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onkologicznych pozostanie w serdecznej pamięci uczestników.
Bardzo dziękujemy! Pozdrawiamy piękny Lublin!
W bieżącym numerze przedstawiamy reportaż fotograficzny i podsumowanie
lubelskiego Zjazdu. Autorzy wystąpień konferencyjnych, przygotowali do
druku obszerne wersje swoich referatów. W dalszym ciągu zachęcamy
prelegentów do przygotowania prac do publikacji, zwłaszcza, że wiele
z nich poruszało temat nowego podejścia do problemów pacjentów
onkologicznych i spotykało się z dużym zainteresowaniem.
Polecamy lekturze teksty związane z opieką pielęgniarską w oparciu
o studium przypadku, zastosowaniem infuzorów w chemioterapii, jakością
życia pacjentów objętych opieką hospicyjną, problematyką osób starszych.
Zapraszamy nie tylko do lektury naszego kwartalnika, ale również do
przesyłania artykułów.
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skupienia na sobie, rodzinie i otaczającej nas przyrodzie. Życzę aby
spełniały się Państwa marzenia w gronie Najbliższych!

Redaktor Naczelna
dr Małgorzata Pasek
Zapraszamy do współpracy autorów artykułów.
Czekamy na prace o objętości nie przekraczającej 15 000 znaków.
Informujemy, że publikowane będą jedynie zdjęcia i ryciny w rozdzielczości minimum 300 dpi.
W zależności od objętości, a przede wszystkim wartości merytorycznej artykułu proponujemy
wynagrodzenie w kwocie 150-220 zł brutto
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odsumowanie XXI Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowo-Szkoleniowej PSPO – Nowości
i trendy w pielęgniarstwie onkologicznym
Sekretarz PSPO
Maciej Krajewski

Lublin, 31 maja – 2 czerwca 2017 r.

N

a konferencję, oprócz zaproszonych gości,
przybyło blisko 300 uczestników ze wszystkich stron Polski, których w przemówieniu inauguracyjnym powitała serdecznie prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych mgr
Barbara Jobda.
Pierwszy dzień XXI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PSPO „Nowości i trendy w pielęgniarstwie onkologicznym” wypełniły walne zgromadzenie członków PSPO oraz sesja inauguracyjna,
podczas której wysłuchaliśmy wykładu Jolanty Pisarek
pt.: „Psychologia opieki nad pacjentem onkologicznym. Inspiracje kinoterapeutyczne”. Dowiedzieliśmy
się, jak częstym motywem we współczesnej kinematografii popularnej jest rak, jak wielkie ma to znaczenie
zarówno dla pokonywaniu społecznego tabu chorowania na raka, jak i dla przybliżenia, jeśli nie zrozumienia, sytuacji emocjonalnej pacjentów i bliskich na każdym etapie leczenia choroby nowotworowej.
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W kolejnych dniach konferencji uczestniczyliśmy
aktywnie w pięciu sesjach przygotowanych przez
terenowe oddziały PSPO z Gdańska, Gliwic, Warszawy, Bydgoszczy i Poznania. Podczas sesji poruszono całe bogate spektrum zagadnień związanych
z leczeniem skojarzonym chorób nowotworowych,
pielęgnowaniem i opieką psychofizyczną oraz rehabilitacją podczas chemioterapii, radioterapii, w chirurgii onkologicznej.
W ramach konferencji wzięliśmy udział (na zasadzie dobrowolnego wyboru) w warsztatach szkoleniowych: pierwszych z zakresu zasad i umiejętności
wykorzystania sprzętu sterylnego, stosowanego np.
podczas chemioterapii, i drugich, poświęconych metodom niesienia pomocy psychologicznej pacjentom
w naszej codziennej praktyce pielęgniarskiej.
Podczas konferencji Polskiego Stowarzyszenia
Pielęgniarek Onkologicznych znalazło się jak zawsze
miejsce na refleksje i dyskusję! Największe porusze-

nie wywołały tematy z zakresu akredytacji, relacji
pomiędzy jakością opieki a problemami organizacji
i warunków pracy, czasu i przestrzeni, które pochłaniają formalności i rozbudowująca się e-dokumentacja kosztem czasu przeznaczonego na bezpośredni
kontakt i relacje terapeutyczne z pacjentem.
Dziękujemy Gospodarzom i wszystkim przybyłym z całej Polski Gościom konferencji za owocnego spotkanie!
Szczególne wyrazy uznania należą się komitetowi
organizacyjnemu w osobach: mgr Marzeny Janczaruk,
mgr Barbary Jobdy, mgr Małgorzaty Matczuk, mgr Jolanty Tworowskiej za zorganizowanie świetnej konferencji, konferencji na medal, na której nie zabrakło dosłownie niczego, łącznie z podniebną integracją.
Dziękujemy komitetowi naukowemu pod przewodnictwem dr n. med. mgr piel. Małgorzaty Pasek
za przygotowanie konferencji na bardzo wysokim
merytorycznym poziomie. Jednym słowem: z Lublina naprawdę nie sposób było wyjechać, nie będąc
ze wszech miar usatysfakcjonowanym.
Pamiętajmy, że dobrze jest, kiedy po szczęśliwym powrocie do naszych domów i pracy, nie zapominamy, by podzielić się z naszymi zespołami,
z tymi, którzy pracowali podczas naszych delegacji i urlopów naukowych, wiedzą i doświadczeniem
zdobytymi podczas naukowo-szkoleniowych konferencji PSPO.
Dziękując serdecznie Gospodarzom z Lublina, już
teraz możemy podzielić się dobrą nowiną, że organizacji kolejnej XXII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PSPO w przyszłym roku podjął
się oddział terenowy z Białegostoku! Cieszymy się,
podziwiamy podjęcia wyzwania i trzymamy kciuki!
Obiecujemy wsparcie i merytoryczne zaangażowanie w przygotowanie kolejnej konferencji pielęgniarek i pielęgniarzy onkologicznych z całej Polski! :-)
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mmunoterapia Avastinem w zaawansowanym
raku jelita grubego – studium przypadku
Joanna Kiwic-Szmuc,
II Klinika Radioterapii i Chemioterapii – Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach

Rak jelita grubego w stadium zaawansowanym jest częstym problemem onkologicznym.

N

owotwory jelita grubego i odbytu są trzecim najczęściej występującym na świecie
nowotworem u mężczyzn (10%) i drugim
u kobiet (9%). Nowotwór jelita grubego jest drugim pod względem umieralności nowotworem
złośliwym w Polsce u obu płci z powodu wszystkich chorób nowotworowych. Najczęściej rozwija
się w esicy i odbytnicy jelita grubego.
W 2000 r. w Polsce wdrożono „Program badań
przesiewowych wczesnego wykrywania raka jelita grubego”, który od 2005 r. jest realizowany jako jedno z zadań Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych.
Liczba zgonów z powodu danego schorzenia
zależy od liczby zachorowań oraz skuteczności
leczenia. W przypadku nowotworów złośliwych
jelita grubego o skuteczności leczenia decyduje
stadium rozwoju, w jakim wykryto chorobę, oraz
efektywność zastosowanych metod.
Immunoterapia raka to strategia leczenia nowotworów polegająca na aktywacji układu immunologicznego, który posiada naturalne mechanizmy obronności przeciwnowotworowej.
Rozwój wielu chorób onkologicznych uwarunkowany jest tym, że nowotwór ucieka spod
kontroli układu immunologicznego, oszukując
mechanizmy immunologiczne, i staje się nierozpoznawalny dla układu odpornościowego.
Bewacyzumab jest rekombinowanym, humanizowanym przeciwciałem monoklonalnym produkowanym z użyciem technologii DNA w komórkach jajnika chomika chińskiego.
Bewacyzumab wiąże się z czynnikiem wzrostu
śródbłonka naczyń (VEGF), kluczowym mediatorem waskulogenezy i angiogenezy, hamując wiązanie VEGF z receptorami Flt-1 (VEGFR-1) i KDR
(VEGFR-2) na powierzchni komórek śródbłonka.
Neutralizacja biologicznej aktywności VEGF co-
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fa nowo powstałe unaczynienie guza, normalizuje pozostające unaczynienie guza oraz zatrzymuje powstawanie nowych naczyń w guzie, przez co
hamuje jego wzrost.
Avastin w skojarzeniu z chemioterapią fluorouracylem jest wskazany w leczeniu dorosłych pacjentów z rakiem okrężnicy lub odbytnicy z przerzutami. Zaleca się prowadzenie leczenia tym
lekiem aż do wystąpienia progresji choroby zasadniczej lub wystąpienia nieakceptowalnej toksyczności.

CEL
Celem niniejszej prezentacji jest zobrazowanie
leczenia systemowego i immunoterapii w paliatywnym raku okrężnicy w przypadku konkretnego pacjenta, dobrze tolerującego leczenie, u którego efekt leczenia paliatywnego dał możliwość
przeżycia 2 lat i podjęcia opieki nad ciężko chorą żoną.

MATERIAŁ I METODY
Studium przypadku jest jedną z jakościowych
metod badawczych. Głównym celem tej metody
jest jak najlepsze zobrazowanie pewnego przypadku. Stanowi ona wnikliwe badanie konkretnego zjawiska. Zawiera szczegółową analizę przypadku, celów, założeń, motywów, działań.

CHARAKTERYSTYKA PACJENTA
Pacjent, lat 72, zgłasza się po raz pierwszy do
lekarza w trybie pilnym z niedrożnością jelita,
w wywiadzie od około roku biegunki, bóle brzucha i spadek masy ciała o około 12 kg.
17.12.2014 r. – laparotomia. Resekcja esicy
i odbytnicy wraz z guzem sp. Hartmanna.
Operacja Hartmanna – zabieg operacyjny stosowany w chirurgii przewodu pokarmowego po-

legający na usunięciu zmiany chorobowej, zamknięciu kikuta odbytnicy i wykonaniu stomii
z bliższego odcinka esicy. Został po raz pierwszy opisany w 1923 r. przez francuskiego chirurga Henri Alberta Hartmanna (1860–1952).
Operacja Hartmanna. Część jelita zostaje usunięta (A), bliższy koniec odbytnicy zostaje zamknięty (B),
wyłaniana jest kolostomia (C).
Po uzyskaniu wyniku badania histopatologicznego
pacjent skierowany do leczenia onkologicznego.
20.01.2015 r. – pacjent przyjęty do III Kliniki Radioterapii celem kontynuacji leczenia z powodu raka esicy w stadium rozsiewu.
Przed leczeniem w badaniach obrazowych dodatnie węzły chłonne w przestrzeni okołoaortalnej, naciek nowotworowy w miejscu wyciętej esicy i części
odbytnicy, prawostronne wodonercze, w płucach kilka zmian meta do max. 11 mm.
Chory zakwalifikowany do chemioterapii paliatywnej wg schematu FOLFIRI (irynotekan, 5-fluorouracyl,
leukoworyna).FOLFIRI jest schematem chemioterapii
do leczenia raka jelita grubego.
Składa się on z następujących leków:
FOL – kwas foliowy (leukoworyna), pochodna witaminy B, używany jako „ratunkowy” lek dla wysokich dawek leku metotreksat, ale zwiększa cytotoksyczność
5-fluorouracylu,
F – fluorouracyl (5-FU), jest analogiem pirymidyny
i antymetabolitem, który zatrzymuje syntezę DNA,
IRI – irynotekan (Camptosar), inhibitor topoizomerazy
I, który zapobiega ponownemu połączeniu nici DNA
i jej powielaniu.
Ten cykl powtarza się zazwyczaj co dwa tygodnie.
Po podaniu pierwszego cyklu chemioterapii pacjenta skierowano do założenia portu naczyniowego.
Przewlekłe podawanie leków podczas chemioterapii bardzo niekorzystnie wpływa na stan żył.
Często stają się one pozrastane, obkurczające
i „kruche”, co uniemożliwia wkłucie. Główną funkcją, jaką pełni port dożylny w przebiegu leczenia
osób z chorobami nowotworowymi, jest pozbawienie bólu i stresu podczas dokonywania powtarzanych prób dostępu obwodowego.
W trakcie leczenia w kwietniu w wątrobie drobne
zmiany meta, nieliczne zmiany w płucach – stagnacja.
W lipcu – w stosunku do badania poprzedniego – część zmian npl. w zakresie objętym badaniem jest nieco większa, o ok. 15% – wg RECIST
stagnacja.
Od stycznia do lipca 2015 r. pacjent otrzymał 12
cykli w rytmie co 14 dni z bardzo dobrą tolerancją

leczenia, bez konieczności wydłużenia przerw między cyklami ze względu na złe wartości krwi obwodowej oraz innych parametrów.
W kolejnym etapie zakwalifikowano pacjenta do
radioterapii paliatywnej na obszar nacieku miednicy z marginesem.
Od sierpnia do września 2015 r. pacjent był leczony fotonami na obszar nacieku miednicy z marginesem dawką frakcyjną 3 Gy do dawki całkowitej 30 Gy.
W trakcie leczenia u chorego wystąpiły wymioty,
nudności, gorączka oraz osłabienie.
Z uwagi na powyższe włączono leczenie objawowe oraz zlecono przerwę w radioterapii do czasu
uzyskania poprawy stanu ogólnego. Po uzyskaniu
poprawy wznowiono leczenie promieniami. Chory
zakończył leczenie zgodnie z planem.
W badaniach obrazowych progresja zmian przerzutowych obejmowała płuca i wątrobę, w związku
z tym następnym etapem terapii od października
2015 r., decyzją konsylium, było zakwalifikowanie
pacjenta do kontynuacji leczenia w oparciu o chemioterapię FOLFOX w skojarzeniu z lekiem antyangiogennym, czyli Avastinem.
W styczniu i kwietniu 2016 r. kolejne badania obrazowe wykazują stagnację zmian przerzutowych.
FOLFOX jest schematem chemioterapii w leczeniu
raka jelita grubego, który łączy następujące leki:
Kwas foliowy (leukoworyna),
F – fluorouracyl (5-FU),
Ox – oksaliplatyna (Eloksatin).
Adiuwant leczenia u pacjentów z rakiem okrężnicy w stadium III jest zalecany do 12 cykli, co 2
tygodnie.
Pacjent otrzymał 12 cykli FOLFOX + AVASTIN
(oksaliplatyna, 5-fluorouracyl, leukoworyna, bewacyzumab).
Tolerancja leczenia bardzo dobra, cały plan leczenia pacjent otrzymał bez przesunięcia rytmu ze
względu na wyniki badań – podobnie jak w pierwszym schemacie leczenia systemowego.

