotliwość

Wiek

!

Wiek

Ryc. 1 Wiek badanych

Ryc. 1 Wiek badanych

58,6% osób (N=129). Grupa 17,3% osób (N=38) była
niedożywiona. Wśród czynników fizycznych wzmagających zmęczenie w chorobie nowotworowej zmęczenie potęgują najbardziej: aktywność fizyczna (1,93 pkt,
SD=1,56) oraz ból (1,57 pkt, SD=1,50). Spośród czynników psychicznych największe znaczenie miały zaburzenia snu (2,11 pkt, SD=1,72) oraz rodzaj leczenia onkologicznego.

WNIOSKI Z BADAŃ
Poziom zmęczenia chronicznego w badanej grupie jest
na niskim poziomie. Starszy wiek, stan cywilny, warunkuje wzrost poziomu zmęczenia, natomiast takie czynniki, jak: płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie,
sytuacja zawodowa, w niewielkim stopniu różnicują poziom zmęczenia wśród badanych. Poziom zmęczenia
chronicznego uwarunkowany jest stanem odżywienia.
Osoby zagrożone niedożywieniem i niedożywione prezentują wyższy poziom zmęczenia. Czynnikami wpływającymi na zmęczenie w chorobie nowotworowej są:
zaburzenia snu, rodzaj leczenia onkologicznego, aktywność fizyczna oraz ból.
Ryc.2. Wiek a zmęczenie chroniczne

WPROWADZENIE
Subiektywne uczucie wyczerpania, zarówno na poziomie fizycznym, jak i psychicznym, które w warunkach
fizjologicznych występuje u osób zdrowych w następstwie wysiłku fizycznego lub bezsenności, jest określane jako zmęczenie [1]. Zmęczenie to częsty i uciążliwy
symptom, dotykający pacjentów chorujących na raka
od momentu diagnozy, poprzez leczenie, aż do zaawansowanej fazy choroby [2, 3]. Może wystąpić u osób wyleczonych i utrzymywać się nawet przez kilka lat po zakończonej terapii [4, 5]. Dotyczy większości pacjentów
bez względu na lokalizację i charakter nowotworu, stanowiąc jeden z najbardziej powszechnych oraz dokuczliwych objawów związanych z leczeniem [6]. Mając na
uwadze szacunkowe prognozy związane z tendencją
wzrostową zachorowalności na nowotwory złośliwe,
należy zakładać, iż problem zmęczenia będzie dotyczył
coraz większej rzeszy chorych będących w okresie diagnozowania, leczenia, jak i rehabilitacji [7]. Zmęczenie
związane z chorobą nowotworową (CRF, Cancer Related Fatigue) zostało zdefiniowane w 2003 roku przez
ekspertów z NCCN (National Comprehensive Cancer
Network) jako: przewlekłe, subiektywne poczucie psychicznego, emocjonalnego i/lub poznawczego wyczerpania bądź osłabienia związanego z chorobą lub
jej leczeniem, które nie jest proporcjonalne do ostatnio
podejmowanej aktywności, upośledzające zwykle funkcjonowanie [8,9]. Europejskie Stowarzyszenie Opieki Paliatywnej (European Association of Palliative Care,
EAPC) definiuje zmęczenie jako ,,subiektywne uczucie
znużenia, słabości lub braku energii”. Zaletą tej roboczej definicji zmęczenia zaproponowanej przez EAPC
jest łatwość jej zrozumienia w sferze poznawczej osoby chorej [10]. Występując u 70-100% pacjentów w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej, zmęczenie ma bezpośredni wpływ na większość aspektów
jakości ich życia, a zwłaszcza na stan fizyczny i czynnościowy [11, 12].

OPIS METODY BADAŃ

Wiek

Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego oraz
szacowanie z wykorzystaniem narzędzi badawczych
o konstrukcji kwestionariusza ankiety oraz kwestionariuszy (skal) standaryzowanych: skali MNA (Mini
Nutrition Assesment), Skali Zmęczenia Chronicznego
(Fatigue Assessment Scale - FAS), skali oceny bólu
VAS/NRS.
Kwestionariusz ankiety własnego autorstwa obejmował krótką metryczkę dotyczącą danych socjodemograficznych oraz pytania związane z rodzajem leczenia,
nasileniem bólu i zmęczenia w ciągu ostatnich 24 go-
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chroniczne

Skala zmęczenia chronicznego (FAS)

3.Stan
Stan
odżywienia
zmęczenie
Ryc. 3.
odżywienia
a zmęczenieachroniczne

OPIS WYNIKÓW BADAŃ

Stan odżywienia

dzin oraz czynników potęgujących zmęczenie. Do pomiaru zmęczenia chronicznego zastosowano skalę FAS
autorstwa H.J. Michielsena w adaptacji J. Urbańskiej
składającą się z 10 stwierdzeń dotyczących zmęczenia.
W każdym ze stwierdzeń osoba badana miała do wyboru pięć odpowiedzi w skali Likerta: 1 – bardzo rzadko, 2
– rzadko, 3 – czasem, 4 – często, 5 – bardzo często. Minimalna ilość punktów do uzyskania to 10 pkt, maksymalna 50 punktów. Wysokie wyniki uzyskiwane w skali
FAS świadczą o zmęczeniu chronicznym [13, 14].
Skala MNA składa się z 4 części, które opisują parametry antropometryczne oraz ocenę ogólną. Część
trzecia zawiera elementy wywiadu żywieniowego, natomiast ostatnia część to subiektywna ocena stanu odżywienia. W oparciu o MNA rozpoznaje się ryzyko rozwoju niedożywienia oraz niedożywienie u osób dorosłych.
Osoba badana może uzyskać 17-30 punktów. Poniżej
17 pkt rozpoznaje się niedożywienie, od 17 do 23,5 pkt ryzyko rozwoju niedożywienia. Wynik 24 punktów i powyżej sugeruje zadowalający stan odżywienia [15,16].
Do oceny bólu zastosowano wizualną skalę analogowo-numeryczną, VAS (Visual Analog Scale)/NRS
(Numerical Rating Scale). Skala oceny bólu jest wiarygodnym narzędziem umożliwiającym określenie nasilenia bólu. Ma postać linijki o długości 10 cm. Pacjent wskazuje palcem lub suwakiem nasilenie bólu
od 0 – „zupełny brak bólu” do 10 – „najsilniejszy wyobrażalny ból” [17].
Badania przeprowadzone zostały na oddziałach onkologicznych w dwóch celowo wybranych szpitalach
w obrębie województwa podkarpackiego. Badaniami
objęto grupę 220 pacjentów w trakcie systemowej terapii onkologicznej na oddziałach onkologii klinicznej i radioterapii, spełniających kryteria doboru do badań. Weryfikacji różnic między zmiennymi dokonano przy użyciu
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testu Manna-Whitneya, testu Kruskala-Wallisa, współczynnika korelacji rho Spearmana. Ponadto wykorzystano test t dla jednej próby. Przyjęto poziom istotności
p < 0,05. Obliczenia przeprowadzono za pomocą programu SPSS.