HEROIZM W CHOROBIE
„Żaden człowiek siły swojej nie zna, dopóki jej
w potrzebie z siebie nie dobędzie”
(E. Orzeszkowa)
Od 30.05. do 27.06.2016 r. żona pacjenta, która cały czas opiekowała się nim i wspierała go
w chorobie, nagle zachorowała na autoimmunologiczne zapalenie mózgu. Pacjent nie zgodził się
na umieszczenie jej, wypisanej z oddziału neu-
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rologicznego, w ośrodku dla przewlekle chorych.
Sam podjął się opieki nad żoną, która po wyjściu
ze szpitala była pacjentką leżącą, wymagającą
zaspokajania wszystkich potrzeb fizjologicznych.
Pacjent podczas opieki nad żoną był wspomagamy przez rodzinę, ale zdecydowaną większość
czynności wykonywał samodzielnie.
W międzyczasie, w sierpniu, pacjent miał wizytę kontrolną i zlecone porównawcze badanie obrazowe, które wykazało progresję zmian przerzutowych w płucach i wątrobie.
Pacjent odmawiał już podjęcia próby leczenia
paliatywnego chemioterapią, ponieważ mocno
dokuczały mu powikłania pod postacią parastezji
kończyn po przebytym leczeniu, dolegliwości bólowe, okresowo występowała gorączka.
Od 16.09.2016 r. pacjent został objęty opieką
hospicjum domowego – wizyty lekarskie i pielęgniarskie, leki z grupy opiatów, nawodnienie i leczenie sterydowe i nadal opiekował się w domu
swoją chorą żoną.
28.09.2016 r. żona pacjenta doczekała się przyjęcia do oddziału rehabilitacyjnego.
25.09.2016 r. pacjent hospitalizowany z powodu zatrzymania moczu.
W oddziale urologicznym z powodu obustronnego wodonercza i afunkcji nerki prawej wykonano nefrostomię lewostronną. Prawa nerka marska. Pacjenta po uzyskaniu stabilizacji diurezy
wypisano do domu.
Paliatywne leczenie chirurgiczne. 02.11.2016
r., z powodu narastających objawów niedrożności przepuszczającej spowodowanych guzem
rozrostowym w kolostomii, pacjenta przyjęto do
oddziału chirurgii, gdzie wykonano wycięcie kolostomii wraz z guzem, wytworzenie nowej kolostomii, zmodyfikowanym sp. Brooke z jego podwyższeniem i plastyką powłok.
Jednolufowa ileostomia definitywna (wg Brooke'a) jest konsekwencją wykonania totalnej
proktokolektomii, najczęściej z powodu takich
chorób jak: wrzodziejące zapalenie jelita grubego, mnogiej rodzinnej polipowatości lub wieloogniskowego raka.
15.12.2016 r. pacjent po raz kolejny został hospitalizowany w oddziale urologicznym z powodu
niedrożności nefrostomii, zanerkowej niewydolności nerki lewej i pomimo próby założenia ponownej nefrostomii bez powodzenia oliguria podjęto decyzję o hemodializie.
20.12.2016 r. nastąpił zgon.
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Wyniki: Jakie korzyści wynikają ze stosowania
produktu Avastin?
W badaniach randomizowanych wykazano, że
Avastin w połączeniu z chemioterapią Fu wydłuża okres przeżycia do ponad 20 miesięcy od rozpoznania, w porównaniu z pacjentami przyjmującymi samą chemioterapię, w przypadku których
okres przeżycia wynosi nieco ponad 15 miesięcy.
Autorzy innego randomizowanego badania wykazali, że okres przeżycia bez progresji choroby wyniósł 9,4 miesiąca u pacjentów otrzymujących sam Avastin, a tylko 8 miesięcy u pacjentów
otrzymujących placebo.
Inni autorzy badań nad tym lekiem podają, że
ogólny czas przeżycia wyniósł niespełna 13 miesięcy, a niespełna 11 miesięcy u pacjentów, u których
została zastosowana tylko sama chemioterapia.
Głównym kryterium skuteczności w badaniu
był całkowity czas przeżycia. Dodanie produktu
Avastin do schematu z chemioterapią spowodowało statystycznie istotne wydłużenie całkowitego czasu przeżycia, czasu bez progresji choroby
oraz całkowitego odsetka odpowiedzi na leczenie, co również uwidoczniono w badaniach obrazowych opisywanego studium przypadku.

OPIEKA PIELĘGNIARSKA
DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA: Kolostomia – wyzwanie dla pacjenta w obsłudze i codziennym
funkcjonowaniu ze stomią jelitową
Cel opieki: edukacja pacjenta i pomoc w akceptacji kolostomii
Zastosowane interwencje pielęgniarskie:
1. 
Przekazanie informacji na temat pielęgnacji
kolostomii
2. 
Przekazanie informacji na temat stosowania
odpowiedniej diety
3. Przekazanie wiedzy na temat samoobserwacji
i samokontroli organizmu
4. Nauka pacjenta obserwacji konsystencji stolca
i możliwości wystąpienia ewentualnego krwawienia
5. Przeprowadzenie instruktażu wymiany worka
stomijnego
6. Zmotywowanie pacjenta do kontaktu z poradnią
lekarza rodzinnego w celu zaopatrywania pacjenta w odpowiedni sprzęt do zaopatrzenia stomii
DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA: lęk przed leczeniem onkologicznym chemioterapią, radioterapią, immunoterapią
Cel opieki: zminimalizowanie strachu i lęku przed
leczeniem onkologicznym

Zastosowane interwencje pielęgniarskie:
1. 
Wytłumaczenie pacjentowi przed zastosowanym
leczeniem, na czym leczenie polega i jakie skutki
uboczne mogą wystąpić oraz jak sobie z nimi radzić w warunkach domowych, jak również wystąpienia jakich objawów nie należy bagatelizować,
i z wystąpieniem jakich objawów należy pilnie zgłosić się do lekarza prowadzącego
2. Rozmowa z pacjentem na każdym etapie leczenia
przed i w trakcie stosowanej terapii w celu zminimalizowania lęku oraz wyjaśnianie problemów sygnalizowanych przez pacjenta.
3. Edukacja pacjenta odnośnie do wlewu chemioterapii przez zastosowanie pompy infuzyjnej – nauka
pacjenta w podstawowej obsłudze sprzętu i w razie jakiego komunikatu na sprzęcie należy zgłosić
się do personelu pielęgniarskiego.
DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA: port naczyniowy – lęk
pacjenta przed nieznanym
Cel opieki: zniwelowanie obaw i strachu przed implantacją portu naczyniowego
Zastosowane interwencje pielęgniarskie:
1. Wytłumaczenie pacjentowi, na czym polega port
naczyniowy i dlaczego jego założenie jest korzystne dla pacjenta przed rozpoczęciem leczenia.
2. Edukacja pacjenta na temat konieczności przepłukiwania portu naczyniowego w momencie,
kiedy nie jest regularnie używany, poinformowanie o tym, że każde użycie portu naczyniowego
powinno być udokumentowanie w książeczce
wkłuć do portu.
3. Zalecenie pacjentowi, aby udając się do innej placówki medycznej, posiadał zawsze przy sobie
paszport portu naczyniowego i ewentualnie igłę
Hubera – w sytuacji, gdyby nie była dostępna w innej placówce.
DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA: Choroba żony wymusza dodatkowe obowiązki, co powoduje konieczność
wykazania się pacjenta w roli opiekuna
Cel opieki: wsparcie pacjenta w nowej, trudnej sytuacji, w jakiej się znalazł
Zastosowane interwencje pielęgniarskie:
1. 
Uzupełnienie wiedzy pacjenta na temat choroby
żony.
2. Nauka pacjenta pielęgnacji żony oraz gotowania,
prania, robienia zakupów i sprzątania (wcześniej
wszystkie te czynności wykonywała żona).
W zaistniałej sytuacji pacjent musiał nauczyć się dbania o siebie i żoną.

3. Wskazanie adresu ośrodka z grupą wsparcia zrzeszającą rodziny chorych oraz konsultacje z rehabilitantami w celu usprawniania żony. Nauka pacjenta podstawowej rehabilitacji żony.
DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA: nefrostomia – nauka
pielęgnacji i funkcjonowania w nowej sytuacji zdrowotnej
Cel opieki: edukacja pacjenta w obsłudze i pomoc
w zaakceptowaniu nefrotomii
Zastosowane interwencje pielęgniarskie:
1. Przekazanie informacji na temat pielęgnacji nefrotomii, konieczności zmian opatrunku w miejscu ujścia nefrotomii.
2. Przekazanie informacji na temat przyjmowania odpowiedniej ilości płynów.
3. Nauczenie pacjenta obserwacji ilości i koloru moczu i ewentualnego braku moczu.
4. Przeprowadzenie instruktażu dla pacjenta i rodziny
zmiany opatrunków oraz worków na mocz.
5. Zmotywowanie pacjenta do kontaktu z poradnią
lekarza rodzinnego w celu zaopatrywania się w odpowiedni sprzęt do nefrotomii.
Wnioski: Immunoterapia raka to ważny trend w onkologii, który współcześnie odgrywa coraz istotniejszą
rolę i – jak wiele wskazuje – w najbliższych latach będzie się nadal silnie rozwijał.

BIBLIOGRAFIA
1. NOWOTWORY Journal of Oncology 2010 r volume

60, Number 5, 442–450 „Rola przeciwciał monoklonalnych w transporcie leków do komórek nowotworowych”, M. Szwed, A. Marczak, A. Rogalska,
A. Matusiak, Z. Jóźwiak
2. Dokumentacja medyczna pacjenta udostępniona
za zgodą rodziny
3. Avastin – charakterystyka produktu leczniczego
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Z astosowanie infuzorów w chemioterapii
Renata Piotrkowska¹, Grażyna Waleńska², Janina Książek¹
¹ Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego, Wydział Nauk o Zdrowiu, Gdański Uniwersytet Medyczny
² Klinika Onkologii i Radioterapii, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku

Chemioterapia to najczęściej wykorzystywany i najważniejszy sposób leczenia
systemowego. Metoda ta narodziła się w pierwszej połowie ubiegłego wieku.
W tym okresie opracowano szereg schematów umożliwiających skuteczne
ich stosowanie w praktyce klinicznej. We wszystkich krajach Unii Europejskiej
obowiązują podobne zasady sporządzania cytostatyków. Przygotowaniem leków
cytostatycznych zajmują się farmaceuci. W Polsce obowiązujące akty prawne
w tym zakresie to: rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia
19 czerwca 1996 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
przygotowaniu i przechowywaniu leków cytostatycznych w zakładach opieki
zdrowotnej (Dz.U. z 1996 r. Nr 80, poz. 376; ostatnia zmiana: Dz.U. z 2000 r.
Nr 79, poz. 8970), ustawa z dnia 6 września 2001 r. ‒ Prawo farmaceutyczne
(tekst jedn.: Dz.U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271) oraz rozporządzenie Ministra
Zdrowia z dnia 1 października 2008 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki
Wytwarzania (Dz.U. z 2008 r. Nr 184, poz. 1143).

L

eki cytostatyczne w postaci dożylnej podawane są przez cewnik dożylny jednorazowego użytku (wenflon) lub przez port
naczyniowy do dużych naczyń żylnych.
Lek cytostatyczny w postaci dożylnej może
być podany za pomocą kroplówki lub infuzora
(przenośnego sprzętu medycznego do podawania chemioterapii). Kryteria wyboru miejsca kaniulacji (typu wenflon) przedstawia tabela 1.
Infuzor jest lekkim, jednorazowym urządzeniem wykorzystującym zbiornik wykonany z elastomerów do zapewnienia wlewu leków. Po
napełnieniu działa ze stałym ciśnieniem wewnętrznym. Zawartość jest podawana poprzez
filtr cząsteczkowy i regulator przepływu. Infuzor jest przeznaczony do zapewnienia ciągłego
wlewu leku przez określony czas, przy prędkości przepływu wskazanej na urządzeniu. Stosowanie infuzorów jest zalecane u pacjentów wymagających powolnego, ciągłego podawania
leków drogą dożylną, dotętniczą, zewnątrzoponową i podskórną. Infuzory są szczególnie przy-
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datne w leczeniu pacjentów ambulatoryjnych.
W onkologii najczęściej są stosowane u pacjentów leczonych 5-fluorouracylem (5FU). Budowę
infuzora przedstawia rycina 1.
Fluorouracyl jest analogiem fluoropirymidynowym zsyntetyzowanym w 1957 r. Podobnie
jak wszystkie fluoropirymidyny, jest lekiem fazowospecyficznym o działaniu w fazie S cyklu
komórkowego. Do najważniejszych działań niepożądanych leku należą: zapalenia błon śluzowych, objawy mielosupresji, biegunki, nudności i wymioty oraz różnorodne odczyny skórne.
Rzadziej występują objawy uszkodzenia układu nerwowego i serca. Stosowanie wydłużonych wlewów fluorouracylu opiera się na założeniu, że lek działający w fazie S i posiadający
krótki okres półtrwania może być aktywniejszy
podczas dłuższej ekspozycji nowotworu na jego
działanie. Fluorouracyl we wlewie ciągłym jest
najczęściej stosowany u chorych na raka jelita
grubego w połączeniu z oksaliplatyną (schemat
FOLFOX) lub irinotekanem (schemat FOLFIRI).

Rycina 1. Budowa infuzora

statyku przez infuzor w poszczególnych sferach
funkcjonowania chorego przedstawia tabela 2.
Prowadzenie terapii za pomocą infuzora w warunkach domowych wymaga podjęcia edukacji
pacjenta, której celem jest przygotowanie do tego rodzaju terapii, jak i właściwej komunikacji.
Nieodłącznym elementem jest zapewnienie dobrze zorganizowanej opieki domowej. Zdjęcia
numer 1, 2, 3, 4 przedstawiają różne rodzaje infuzorów.
Edukacja pacjenta i jego rodziny w zakresie:
a) obserwacji miejsca wkłucia
Kaniula typu wenflon
Jeśli lek cytostatyczny podawany jest przez kaniulę typu wenflon za pomocą infuzora, pacjent
powinien prowadzić obserwację miejsca wkłucia. Informujemy pacjenta i jego rodzinę, że niepokojące objawy to:
• zaczerwienienie miejsca wkłucia,
• zaczerwienienie wzdłuż przebiegu żyły,
• naciek tkanki podskórnej wokół miejsca wkłucia,
• wypływ płynu,
• dolegliwości bólowe,
• przemieszczenie wkłucia.
Port dożylny
Rzadkim powikłaniem jest wynaczynienie z portu. W zależności od miejsca wynaczynienia lek
może się gromadzić w tkance podskórnej klatki piersiowej, szyi, w śródpiersiu albo w jamie
opłucnej. Najczęściej objawia się silnym bólem
w klatce piersiowej.

1. Zamknięcie – nasadka
2. Łącznik typu Luer Lock
3. Regulator przepływu kontroluje przepływ i zapewnia
stałą i dokładną podaż leku
4. Odporny na zgięcia dren
5. Balon – zbiornik
6. Skala przebiegu infuzji
7. Osłona portu do napełniania
8. Stabilna obudowa z lekkiego tworzywa sztucznego
9. Zacisk do uruchomienia i/lub zatrzymania infuzji

Fluorouracyl może być podawany we wlewach
22- lub 46-godzinnych.
Port naczyniowy jest zalecaną drogą dostępu
dożylnego przy podawaniu leku cytostatycznego przez infuzor ze względu na duże stężenie leku, które może powodować nasilone odczyny ze
strony żył. Potencjalne korzyści podawania cyto-

b) zachowania zasad bezpieczeństwa
Podczas prowadzonej terapii za pomocą infuzora prosimy pacjenta o przestrzeganie następujących zasad:
•
dokładne mycie rąk przed każdym dotknięciem układu do przetaczania,
• ograniczanie częstości manipulacji przy wkłuciu,
• dbanie o czystość założonego opatrunku mocującego wkłucie,
•
unikanie zamoczenia opatrunku mocującego
wkłucie,
• obserwacja i niedopuszczenie do rozłączenia
przewodów,
•
kontrola opróżniania się infuzora (kontrola
wielkości balona 3 razy dziennie),
• ochrona infuzora podczas siedzenia i leżenia,
• w pozycji stojącej pompa nie powinna znajdować się poniżej talii,
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•w
 czasie snu infuzor należy trzymać na tym
samym poziomie, można go schować pod poduszkę (nie można infuzora umieszczać na
podłodze lub na półce nad głową),
• infuzor należy chronić przed promieniami słonecznymi i działaniem wysokich temperatur,
• do codziennej higieny zaleca się kąpiele pod
prysznicem (w czasie kąpieli infuzor może zamoknąć, ale nie powinien znajdować się pod
wodą).