Badaniem objęto grupę 220 osób, w tym 55,5%
(N=122) mężczyzn, 44,5% (N=98) kobiet. Średnia
wieku badanych wynosiła 61,93 lat (SD=13,18). Najmłodsza osoba miała 24 lata, najstarsza - 87 lat (ryc.
1). Jako miejsce zamieszkania respondenci wskazywali wieś (45,0% osób: N=99) oraz miasto (55,0%
osób: N=121). Wykształcenie średnie deklarowało
38,6% badanych (N=85), zawodowe 29,5% (N=65),
wyższe 19,1% (N=42), podstawowe 12,7% (N=28).
Większość badanych (N=153, tj. 69,5%) pozostawała
w związku małżeńskim, 13,2% badanych (N=29) stanowili wdowcy/wdowy. Stanu wolnego było 11,4%
(N=25) osób. Po rozwodzie było 5,9% (N=13) osób.
Respondenci w większości nie byli aktywni zawodowo. Najczęściej (N=115, tj. 52,3%) pobierali emeryturę
i rentę 14,1% badanych (N=31). Pracowało zawodowo
21,4% osób (N=47), bezrobotni stanowili 11,8% osób
(N=26). Jedna osoba (tj. 0,5%) uczyła się (tab 1.).
Badani leczeni byli z powodu nowotworów złośliwych
(rak płuc, rak piersi) poprzez chemioterapię (N=138,
tj. 62,7%). Radioterapii poddanych było 20,5% osób
(N=45). Chemioterapię i radioterapię zastosowano
w grupie 11,8% pacjentów (N=26), inny rodzaj leczenia
onkologicznego wdrożono u 5% osób (N=8). Leczenie
chirurgiczne przeprowadzono u 16,8%.
Stan odżywienia w badanej grupie oceniono w oparciu o część przesiewową kwestionariusza MNA. Na
podstawie wzrostu i masy ciała obliczono wartość
wskaźnika BMI. Niemal połowa badanych (N=108, tj.
49,1%) miała wartość wskaźnika BMI na poziomie normy. Nadwagę odnotowano u 34,5% badanych (N=76),
otyłość u 14,5% osób (N=32), natomiast niedowagę
u 1,8% osób (N=4). Ponad Tabela 1. Dane socjodemograficzne wyżej 23 kg/m.2
W oparciu o uzyskane dane z części przesiewowej
kwestionariusza MNA stwierdzono, że u badanych
najczęściej występowało umiarkowane ograniczenie
spożywania posiłków (N=105, tj. 47,7%) oraz ograniczenia w spożywaniu posiłków (N=104, tj. 47,3%).
Niemal połowa badanych (N=117, tj. 53,2%) w ciągu ostatnich 3 miesięcy utraciła powyżej 3 kg masy
ciała. Większość osób (N=190, tj. 86,4%) była w pełni sprawna. Stres psychologiczny lub ciężka choroba w ciągu ostatnich 3 miesięcy dotyczyła połowy

Tabela 1. Dane socjodemograficzne
Wiek
min.-maks.

24-87

Średnia± SD

61,93±13,18
N

%

Kobieta

98

44,5

Mężczyzna

122

55,5

Płeć

Miejsce zamieszkania
Miasto

99

45,0

Wieś

121

55,0

Wykształcenie
Podstawowe

28

12,7

Zawodowe

65

29,5

Średnie

85

38,6

Wyższe

42

19,1

Kawaler/ panna

25

11,4

Żonaty/ mężatka

153

69,5

Rozwiedziony/ rozwiedziona

13

5,9

Wdowiec/ wdowa

29

13,2

Stan cywilny

Sytuacja zawodowa
Pracuje

47

21,4

Bezrobotny

26

11,8

Renta

31

14,1

Emerytura

115

52,3

1

0,5

Uczeń

Wskaźnik masy ciała (BMI)
BMI < 19

7

3,2

19 <= BMI < 21

23

10,5

19 <= BMI < 21

33

15,0

badanych. U większości osób (N=209, tj. 95,0%) nie
występowały zaburzenia psychologiczne. W grupie
pacjentów, którzy w badaniu przesiewowym prezentowali zagrożenie niedożywieniem lub niedożywienie (N=167), przeprowadzono szczegółowe badania
w celu oceny wskaźnika niedożywienia. Na podstawie zebranych danych prawidłowy stan odżywienia
prezentowało 17,4% osób (N=29). Zagrożonych niedożywieniem było 76,0% badanych (N=127), a niedożywionych było 6,6% osób (N=11).
Przed przystąpieniem do badań właściwych, dotyczących natężenia zmęczenia chronicznego za pomocą skali FAS, poproszono badanych o dokonanie subiektywnej oceny poziomu bólu i zmęczenia w ciągu
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ostatnich 24 godz. na graficznej skali od 0 do 10, gdzie
0 oznaczało brak natężenia, a 10 – maksymalne nasilenie dolegliwości. Opierając się na uzyskanych danych, stwierdzono, że średni poziom nasilenia zmęczenia u badanych w ciągu ostatnich 24 godzin wyniósł
4,97 pkt (SD=2,49). Wyniki wahały się od 0 pkt do
10 pkt, najczęściej (N=52, tj. 23,6%), wynosząc 5 pkt.
Średnie nasilenie bólu u badanych w ciągu ostatnich
24 h od wykonania badania wyniosło 3 pkt (SD=2,74). Wartości wahały się od 0 pkt do 10 pkt, najczęściej wynosząc
0 pkt (N=66, tj. 30,0%).
Mając na uwadze subiektywne odczucia związane ze zmęczeniem, badani wskazywali różne doznania: osłabienie (N=161, tj. 73,2%), brak energii
47,7% osób (N=105), senność 37,7% (N=83), niechęć do podejmowania aktywności fizycznej (N=72,
tj. 32,7%), brak koncentracji 22,3% (N=49), wyczerpanie 20,9% (N=46).
Uzyskane wyniki dotyczące poziomu zmęczenia
chronicznego w oparciu o skalę FAS wskazują, że
średni poziom zmęczenia wśród badanych wyniósł
26,64 pkt (SD=7,07). Wyniki wahały się od 10 pkt do
44 pkt. Połowa badanych prezentowała wyniki poniżej
26 pkt, a 75% osób uzyskało wynik nieprzekraczający
32 pkt. Wartość średnia poziomu zmęczenia chronicznego była niższa niż połowa skali 10-50 pkt (tj. 30 pkt),
(t=-7,05; df=219; p < 0,0001). Na tej podstawie można
wnioskować, że poziom zmęczenia w badanej grupie
był niski, gdyż nie przekraczał wartości przyjętej za poziom przeciętny.
Dokonując analizy statystycznej zmiennych socjodemograficznych, nie potwierdzono, aby płeć, miejsce zamieszkania czy status zawodowy warunkowały poziom
zmęczenia. Odnotowano wyższy poziom zmęczenia
chronicznego u osób samotnych, głównie owdowiałych
(28,14), po rozwodzie (27,92), jak i w związkach małżeńskich (26,88), natomiast najniższy poziom zmęczenia
chronicznego prezentowali kawalerowie/panny (22,80).
Różnice były istotne statystycznie (p=0,0393). Wyższy
poziom zmęczenia chronicznego prezentowały osoby
na emeryturze (27,52) lub rencie (27,90), a niższy – pozostali badani.
Wraz z wiekiem pacjentów wzrastał poziom zmęczenia chronicznego (FAS). Korelacja między wiekiem a poziomem zmęczenia chronicznego była dodatnia (rho=0,2389) i istotna statystycznie (p=0,0004),
świadcząc o tym, że osoby starsze odczuwały wyższy poziom zmęczenia chronicznego niż osoby młodsze (ryc. 2).
Wartości wskaźnika BMI nie korelowały z poziomem
zmęczenia chronicznego, jak również z poziomem

Tabela 2. Czynniki wzmagające zmęczenie w chorobie nowotworowej (skala 0-4 pkt. gdzie 0-brak wpływu,
4-bardzo duży wpływ)

Czynniki
fizyczne

Czynniki
psychiczne

Czynniki
związane
z leczeniem

Średnia

SD

Min

Max

p

Aktywność fizyczna
(chodzenie)

1,93

1,56

0

4

<0,0001

Ból

1,57

1,50

0

4

<0,0001

Ilość i jakość spożywanych posiłków

1,04

1,37

0

4

0,0029

Utrata masy ciała

1,31

1,32

0

4

0,0425

Luźne wypróżnienia

0,99

1,36

0

4

0,0171

Choroby współistniejące

0,53

1,07

0

4

0,8827

Brak wsparcia ze strony rodziny

1,04

1,29

0

4

<0,0001

Brak wsparcia ze strony partnera

1,13

1,41

0

4

<0,0001

Brak profesjonalnego wsparcia
psychologicznego

0,57

1,02

0

4

0,0352

Smutek

1,31

1,45

0

4

0,0007

Bezradność

1,09

1,40

0

4

0,0002

Lęk

1,17

1,37

0

4

0,0009

Zaburzenia snu (bezsenność, płytki sen)

2,11

1,72

0

4

0,0005

Jakość świadczonych usług medycznych

0,98

1,25

0

4

0,0765

Rodzaj leczenia onkologicznego
(radioterapia, chemioterapia)

2,04

1,44

0

4

0,0270

Przyjmowane leki, inne niż onkologiczne

0,77

1,14

0

4

0,6380

Przyjmowane leki onkologiczne doustne

0,57

1,11

0

4

0,0618

zmęczenia życiem codziennym, wśród pacjentów
(p>0,05). Osoby, które uzyskały większą liczbę punktów w ocenie stanu odżywienia MNA, a tym samym
lepszy stan odżywienia, jednocześnie miały niższy poziom zmęczenia (rho ujemne). Wraz z poprawą stanu
odżywienia zmniejszał się poziom zmęczenia chronicznego (p=0,0001) (ryc. 3).
W opinii badanych wśród czynników fizycznych
wzmagających zmęczenie w chorobie nowotworowej to aktywność fizyczna (1,93 pkt, SD=1,56) oraz
ból (1,57 pkt, SD=1,50) najbardziej potęgowały zmęczenie. Spośród czynników psychicznych największe
znaczenie miały zaburzenia snu (2,11 pkt, SD=1,72).
W grupie czynników związanych z leczeniem w największym stopniu zmęczenie w chorobie nowotworowej wzmagał rodzaj leczenia onkologicznego (2,04
pkt, SD=1,44). Osoby, które wśród czynników fizycznych wzmagających zmęczenie w chorobie nowotworowej wskazywały aktywność fizyczną, w większym stopniu odczuwały chroniczne zmęczenie (p <
0,0001). Wśród osób wskazujących ból, jako czynnik
fizyczny wzmagający zmęczenie w chorobie, zaobserwowano wyższy poziom zmęczenia chronicznego
(p < 0,0001) (tab. 2).

DYSKUSJA NA TEMAT BADAŃ
W opinii badaczy najlepszą metodą pomiaru
zmęczenia jako subiektywnego stanu jest zastosowanie oceny własnej przez badanego. W najprostszy sposób zmęczenie może być zmierzone
przy użyciu jednej pozycji lub pojedynczej wizualnej skali analogowej, osobno lub jako część szerszej oceny jakości życia [2, 10, 18, 19, 20]. Zalecanym przez NCCN narzędziem monitorującym jest
skala numeryczna jako szybka i prosta metoda pozwalająca na identyfikację pacjentów, dla których
interwencja może być korzystna. Rekomendowane
wytyczne określają pacjentów z wynikiem 0-3 jako odczuwających ,,brak zmęczenia” lub „łagodne
zmęczenie”, a pacjentów z wynikiem 4-6 i 7-10 jako odczuwających odpowiednio ,,średnie” i ,,silne”
zmęczenie [2]. W badaniach własnych wykorzystując graficzną 11-stopniową skalę, poziom zmęczenia oceniono na poziomie średnim (przeciętnym)
4,97 pkt (SD=2,49).
Autorzy sugerują, że wykorzystanie jednopozycyjnych skal u pacjentów z odczuwalnym zmęczeniem określanym jako ,,średnie” i ,,silne” może być
niewystarczające ze względu na niską możliwość
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uchwycenia subtelności złożonego subiektywnego
stanu, jakim jest zmęczenie chroniczne [2, 21, 22].
Poziom zmęczenia chronicznego w oparciu o skalę
FAS oceniono na poziomie niskim. Średni poziom zmęczenia wśród badanych wyniósł 26,64 pkt (SD=7,07) na
skali 10-50 pkt.
Stan odżywienia jest jednym z najważniejszych
czynników warunkujących zmęczenie. Odżywienie
pacjenta, jak i inne czynniki (rodzaj leczenia, jednostka chorobowa) może warunkować zaburzenia prowadzące do niedokrwistości, która potęguje uczucie osłabienia, ograniczenia wydolności, jak
i negatywnie wpływa na proces leczenia. Zmęczenie jest powszechnie znanym symptomem anemii,
która często dotyka chorych na raka. W badaniu D.
Cella i wsp. przeprowadzili kontrolowane porównanie pomiędzy chorującymi na nowotwór pacjentami
(z anemią i bez anemii) a zdrową grupą, wykazując,
że choć obie grupy pacjentów z nowotworami odczuwały większe zmęczenie niż zdrowe osoby, pacjenci z anemią czuli się w tym aspekcie znacznie
gorzej [23].
W przeprowadzonym badaniu własnym nie analizowano wpływu zaburzeń morfotycznych, posłużono się przesiewową skalą MNA oceniającą ryzyko
niedożywienia i niedożywienie. Mając na uwadze,
iż zmniejszony apetyt oraz zwiększony metabolizm są częstymi problemami w przebiegu leczenia
nowotworów, przeprowadzono przesiewową ocenę stanu odżywienia. Stwierdzono, że osoby, które
prezentowały wyższe wyniki w badaniu przesiewowym skalą MNA (prawidłowy stan odżywienia), jednocześnie prezentowały niższy poziom zmęczenia,
natomiast wraz z poprawą stanu odżywienia istotnie zmniejszał się poziom zmęczenia chronicznego. Według Y. Guigoza w warunkach szpitalnych
niski wynik MNA wiąże się ze wzrostem śmiertelności, dłuższą hospitalizacją [16]. Utrata masy ciała
u osób starszych jest powszechnym, ale złożonym
problemem związanym ze zwiększonym ryzykiem
zachorowalności i śmiertelności, dlatego zasługuje na szczególną uwagę, zwłaszcza w procesie diagnostyki i leczenia [24].
Mechanizm leżący u podstaw zmęczenia związanego z chorobą nowotworową nie jest do końca
zbadany. Wskazanie pojedynczego mechanizmu
jest mało prawdopodobne, ponieważ powstawanie syndromu jest wieloczynnikowe. Zaobserwowano, że wiek różnicował poziom zmęczenia: osoby starsze, mniej wydolne fizycznie prezentowały
wyższy poziom zmęczenia. Wśród czynników fi-
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zycznych wzmagających zmęczenie w chorobie
nowotworowej badani najczęściej wskazywali aktywność fizyczną oraz ból. Spośród czynników
psychicznych największe znaczenie miały zaburzenia snu. Według J. Savarda i C.M. Morina zmęczenie i problemy psychologiczne, choć powiązane ze sobą, są odrębnymi zjawiskami. Z powodu
bezsenności cierpi 30-50% świeżo zdiagnozowanych pacjentów z nowotworem. Problemy ze
snem utrzymują się jeszcze kilka lat po leczeniu
[25]. Ograniczona aktywność fizyczna może spowodować gwałtowny spadek wydolności mięśniowej i sercowo-oddechowej, zwłaszcza u osób
starszych. Po wydłużonym okresie spoczynku,
czynności, które wcześniej były dobrze tolerowane, mogą wydawać się zbyt męczące. W przypadku ograniczenia aktywności zmęczenie może
przejść w objaw chroniczny [2].
W grupie czynników związanych z leczeniem w największym stopniu zmęczenie w chorobie nowotworowej wzmagał rodzaj leczenia onkologicznego. Autorzy zwracają uwagę na znaczący wzrost zmęczenia
u pacjentów poddawanych terapii przeciwnowotworowej [2, 3, 8, 23].
Rekomendacje oparte na wytycznych ekspertów NCCN zalecają, aby pacjentów ze zmęczeniem
umiarkowanym i silnym poddać ukierunkowanemu
wywiadowi i badaniu klinicznemu, co pozwoliłoby
określić czynniki sprawcze (np. anemia, ból, bezsenność, niedożywienie, niepokój emocjonalny). W ramach konkretnych zabiegów zaleca się stosowanie:
ćwiczeń, terapii psychospołecznych (radzenie sobie
ze stresem, relaksacja, grupy wsparcia), terapii regulujących sen, przeciwdziałania anemii, także prób leczenia metylofenidatem [2].