Pacjent podczas edukacji obserwacji opróżniania
infuzora
Źródło: materiał własny.

c) p
 ostępowania w przypadku wystąpienia pewnych zdarzeń niepożądanych
Chory i jego rodzina powinni otrzymać informację, jak postępować w sytuacji:
• wystąpienia niepokojących objawów w okolicy
miejsca wkłucia,
• przemieszczenia, wysunięcia się wkłucia,
• rozłączenia przewodów,
• zakończenia się infuzji.
Informujemy pacjenta, że w sytuacji przecieku leku należy zacisnąć cewnik. Jeśli doszło do
kontaktu leku cytostatycznego ze skórą, natychmiast zmyć to miejsce obficie wodą z mydłem
i powiadomić lekarza lub pielęgniarkę. Powiadomić personel również w sytuacji, gdy infuzja zakończyła się o wiele wcześniej, niż było to zaplanowane.
Czynniki wpływające na szybkość infuzji:
Gorączka – szybsze opróżnianie,
Termofor – szybsze opróżnianie
Poduszka elektryczna – szybsze opróżnianie
Bezpośrednie nasłonecznienie – szybsze opróżnianie
Zimno – wolniejsze opróżnianie.

Tabela 1. Kryteria wyboru miejsca kaniulacji
Lp.

Kryteria wyboru miejsca kaniulacji

1.

Żyła powinna być dobrze widoczna i wyczuwalna palpacyjnie

2.

Zaleca się wybór dużych żył (należy unikać zgięcia łokciowego)

3.

Zaleca się zakładać wkłucia na przedramieniu (mechaniczne drażnienie żyły jest tutaj mniejsze niż
w zgięciu łokciowym)

3.

Zaleca się wybierać żyły proste i unikać zastawek żylnych

4.

Zaleca się rozpoczynać kaniulację od żył w odcinku dystalnym kończyny, a przy kolejnych do żył
proksymalnych

5.

Zaleca się dokonywać kaniulacji po stronie niedominującej

6.

W przypadku dokonywanych zabiegów chirurgicznych (np. amputacja piersi) należy dokonać
kaniulacji po przeciwnej stronie

Źródło: Kosmidis PA, Schrijvers D, Andre F, Rottey S: Podręcznik stanów nagłych w onkologii. Wydawnictwo Medipage, Warszawa
2006: 37-43
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Tabela 2. Potencjalne korzyści podania cytostatyku przez infuzor w poszczególnych sferach
funkcjonowania człowieka.
Sfera funkcjonowania chorego

Korzyści podawania cytostatyku przez infuzor

Fizyczna

• niezależność w czynnościach dnia codziennego
• zachowanie aktywności fizycznej
• utrzymanie mobilności
• poczucie samokontroli
• poprawa samopoczucia

Psychiczna

• poprawa samooceny i samoakceptacji
• poczucie własnej godności

Społeczna

• możliwość przebywania w domu
• możliwość kontynuacji życia towarzyskiego
• poczucie wartości społecznej

Ekonomiczna

• możliwość kontynuacji pracy zawodowej

Źródło: opracowanie własne.

Pacjent otrzymuje numer telefonu na oddział
i zostaje poinstruowany, aby dzwonić w razie wystąpienia jakichkolwiek niepokojących objawów
i nasuwających się pytań dotyczących własnego
zdrowia. Organizator opieki powinien wskazać
miejsce udzielenia pomocy w sytuacjach nagłych lub budzących niepokój dotyczący pracy
infuzora. Pamiętajmy o poinformowaniu pacjenta, że zużyty pojemnik powinien trafić do pojemnika na odpady cytostatyczne.

PODSUMOWANIE
Obecnie rozwój nowoczesnej medycyny stawia sobie za cel poprawę jakości życia chorego, co oznacza, że zwraca się uwagę na jego
komfort we wszystkich aspektach życia. Prowadzenie terapii za pomocą przenośnego sprzętu medycznego pozwala coraz częściej chorym
pozostawać niezależnymi i aktywnymi w okresie choroby. Pielęgniarka bierze czynny udział
w przygotowaniu chorego do samoopieki i samoobserwacji w środowisku domowym. Uważa
się, że pielęgniarka powinna przybliżyć rodzinie
chorego elementy procesu pielęgnowania i edukować rodzinę, jak postępować z chorym w domu. Najważniejszą i najczęściej wymienianą zaletą terapii za pomocą infuzora podawaną przez
chorych jest możliwość przebywania w domu.
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Premiera książki,
która jest jak lekarstwo

Walka z chorobą wymaga odwagi, wsparcia i siły. Takie posiłki mogą przyjść z różnych
stron – od lekarza, pielęgniarki, pacjenta, bliskich. A gdyby usłyszeć ich wspólny głos?
„SIŁA ŻYCIA. Podaj dalej…” to książka wydana przez Nutricię Medyczną w ramach ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „Żywienie medyczne - Twoje posiłki w walce z chorobą”.
Jej pierwszą warstwę tworzą historie osób walczących z nowotworem. Kolejną stanowią
rozmowy z ekspertami, którzy towarzyszą pacjentom w ich zmaganiach z chorobą. Książkę
napisała dziennikarka Dorota Mirska-Królikowska. Zdjęcia bohaterów książki wykonała
Lidia Popiel.

Mnóstwo byłych pacjentów z całej Polski
przyjeżdża na organizowane
przez nasz szpital noworoczne spotkania.
Siedzą przy herbatce, przekąsce i opowiadają
o sobie, o tym, co im się w życiu przydarzyło.
Najbardziej mnie wtedy cieszy, kiedy przyznają,
że warto było o siebie walczyć,
przejść tak trudne leczenie.
Dzisiaj już wiedzą, że każdy darowany
im dzień jest bezcenny.

Książka „SIŁA ŻYCIA. Podaj dalej…” to opowiadanie o prawdziwej sile, która ma różne oblicza, czerpana jest
z wielu źródeł i bywa wielorako odbierana. Każdemu z bohaterów zadano to samo pytanie „Skąd czerpać siłę
do walki z chorobą?”. Ta publikacja to nic innego jak niezwykle szczera odpowiedź pacjentów, opiekunów
i specjalistów – lekarzy, pielęgniarek, dietetyka, psychoonkologa i fizjoterapeuty.

Wiedza i wiara są bezcenne podczas leczenia każdej poważnej choroby. I właśnie tym dzielą się moi
wspaniali bohaterowie. Mam wielką nadzieję, że ta publikacja pomoże osobom zmagającym się z chorobą
oraz ich bliskim zmierzyć się z nią. Że znajdą tu dobre słowa i myśli, rady, które pomogą im wrócić
do zdrowia! Właśnie dlatego w przenośni mówię o tej książce jak o lekarstwie – wyjaśnia Dorota
Mirska-Królikowska, dziennikarka, autorka książki „SIŁA ŻYCIA. Podaj dalej…”.
Siła stanowiła również temat przewodni zdjęć wykonanych przez Lidię Popiel:
Starałam się w nieoczywisty sposób pokazać, jak można wydobyć z siebie tę siłę, jak można się nią
podzielić i jak można z niej korzystać. Postawiłam na spojrzenie i to, co ludzie mogą sobie przekazać
poprzez proste gesty.
Podtytuł „Podaj dalej” ma dwa przesłania. Inspiruje do dzielenia się swoją siłą z innymi pacjentami. To także
zaproszenie do przeczytania książki i przekazania jej kolejnym osobom, potrzebującym wsparcia w walce
z chorobą. Dla naszych bohaterów zarażanie siłą to zupełnie naturalne działanie:
I właśnie to pierwsze wrażenie – uśmiechnięta pielęgniarka i kipiący życiem oddział szpitalny przełamują zazwyczaj barierę strachu. Domyślam się, że w niejednej głowie pojawia się myśl: – Nie jest tak
źle, jak myślałem! Skoro inni tak dobrze tu funkcjonują, to i ja dam sobie radę. Przygotowując konieczne
do przyjęcia chorego na oddział dokumenty, widzę, jak powoli się rozluźnia, czuje się coraz swobodniej. Kiedy wreszcie zbiera się na odwagę i patrzy mi prosto w oczy, wiem, że teraz będzie słuchał ze
zrozumieniem. (...) Już na samym początku pobytu w szpitalu dobieramy odpowiedni dla chorych
rodzaj diety. Cieszę się, że wreszcie zaczyna się głośno mówić o tym, że leczenie należy wspomagać
żywieniem! Jest to ogromnie ważne – mówi Małgorzata Matczuk, jedna z bohaterek książki.

Bezcenna książka
„SIŁA ŻYCIA. Podaj dalej…” to książka, o której z całą pewnością można powiedzieć, że jest bezcenna, ponieważ…
nie posiada ceny. Jej pierwsze wydanie zaplanowane na kilka tysięcy sztuk zostanie przekazane m.in. do
bibliotek ośrodków leczenia chorób nowotworowych, instytucji pozarządowych czy hospicjów.
Osoby, którym zależy na otrzymaniu książki, mogą wziąć udział w konkursie organizowanym na stronie
www.posilkiwchorobie.pl lub otrzymać ją przy zakupie Nutridrink Protein 125 ml (28 dni) na stronie
www.nutriciaoncology.pl

NUTRICIA Polska Sp. z o.o. I ul. Bobrowiecka 6 I 00-728 Warszawa
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pielęgniarska nad pacjentem
O pieka
po allogenicznej transplantacji

wielonarządowej w celu poprawy
jakości życia pacjenta po radykalnym
leczeniu raka krtani
Sabina Żak
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Curie – Skłodowskiej Oddział w Gliwicach
Klinika Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej

Nowotwór krtani jest jednym z najczęściej występujących nowotworów regionu
głowy i szyi. Częściej zapadają na niego mężczyźni. Leczenie zależne jest od
stopnia zaawansowania choroby. Najczęściej stosuje się leczenie chirurgiczne,
radioterapię oraz chemioterapię. Laryngektomia całkowita jest stosowana w
najbardziej zaawansowanych przypadkach nowotworu krtani. Operacja taka
pozostawia trwały ślad nie tylko na ciele, lecz również w psychice pacjenta.
IZOLACJA
Jakość życia pacjenta po laryngektomii całkowitej jest stosunkowo niska. Pacjent taki stopniowo izoluje się od środowiska, zaczyna unikać kontaktów z ludźmi, przestaje
pracować zawodowo. Choroba nowotworowa wyniszcza organizm, a i jej leczenie okalecza, czasami bardzo głęboko
i nie tylko fizycznie, ale przede wszystkim psychicznie. Pacjenci po laryngektomii całkowitej oddychają przez wytworzoną tracheostomię a odżywiani są najczęściej przez gastrostomię na skutek dysfagii lub afagii.

ODWAGA
Pan Michał jest pierwszym w Polsce człowiekiem, który odważył się zmienić swoje życie po laryngektomii całkowitej. To człowiek, który mimo bogatej i burzliwej przeszłości medycznej postanowił zaryzykować. W młodości
przeszedł allogeniczny przeszczep nerki (2001) oraz leczenie chemioterapią ostrej białaczki szpikowej (2006). W 2009
roku u pacjenta wykryto zawansowanego raka krtani, którego pierwotnie leczono promieniami jonizującymi (2010).
W maju 2011 roku pacjenta poddano laryngektomii całkowitej z usunięciem fragmentu przełyku. Podjęto 3 próby rekonstrukcji przełyku, niestety zakończone niepowodzeniem. Pacjent od tej pory żył dzięki stałej tracheostomii
i gastrostomii. W 2013 roku trafił do Gliwic. Został zakwalifikowany do zabiegu rekonstrukcyjnego, aby odtworzyć ciągłość przewodu pokarmowego. Operację przeprowadzono
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w 2014 roku w Centrum Onkologii – Instytucie w Gliwicach.
Rekonstrukcje przełyku wykonuje się z wolnego płata jelitowego – 2 lub 3 przestrzeń za więzadłem Treitza z unaczynionymi gałęziami od tętnicy krezkowej górnej z towarzyszącymi żyłami. Płat taki może mieć długość nawet 15
cm. Niestety powikłania po radioterapii skutecznie zniszczyły okoliczne tkanki, a zrekonstruowany przełyk nie funkcjonował jak wcześniej zakładano. Ze względu na zwłóknienia pacjent mógł przyjmować tylko pokarmy płynne i nie
był w stanie powrócić do pełnej diety doustnej. Pan Michał
nadal był odżywiany przez gastrostomię. Chęć powrotu
do normalnego życia u naszego pacjenta była bardzo silna i dlatego zdecydował się na dalsze leczenie w Centrum
Onkologii w Gliwicach zgadzając się na przeszczep tkanek
regionu szyi.

NADZIEJA
Zespół lekarzy Centrum Onkologii – Instytut im. M. Curie –
Skłodowskiej, Oddział w Gliwicach podjął się allogenicznej
transplantacji, która obejmowała krtań, tchawicę, tarczycę
z przytarczycami, przełyk oraz pozostałe struktury szyi.

PIELĘGNIARKI
Każdy członek zespołu terapeutycznego był źródłem informacji o pacjencie i jego zdrowiu oraz o postępach w jego
leczeniu. Jednak przez cały okres leczenia obok pacjenta
zawsze była pielęgniarka, która była dla niego wsparciem,

pomocą, a przede wszystkim profesjonalnym obserwatorem
posiadającym najnowszą wiedzę z zakresu pielęgniarstwa
w chirurgii transplantacyjnej, onkologicznej i mikronaczyniowej. Monitorowanie stanu pacjenta, asystowanie podczas
badań i obserwacja przeszczepionych tkanek, w tym reagowanie na wystąpienie skutków ubocznych oraz objawów
niepożądanych wymuszało samodzielne podejmowanie decyzji o dalszym postępowaniu i informowaniu lekarza prowadzącego o zaistniałej sytuacji.

OPIEKA PIELĘGNIARSKA
W pierwszych dniach przed transplantacją pacjent przebywał Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej w sali przygotowanej tylko dla Niego. Po transplantacji w pierwszych dobach pozostawał w izolatce OIOM. Pozostały okres
przebywał w sali wyposażonej w system Laminar Air- Flow.
System ten zapewniając dekontaminację powietrza zwiększa bezpieczeństwo biologiczne pacjentów.
W ciągu całego pobytu pacjenta w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej rozpoznano i postawiono diagnozy pielęgniarskie. Wszelkie działania były szczegółowo
dokumentowane. Oto kilka przykładowych diagnoz wyłonionych u naszego pacjenta:
Diagnoza:
Lęk przed personelem objawiający się przyjmowaniem pozycji embrionalnej, zamykaniem oczu i spinaniem całego ciała.
Niepokój związany z hospitalizacją oraz czy podjęte leczenie przyniesie oczekiwany skutek w wyniku którego, pacjent
będzie mógł w pełni funkcjonować w społeczeństwie w zakresie porozumiewania się i odżywiania.
Cel:
•Z
 minimalizowanie lęku.
•Z
 apewnienie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego.
•U
 zupełnienie wiedzy pacjenta.
•W
 sparcie pacjenta.
•U
 łatwienie komunikacji.
Postępowanie:
1. Częste przebywanie i rozmawianie z pacjentem.
2. 
Informowanie pacjenta o wykonywanych czynnościach
pielęgnacyjnych.
3. Asystowanie pacjentowi podczas wykonywania dodatkowych badań diagnostycznych.
4. Umożliwienie rozmowy z lekarzem prowadzącym, rehabilitantem, psychologiem.
5. Umożliwienie pacjentowi kontaktów z rodziną.
6. Okazywanie empatii pacjentowi i jego rodzinie.
7. Zachęcanie pacjenta do samodzielnego zaspokajania potrzeb bio-psycho-społecznych.
8. Zachęcanie do rehabilitacji w zakresie spożywania posiłków drogą doustną i ćwiczeń .głosowych po transplantacji;
9. Zapewnienie pacjentowi łatwego dostępu do narzędzi piśmienniczych.
Diagnoza:
Ryzyko wystąpienia infekcji ze względu na obniżoną odporność przy przyjmowaniu leków immunosupresyjnych oraz
rozległość zabiegu operacyjnego.