WNIOSKI Z BADAŃ
1. Poziom zmęczenia chronicznego w badanej grupie
jest na niskim poziomie.
2. Starszy wiek, stan cywilny warunkują wzrost poziomu
zmęczenia, natomiast takie czynniki, jak: płeć, miejsce zamieszkania, wykształcenie, sytuacja zawodowa w niewielkim stopniu różnicują poziom zmęczenia
wśród badanych.
3. Poziom zmęczenia chronicznego uwarunkowany jest
stanem odżywienia. Osoby zagrożone niedożywieniem i niedożywione prezentują wyższy poziom zmęczenia.
4. Czynnikami wpływającymi na zmęczenie w chorobie
nowotworowej są zaburzenia snu, rodzaj leczenia onkologicznego, aktywność fizyczna oraz ból.
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pidemiologiczne aspekty opieki pielęgniarskiej nad
pacjentem z infekcją wywołaną clostridium difficile

dr n. med. Anna Szczypta
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego
Wydział Zdrowia i Nauk Medycznych, Krakowska Akademia im. A. Frycza-Modrzewskiego w Krakowie

Infekcje wywołane Clostridium difficile (CD) stały się w ostatnich latach problemem medycznym nie
tylko w Polsce, ale również na całym świecie z powodu licznych epidemii. Dlatego też leczenie,
jak i pielęgnacja pacjenta z CD jest niezwykle ważną kwestią w całym procesie terapeutycznym.

C

lostridium difficile jest bezwzględnie beztlenową Gram-dodatnią bakterią, która występuje powszechnie w organizmach zwierząt, ludzi oraz
środowisku. Cechą tego patogenu jest wytwarzanie przetrwalników (spor), które umożliwiają mu bytowanie w środowisku
zewnętrznym. Spory są oporne na działanie standardowych
preparatów dezynfekcyjnych, w tym alkoholi. Droga przenoszenia drobnoustroju to fekalno-oralna. Źródłem drobnoustroju może być: chory człowiek, nosiciel czy też skontaminowane
środowisko. Istotną rolę odgrywają takie czynniki, jak: zbyt mała ilość toalet na oddziale), czystość rąk personelu oraz sprzęt
medyczny.
Obecność CD w przewodzie pokarmowym człowieka nie
oznacza choroby. Symptomy chorobowe pojawiają się, gdy
dojdzie do zaburzenia flory bakteryjnej w jelitach, często na
skutek stosowanej antybiotykoterapii. Znajdując korzystne
dla siebie środowisko, CD zaczyna produkować toksyny (A i/
lub B), które uszkadzają komórki nabłonka jelit oraz powodują
ostry stan zapalny objawiający się biegunką o różnym nasileniu. Inne towarzyszące objawy to: podwyższona temperatura,
nudności, utrata apetytu czy ból brzucha. Przebieg infekcji nie
jest jednakowy u każdego chorego. Zakażenie może przebiegać od łagodnej biegunki do ciężkiego zapalenia jelita grubego
z niedrożnością i toksycznym jelitem olbrzymim, tzw. megacolon toxicum. Bardzo niebezpiecznym zjawiskiem w epidemiologii zakażeń CD jest pojawienie się i rozprzestrzenianie hiperwirulentnego szczepu (NAP1/BI/027), który posiada zdolność
do wytwarzania większej ilości toksyn niż inne szczepy. Poza
tym produkuje toksynę binarną o właściwościach podobnych
do toksyny produkowanej przez Clostridium perfringens, ma
zdolność wytwarzania większej ilości spor, posiada mniejszą
wrażliwość na metronidazol oraz powoduje cięższy przebieg
kliniczny zakażenia.
Opieka nad pacjentem z biegunką o etiologii CD powinna
obejmować następujące elementy:
1. Wdrożyć izolację kontaktową pacjenta. Najlepiej, aby to była
sala z węzłem sanitarnym.
2. Przed wejściem do sali założyć rękawice i fartuch ochronny
(z długim rękawem).
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3. Przed opuszczeniem sali zdjąć środki ochronne i UMYĆ RĘCE, potem zdezynfekować (preparaty antyseptyczne nie
działają na spory).
4. Izolować pacjenta przez okres do 48 godzin od ustąpienia
biegunki i uzyskania uformowanego stolca. Należy rozważyć izolację przez cały okres hospitalizacji ze względu na
prawdopodobieństwo pojawienia się szczepu hiperepidemicznego, szybko rozprzestrzeniającego się w oddziale.
5. Jeśli to możliwe, wskazane jest zastosowanie systemu do
kontrolowanej zbiórki stolca. System pozwala na redukcję
ryzyka uszkodzenia skóry, pomaga chronić przed rozprzestrzenieniem się infekcji, poprawia opiekę nad pacjentem.
6. 
Dezynfekować powierzchnię, sprzęty przy użyciu preparatów o działaniu sporobójczym. Preparaty alkoholowe do
szybkiej dezynfekcji, szczególnie w aerozolu są ważnym
czynnikiem rozprzestrzeniania się przetrwalników CD w środowisku szpitalnym.
7. Wydzielić sprzęt dla pacjenta (aparat do mierzenia ciśnienia,
termometr, basen, kaczka).
8. Pościel należy traktować jako skażoną i przesyłać do pralni
odpowiednio oznakowaną.
9. 
Edukować pacjenta i rodzinę o konieczności mycia rąk
(zwłaszcza po skorzystaniu z toalety, kąpieli w basenie, wymianie pampersa).
10. Nadzorować pacjentów przeniesionych na inne oddziały,
aby nie mielikontaktu z pacjentem z CD.
11. Jeśli dochodzi do rozprzestrzeniania się zakażeń, należy
wstrzymać przyjęcia i po wypisaniu ostatniego pacjenta
poddać oddział dekontaminacji z zastosowaniem preparatu działającego na spory.
Narastające zjawisko infekcji o etiologii CD wymusza nie tylko właściwy sposób leczenia pacjentów, ale również taki sposób postępowania, który będzie minimalizował ryzyko zakażeń
krzyżowych. Realizowanie zaleceń zawartych w procedurach
przez personel medyczny pozwoli na redukcję zakażeń, a tym
samym wpłynie na zapewnienie lepszej jakości usług medycznych, w tym pielęgniarskich.
Piśmiennictwo u autorki.