Cel:
Zapobieganie wystąpieniu powikłań infekcyjnych.
Postępowanie:
1. Stosowanie aseptyki i antyseptyki przez wszystkich pracowników.
2. Stosowanie się do zasad izolacji ochronnej odwróconej
przez wszystkich przebywających w otoczeniu pacjenta.
3. Dbanie o czystość i kontrolowanie wkłuć obwodowych
i wkłucia centralnego.
4. Dbanie o skórę w miejscu założonej gastrostomii.
5. 
Dbanie o czystość krocza i kontrolowanie założonego
cewnika Foley’a.
6. Obserwacja rany pooperacyjnej, założonych drenaży oraz
toaleta ran i ewentualna zmiana opatrunków.
7. Pobieranie wymazów z ran.
8. Częsta kontrola oraz toaleta i płukanie jamy ustnej jamy
ustnej.
9. Dbanie o czystość pacjenta i zapobieganie odleżynom
stosując zmiany pozycji ciała pacjenta, udogodnienia
i materac zmienno ciśnieniowy.
10.Zmiana bielizny pościelowej przynajmniej 1 raz na dobę.
11. Zmiana bielizny osobistej pacjenta przynajmniej 1 raz na
dobę.
12. 
Informowanie rodziny pacjenta o konieczności założenia
odzieży i masek ochronnych przed odwiedzinami u pacjenta.
Diagnoza:
Ryzyko wystąpienia powikłań związanych z obecnym oraz
wcześniej podjętym leczeniem – transplantacją nerki, chemioterapią, radioterapią i wytworzoną tracheostomią i gastrostomią.
Cel:
• Zapobieganie wystąpieniu powikłań ze strony innych narządów.
• Wczesne wykrywanie niepokojących objawów.
• Wczesne reagowanie na wystąpienie innych powikłań.
Postępowanie:
1. obserwacja przeszczepionych tkanek w kierunku wystąpienia zmian skórnych – zaczerwienienie, zblednięcie, zasinienie, obrzęk, pokrzywka,
2. 
kontrolowanie Dopplerem naczyniowym – pozwala na
szybkie i skuteczne kontrolowanie przepływów w perforatorach zaopatrujących przeszczepione tkanki
3. kontrola zachowania pacjenta (drapanie po przeszczepionych tkankach, zaburzenia rytmu snu i czuwania, pobudzenie, apatię)
4. rzetelna kontrola i dokumentowanie wszystkich parametrów życiowych
5. prowadzenie bilansu płynów,
6. znajomość wszystkich leków stosowanych u pacjenta,
ich działania i działań niepożądanych
7. monitorowanie bólu,
8. toaleta skóry i dbanie o drożność rurki tracheotomijnej,
9. zapewnienie odpowiedniego mikroklimatu w sali pacjenta,
10. toaleta skóry i dbanie o drożność gastrostomii.
Diagnoza:
Ryzyko niedożywienia na skutek afagii, dysfagii i odżywiania
przez gastrostomię.
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Cel:
•Z
 apobieganie wystąpienia błędów żywieniowych.
•Z
 apobieganie błędom żywieniowym i jego powikłaniom.
Postępowanie:
1. Kontrolowanie stanu odżywienia pacjenta i metabolizmu
od momentu przyjęcia pacjenta do Kliniki oraz kontynuowanie żywienia enteralnego przez PEG podczas całego
pobytu pacjenta w klinice.
2. Podawanie żywienia enteralnego i parenteralnego w pacjenta zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Żywienia Dojelitowego i Pozajelitowego.
3. Wprowadzanie diety doustnej na zlecenie lekarza prowadzącego.
4. Nauka przełykania kilka razy w ciągu dnia.
5. Zachęcanie do przyjmowania posiłków doustnie.
6. Przyjęcie odpowiedniej pozycji ciała podczas przyjmowania posiłków.
7. 
Podawanie posiłków miksowanych, wysokoenergetycznych.
8. Eliminowanie z diety produktów cytrusowych.
9. Czuwanie nad ilością wypijanych płynów.
10. Kontrolowano wypróżnienia przez pacjenta – ilość i jakość.
11. Ważenie pacjenta.
W czasie leczenia pacjenta rzetelnie i szczegółowo prowadzono dokumentacje pielęgniarską, która obejmowała karty:
• k ontroli żywotności przeszczepionego płata,
• k ontroli drenażu,
•p
 ołożenia zgłębnika żołądkowego,
• k ontroli obwodowego dostępu naczyniowego,
• k ontroli wkłucia centralnego,
• k ontroli cewnika moczowego,
•m
 onitorowania bólu i podawania leków przeciwbólowych,
• t oalety tracheostomii,
•m
 onitorowania RR i HR,
• kontroli poziomu glukozy we krwi włośniczkowej, oraz bilans płynów.

POWIKŁANIA
Ryzyko wystąpienia powikłań u pacjenta było bardzo wysokie głównie ze strony:
• miejsca operowanego – krwawienia, nieszczelność zespolenia, niedokrwienie przeszczepionego graftu, zaburzenia
odpływu żylnego,
• immunosupresyjnej – spowodowane obniżeniem odporności oraz jako skutek uboczny przyjmowanych leków bądź
ich niewłaściwą dawką,
• endokrynologicznej – głównie ze strony przeszczepionej
tarczycy i przytarczyc, mogących spowodować nadczynność lub niedoczynność i przełom tarczycowy (zaburzenia
rytmu serca, apatię, nadpobudliwość, drżenie rąk, biegunki, zaparcia, męczliwość, obrzęk twarzy),
• ze strony układu krążenia i oddechowego – np.: objawy zatorowości, obrzęki, zaburzenia oddychania,
• zakażenia – głównie na skutek immunosupresji, nieprzestrzegania zasad aseptyki i antyseptyki,
• wcześniej przeszczepionej nerki – jako dodatkowe obcią-
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żenie lekami podawanymi podczas samej operacji oraz
uwolnienia się skrzepliny z miejsca operowanego.
Zabieg zakończył się powodzeniem. Narządy podjęły swoje naturalne funkcje. Dzięki temu zabiegowi została odtworzona ciągłość drogi pokarmowej i uzyskanie fizjologicznego
połykania co spowodowało, że pacjent żywiony jest naturalną drogą pokarmową. Struny głosowe częściowo podjęły
swoją funkcję powodując powrót mowy. Przed transplantacją pacjent był na stałej substytucji eutyroxyny, po zabiegu
tarczyca i przytarczyce podjęły swoje funkcje powodując
odstawienie podaży leków. Jednym z ważniejszych dla pacjenta był powrót fizjologicznego, niezaburzonego toru oddychania, dzięki czemu pacjent „uwolnił” się od rurki tracheostomijnej.

WNIOSKI
Możliwość wystąpienia powikłań po tak skomplikowanym
zabiegu operacyjnym wymusza na personelu pielęgniarskim
opiekującym się tak szczególnym pacjentem nieustannego
podnoszenia kwalifikacji. Zdobyte doświadczenia zawodowe w pracy przy pacjentach po zabiegach rekonstrukcyjnych
w obrębie głowy i szyi, jak również duża wiedza z zakresu
postępowania u pacjentów po operacjach mikrochirurgicznych i transplantologii, właściwe postępowanie pielęgniarskie, znajomość procedur i dobrze zebrany wywiad z pacjentem pozwalają na indywidualny proces pielęgnowania
oraz szybszy powrót pacjenta do zdrowia, a tym samym
skrócenie okresu pobytu w klinice i normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Pan Michał odniósł sukces, tak jak
i cały personel, który przy Nim pracował. Jakość życia pacjenta znacząco się poprawiła, a On sam ma teraz wiele planów na przyszłość i pozytywniej patrzy na życie.
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życia pacjentów objętych
J akość
hospicyjną opieką domową
Marcin Kania
Wielkopolskie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Poznaniu

W ostatnich latach problematyka jakości życia wzbudza coraz większe
zainteresowanie w naukach medycznych. Termin „jakość życia” rozumiany
jest różnorodnie, ponieważ zawiera w sobie wiele aspektów: filozoficzny,
społeczny, medyczny, ekonomiczny, kulturowy itp. Niezależnie jednak
od sposobu pojmowania kategorii jakości życia najważniejszą kwestią
optymalnie jest jakość życia człowieka. To zawsze wartość niezwykle
subiektywna i w dużym stopniu zależy od jego stanu psychicznego,
cech osobowości, upodobań, systemu wartości.
OPIS PROBLEMU
Każdy człowiek posiada własne dążenia, pragnienia, cele, do których dąży w ciągu życia, które nadają mu sens.
Jednak nie wszyscy mogą osiągnąć je w pełni samodzielnie. Przyczyną może być niepełnosprawność fizyczna, psychiczna czy choroba. Często chorzy w takich sytuacjach są bezradni, nie potrafią sobie sami poradzić.
Człowiek zdrowy ma tendencje do wyznaczania sobie
często nierealnych celów i podwyższania aspiracji. Chory natomiast zdaje sobie sprawę ze swojej choroby i jego
plany związane z wyzdrowieniem zdają się być bardziej
skomplikowane. Dlatego właśnie w takich przypadkach
chorym potrzebna jest pomoc osób z zewnątrz, specjalistów z różnych dziedzin. Choroby przewlekłe pozostawiają po sobie inwalidztwo, wymagają specjalnego
postępowania rehabilitacyjnego, spowodowane są nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, koniecznością
stałego leczenia. Na szczególną uwagę zasługują pacjenci nieuleczalnie chorzy, objęci domową opieką hospicyjną. Osoby takie nie mają już nadziei na wyleczenie,
ale mają prawo do najlepszej i najtroskliwszej opieki, na
najwyższym poziomie do końca swoich dni. Nie można
zapomnieć o bólu, żalu i osamotnieniu, jaki towarzyszy
rodzinom tych pacjentów. Nie należy ograniczać opieki
tylko do chorych, trzeba ją odnieść również do ich rodzin,
które też mają prawo do opieki na najwyższym poziomie,
jaki można osiągnąć.

ROLA PIELĘGNIARKI
Praca pielęgniarek w hospicjum domowym nabiera szczególnego znaczenia, a wysoki poziom udzielanych w nich
świadczeń powinien być normą. W ochronie zdrowia du-

żą rolę w zarządzaniu jakością odgrywają pielęgniarki.
Zmieniła się filozofia opieki – od zaspokojenia biologicznych potrzeb pacjenta do holistycznego modelu pielęgnowania. W ustawie o zawodach pielęgniarki i położnej
oraz kodeksie etyki zawodowej znajdują się zagadnienia
dotyczące jakości opieki pielęgniarskiej. Pielęgniarki powinny mieć świadomość jej znaczenia w odniesieniu do
swoich usług. Pielęgniarka pełni wiele funkcji, opiekując
się pacjentem objętym opieką hospicyjną, począwszy od
funkcji zabiegowej, pielęgnacyjnej, psychologicznej oraz
edukacyjnej i wychowawczej aż do momentu, kiedy staje
się osobą towarzyszącą w akcie umierania i śmierci. Jej
rolą jest poprawa jakości kończącego się życia chorego
oraz udzielenia wsparcia jego rodzinie.
W opiece nad pacjentem hospicyjnym ważna jest umiejętność obserwacji. Należy dostrzegać wszystkie potrzeby
pacjenta, również te niewyrażone werbalnie. Pielęgniarka,
znając problemy osób umierających, powinna podjąć rozmowę na wszystkie ważne dla pacjenta tematy, jednocześnie ofiarowanie pomocy nie może być narzucaniem sugestii, tematów przez osoby opiekujące się.

EDUKACJA RODZINY
Ważnym elementem w opiece paliatywnej jest edukacja
rodziny. Tylko dobrze wyedukowana rodzina w zakresie
pielęgnacji, karmienia, zmiany pozycji ciała, toalety ciała,
profilaktyki przeciwodleżynowej, przygotowania i podawania leków doustnych itp. może dać pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i pomoże uniknąć sytuacji trudnych.
Edukacja rodziny to także rozmowy o kończącym się życiu bliskiej im osoby, dokładne omówienie czasu, kiedy
należy się pożegnać.
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PIELĘGNACJA
Najważniejszą funkcją w opiece nad pacjentem hospicyjnym jest funkcja pielęgnacyjna. Wynika to z systematycznego pogarszania się stanu zdrowia chorego,
z nasilania się dolegliwości oraz utraty kondycji fizycznej. Stąd też dokładna i odpowiednio dostosowana pielęgnacja może zapewnić choremu niezbędny komfort.
Inną, równie ważną funkcją pielęgniarską w opiece paliatywnej jest funkcja psychologiczno-duchowa. Bliski
kontakt nawiązuje się podczas wykonywania podstawowych czynności higieniczno-pielęgnacyjnych. Chory
często ma zaufanie do pielęgniarki, ponieważ spędza
przy nim dużo czasu. Wszystkim tym czynnościom towarzyszy dotyk. To dzięki dotykowi chory czuje się akceptowany, wybiera pielęgniarkę jako swojego powiernika, pośrednika kontaktów z rodziną czy księdzem.
Pielęgniarka, sprawując opiekę nad chorym hospicyjnym, musi skonfrontować własną osobowość, osobiste
wartości, stosunek do życia. Specyfika pielęgnacyjna
osób umierających polega na tym, że swój świat pielęgniarka wielokrotnie „zanurza” w świecie umierania.
Dlatego tylko prawidłowe, profesjonalne przygotowanie, całościowe pojmowanie zjawiska śmierci może pozwolić na efektywne i wszechstronne opiekowanie się
osobą w stanie terminalnym.

ROZWÓJ MEDYCYNY
PALIATYWNEJ
W ostatnich latach obserwujemy stały, dynamiczny
rozwój medycyny paliatywnej. Wzrasta uznanie dla
niej jako integralnej części opieki hospicyjnej. Opieka
hospicyjna obejmuje więc, w szerszym znaczeniu, pacjentów z przewlekłymi, zaawansowanymi chorobami
o niekorzystnym rokowaniu. Jednym z głównych celów
pozostaje osiągnięcie jak najlepszej jakości życia chorego i jego najbliższych. Jest to opieka sprawowana
w domu chorego, tam, gdzie czuje się on bezpiecznie
poprzez kontakt z bliskimi osobami, sprzętem, wspomnieniami. Własny dom i najbliżsi dają siły, aby chory mógł przezwyciężyć niedogodności czasu choroby.
Opieka hospicyjna to nie tylko leczenie objawowe; jej
głównym celem jest towarzyszenie. Zespół hospicyjny czuwa zarówno nad samym chorym, jak i nad jego
rodziną, ofiarując pomoc przy pielęgnacji, łagodzeniu
objawów somatycznych, wsparciu psychicznym, duchowym i socjalnym chorego oraz bliskich podczas
jego choroby i po jego śmierci. Opieka hospicyjna jest
niezwykle delikatnym i ważnym elementem, a jednocześnie jednym z najtrudniejszych. Wspiera duchowo,
podtrzymuje u chorych poczucie wolności, godności.
Dzięki temu służba umierającemu, towarzyszenie, pomoc, opieka jest wsparciem medycznym i niemedycznym zmierzającym do utrzymania dobrej jakości życia.
Daje pacjentom szansę na życie możliwie najwartościowsze.
Opieka hospicyjna wymaga interdyscyplinarnej współpracy, musi być oparta na pracy zespołowej różnych fa-

chowców. Są to wykwalifikowani lekarze i wykwalifikowane pielęgniarki. Członkowie zespołu opieki paliatywnej
powinni być nie tylko ekspertami w zakresie rozpoznania i opanowania objawów choroby, lecz także cechować
się empatią i umiejętnością komunikacji interpersonalnej.
Pozwala to na rozpoznanie, zrozumienie i właściwe reagowanie na cierpienie emocjonalne i duchowe chorych
i ich rodzin.