w pułapce objawów – lęk o zdrowie
dr n. hum. Ewa Wojtyna
lekarz psychiatra, psycholog, psychoterapeuta i psychoonkolog
Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Hipochondria potrafi doprowadzić niejednego medyka do rozpaczy. Któż nie
spotkał na swojej drodze osoby, która zgłasza przeróżne dolegliwości, martwi się
nimi, jednak w wyniki przeprowadzonych badań nie dają powodu do niepokoju.
Osoby takie wędrują od lekarza do lekarza, maja grube teczki dokumentacji,
ale nadal nic z tego nie wynika. Co najwyżej narasta bezradność kolejnych
specjalistów.

H

ipochondria to poważny problem
w medycynie. Z jednej strony generuje niepotrzebne koszty, w tym
koszty związane z angażowaniem czasu
personelu medycznego, ale z drugiej strony za dotąd niewyjaśnionymi dolegliwościami mogą przecież kryć się poważne, realne
problemy zdrowotne. Tymczasem zachowanie pacjenta, jego roszczeniowość i poddawanie w wątpliwość zarówno wiarygodności
badań, jak i kompetencji diagnostów sprawia, że łatwo można poczuć irytację i zacząć
traktować skargi pacjenta bez odpowiedniego zaangażowania.
Hipochondria jest definiowana jako przekonanie o posiadaniu poważnej choroby somatycznej, pomimo braku potwierdzenia
diagnozy w badaniach specjalistycznych. Jej
istotą jest zniekształcenie poznawcze, polegające na tym, że pacjent postrzega fizjologiczne objawy płynące z ciała jako chorobowe, a rzeczywiste patologiczne objawy jako
bardziej niebezpieczne, niż są one w rzeczywistości. Bardziej adekwatnym zatem terminem, określającym ten problem, jest lęk
o zdrowie (ang. health anxiety) lub lęk przed
chorobą i tak też jest on definiowany w amerykańskiej klasyfikacji chorób psychicznych
DSM-5 (ang. Illness Anxiety Disorder).
Skoro u podłoża lęku o zdrowie leży błędna interpretacja objawów, to interwencja terapeutyczna powinna koncentrować się na
korekcie zniekształceń poznawczych. Pierw-

szym krokiem jest jednak postawienie właściwej diagnozy. I nie chodzi tutaj o diagnozę nozologiczną – o przyporządkowanie kodu
z klasyfikacji chorób ICD-10 czy wspomnianej już wcześniej DSM-5. Chodzi o diagnozę
fenomenologiczną, o konceptualizację problemu pacjenta. Zatem na plan pierwszy wysuwa się konieczność zrozumienia i opisania
mechanizmów powstawania objawów, ich
istoty i podtrzymywania problemów pacjenta. Zadajmy sobie zatem pytanie, dlaczego
u tego konkretnego człowieka pojawia się
błąd w interpretacji objawów, dlaczego tak
bardzo przejmuje się on, że może być poważnie chory.
Konieczne staje się dopytanie pacjenta
w wywiadzie o jego/jej uprzednie doświadczenia w zakresie kontaktu z ciężkimi chorobami czy doświadczenia dotyczące nagłych
zgonów w bliskim otoczeniu. Przeżycia te
mogą bowiem prowadzić do wykształcenia
się negatywnego obrazu choroby, o którym
pisałam w poprzednim numerze. Być może
ciężka choroba kogoś bliskiego została zakodowana w umyśle danej jednostki jako
przekonanie, że „choroba to stan zagrożenia, którego za wszelką cenę należy unikać”
albo że „tylko odpowiednio wczesna diagnoza może zapewnić możliwość wyzdrowienia” itd. Nie zawsze jednak udaje się znaleźć
w wywiadzie tego typu informacje.
Bez wątpienia kluczowe dla zrozumienia
istoty hipochondrii są mechanizmy lękowego
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Rys. 1. Mechanizmy podtrzymujące lęk o zdrowie.

wzbudzenia autonomicznego układu nerwowego. Reakcja „walcz albo uciekaj” wyzwala szereg zmian na poziomie somatycznym,
które łatwo zinterpretować jako chorobowe. Tachykardia może być postrzegana jako
poważne zaburzenia rytmu serca lub zapowiedź zawału, podniesienie się ciśnienia krwi
jako nadciśnienie, zmiany perystaltyki jako
zaburzenia układu trawiennego itd. Ponadto
przyspieszony oddech może prowadzić do
hiperwentylacji. Pojawiające się wówczas
nadmierne wydalanie dwutlenku węgla z organizmu powoduje z kolei wystąpienie takich
objawów, jak m.in. parestezje w dystalnych
odcinkach kończyn, drętwienie kończyn,
duszności, uczucie zawrotów głowy czy odczucie przypominające omdlewanie. Ten zespół dolegliwości może przypominać rzeczywiste problemy zdrowotne i wtórnie nasilać
przekonanie pacjenta o poważnej chorobie.
W odpowiedzi na to wzmocnienie przekonania pojawia się jeszcze silniejszy lęk i objawy
hiperwentylacji jeszcze bardziej się intensyfikują. To dodatnie sprzężenie zwrotne jest
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potęgowane przez zachowania podejmowane przez pacjenta, a mające pozornie zabezpieczyć go przed katastrofą. Jednym z najczęstszych takich zachowań jest skanowanie
(monitorowanie) swojego ciała, sprawdzanie
czy wszystko w organizmie działa, jak należy. W efekcie sprawia to, że pacjent dostrzega objawy, na które normalnie nie zwraca się
uwagi (rys. 1).
Monitorowanie tętna może doprowadzić
do odkrycia pojedynczych – nieistotnych klinicznie – uderzeń serca, wymykających się
z normalnego rytmu. Sprawdzanie, czy możliwe jest przełknięcie śliny, przy wielokrotnym
seryjnym powtórzeniu, może doprowadzić
do uczucia dławienia się, co jest wprawdzie fizjologiczną reakcją związaną z okresem refrakcji mięśniówki przełyku, natomiast
może być zinterpretowane przez hipochodryka jako np. objaw stwardnienia rozsianego. Wielokrotne sprawdzanie wielkości węzłów chłonnych poprzez ich uciskanie może
prowadzić do ich obrzęku, co z kolei można odebrać jako sygnał choroby nowotwo-

rowej czy poważnej infekcji (np. HIV). To tylko niektóre z przykładów, jednak mechanizm
jest zawsze ten sam. Zachowanie pacjenta
wywołuje realny objaw, który można już interpretować w kategoriach patologii. Objawy zatem zawsze są u hipochondryka prawdziwe (dlatego nie działa powtarzanie, że
wszystko jest w porządku), jednak ich geneza nie ma nic wspólnego z chorobami somatycznymi.
Opisane wyżej zjawiska są jeszcze bardziej
wzmacniane kolejnym mechanizmem, jakim jest poszukiwanie wiedzy przez pacjenta
z lękiem o zdrowie. Im większa jest wiedza
pacjenta, tym bardziej wzrasta także prawdopodobieństwo, że podczas skanowania
swojego ciała człowiek odnajdzie nowe objawy. Mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem
typu nocebo. Nastawienie pacjenta, że coś
może być nie tak, sprawia, że wzrasta prawdopodobieństwo rzeczywistego odczucia
tego objawu.
Leczenie hipochondrii powinno zatem skupiać się na dostarczeniu pacjentowi dowodów, że jego objawy mają inne źródło, niż
choroba somatyczna. Pewnym argumentem, mogącym przekonać pacjenta z lękiem
o zdrowie, że powinien udać się do psychoterapeuty, jest wskazanie, że myślenie może
wywołać realne reakcje somatyczne. Łatwo
to pokazać, prosząc pacjenta o wyobrażenie
sobie np. cytryny i obserwowanie tego, co
się dzieje z wydzielaniem śliny. Można także odwołać się do przykładów związanych
z biegunkami pod wpływem stresu, płaczem
pod wpływem fikcyjnych obrazów w filmie
itd. Kiedy pacjent zrozumie, że prawdziwe
reakcje somatyczne można wywołać specyficznym sposobem myślenia, należy pacjenta namówić, by na określony czas (np. kilku
tygodni) zaniechał wykonywania badań specjalistycznych na rzecz psychoterapii. Skoro
dotychczasowe, związane z wykonywaniem
nadmiernej liczby badań, postępowanie nie
przyniosło spodziewanych rezultatów, warto
spróbować czegoś innego i eksperymentalnie się przekonać, czy czynnik psychiczny
może pełnić kluczową rolę dla dolegliwości danego człowieka. Tak do lęku o zdrowie podchodzi terapia poznawczo-behawioralna. Jest to krótkoterminowe podejście

psychoterapeutyczne, którego głównym założeniem jest praca nad urealnieniem interpretacji wydarzeń, w przypadku hipochondrii – korektą katastroficznych interpretacji.
Dokonuje się tego metodą eksperymentalną.
Pacjent ma okazję przekonać się, że jego
własne zachowania prowadzą do powstawania objawów, które dotąd były odbierane jako patologiczne, że posiada kontrolę nad tymi dolegliwościami.
W przypadku ozdrowieńców, którzy wyszli
z choroby nowotworowej, problem jest nieco
bardziej poważny. Lęk przed nawrotem choroby może przybierać formę lęku o zdrowie
i mogą się wykształcić podobne mechanizmy
podtrzymujące problem, jak w hipochondrii.
Różnica jest jednak taka, że w przypadku
tej grupy ludzi prawdopodobieństwo, że dostrzeżony objaw – np. powiększony węzeł
chłonny czy ból – naprawdę mogą być sygnałem czegoś niebezpiecznego. Praca psychoterapeutyczna w tym wypadku polega na
zmniejszeniu tendencji do katastrofizowania poprzez pokazywanie pacjentowi, że te
same objawy mogą mieć inne przyczyny niż
nowotworowe. Uczy się pacjenta racjonalnej
oceny prawdopodobieństwa, z jakim dana
przyczyna może w danym momencie odpowiadać za dolegliwość. I jeżeli – po przeanalizowaniu nienowotworowych przyczyn
– wszystko wskazuje jednak na ryzyko nawrotu, to wtedy należy udać się jak najszybciej do onkologa. Zatem z poziomu nadmiernego lęku przechodzi się do zdrowej troski
o własne zdrowie.
Wyjście z pułapki objawów hipochondrycznych jest zatem dość proste – wystarczy przestać się zabezpieczać w nadmierny sposób. I zająć się czymś interesującym,
co nie ma nic wspólnego z książkami medycznymi czy przeglądaniem zdjęć czerniaka w Internecie…
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jamy ustnej wywołane
Z apalenie
onkoterapią – bezpieczeństwo i komfort
leczenia

Na skutek stosowania agresywnej onkoterapii, zarówno radioterapii, jak
i chemioterapii, dochodzi do uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej. Przy obniżonej
odporności każde uszkodzenie błony śluzowej zwiększa podatność na infekcje
wywołane przez wirusy, bakterie i grzyby. W konsekwencji dochodzi do czasowego
przerwania terapii przeciwnowotworowej i ograniczenia jej skuteczności.
RADIOTERAPIA
W radioterapii najczęściej używane jest promieniowanie X,
które jest rodzajem promieniowania elektromagnetycznego - jonizującego. W wyniku działania promieniowania na
zmianę nowotworową dochodzi do uszkodzenia komórki
nowotworowej i zahamowania bądź zatrzymania jej zdolności do namnażania się. Prowadzi to do śmierci komórki,
a w konsekwencji do cofania się procesu nowotworzenia.
Niestety obszar poddany działaniu wysokiej dawki promieniowania obejmuje także zdrowe tkanki znajdujące się
w bezpośrednim sąsiedztwie nowotworu: nad, pod i obok
guza. Powoduje to powikłania popromienne w tkankach.
Szczególnie wrażliwa na promieniowanie jest tkanka błony śluzowej. Na skutek napromienienia funkcjonowanie komórek dojrzałych śluzówki ulega zaburzeniom, co w konsekwencji prowadzi do ich obumarcia. Zaburzona zostaje
również odbudowa uszkodzonych komórek.
Napromienianie okolic głowy i szyi prowadzi do zniszczenia śluzówki jamy ustnej, stąd występowanie dolegliwości
bólowych, trudności z gryzieniem, połykaniem, a nawet zaburzenia smaku lub węchu.
W efekcie u większości chorych leczonych radioterapią na raka głowy i szyi (u 25%-40% chorych) i u niemal
wszystkich leczonych jednocześnie chemio- i radioterapią
(u 70% chorych) występuje zapalenie błony śluzowej jamy
ustnej i gardła (Mucositis).
CHEMIOTERAPIA
Leki stosowane podczas chemioterapii – cytostatyki –
działają na wszystkie komórki, które szybko się namnażają; w tym na komórki błony śluzowej. W normalnych warunkach nowy nabłonek w jamie ustnej powstaje co 7–14
dni. Uszkodzenie błony śluzowej przez chemioterapeutyki
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zmniejsza szybkość jej odnowy i prowadzi do utraty własności fizjologicznych. W efekcie tego organizm pozbawiony jest naturalnej bariery ochronnej.
Nabłonek błony śluzowej może w pierwszych kilkunastu
godzinach wyglądać na nienaruszony, jednak od pierwszej
dawki chemioterapii i/lub radioterapii zachodzą zmiany wewnątrz śluzówki: toczy się proces zapalny błony śluzowej.
Jednocześnie w trakcie chemioterapii dochodzi do narastającego niedoboru białych krwinek (granulocytów), odpowiedzialnych za obronę organizmu przed patogenami.
W efekcie uszkodzona śluzówka staje się otwartymi wrotami dla zakażeń bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych,
przed którymi osłabiony organizm nie potrafi się obronić.
OBJAWY
Jeśli nie zastosuje się żadnych działań profilaktycznych,
w początkowym okresie pojawia się zaczerwienienie błony śluzowej, potem ból, obrzęk i uczucie pieczenia w jamie
ustnej i gardle.
U dużej liczby chorych rozwija się zakażenie grzybicze, najczęściej wywołane przez grzyby z rodzaju Candida
(Candida albicans). Na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła
pojawiają się czerwone, ograniczone plamy lub białe naloty, trudno oddzielające się od podłoża, łatwo krwawiące.
Konsekwencje zapalenia błony śluzowej są bardzo poważne. Jeśli dolegliwości nasilają się, na czas leczenia
przerywa się zasadniczą terapię przeciwnowotworową.
W rezultacie opóźnia się cykle chemioterapii, co ogranicza
skuteczność zasadniczego leczenia onkologicznego.
PROFILAKTYKA
Zapobieganie Mucositis jest niezwykle trudnym zadaniem. Dlatego tak ważne jest włączenie prawidłowej pro-