CEL BADANIA
Celem pracy była ocena jakości życia pacjentów objętych hospicyjną opieką domową. Pojęcie jakości życia jest trudne do zdefiniowania. Porównuje się ją ze
szczęściem, satysfakcją, dobrostanem i zadowoleniem. Podstawowa zasadą w opiece hospicyjnej jest
akceptacja nieuchronności śmierci. Głównym celem
zaś jest dobra jakość życia chorego, łącznie z jakością
umierania. Najważniejsze jest zaspokojenie w sposób
zindywidualizowany głównych potrzeb chorego.

MATERIAŁY I METODY BADAWCZE
Badanie przeprowadzono wśród 100 pacjentów objętych hospicyjną opieką domową Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Gnieźnie. Placówka ta od
początku swego istnienia udziela świadczeń w ramach
umowy podpisanej z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Badanie, którego wyniki przedstawiono w niniejszej
pracy, przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego, techniką ankietową z wykorzystaniem narzędzi
badawczych, tj. kwestionariusza WHOQOL-BREF. Ankieta składa się z 20 pytań, na podstawie których oceniono jakość życia w czterech dziedzinach: fizycznej,
psychologicznej, społecznej, środowiska. Druga ankieta, stworzona na potrzeby niniejszej pracy, zakładała określenie wpływu czynników społecznych na jakość życia pacjentów. Zawierała pytania o wybrane
czynniki biologiczne (wiek, płeć) oraz społeczne: miejsce zamieszkania, stan cywilny, wykształcenie, posiadanie potomstwa, jakość relacji rodzinnych, osobę
mieszkającą z pacjentem oraz osobę, na którą pacjent
może liczyć. Pytano także o zapotrzebowanie chorych na pomoc pielęgniarską, zdolność do samodzielnej egzystencji i ograniczenia, jakie powstały w związku z chorobą. Analizie poddano uczucia towarzyszące
pacjentom najczęściej oraz stosunek emocjonalny do
trudności wywołanych przez chorobę.

WYNIKI BADANIA
Grupę badawczą stanowiło 100 pacjentów. Wszyscy byli
objęci domową opieką hospicyjną. Badanie polegało na
wypełnieniu przez chorych dwóch ankiet. Z przeprowadzonych badań wynika, że w badanej grupie każda z płci
reprezentowana jest w takim samym stopniu (M – 49%,
K – 51%).
Charakterystykę badanej grupy przestawiono poniżej.
Strukturę płci badanej grupy przedstawia poniższa tabela i wykres:

Tabela 1. Struktura grupy pod względem płci.
Liczba
(procent)

Płeć

Procent
skumulowany

Kobiety

51

51

Mężczyzni

49

49

Strukturę wiekową badanej grupy przedstawiają
poniższa tabela i histogram.
Tabela 2. Struktura wiekowa badanej grupy.
Liczba
obserwacji

Przedział wieku

Procent
skumulowany

40-50

5

5

50-60

21

26

60-70

24

50

70-80

25

75

80-90

22

97

90-100

3

100

Wzięto także pod uwagę stan cywilny badanych.
Zebrane dane podsumowano w poniższej tabeli i na
wykresie.
Tabela 3. Stan cywilny badanych.
Stan cywilny

Liczba
obserwacji

Procent
skumulowany

Samotna
/samotny

43

43

W małżeństwie

57

100

W badaniu analizowano również wpływ miejsca zamieszkania. W badanej grupie większość stanowili
mieszkańcy miast. Obrazują to poniższa tabela i wykres.
Tabela 4. Miejsce zamieszkania badanych osób
Miejsce
zamieszkania

Liczba
obserwacji

Procent
skumulowany

Miasto

62

62

Wieś

38

100

W ankiecie pytano o wykształcenie. Strukturę
wykształcenia w badanej przestawiono w poniższej tabeli i na wykresie.

Zadaniem niniejszej pracy było określenie zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską osób objętych opieką
hospicyjną. Użyta do badań ankieta zawierała pytania
mające na celu identyfikację tych potrzeb. Odpowiedzi badanych dotyczyły trybu życia oraz samodzielności
w codziennych czynnościach. Istotna była także ocena
badanych, na ile konieczna jest przy tym pomoc innej
osoby. Poniżej przedstawiono odpowiedzi na poszczególne pytania.
Tabela 6. Odpowiedź na pytanie „Czy pomoc
drugiej osoby jest dla Pani/Pana niezbędna?”
Czy pomoc
drugiej osoby
jest dla
Pani/Pana
niezbędna?

Liczba
odpowiedzi
(procent)

Procent
skumulowany

Nie

36

36

Tak

64

100

Dla zdecydowanej większości pacjentów (64%) pomoc
innej osoby była niezbędna. Do dokładniejszej analizy
potrzeb tych osób użyto pytania: „Jak wykonuje Pani/
Pan czynności higieniczno-pielęgnacyjne?”. Następnie
podzielono pacjentów na dwie grupy w zależności od samodzielności w wykonywaniu czynności higieniczno-pielęgnacyjnych (tak/nie).

Tabela 7. Odpowiedź na pytanie „Jak wykonuje
Pani/Pan czynności higieniczno-pielęgnacyjne?”
Jak wykonuje
Pani/Pan
czynności
higienicznopielęgnacyjne?

Liczba
odpowiedzi
(procent)

Procent
skumulowany

Samodzielnie

34

34

Z wysiłkiem

19

53

Z pomocą
innych

47

100

Tabela 8. Samodzielność w wykonywaniu
czynności higieniczno-pielęgnacyjnych

Podstawowe

39

39

Samodzielność
w wykonywaniu czynności
higienicznopielęgnacyjnych

Zawodowe

32

71

Tak

34

34

Średnie

14

85

Nie

66

100

Wyższe

15

100

Tabela 5. Struktura wykształcenia w badanej grupie
Wykształcenie
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ZAPOTRZEBOWANIE
NA POMOC PIELĘGNIARSKĄ

Liczba
obserwacji

Procent
skumulowany

Liczebność
(procent)

Procent
skumulowany
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W celu oceny zapotrzebowania na pomoc pielęgniarską
zapytano o najbardziej zaufaną osobę („Na kogo najbardziej może Pani/Pan liczyć w razie potrzeby?”).
Odpowiedzi przedstawiają poniższa tabela i wykres.
Tabela 9. Odpowiedź na pytanie „Na kogo
najbardziej może Pani/Pan liczyć w razie
potrzeby?”
Na kogo
najbardziej
może Pani/Pan
liczyć w razie
potrzeby?

Liczba
odpowiedzi

Procent
skumulowany

Rodzina

59

59

Pielęgniarka

20

79

Pogotowie
ratunkowe

10

89

Znajomi

11

100

Instytucja pielęgniarki stanowiła najbardziej zaufane
źródło pomocy poza rodziną (20%).
Tabela 10. Podsumowane odpowiedzi
„Pielęgniarka” na pytanie „Na kogo najbardziej
może Pani/Pan liczyć w razie potrzeby?”
Na kogo
najbardziej
może Pani/Pan
liczyć
w razie
potrzeby? –
odpowiedź
„Pielęgniarka”

Liczebność
(procent)

Procent
skumulowany

Tak

20

20

Nie

80

100

Odpowiedzi na powyższe pytanie zestawiono z pytaniem „Czy osoba pomagająca zawsze spełnia Pani/Pana oczekiwania?”. W ten sposób chciano sprawdzić, czy
w przypadkach, gdy instytucja pielęgniarki stanowi najbardziej zaufane źródło pomocy, spełnia stawiane przez
pacjenta wymagania w innym stopniu niż pozostałe instytucje (rodzina, pogotowie ratunkowe, znajomi).
Tabela 11. Odpowiedzi na pytanie: „Czy
osoba pomagająca zawsze spełnia Pani/Pana
oczekiwania?”
Czy osoba
pomagająca
zawsze spełnia
Pani/Pana
oczekiwania?

24

Liczba
odpowiedzi
(procent)

Procent
skumulowany

Tak

56

56

Nie

44

100
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Łączne zestawienie
w poniższej tabeli:

odpowiedzi

przedstawiono

Tabela 12
Na kogo
najbardziej
może Pani/Pan
liczyć w razie
potrzeby? –
odpowiedź
„Pielęgniarka”

Czy osoba
pomagająca
zawsze spełnia
Pani/Pana
oczekiwania?
(Tak)

Czy osoba
pomagająca
zawsze spełnia
Pani/Pana
oczekiwania?
(Nie)

Tak

11

9

Nie

45

35

DYSKUSJA
Ocena jakości życia, rozumiana jako różnice pomiędzy
sytuacją upragnioną a rzeczywistą, zależy od subiektywnego stopnia zaspokajania najważniejszych dla człowieka potrzeb. Badanie jakości życia zwłaszcza chorych
nieuleczalnych pozwala ocenić efektywność prowadzonej opieki medycznej. Dzięki temu możliwa jest poprawa
skuteczności działania osób opiekujących się chorymi.
Ocena jakości opieki pielęgniarskiej służy zdobywaniu
informacji niezbędnej do doskonalenia jakości usług na
rzecz pacjenta. Natomiast celem opieki pielęgniarskiej
jest pomoc w osiągnięciu jak najlepszej jakości życia dla
chorego. Opieka nad nieuleczalnie chorym była od zawsze jednym z głównych aspektów pielęgniarstwa.
W przeprowadzonym badaniu próbowano wykazać,
jak choroba nowotworowa wpływa na jakość życia pacjentów. Badaniu poddano grupę 100 osób objętych domową opieką hospicyjną. Choroby nowotworowe i ich
następstwa pogarszają jakość życia pacjenta we wszystkich jego wymiarach. Według większości badaczy wiele
czynników ma na to wpływ.
Bardzo istotnym elementem wyznaczającym jakość
życia jest subiektywna ocena stanu zdrowia. To właśnie samoocena stanu zdrowia okazała się w wielu badaniach niezależnym czynnikiem wpływającym na jakość
życia. Z analizy przeprowadzonych badań również wynikła ta zależność. Większość badanych określała swoją jakość życia jako niską. Ból, trudności w codziennych
czynnościach znacznie obniżały komfort ich życia. Z doniesień A. Modlińskiej i wsp. wynika także, że choroba
wpływa na gorszą ocenę jakości życia przez pacjentów.
Obuchowski uważa, że człowiek samodzielnie decyduje o polepszeniu lub pogorszeniu jakości życia, kierując
własną egzystencją.
Analizie poddano wpływ czynników demograficznych
na jakość życia badanych. Z przeprowadzonych badań
wynika, że największy wpływ na jakość życia w grupie
pacjentów mają miejsce zamieszkania oraz to, z kim pacjenci zamieszkują, samotnie czy z rodziną. Zaobserwowano niższą jakość życia u osób mieszkających na
wsi niż w mieście. Wynika to z ogólnie niższego pozio-

mu egzystencji. Osoby takie gorzej funkcjonują w społeczeństwie, mają obniżone samopoczucie psychiczne.
Wyniki te są zgodne z doniesieniami piśmiennictwa. Na
podstawie uzyskanych wyników można także stwierdzić,
że jakość życia jest obniżona u osób mieszkających samotnie, a nie z rodziną. Do podobnych wniosków doszli
E. Mess i wsp. w przeprowadzonych przez siebie badaniach.
Kolejna analiza dotyczyła dziedziny społecznej. Z przeprowadzonych badań wynika, że chory otrzymuje wsparcie od rodziny, pielęgniarki. Większość chorych uznała,
że mają wokół siebie osoby, na których zawsze mogą polegać, mieć wsparcie i zaufanie. Wynik ten koresponduje
z doniesieniem Nowickiego i wsp. – z jego badań wynika,
że choroba nowotworowa i jej leczenie zaburzało funkcjonowanie społeczne, zwłaszcza rodzinne.
Doniesienia niektórych autorów wyraźnie wskazują, że
w trosce o jakość życia konieczna jest pomoc psychologiczna i nauka radzenia sobie w trudnych sytuacjach
związanych z chorobą. Badania dowiodły, że większa
część badanych doświadczyła negatywnych uczuć takich jak: smutek, lęk, bezradność, uzależnienie od innych. Podobne wnioski wysunął W. Lepport, analizując
jakość życia chorych na zaawansowanego raka płuca
objętych opieka paliatywną.
W przeprowadzonych badaniach większość badanych deklarowała pomoc pielęgniarską jako niezbędną podczas wykonywania podstawowych czynności
higieniczno-pielęgnacyjnych. M. Czerwik-Kulpa w swoich badaniach dowiodła, że pacjenci największą uwagę
przywiązywali do potrzeby opieki otrzymywanej od personelu medycznego. Wyniki badań własnych w tym zakresie są zbliżone. Można stwierdzić, że subiektywna
ocena własnego zdrowia badanych była niska. Chorzy
potrzebowali opieki pielęgniarskiej, która spełniałaby ich
oczekiwania.
Podsumowując, należy stwierdzić, że choroba nowotworowa i związane z nią konsekwencje pogarszają jakość życia. Choroba nowotworowa często wiąże się
z bólem, cierpieniem, nie tylko fizycznym, ale i psychicznym, co niekorzystnie wpływa na jakość życia w różnych
jego wymiarach. Ocena jakości życia to narzędzie dostarczające niezbędnych informacji do doskonalenia jakości opieki pielęgniarskiej i wydaje się celowym prowadzenie dalszych badań w tym kierunku.

WNIOSKI
Chorzy objęci domową opieką hospicyjną wykazują niski poziom jakości życia. Ból, trudności w codziennych
czynnościach, postępująca choroba znacznie obniża ich
komfort życia, ogranicza realizację planów, marzeń. Na
obniżenie jakości życia wśród chorych objętych domową opieką hospicyjną mają również wpływ zaburzenia
emocjonalne. Chorzy często doświadczają negatywnych
uczuć, takich jak: smutek, lęk, bezradność, poczucie uzależnienia od innych. Czynniki społeczno-demograficzne wpływają na jakość życia pacjentów objętych

opieką hospicyjną. Osoby samotne wykazują niższy poziom życia niż te mające rodzinę. Również miejsce zamieszkania wpływa na komfort życia. Ludzie mieszkający w mieście wykazują wyższy poziom w odniesieniu do
mieszkańców wsi.
Nie stwierdzono wśród badanych, aby relacje panujące
w rodzinie oraz posiadanie dzieci wpływało na podwyższenie ich jakości życia. Dla większości pacjentów objętych domową opieką hospicyjną pomoc pielęgniarska
jest niezbędna podczas wykonywania podstawowych
czynności higieniczno-pielęgnacyjnych.
Według ankietowanych pielęgniarki, poza najbliższą
rodziną, stanowią najbardziej zaufane źródło pomocy,
często traktowane są jak członek rodziny. Chory darzy
je zaufaniem, szacunkiem, często powierzając swoje tajemnice i sekrety. Pacjenci wiedzą, że zawsze mają kogoś, na kogo mogą liczyć o każdej porze dnia i nocy. Pielęgniarki sprawujące opiekę nad pacjentem hospicyjnym
spełniają ich oczekiwania, zapewniają fachową opiekę
holistyczną, co wpływa na podniesienie ich jakości życia w chorobie.