filaktyki już w chwili rozpoczęcia zasadniczej onkoterapii,
nie czekając na pierwsze objawy zapalenia błony śluzowej jamy ustnej.
U pacjentów onkologicznych zapalenie błony śluzowej
jamy ustnej nie ma pierwotnie podłoża infekcyjnego (wirusowego lub bakteryjnego). Zapalenie błony śluzowej jamy
ustnej jest przede wszystkim wynikiem agresywnej terapii ratującej życie. Dlatego stosowanie zwykłej profilaktyki
(płukanek antybakteryjnych) jest nieskuteczne w redukcji
występowania i natężenia tego powikłania leczenia przeciwnowotworowego. Również skuteczność podawania
miejscowo innych środków przeciwbakteryjnych, przeciwgrzybicznych, czy przeciwwirusowych jest ograniczona.
Ponieważ przyczyna powodująca naruszenie integralności nabłonka jamy ustnej – radioterapia i/lub chemioterapia
- jest cały czas obecna podczas terapii przeciwnowotworowej. Dodatkowo każde podanie agresywnych środków
odkażających może powodować pogorszenie stanu błony
śluzowej
Z powodu stałej obecności czynników zaburzających
funkcje błony śluzowej niezwykle istotne jest pilnowanie,
aby nie doszło do najmniejszego zranienia błony śluzowej
jamy ustnej podczas wykonywania zabiegów higienicznych
(na przykład szczoteczką do zębów lub nicią dentystyczną) lub podczas spożywania posiłków. Nawet drobna rana
podczas terapii przeciwnowotworowej może się stać początkiem uogólnionych zmian zapalnych, a później owrzodzeń błony śluzowej w jamie ustnej. W końcowym efekcie
może nawet dojść do bakteriemii i posocznicy, groźnych
dla zdrowia i życia pacjenta.
ZALECENIA
Od momentu rozpoczęcia terapii przeciwnowotworowej
należy postępować zgodnie z Rekomendacjami Polskiej
Grupy Specjalistów ds. Profilaktyki i Leczenia Powikłań
w Jamie Ustnej. Przede wszystkim należy podkreślić rolę
ścisłej higieny jamy ustnej jako istotnego elementu leczenia
przeciwnowotworowego. Restrykcyjna higiena ogranicza
wpływ flory jamy ustnej i zmniejsza liczbę zakażeń w obrębie jamy ustnej prowadzących do powikłań ogólnoustrojowych; ma także zasadnicze znaczenie w zapobieganiu powikłaniom, takim jak próchnica czy zapalenie dziąseł.
Oprócz szczotkowania zębów 3x dziennie bardzo miękką szczoteczką z włosia nylonowego, do codziennej higieny należy włączyć płukanie jamy ustnej płynem zawierającym przesycone roztwory jonów wapniowych
i fosforanowych. Jedynym rekomendowanym preparatem
zawierającym jony jest Caphosol®. Roztwór stosuje się
4-6x dziennie, miejscowo, aby zahamować rozwój Mucositis przez zmianę składu elektrolitowego na powierzchni
śluzówki jamy ustnej.