PODSUMOWANIE
W ostatnim okresie wzrosło zapotrzebowanie na pomoc
pielęgniarską w warunkach domowych. Chorzy objęci
hospicyjną opieką domową uważają, że pielęgniarki wykazują się sumiennością i profesjonalizmem.
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przemija postać tego świata
K iedy
– człowiek starszy jako źródło wartości
i wsparcia w onkologicznej terapii

Maciej Krajewski
Oddział Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej I Wielkopolskie Centrum Onkologii

Kiedy wymawiam słowo Przyszłość,
Pierwsza sylaba odchodzi już do przeszłości.
   Wisława Szymborska    

K

tóż z nas z biegiem dni, z upływem lat swojego życia nie doznaje uczucia smutku i narastającego poczucia zagrożenia utratą swojej samodzielności, zdrowia, atrakcyjności, poczucia bycia
potrzebnym, kochanym. Czego się obawiamy? Simone de Beauvoir, francuska pisarka, wolnomyślicielka
i feministka, życiowa partnerka Jeana-Paula Sartre’a w swojej (wydanej w 1970 r.) książce pt. „Starość”
oskarżała ówczesne państwo i społeczeństwo nie tylko
o spychanie problematyki starości na margines (i czynienie z niej tym samym tematu tabu), ale też o niegodziwy wręcz stosunek do ludzi starych, który cechuje
niewdzięczność wobec ich zasług oraz życiowego dorobku, zapomnienie, a nawet dyskryminacja jako osób
niepotrzebnych już, zawadzających elementów społeczno-ekonomicznej układanki.
Zdaniem Beauvoir: „poprzez los jakiego doznają jego
nieaktywni członkowie, społeczeństwo się demaskuje.
Społeczeństwo przyznaje, że dla niego liczy się jedynie
zysk i że jego «humanizm» jest tylko przykrywką. (…) Gdy
pracownik się zestarzeje, społeczeństwo odwraca się od
niego jak od przedstawiciela obcego gatunku…”.
Ekstremalnie negatywny i niegodny stosunek do człowieka starego w historii Europy opisał w swojej książce
„Podłe ciała” Gregoire Cahamayou, obnażając historyczne fakty wykorzystywania m.in. pensjonariuszy domów
opieki, zakładów dla psychicznie chorych, przytułków
dla ludzi bezdomnych do eksperymentów medycznych.
Eksperymenty medyczne z udziałem niedołężnych i starców uzasadniano nikczemnie, twierdząc, że są oni winni
„społeczeństwu” wdzięczność za „opiekę i utrzymanie”,
a tylko tak, jako bezproduktywni, mogą być mu na coś
jeszcze przydatni.
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Chyba prawie każdy z nas obawia się, jak zmieni się
jego postrzeganie siebie samego (kłopot ze spojrzeniem
w lustro), postrzeganie otaczającego świata (osłabienie
zdolności przystosowania się do kolejnych zmian odbieranych coraz częściej jako zagrożenie). Obawiamy się
wreszcie, jak zmieni się postrzeganie nas, starzejących
się, przez zakład pracy, przez przełożonych, przez naszych najbliższych, sąsiadów i innych, młodszych, a całkowicie obcych nam ludzi. Obawy te potęgują się po
przekroczeniu progu przychodni lekarskiej, a co dopiero szpitala onkologicznego. Niepokój ten podziela, mimo
że z drugiej strony, personel placówek medycznych. Wyczuwalne zniecierpliwienie, mimika rejestratorek, lekarzy,
pielęgniarek i pielęgniarzy podczas coraz liczebniejszych
przyjęć pacjentów w wieku starszym i sędziwym mówią
same za siebie. Człowiek starszy w szpitalu oznacza niejednokrotnie reklamówkę pełną polipragnazji, wystawienie personelu na próbę cierpliwości, wielokrotnego powtarzania tego samego, spowolnienia pracy, zagrożenia
powikłaniami, upadkami, wreszcie odczuwalnego zwiększenia obciążenia pracą opiekuńczą i pielęgnacyjną.
W przeszłości istniało, ale i współcześnie mamy do
czynienia częstokroć z wstydliwym zjawiskiem ageizmu (ageism), polegającym na dyskryminująco-lekceważącym nastawieniu do ludzi starych. Piotr Szykulski, demograf z Uniwersytetu Łódzkiego, stwierdza:
„przejawy ageizmu są powszechne, choć dyskretne,
to właśnie spojrzenia, syknięcia, uniesienia brwi, związane z niechęcią wobec ludzi w których ucieleśnia się
starość, której się obawiamy. Obawiając się, że na starość sami staniemy się odpychający, jak tylko się da,
omijamy starych ludzi albo dosłownie ich ignorujemy,
odpychamy”.

Stosunek do problematyki starzenia się, od czasu, kiedy starość stanowiła temat społecznego tabu, uległa diametralnej zmianie. Oto w bibliografii „Psychologii starzenia
się” - opracowania brytyjskiego psychologa Iana Stewarta Hamiltona, znajdujemy blisko tysiąc naukowych prac.
Z kolei Jean-Pierre Bois, autor książki „Historia starości.
Od Montaigne’a do pierwszych emerytur”, zauważa, że
poruszanie tematyki starości stało się modne. „Moda na
starość opanowała zachodnie społeczeństwa, starość robi dziś furorę, jest wszechobecna – pojawia się na murach
domów, na wystawach sklepowych, w przemówieniach.
(…) I żaden specjalista od reklamy nie zapomina umieścić
na swoich zdjęciach starszej pani. Moda ta wydaje się miła, uśmiechnięta, i ujmująca, zawiera jednak – że powtórzę
oklepane już stwierdzenie – dużą dozę fałszu i dążenie do
pozyskania starszych ludzi”.
Skąd bierze się zatem tak negatywny stosunek do starości, skądinąd naturalnego przecież aspektu życia ludzkiego? Jak zauważył przed laty Antoni Kępiński, „model
życia naszej cywilizacji, według którego wydajność (efficiency) jest najważniejszą miarą wartości człowieka, nie
sprzyja starym ludziom”.
Tymczasem, pomimo postępu w diagnozowaniu i terapii nowotworów oraz daleko zaawansowanej technicyzacji, to rozmowa pozostaje wciąż trzonem terapii. Bez niej,
wbrew temu, że niektórzy unikają rozmowy albo marginalizują jej znaczenie lub chcą rozmowę z pacjentem przynajmniej ograniczyć, zamknąć w języku formalnego, proceduralnego wywiadu, to właśnie bez rozmowy nie sposób
wyobrazić sobie właściwie niczego. Słowa podczas hospitalizacji padają, bo muszą, i zwykle spełniają swoje
podstawowe, minimalne funkcje. Czy jednak dochodzi
do prawdziwej rozmowy wzajemnej, takiej, która satysfakcjonuje obie strony? To już zależy od jej jakości, od rzeczywistego respektowania ważności słowa, jego znaczenia w procesie terapii. Tutaj znaczenie ma zarówno to, co
słowo znaczy, jak i: intencja wypowiedzi, jej otwartość,
szczerość, kultura, poziom komunikatywności. Nawiązanie pożądanego, dobrego i godnego kontaktu z pacjentem starszym wymaga, co brzmi jak trywializm, zdecydowanie więcej czasu i cierpliwości. Co za tym idzie, jakość
rozmowy z pacjentem warunkuje zaistnienie: skupienia,
uwagi i uważności, wrażliwości, empatii, stworzenia tzw.
dobrego klimatu, spokoju, intymności. Celem rozmowy
może być np. uzyskanie zgody na zabieg operacyjny lub
czynność pielęgnacyjną, ale jej intencje i priorytety mogą
być różne. Raz intencją może być sprawne, ale dostosowane np. do wieku pacjenta, partnerskie i owocne włączenie świadomego pacjenta w proces terapii i pielęgnacji. Innym razem azymutem staje się szybkie i bezproblemowe
uzyskanie zgody „za wszelką cenę”, nawet kosztem świa-

domości, iż pacjent nie zrozumiał, co podpisuje, a został
lekko zdezorientowany, nastraszony, zmanipulowany dla
osiągnięcia naszego celu.
Możemy wyodrębnić wiele przeszkód i blokad komunikacyjnych pojawiających się podczas kolejnych prób nawiązania partnerskiej i terapeutycznej relacji z pacjentem
starszym:
• pośpiech, stres personelu medycznego,
• spowolnienie psychoruchowe osób starszych, wynikające z wieku pacjenta, ale też nasze – związane ze starzeniem się i przemęczeniem kadry pielęgniarskiej;
• coctail-party effect, kiedy to osoba starsza ma problem
ze zrozumieniem kierowanych do niej komunikatów
w warunkach szumu informacyjnego, braku spokoju
i intymności, mówienia wielu osób naraz;
• wreszcie powszechny wciąż protekcjonalizm, infantylizm – secondary baby talk;
• albo zwracanie się do rodziny, zamiast do pacjenta, bo
tak będzie szybciej i łatwiej przekazać informacje.
Według dr. Stefana Szarego każde spotkanie/kontakt
z pacjentem starszym powinno zawierać: zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi, aktywne słuchanie – cierpliwe, bez przerywania odpowiedzi, obserwacja i kontakt
wzrokowy z pacjentem, reagowanie, wyrażanie ludzkich
emocji, np. uśmiech, wyraz zdziwienia, potwierdzenie
zrozumienia.
Niezwykle ważna jest nasza twarz – to, co wyraża, mowa całego naszego ciała, komunikacja pozawerbalna.
Simone de Beauvoir przypomina: „My dorośli, nie myślimy o tym, ile mamy lat. Wydaje się nam, że pojęcie
wieku nas nie dotyczy. Gdyby nas dotyczyło, musielibyśmy od czasu do czasu zatrzymać się i spojrzeć wstecz.
Tymczasem gnamy naprzód i niepostrzeżenie prześlizgujemy się z jednego dnia w następny, z jednego roku
w następny. Starość jest tym trudniejsza do zaakceptowania, że zawsze traktowaliśmy starych ludzi jak obcy
gatunek. Stałem się zatem kimś innym, chociaż nadal jestem sobą?”.
Wszystkim nam chyba znana jest, co nie oznacza, że niewarta przypominania refleksja prof. Alicji Klich-Rączki: „Jeśli chciałbyś przekonać się, co to znaczy być starym, powinieneś zamazać szkła okularów, wepchnąć watę do uszu,
założyć ciężkie i zbyt duże buty oraz grube rękawice. A następnie spróbować normalnie przeżyć cały dzień”.
Czy pojawienie się człowieka starszego w szpitalu onkologicznym na pewno musi oznaczać same kłopoty, czy
nie przynosi nam, opiekunom i terapeutom, żadnych pozytywów, nie przynosi żadnych wartości? Pod jednym
wszakże warunkiem: że zechcemy je zauważyć i docenić. Wszak człowiek starszy niesie ze sobą historię swojego życia (pracy, pasji, miłości), świat swoich impon-
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derabiliów, którymi, jeśli zatrzymać się, zainteresować
i posłuchać, chętnie się z nami podzieli.
Współcześnie coraz modniejsze staje się pytanie ludzi dorosłych i starszych, tych najbardziej znanych, z tzw.
świecznika, ze świata kultury, sztuki, życia społeczno-politycznego, jaki mają stosunek do swojej przeszłości, co powiedzieliby dzisiaj sobie samym, tamtym, kiedyś młodym,
kiedy byli na początku własnej drogi i życia. Odpowiedzi
bywają różne, tak jak w książce złożonej z wywiadów Katarzyny Bielas pt. „Co powiedziałbyś sobie młodemu?”.
Józef Hen: „Nigdy nie wiadomo, czy porażka nie okaże
się dobrodziejstwem…”
Martin Pollack: „Może masz rację, ale nie musisz tego
tak brutalnie udowadniać…”
Olga Krzyżanowska: „Mogłaś trochę poluzować…”
Możemy na co dzień sięgać do książek, wywiadów,
pamiętników, wspomnień, autobiografii. Warto przeglądać i zgłębiać coraz bogatszą literaturę naukową dotyczącą starzenia się i starości. Czyż jednak, mając w naszej pracy bezpośredni kontakt z pacjentami starszymi,
nie powinniśmy zauważyć, że są dla nas jak żywe książki? Pacjent dobrze poznany jest jak otwarta księga, do
której wystarczy chcieć zajrzeć. Tak, pacjenta starszego
warto posłuchać, warto z nim porozmawiać.
Profesor Barbara Skarga napominała: „Nie doceniamy
czasu. To prawda. Szczególnie w młodości lekceważymy
czas, bo wydaje nam się, że posiadamy jego ogromne
zasoby. Dopiero na starość zaczynamy szanować czas.
Widzimy, jak niemiłosiernie się skraca. Mamy coraz większą pewność, że się skończy”.
Mam wrażenie, że w naszej pracy często nie bierzemy
pod uwagę, że zmęczenie nowotworowe (wyczerpanie
chorobą), onkologiczne (wyczerpanie związane nie tylko
z chorowaniem, ale żmudnym i ciężkim leczeniem) u pacjentów starszych podwaja się i potraja wraz z wiekiem,
kiedy to na zmęczenie związane z chorowaniem i leczeniem nakłada się zmęczenie starzeniem się, zmęczenie
ŻYCIEM…
Wciąż dźwięczą mi w uszach słowa starszego, bardzo dzielnego i w gruncie rzeczy pogodnego pacjenta,
jednego z bohaterów dokumentalnego filmu „Chemia”
w reżyserii Pawła Łozińskiego, w którym wyznaje, czym
jest życie z chorobą nowotworową. „To jest ciągła walka
i codzienne zmaganie ze swoją słabością. Wic polega na
tym, że chemia jest coraz silniejsza, tylko ja jestem coraz
słabszy. Tu nie ma kozaków. Miarą tego jak się czuję i jak
daję sobie radę, jest kwestia ścielenia łóżka, kiedy z niego wstaję. Czy pościelić je od razu, czy za chwilę, czy…
nie warto słać, bo… jestem tak bardzo zmęczony…”.
Ten sam pacjent bierze aktywny, ciepły, serdeczny
udział w rozmowach z innymi pacjentami i z personelem.
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Mówi o tym, że warto przeżywać każdą chwilę swego
życia, zauważając, że każda jest inna, ciekawa, kiedy zauważyć jej piękno, piękno nieba nad nami, piękno naszego życia…
Któż z nas, pielęgniarek i pielęgniarzy onkologicznych,
nie doświadczył, jak osoba starsza potrafi być spokojna,
dzielna, cierpliwa, wbrew temu, co ją trudnego i ciężkiego podczas hospitalizacji spotyka. Jak pacjent starszy,
mimo własnych zmartwień, potrafi się zatroszczyć o nas,
kiedy dostrzeże nasze zmęczenie, zestresowanie czy
przygnębienie. Kto z nas nie odczuł tej pięknej, zwyczajnie ludzkiej i zawodowej satysfakcji, kiedy pacjent starszy wyraża ze łzami w oczach podziękowania za naszą
opiekę i profesjonalizm w pracy, podkreślając, jak bardzo
ważne i wyjątkowe były to dla niego chwile…
A kiedy jest inaczej, kiedy starsi, sędziwi chorzy niedosłyszą, mówią niewyraźnie, nie rozumieją w mig naszych „zaleceń”, pytają wciąż o to samo, kiedy są zniecierpliwieni, kuleją, upadają; czyż tak naprawdę nie są
dla nas wówczas tak samo autentycznym DAREM - właśnie w tym spowolnieniu naszej pracy, w zatrzymaniu nas
w codziennym biegu, w powstrzymaniu rutyny, zatrzymaniu na moment szaleńczego pośpiechu?
Jestem coraz bardziej przekonany, że starsi pacjenci i nasze „spowolnienie” związane z opieką nad nimi są
darem chwili, gdy można znaleźć czas na odrobinę refleksji. Refleksji, że jednak papiery, procedury i regulaminy, choć ważne, nie powinny być celem i sensem samym
w sobie. Nie biurokracja, a człowiek, człowiek winien pozostać najważniejszy. I to właśnie osoba starsza podczas
terapii, pozostająca pod naszą opieką, uzmysławia nam
potrzebę ocalania podstawowych wartości. To człowiek
starszy jest źródłem tak potrzebnej dzisiaj refleksji etycznej, że człowieka nigdy nie powinniśmy tracić z oczu,
a tym bardziej z serca…
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Z miana opatrunku bez bólu
Światowy Związek Towarzystw Leczenia Ran (World Union of Wound Healing
Societies, WUWHS, 2004) twierdzi, że najwyższy poziom bólu w procesie
leczenia rany zazwyczaj wiąże się z usuwaniem bandaża lub plastra.

B

ól związany z usuwaniem opatrunku był
zawsze problemem w opatrywaniu poważnych lub przewlekłych ran (Gray
2009). Price (2006) przeprowadził znaczące
międzynarodowe badanie, którego celem było określenie bólu związanego z ranami. 40,3%
z 2018 respondentów podało, że ból związany
ze zmianą opatrunku lub plastra był najgorszym
elementem obrażenia. W innym badaniu Hollinworth i Collier (2002) ustalili, że 81% pacjentów
odczuwało najsilniejszy ból w trakcie usuwania opatrunku lub plastra. To samo potwierdzili
Kammerlander i Eberlein (2002).

AKUTOL™
Akutol ™ to roztwór beztłuszczowych silikonów
lotnych w formie sprayu z gazem pędnym. Preparat przeznaczony jest do usuwania klejów pokrywających i klejów stosowanych w transdermalnych systemach terapeutycznych, bandaży
przylepnych oraz innych wyrobów medycznych
przyklejanych do powierzchni ciała (plastrów nikotynowych, elektrod EKG, kaniuli).

Tabela 1
Nazwa surowca

Zawartość Przeznacze(g)
nie

XIAMETR® PMX200
Płyn silikonowy,
0,65 cST,
heksametylosiloksan,
CAS 107-46-0

78,75

Substancja
aktywna,
działanie
schładzające

XIAMETR® PMX0245,
cyklopentasiloksan, 0,80
CAS 541-02-6

Substancja
aktywna,
działanie
schładzające

Mieszanina
propan-butanu
BUTAN, PROPAN,
IZOBUTAN,
CAS 203-448-7,
74-98-6, 75-28-5

Gaz pędny,
substancja
pomocnicza

20,45

SKŁAD PRAPARATU
Akutol™ zawiera obojętne, beztłuszczowe silikony lotne. Zgodnie z międzynarodową terminologią skład jakościowy sprayu wygląda
następująco: heksametylosiloksan, butan, propan, izobutan, cyklopentasiloksan.
Skład jakościowy i ilościowy w 100 g badanego wyrobu medycznego – Preparat do usuwania
kleju medycznego Akutol™ – oraz przeznaczenie zawartych w nim składników przedstawiono
w tabeli 1.
Mieszaninę olejów silikonowych w pojemniku z aerozolem uzupełnia sprężony, upłynniony
gaz pędny o bardzo niskiej temperaturze wrzenia (ok. –4,5°C). Upłynniony gaz pędny wrze już
w trakcie rozpylania i paruje natychmiast po
zastosowaniu. Substancje aktywne w sprayu
działają wyłącznie na powierzchnię, na której
są stosowane. Wpływ gazu pędnego na funkcję i bezpieczeństwo wyrobu medycznego jest
znikomy.

OLEJE SILIKONOWE
Oleje silikonowe są stosowane jako substancje
pomocnicze w specyfikach farmaceutycznych,
np. jako środki nawilżające (w celu nawilżenia
strzykawek, tłoków, igieł lub zatyczek), jako naskórne środki klejące przenikalne do substancji
aktywnych, takich jak elastomery w celu kontrolowanego uwalniania leków, takich jak powłoki
stosowanych w systemach terapii transdermalnej plastrów uwalniających leki, w lekach skórnych służących poprawie nawilżenia i zwiększeniu właściwości estetycznych.
Oleje silikonowe to substancje szeroko wykorzystywane jako wyroby medyczne w preparatach farmaceutycznych i kosmetykach. Badania
zawartych w nich związków aktywnych potwierdzają wysoką biokompatybilność, brak oznak
podrażnienia nawet w przypadku suchej, wrażliwej i podrażnionej skóry.

Napisali dla nas

29

Tabela 2. Potwierdzenie skuteczności i bezpieczeństwa silikonowego „preparatu do usuwania
kleju medycznego” (preparat do usuwania kleju medycznego Akutol™)
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Oznaczenie

Nazwa publikacji

5.3.1

Europejskie Biuro Chemikaliów
HUMAN EXPOSURE STUDIES, IUCLID Dataset, http://
esis.jrc.ec.europa.eu/
15 czerwca 2006

5.3.2

Stephen-Haynes J.
Integralność skóry a silikon:
Niepowodujący pieczenia
preparat do usuwania kleju
medycznego Appeel
26.06.2008 - 9.06.2008;
17(12):792-5.

5.3.3

Denyer J.
Ograniczenie bólu w trakcie usuwania produktów klejonych i przylegających.
11.08.2011 - 8.09.2011;
20(15):28, 30-5.

Liczba uczestników

Wynik

Komplikacje

100

Bezpieczeństwo heksametylosiloksanu potwierdzone
w trakcie badania działania
drażniącego

0

Nie podano

Potwierdzona skuteczność
i potwierdzone
bezpieczeństwo silikonowego
„preparatu
Nie podano
do usuwania kleju medycznego”
w ograniczeniu bólu

Nie podano

Potwierdzona skuteczność
i potwierdzone
bezpieczeństwo silikonowego Nie podano
„preparatu
do usuwania kleju medycznego” w ograniczeniu bólu

DZIAŁANIE PREPARATU

PRZEZNACZENIE PREPARATU

Preparat do usuwania kleju medycznego Akutol™ zawiera mieszaninę beztłuszczowych silikonów lotnych, które po spryskaniu zwilżają powierzchnię kleju medycznego.
Płynna mieszanina silikonów charakteryzuje się bardzo niskim napięciem powierzchniowym (20,4 mN/m), bardzo szybko w wystarczającym stopniu zwilża powierzchnię materiałów
i bardzo łatwo tworzy warstwę powierzchniową
o grubości około 25 µm.
Po spryskaniu mieszanina olejów silikonowych łatwo przenika przez materiał plastra
i materiał polimeryczny akrylowego środka klejącego. Jest szybko rozprowadzana na skórze pod całą powierzchnią kleju medycznego.
W ten sposób tworzy zwięzłą warstwę, która
izoluje środek klejący plastra od skóry i po krótkim czasie pozwala na łatwe i bezbolesne usunięcie plastra z jej powierzchni. Temperatura
wrzenia płynnej mieszaniny olejów silikonowych
zawartych w Preparacie do usuwania kleju medycznego Akutol™ wynosi 101°C, a po zastosowaniu mieszanina wyparowuje z powierzchni
ciała bez żadnych pozostałości i nie wpływa na
proces gojenia się rany. Nie ma więc potrzeby
zmywania sprayu z ciała, gdyż pozostawia on
powierzchnię czystą i gotową do naklejenia nowego plastra.

Preparat pomaga w prosty i szybki sposób usunąć klej medyczny oraz zapobiega związanemu
z takim zabiegiem bólowi.
Akutol™ przeznaczony jest do usuwania klejów
pokrywających i klejów stosowanych w transdermalnych systemach terapeutycznych, bandaży
przylepnych oraz innych wyrobów medycznych
przyklejanych do powierzchni ciała (plastrów nikotynowych, elektrod EKG, kaniuli).
Preparat do usuwania kleju medycznego
Akutol™ przeznaczony jest do użytku w domu
i w specjalistycznych placówkach. Urządzenie rozpylające jest proste, łatwe i bezpieczne
w użyciu.
Działa łagodnie nawet na wrażliwą i bardzo
suchą, popękaną lub uszkodzoną skórę.
Środowisko oleju silikonowego nie wpływa na
proces gojenia się rany. Roztwór w sprayu nie
jest wchłaniany przez skórę i powoli wyparowuje. Pozostawia powierzchnię czystą i gotową do
naklejenia nowego plastra.
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ZALETY AKUTOLU™
Spray działa łagodnie nawet na wrażliwą i bardzo suchą, popękaną lub uszkodzoną skórę.
Środowisko oleju silikonowego nie wpływa na
proces gojenia się rany. Oleje silikonowe są stosowane jako powłoka powierzchniowa klejów

przeznaczonych do leczenia i pokrywania przewlekłych ran.
Bazujący na silikonie preparat do usuwania
bandaży lub plastrów pomaga zmniejszyć ból
i ma następujące właściwości (Cut 2006):
•
jest łagodny dla skóry, zapobiega skutkom
„wysuszania” rany, przez co zmniejsza ryzyko
podrażnienia;
• wyparowuje bez żadnych pozostałości;
• jest obojętny i nie podlega metabolizmowi;
• nie podrażnia uszkodzonej skóry.

SPOSÓB UŻYCIA
Preparat do usuwania kleju medycznego Akutol™
stosuje się na klej medyczny poprzez naciśnięcie
dyszy urządzenia rozpylającego z odległości 10–
15 cm. Stosuje się go w takiej ilości, by wystarczająco zwilżyć klej medyczny. Po 10–15 s plaster
można szybkim ruchem bezboleśnie usunąć.
W przypadku plastrów nieprzepuszczalnych
należy spryskać róg plastra i usunąć go po kilku sekundach. Stopniowo ponownie spryskać
i usuwać części plastra do momentu całkowitego usunięcia.

SKUTKI UBOCZNE
Ewentualne skutki uboczne Preparatu do usuwania kleju medycznego Akutol™ polegają na
potencjalnej reakcji alergicznej na którykolwiek
z jego składników. Producent informuje o możliwym ryzyku w ulotce.

AKUTOL™ W BADANIACH
Opublikowane wyniki testów biologicznych potwierdzają wysoką biokompatybilność olejów
silikonowych w zastosowaniu na skórę.
Funkcja badanego wyrobu medycznego została potwierdzona i jest bezpieczna.
Badany wyrób medyczny nie był badany klinicznie ze względu na potwierdzone bezpieczeństwo i skuteczność przeznaczonych do tego samego celu aktywnych substancji.
Producent oparł ocenę kliniczną badanego
wyrobu medycznego – Preparat do usuwania
kleju medycznego Akutol™ – na dostępnych
w bazie danych PubMed danych na temat wykorzystania olejów silikonowych podobnych do
przewidzianego zastosowania.
Tabela 2 prezentuje listę wykorzystanych
i opisanych w literaturze badań dotyczących
opublikowanych prób klinicznych.

AkutolTM spray 35 ml do usuwania plastrów
Preparat do szybkiego i bezbolesnego usuwania
plastrów (m.in. kryjące, transdermalne,
kinesiotapingowe), jak również opatrunków
przylepnych. Testowany dermatologicznie, działa
delikatnie na skórę, wydajny (nawet do 200 aplikacji)
Szczególnie polecany dla dzieci i dorosłych aktywnie
spędzających czas, osób stosujących plastry
hormonalne/nikotynowe, pacjentów specjalistycznych
placówek: m.in. ze stomią, cukrzycą.
Wyrób medyczny.
Producent: Aveflor SA
Dystrybutor w Polsce:
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9
40-001 Katowice
Wiecej informacji o produkcie: www.akutol.com.pl
Infolinia producencka: 32 788 55 41
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w zapobieganiu i leczeniu
A kupresura
nudności i wymiotów
Receptory (wyspecjalizowane komórki, które odbierają bodźce) odpowiedzialne
za reakcję wymiotną znajdują się w centralnym układzie nerwowym
i zakończeniach nerwowych w błonie śluzowej gardła i przewodu pokarmowego.
Zapobieganie nudnościom i wymiotom oraz ich leczenie wiąże się z blokadą
tych receptorów, czyli zastosowaniem tak zwanych antagonistów. Ze względu
na udział wielu receptorów w mechanizmie występowania wymiotów do
ich opanowania - zamiast terapii jednym lekiem – stosuje się kilka leków
przeciwwymiotnych (terapia skojarzona).
KONSEKWENCJE WYMIOTÓW
Nudności i wymioty nie powodują bezpośredniego zagrożenia życia, ale są jednym z głównych
czynników negatywnie wpływających na jakość
życia pacjenta.
Powodują obniżenie motywacji, depresję oraz
w skrajnych przypadkach rezygnację z leczenia.
Nasilone mogą powodować zaburzenia wodno–
elektrolitowe, w tym zaburzenia pracy serca, wahania ciśnienia krwi, bolesne skurcze mięśni nóg
oraz podenerwowanie, stałe uczucie zmęczenia
oraz długotrwałe zaburzenia odżywiania. Pacjent
traci apetyt, przyjmuje coraz mniej pokarmów,
a tym samym staje się osłabiony i mniej odporny.
Podstawą postępowania przeciwwymiotnego
powinno być właściwe zapobieganie, ponieważ
leczenie nudności i wymiotów jest mniej skuteczne niż profilaktyka.

PROFILAKTYKA WYMIOTÓW
Nudnościom i wymiotom można i należy przeciwdziałać. Dlatego onkolodzy, uwzględniając rodzaj
i nasilenie działania wymiotnego stosowanego cytostatyku, prowadzą równolegle profilaktykę wczesnych i późnych nudności i wymiotów z wykorzystaniem leków przeciwwymiotnych. Niezwykle
pomocna może być w tym przypadku akupresura.

AKUPRESURA
Akupresura jest jedną z kilku technik stosowanych w tradycyjnej chińskiej medycynie. Jako
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system opracowany na podstawie 4 tysięcy lat
krytycznych obserwacji i testów istotnie różni się
od filozofii i praktyk zachodniej nauki. Polega na
dotykaniu, głaskaniu, uciskaniu lub opukiwaniu
określonych miejsc na ciele człowieka.

SKUTECZNOŚĆ AKUPRESURY
Jak dotąd nie znaleziono naukowych dowodów potwierdzających istnienie Chi ani meridianów. Mimo tego badania wykazują skuteczność
akupunktury i akupresury w łagodzeniu mdłości, wymiotów i bólu. Zachodni lekarze preferują poszukiwanie innych wyjaśnień tego zjawiska
dopuszczalnych z perspektywy medycznej.
W latach 70. XX w. pojawiły się przekonujące teorie mechanizmów stanowiących podstawę akupunktury (w szerokim rozumieniu także
akupresury). Wstępne badania właściwości akupunktury uśmierzających ból pozwoliły uczonym
wywnioskować, że najbardziej prawdopodobna
odpowiedź leży w działaniu substancji chemicznych podobnych do morfiny, takich jak endorfiny, oraz teorii kontroli bramki w łagodzeniu bólu.

ENDORFINY
W 1982 r. badacze wykazali, że nakłuwanie igłami wyzwalało endorfiny w ośrodkowym układzie
nerwowym. Również nacisk wydaje się stymulować włókna nerwowe biegnące wzdłuż rdzenia
kręgowego, powodując produkcję endorfin. Przekaźniki te, nazywane także „endogennymi pep-

tydami opioidowymi”, są związkami podobnymi
do morfiny, które mają wpływ na układ hormonalny i immunologiczny oraz hamują percepcję bólu w mózgu, w szczególności tego związanego
z niepokojem i stresem.
Dlaczego jednak stymulacja takich, a nie innych punktów miałaby wywoływać określone odpowiedzi w mózgu i w jaki sposób wywoływane
są reakcje w innej, teoretycznie niepowiązanej
części ciała?
Zachodni lekarze od wielu lat wiedzą, że uciskanie, stymulowanie lub nakłuwanie różnych
punktów na ciele może pomagać w łagodzeniu
bólu. Punkty te, zwane spustowymi lub motorycznymi, mogą występować w pewnej odległości od źródła bólu, co znane jest jako zjawisko
bólu rzutowanego.

BRAMKOWA TEORIA BÓLU
Zasadniczo sygnały nerwowe przenoszące sygnały o nacisku docierają do mózgu szybciej niż
informacje bólowe. Mózg może odbierać tylko
pewną liczbę wiadomości naraz, dlatego zanim
dotrą do niego sygnały o bólu, brama jest już zamknięta.
Najczęściej korelują one z tradycyjnymi punktami akupunkturowymi. Akupunkturę i akupresurę
uważa się za terapie uzupełniające leki, zabiegi
chirurgiczne i inne wymagane metody leczenia.