Caphosol® przyrządza się tuż przed zastosowaniem.
Preparat gotowy do zastosowania jest roztworem przesyconym, który szybko krystalizuje się, co zmienia jego właściwości. Dlatego produkt dostępny jest w postaci dwóch
komponentów (roztworów jonów fosforanowych i oddzielnie jonów wapniowych), które należy zmieszać na krótko
przed zastosowaniem. Powstałe w ten sposób 30 ml roztworu stosuje się w dwóch porcjach doustnie do płukania
jamy ustnej. Pojedyncza dawka powinna być utrzymana
w ustach około 1 minuty. Aby uniknąć wymieszania preparatu z resztkami pokarmu, Caphosol® powinien być
stosowany 15 minut po posiłku. W profilaktyce zapalenia błony śluzowej jamy ustnej preparat stosuje się cztery
razy dziennie, a w przypadku już manifestującego się zapalenia nawet do dziesięciu razy dziennie. Każda dawka
Caphosolu jest zapakowana sterylnie, co ogranicza możliwość zakażenia jamy ustnej w warunkach szpitalnych.
Dotychczasowe, wieloletnie doświadczenia w stosowaniu
Caphosolu wykazują jego wysoką skuteczność i bezpieczeństwo stosowania.
W przypadku zapalenia jamy ustnej, będącego skutkiem
terapii onkologicznej, Caphosol jest jedynym preparatem
zawierającym jony, rekomendowanym przez międzynarodowe organizacje zajmujące się profilaktyką i leczeniem
powikłań po leczeniu onkologicznym (MASCC, UKOMIC)
oraz Polską Grupę Specjalistów ds. Profilaktyki i Leczenia
Powikłań w Jamie Ustnej.
BEZPIECZEŃSTWO PRZEDE WSZYSTKIM*
Na oddziałach onkologicznych pielęgniarki bardzo często
pytane są o to, jaki produkt zastosować na różnego rodzaju dolegliwości, które zazwyczaj są skutkiem ubocznym
terapii. Podstawowym kryterium przy wyborze produktu godnego polecenia są zalecenia grup ekspertów. Bardzo ważną zasadą, którą powinna kierować się każda osoba wykonująca zawód medyczny, jest „dołożenie należytej
staranności”. Należy przez to rozumieć wykonanie wobec
pacjenta wszelkich czynności, których podjęcie jest niezbędne ze względu na stan zdrowia chorego oraz prawidłowość i skuteczność procesu leczniczego. Katalog czynności leczniczych obejmuje między innymi wybór terapii
farmakologicznej, której rozpoczęcie w odpowiednim czasie rokuje największą szansą na powodzenie, czyli uzyskanie oczekiwanego efektu w postaci:
• wyeliminowania lub zmniejszenia ryzyka zdrowotnego,
• ograniczenia lub maksymalnego zminimalizowania dolegliwości bólowych,
• poprawy stanu zdrowia.
Zasada ta stanowi prawidłowe postępowanie z punktu
widzenia aktualnych wskazań wiedzy medycznej w zakresie postępowania terapeutycznego. Czynności, o których
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mowa, muszą być wykonane z zachowaniem zasad aktualnej wiedzy medycznej i z jak największą ostrożnością.
Mając na uwadze powyższe zalecenia, należy przyjąć,
że należytą starannością w ramach udzielania świadczeń
zdrowotnych będzie między innymi:
• zastosowanie właściwego w danej sytuacji postępowania leczniczego, w tym między innymi zastosowanie leczenia farmakologicznego, którego przewidywane korzyści przewyższają w znacznym stopniu ryzyko wystąpienia
negatywnych następstw dla życia lub zdrowia pacjenta;
• zastosowanie optymalnego postępowania terapeutycznego w czasie rokującym największymi szansami powodzenia, czyli w czasie gwarantującym lub z największym
prawdopodobieństwem mogącym gwarantować uzyskanie oczekiwanego efektu;
• zastosowanie najbezpieczniejszego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego, który z największym prawdopodobieństwem przyczyni się do ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania negatywnych następstw dla
życia lub zdrowia pacjenta.
W związku z powyższym warto znać skład wszystkich
stosowanych i polecanych produktów, a przynajmniej listę
substancji niewskazanych do stosowania, które przedstawiamy poniżej.
ŚRODKI DEZYNFEKUJĄCE
W przypadku pacjentów onkologicznych, u których Mucositis nie ma podłoża bakteryjnego, środki dezynfekujące
stosowane przez dłuży czas (więcej niż kilkanaście dni) mogą powodować pogłębienie procesu zapalenia błony śluzowej jamy ustnej. Jest to ewidentne przeciwwskazanie(!) do
stosowania tych preparatów. Dlatego bezwzględnie przy
długotrwałym leczeniu onkologicznym należy stosować
preparaty rekomendowane przez specjalistów i koniecznie
zwracać uwagę na skład preparatu.
ALKOHOL
Przede wszystkim należy unikać popularnych płukanek
z alkoholem etylowym. Alkohol etylowy, nawet stosowany w niewielkich ilościach u ludzi zdrowych, często powoduje przewlekłe stany zapalne błon śluzowych jamy ustnej
z trudno gojącymi się nadżerkami i niebezpiecznymi wybroczynami. Zastosowany na uszkodzoną radio- i chemioterapią śluzówkę powoduje przede wszystkim silne pieczenie
i ból, a w konsekwencji zaostrza stan zapalny.

przebarwień zębów, wypełnień i błony śluzowej, zaburzeń smaku (wzmacniając zaburzenia wywołane samą
radioterapią). W międzynarodowych standardach postępowania z zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej
u pacjentów onkologicznych (MASCC/ISOO 2014) stosowanie chlorheksydny w formie płukanki u pacjentów
poddanych radioterapii jest absolutnie przeciwwskazane. W przypadku chemioterapii wywołującej stan zapalny
nabłonka całego układu pokarmowego, chlorheksydyna
może wywoływać dodatkowe zaburzenia żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, odbijanie).
CHLOREK BENZALKONIOWY
Innym środkiem dezynfekującym obecnym w płukankach
i lekach przeciwzapalnych jest chlorek benzalkoniowy. Europejska Agencja Leków przestrzega, że najmniejsza ilość
tej substancji może powodować podrażnienie śluzówki
i wywołać stan zapalny śluzówki jamy ustnej i gardła. Według Farmakopei Polskiej dopuszczalna zawartość chlorku benzalkoniowego w roztworach stosowanych na błony
śluzowe nie może przekroczyć 0,005% (pięć tysięcznych
procenta). Zalecenia te dotyczą pacjentów niepoddanych
terapii antynowotworowej. W przypadku chorych onkologicznie dodać należy, że chlorek benzalkoniowy jest gorzki
i dodatkowo zaburza odczuwanie goryczy w ustach.
CHLOREK CETYLOPIRYDYNIOWY
Chlorek cetylopirydyniowy obecny jest w wielu lekach do
leczenia objawów zakażeń jamy ustnej i gardła u pacjentów
nieonkologicznych, ale nie jest wskazany do stosowania na
istniejące już rany i nadżerki. Substancja ta spowalnia proces gojenia się ran i nadżerek. Nie wolno go zatem stosować u pacjentów onkologicznych.
PODSUMOWANIE
Wszystkie wymienione substancje mają działanie drażniące. Z tego względu nawet pacjenci nieonkologiczni nie
powinni ich stosować dłużej niż 14 dni. W przypadku pacjentów onkologicznych kilkunastodniowe leczenie jest
niewystarczające. Terapia onkologiczna trwa wielokrotnie
dłużej i przez cały czas jej trwania pacjent jest narażony na
czynniki powodujące zapalenie błony śluzowej jamy ustnej.
*Opracowane na podstawie:
„Opinii prawnej dotyczącej odpowiedzialności osób wykonujących zawody medyczne za stosowanie produktów leczniczych

CHLORCHEKSYDYNA
Wiele ogólnodostępnych płukanek zawiera chlorheksydynę. Chlorheksydyna może u pacjentów onkologicznych wywołać wiele działań niepożądanych w postaci:
pieczenia języka, złuszczającego zapalenia jamy ustnej,
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ezpieczeństwo dostosowane
do poziomu zagrożenia w procedurach
przygotowywania i podawania cytostatyków
lek. Sławomir Gondek
Julia Halamus

Dobieranie odpowiednich produktów dostosowanych do postaci leku i stopnia
jego kancerogenności jest kluczowe w pracy personelu medycznego mającego
kontakt z lekami niebezpiecznymi. W trakcie przygotowania, przenoszenia i podaży
leków należących do najbardziej niebezpiecznych, odpowiednią ochronę zapewnią
produkty posiadające kod ONB np. PhaSeal. VialShield zapewni bezpieczeństwo
w trakcie przenoszenia i podaży leków z grupy IIB i III. Na oddziałach szpitalnych
poziom zagrożenia zmniejszy zastosowanie linii wielodrożnych oraz zestawu Texium
Lock and Go.

L

eki 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 i powodują liczne działania niepożądanych.
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 trak-

cie 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].

Napisali dla nas

31

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 odpowiedniej 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 kon-

taktu 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.
Gdy właściwości urządzenia w zakresie nieprzepuszczalności dla cieczy i oparów są potwierdzone badaniami, FDA (Agencja ds. Żywności i Leków w
USA) 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 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 fiol-

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
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korzystać z najnowocześniejszych zdobyczy technologii medycznych ograniczających kontakt z niebezpiecznymi lekami oraz zmniejszać ryzyko ekspozycji i podobnie jak farmaceuci – chronić swoje
zdrowie i życie.

PIŚMIENNICTWO

ki 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
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