ZDERZENIE WSCHODU Z ZACHODEM
Zachodni lekarze, poczynając od objawu, poszukują konkretnej przyczyny lub choroby. Chiński
medyk potraktuje objaw jedynie jako jeden czynnik w całym profilu fizjologiczno–psychologicznym osoby, który należy zbadać w poszukiwaniu
„wzorca powodującego brak harmonii”.

ENERGIA ŻYCIA
Według tradycyjnej chińskiej medycyny choroba
wynika z nierównowagi przepływu Chi (energia
życia) przez ciało. Pierwotnie Chi (wymawiane jako „czi” i czasami pisane „Qi”) oznaczało powietrze, oddech lub energię, ale z czasem zaczęło
być używano do określenia niezbędnej ożywczej
i ochronnej energii, która podtrzymuje wszystko
na świecie.
Chi ożywia ciągły przepływ energii między Yin
i Yang, czyli dwiema przeciwstawnymi, ale uzupełniającymi się siłami. Jeśli jedna z nich dominuje, przepływ energii jest zaburzony, co może

skutkować chorobą lub niestabilnością emocjonalną. Chi krąży w ciele przez sieć niewidocznych kanałów pod skórą, nazywanych meridianami. Wyróżnia się 12 podstawowych meridianów
występujących parzyście po prawej i lewej stronie ciała. Ich nazwy odzwierciedlają organy wewnętrzne, z którymi się łączą, takie jak płuca, jelito grube oraz (w przypadku punktu P6) osierdzie.

PERICARDIUM 6 (P6)
Funkcje P6 (pericardium 6) obejmują ruch energii
w klatce piersiowej, harmonizację trawienia i pracy żołądka, regulację przepływu krwi oraz uspokajanie umysłu.
Chińczycy stosują w tym punkcie akupresurę
do leczenia bólu w klatce piersiowej, nieregularnych i bolesnych miesiączek, przedmiesiączkowych stanów depresyjnych, bezsenności oraz ze
względu na jego wpływ na żołądek – do łagodzenia mdłości i wymiotów, refluksu kwasu, czkawki
i odbijania.

OPASKI SEA–BAND
Oryginalne angielskie opaski akupresurowe Sea–
Band to idealne rozwiązanie dla wszystkich osób
cierpiących na dolegliwości związane z chorobą lokomocyjną, porannymi mdłościami w okresie ciąży oraz skutkami ubocznymi chemioterapii
i innych zabiegów medycznych.
Skuteczność leczenia tych dolegliwości poprzez stymulację punktu P6 została potwierdzona przez liczne tytuły literatury medycznej.
Działanie opasek akupresurowych Sea–Band
polega na ciągłym ucisku punktu akupresurowego P6 (Nei–Kuan) znajdującego się pomiędzy
dwoma głównymi ścięgnami w okolicach nadgarstka.
Opaski działają szybko (nawet po 2–5 min). Są
estetyczne i wykonane z najwyższej jakości materiałów, zapewniają komfort stosowania i możliwość używania przez wiele lat w każdym przypadku pojawienia się uczucia mdłości.
Punkt ten odpowiada za zapobieganie lub hamowanie mdłości i wymiotów.

OPASKI MAJĄ STATUS WYROBU
MEDYCZNEGO KL. I ORAZ
ŚWIADECTWO DOPUSZCZENIA
Opaski Sea–Band mogą być stosowane przez:
• dorosłych
• dzieci po ukończeniu 3 roku życia
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•k
 obiety ciężarne
• pacjentów hospitalizowanych
Zalety opasek Sea–Band:
•
rozwiązanie niefarmakologiczne, bez skutków
ubocznych
• testowane klinicznie
• stosowane przez lekarzy i szpitale
• szybkie działanie
• łatwe użycie
• możliwość wielokrotnego używania (możliwość
prania)
• sprzedawane w ponad 50 krajach świata, od 20
lat w Anglii
• pakowane w wygodne plastikowe pudełko, które można zawsze nosić przy sobie

objawów wymiotnych uzyskano u 28 na 40 (70%)
pacjentów, bez znaczących różnic w odniesieniu
do rodzaju guza czy rodzaju chemioterapeutyku
zastosowanego podczas leczenia.

WNIOSKI
Badanie wskazuje, że akupresura punktu PC6
może być skuteczna w leczeniu wymiotów wywołanych chemioterapią, odpornych na konwencjonalne leczenie.

Oryginalne angielskie opaski akupresurowe
Sea–Band przeciw mdłościom w wersjach dla
dorosłych i dla dzieci można nabyć w aptekach.

BADANIA POTWIERDZAJĄCE
SKUTECZNOŚĆ
Oryginalne opaski akupresurowe Sea–Band zostały przebadane w kilkudziesięciu testach klinicznych, które potwierdziły ich skuteczność. Na
przykład w badaniu „Wpływ akupresury na nudności i wymioty wywołane chemioterapią u pacjentów chorych na raka” (G. GARDANI, R. CERRONE, C. BIELLA, L. MANCINI, E. PROSERPIO,
M. CASIRAGHI, O. TRAVISI M. MEREGALLI, P.
TRABATTONI, L. COLOMBO, L. GIANI, M. VAGHI, P. LISSONI).
Oddział Radioterapii i Onkologii Szpitala San
Gerardo, Monza, Mediolan, Włochy) oceniano
skuteczność akupresury w leczeniu wymiotów
wywołanych chemioterapią u pacjentów odpornych na standardowe terapie przeciwwymiotne.
Do badania zakwalifikowano 40 pacjentów
z zaawansowanym rakiem (m.in. z rakiem jelita
grubego, rakiem płuc i piersi), u których występowały nieuleczalne objawy wymiotne wywołane
różnego rodzaju chemioterapią (w tym po podaniu cisplatyny i antracykliny). Jednocześnie pacjentów poddano akupresurze polegającej na symulacji punktu PC6 przez co najmniej 6 godzin
dziennie od początku chemioterapii.

WYNIKI
Terapia akupresurą została dobrze przyjęta przez
wszystkich pacjentów. Ewidentne złagodzenie
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Opaski Sea-Band
Opaski działają szybko (nawet po 2-5 min) i można je
zakładać już po wystąpieniu pierwszych symptomów.
Są estetyczne i wykonane z trwałych nieuczulających
materiałów, które zapewniają komfort stosowania
i możliwość wielokrotnego używania w każdym
przypadku pojawienia się uczucia mdłości.
Dla lepszego efektu najlepiej nosić je przez cały czas.
Koszt dwóch opasek to około 40 zł.
Opaski można używać wielokrotnie.
Satysfakcja gwarantowana lub zwrot pieniędzy
Do końca roku 2017 oferujemy klientom możliwość
wypróbowania produktów SEA-BAND, a w przypadku
niezadowolenia z działania nabytego produktu
gwarantujemy zwrot pieniędzy na zasadach zgodnych
z regulaminem dostępnym na stronie:
www.opaskinanudnosci.pl

Hospicjum to nadzieja
i nieoceniona pomoc
Naszą rolą jest przede wszystkim towarzyszenie choremu,
bycie przy nim i jego rodzinie – mówi Małgorzata Pankowska,
pielęgniarka hospicjum domowego z Fundacji
Hospicjum Onkologiczne św. Krzysztofa w Warszawie.
Hospicjum to nie tylko opieka medyczna,
lecz forma wsparcia pacjenta i rodziny w różnych sferach życia. To kolejny z etapów, założeniem którego jest wsparcie człowieka
w życiu w chorobie. Mamy być filarem i podporą, wspierając na tyle, aby ostatnie chwile życia nie były naznaczone cierpieniem i lękiem. Nie możemy jednak zastąpić pełnej
opieki, jaką sprawuje rodzina, choć zdarza
się, że ludzie tego potrzebują i oczekują.
Pracując z pacjentami, widzimy, jak różne może być podejście do opieki hospicjum,
jak różne są potrzeby i bolączki chorych. Rodziny nierzadko traktują nas jako wyrocznię,
mamy potwierdzać lub odrzucać ich obawy,
podpowiadać i prowadzić przez tę trudną
drogę. Często pacjenci i rodziny pokładają
w nas duże nadzieje, wierząc, że w chorobie można żyć inaczej niż tylko w cierpieniu,
że można w pełni (na ile to możliwe) czerpać
z życia. Choroba staje się częścią życia i trzeba ją zaakceptować, by żyć.
Opieka paliatywna – medycyna, jaką stosuje się w hospicjum – w pierwszej kolejności zakłada towarzyszenie choremu, nie
koncentruje się wyłącznie na zabiegach,
procedurach medycznych. Mamy być i pomagać żyć innym. Dlatego słuchamy pacjentów, rozmawiamy z nimi, zaprzyjaźniamy się, stajemy się ich powiernikami, prawie
członkami rodziny. Towarzyszymy rodzinom
w ich wspólnych świętach, w ważnych wydarzeniach, ponieważ pragną się nimi dzielić z nami. Dostrzegamy i cieszymy się z najmniejszych, codziennych sukcesów, bo
jesteśmy blisko. To nam rodziny otwierają drzwi i zapraszają do środka. Często też
przejmują inicjatywę i podejmują kontakt, by
po prostu porozmawiać.
Fundacja Hospicjum Onkologiczne św.
Krzysztofa zlokalizowana jest w Warszawie
na Ursynowie. Pod swoją opieką ma osoby
dorosłe. Prowadzi hospicjum stacjonarne
(największy oddział w Warszawie) oraz hospicjum domowe. W skali roku pod opieką
hospicjum przebywa około 3200 pacjentów. W 60% placówka utrzymuje się dzięki
kontraktowali z NFZ, pozostałe 40% musi pozyskać samodzielnie. To w znacznym
stopniu dzięki darowiznom może trwać
i świadczyć profesjonalną opiekę.

PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU O OPIEKĘ W HOSPICJUM DOMOWYM
Pacjent zgłaszany pod opiekę hospicjum musi mieć zakończone radykalne leczenie
onkologiczne.
Rodzina lub Opiekun zgłasza Pacjenta osobiście.
Wymagane dokumenty:
• aktualne skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu lub lekarza ze szpitala,
• dowód osobisty (kserokopia),
• dowód ubezpieczenia (kserokopia),
• dokument potwierdzający chorobę nowotworową (kserokopia).
Wnioski należy składać w biurze opieki domowej:
• poniedziałek–piątek, w godzinach 8:00–15:30
Opieka domowa służy pomocą i wsparciem. Wizyty wykonywane są w domu chorego,
każdego dnia w godzinach 8:00–20:00. W ramach wizyty wykonywane są zabiegi pielęgnacyjno-medyczne zlecone przez lekarza hospicyjnego. Pacjent może korzystać bezpłatnie z opieki Zespołu, w którego skład wchodzą: lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
psycholog (dostępny również dla Rodziny), kapelan. W razie wątpliwości, pytań, problemów prosimy o kontakt telefoniczny z biurem opieki domowej.
Czas oczekiwania na pierwszą wizytę w ramach hospicjum domowego wynosi do 48 godzin od zapisania Pacjenta.
PROCEDURA SKŁADANIA WNIOSKU O OPIEKĘ W HOSPICJUM STACJONARNYM
Pacjent zgłaszany pod opiekę hospicjum musi mieć zakończone radykalne leczenie
onkologiczne.
W pierwszej kolejności należy wypełnić druki dostępne na stronie internetowej www.fho.org.pl.
Następnie komplet dokumentów należy złożyć w sekretariacie medycznym hospicjum
lub recepcji:
• poniedziałek–piątek, w godzinach 7:30–19:00
• sobota–niedziela, w godzinach 7:30–17:00
Średni czas oczekiwania na przyjęcie
do hospicjum stacjonarnego wynosi
około 14 dni.
Pacjentom i ich rodzinom oferujemy
pokoje dwu-, trzy- lub czteroosobowe, każdy z węzłem sanitarnym. Zapewniamy domowe warunki i smaczne posiłki, podawane o dowolnej
porze. Do dyspozycji pacjentów oddajemy również przestronną świetlicę, z biblioteką, piękny ogród z patio i windę.
Opiekę lekarsko-pielęgniarską sprawujemy całodobowo.
W przypadku pytań prosimy o kontakt
pod numerem telefonu 22 643 57 09.
Fundacja Hospicjum
Onkologiczne św. Krzysztofa
ul. Pileckiego 105, 02-781 Warszawa
www.fho.org.pl
https://www.facebook.com/fundacja
hospicjumonkologiczne

BEZPIECZNE SYSTEMY ZAMKNIĘTE
W ONKOLOGII
Jedyny w Polsce katalog, który w szczegółowy sposób prezentuje przygotowanie do bezpiecznej
pracy z lekiem cytostatycznym w pracowni i na oddziale. Autorzy katalogu to zespół znakomitych
ekspertów-praktyków. W opracowaniu, kompleksowo krok po kroku, zostały przedstawione zasady i reguły związane z bezpieczeństwem pracy w pracowni cytostatycznej i oddziale szpitalnym.
Ważnym elementem w pracy zawodowej personelu medycznego jest prawidłowe oraz bezpieczne
przygotowanie i podaż leków cytostatycznych. Dlatego przygotowaliśmy publikację, która systematyzuje wiedzę z tego zakresu. Piszemy o tym, jak sobie radzić ze zdarzeniem niebezpiecznym i jak uchronić
personel przed niepożądanym działaniem cytostatyku.
Czy wiesz, że: Pracodawcy mają obowiązek zapewnić ochronę swojemu personelowi pracującemu
z cytostatykami poprzez wprowadzenie właściwych środków technicznych i organizacyjnych, a ponadto
są zobowiązani wyposażyć pracowników w odpowiednie środki ochrony indywidualnej?
W publikacji kompleksowo i szczegółowo opisane są zabezpieczenia w środki ochrony indywidualnej
w PLC i na oddziałach, m.in.: kombinezony, fartuchy, okulary, gogle, maski czy rękawice.
Uwaga: Wykazano, że pielęgniarki pracujące bez środków ochronnych w miejscu, gdzie przygotowywano i podawano leki cytotoksyczne, miały wyższy poziom substancji mutagennych w moczu, w porównaniu z pracownikami, którzy nie byli eksponowani (badania Falck).
Zwróciliśmy uwagę na podaż leku cytostatycznego, gdzie istotną rolę odgrywają metody podania leku. Szczególnie chcieliśmy podkreślić poziom
bezpieczeństwa w stosowaniu bezpiecznych systemów zamkniętych, zgodnie z definicją Alertu NIOSH, w której wyróżniamy systemy zamknięte wielodrożne grawitacyjne i systemy zamknięte wielodrożne do pomp infuzyjnych.
Ponadto zwracamy uwagę na wyposażenie pracowni leków cytostatycznych
w szereg zabezpieczeń m.in. warstwowe maty do bezpiecznego przygotowywania leków, bezpyłowe ściereczki do czyszczenia loży, środki do mycia i dezynfekcji
loży, a także zestawy ratunkowe do niepożądanych wypadków (rozlanie cytostatyku). Krok po kroku opisujemy zalecenia i standardy dotyczące dostępu naczyniowego, zgodnie z najnowszymi
opracowaniami procedur, tj.
kaniulacji, pielęgnacji wkłuć
centralnych i portów żylnych.
Mając na uwadze polskie standardy
prezentujemy do każdego zagadnienia wybór
sprzętu najwyższej jakości.

MediFarm Sp. z o.o.
ul. Bławatków 6 43-100 Tychy
tel./fax +48 (32) 216 63 55
biuro@medifarm.pl
www.medifarm.pl

PHU ANMAR Sp. z o.o., Sp. k.
ul. Strefowa 22 43-100 Tychy
tel./fax + 48 (32) 216 14 30
+48 (32) 327 16 96
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Zapraszamy Państwa do lektury katalogu na stronie www.onkologia.tychy.pl

