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z wielką radością oddajemy do Waszych rąk czwarty numer Pielęgniarstwa Onkologicznego
w Praktyce. Szczególna radość, że jest to okres świąteczny - pełen zabiegania, niekiedy zafrasowania, ale też skłaniający do zadumy. Życzę, aby udało się Wam spędzić czas przedświąteczny i Święta szczęśliwie i radośnie, tak jak sobie marzycie i bez poczucia powinności
czy nakazu.
W bieżącym numerze zamieszczamy rekomendacje Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek
Onkologicznych dotyczące wynaczynienia leków przeciwnowotworowych. Zachęcamy do
wprowadzania ich do swoich procedur szpitalnych.
Studenci z Koła Naukowego Pielęgniarstwa Chirurgicznego gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, pod opieką pani dr Janiny Książek prezentują temat edukacji zdrowotnej w profilaktyce
złośliwego czerniaka skóry. Pielęgniarki pracujące na bloku operacyjnym dzielą się swoim doświadczeniem ze szpitala onkologicznego. Publikujemy również artykuł na temat opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po zabiegu przezskórnej wertebroplastyki. Zapraszam do stałych rubryk, „Druga strona recepty” oraz „Zakażenia szpitalne w pigułce”.
Serdecznie zapraszamy do współtworzenia naszego pisma. Liczymy, że dzięki Waszemu zaangażowaniu, pomysłom, proponowanym tematom w 2018 będziemy mogły wydawać roku
nasze czasopismo co dwa miesiące.
Zachęcamy do lektury i nadsyłania swoich artykułów pielęgniarki, studentów pielęgniarstwa
oraz specjalistów różnych dziedzin, także pacjentów i ich rodziny. Zachęcamy do dzielenia się
swoim doświadczeniem z pracy z pacjentem. Prosimy o nadsyłanie prac oryginalnych, poglądowych oraz innych, dotyczących szeroko pojętych zagadnień związanych z opieką nad
pacjentem i jego rodziną.
Dziękuję przedstawicielom firm medycznych, których współpraca i wsparcie przyczynia się
do tego, że do Waszych rąk może trafiać bezpłatnie kolejny numer naszego czasopisma.
Dziękuję pani Dorocie Malinowskiej i jej Zespołowi, bez których pracy i zaangażowania nasze pismo nie miałoby szansy ukazywać się, a często dzięki nim niemożliwe staje się faktem.
Dziękuję Prezes PSPO, pani Barbarze Jobdzie, za kibicowanie i wiarę, że mimo czasem złych
doświadczeń, warto kolejny raz podejmować wyzwanie stworzenia i prowadzenia nowego pisma poświęconego pielęgniarstwu i opiece onkologicznej.
Do siego roku!
z serdecznymi życzeniami,

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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WYNACZYNIENIE – DEFINICJA
I PODSTAWY KLINICZNE
Wynaczynienie jest to niezamierzone podanie lub wydostanie się leku poza naczynie żylne do otaczających tkanek, które może prowadzić do miejscowych stanów zapalnych, owrzodzeń i martwicy.
Częstość występowania wynaczynień u pacjentów
leczonych systemowo waha się od 0,1 do 7% ogółem leczonych lekami przeciwnowotworowymi drogą
dożylną, a u 1% chorych mają miejsce poważne komplikacje.

OBJAWY KLINICZNE:
• ból – może mieć postać od łagodnego dyskomfortu do
silnego bólu, niekiedy z towarzyszącym uczuciem pieczenia, w zależności od roztworu wlewu,
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• rumień – w ciągu kilku godzin od wynaczynienia w pobliżu miejsca iniekcji może pojawić się zaczerwienienie
lub przebarwienie skóry,
• obrzęk – może występować w miejscu lub w pobliżu
miejsca iniekcji w ciągu kliku godzin, a jego rozległość
zależy od objętości, stężenia wynaczynionego leku
i czasu trwania,
• brak

wstecznego wypływu krwi,
• opór

na tłok strzykawki podczas podawania bolusa,
• przerwanie

swobodnego przepływu wlewu.

LECZENIE WYNACZYNIENIA
Podział leków przeciwnowotworowych w zależności od
ich miejscowego działania drażniącego:
• 
substancje niedrażniące ścian naczyń krwionośnych,

Tabela 1. Różnicowanie wynaczynienia z innymi miejscowymi reakcjami związanymi z dożylnym podaniem
preparatów cytostatycznych [3]
Charakterystyka
Występujące
objawy

Wyrzut histaminy
swędzące plamy lub
pokrzywka, rzadko
ból i pieczenie

Podrażnienie żyły
ból i uczucie ucisku

Zabarwienie

wypukła czerwona
smuga, plamy,
krostki lub rumień
przypominający
pokrzywkę wzdłuż
naczynia, rozmyty lub
nieregularny wzór
zazwyczaj pojawia
się nagle i zanika
w ciągu 30-90 min

rumień lub ciemne
przebarwienie wzdłuż
naczynia

Czas wystąpienia

Obrzęk
Powrót krwi żylnej

Skurcz żyły*
skurcz mięśniówki
naczynia

zazwyczaj pojawia
zwykle pojawia się
się natychmiast po
w ciągu pierwszych
rozpoczęciu podania
minut od podania,
przebarwienie może
pojawić się dopiero
później
mało prawdopodobny mało prawdopodobny

zazwyczaj (lecz nie
zawsze) bez zmian

zazwyczaj (nie
zawsze) bez zmian

często nieobecny

Wynaczynienie
zazwyczaj ból
i pieczenie w miejscu
wkłucia, podczas
wlewu może wystąpić
uczucie kłucia
rumień wokół miejsca
wkłucia

objawy zaczynają
się pojawiać zaraz
po/w trakcie podania
i narastają

częsty, niezanikający
przez kilkanaście dni
zazwyczaj nieobecny
lub utrudniony

*) może być spowodowany zbyt chłodnym lekiem lub zbyt szybkim podaniem

Tabela 2. Podział leków przeciwnowotworowych – leki niedrażniące

LEKI NIEDRAŻNIĄCE

Fludarabina
Gemcytabina
Kladrybina
Metotreksat
Oktreotyd
Pemetreksed
Rituxymab
Temsyrolimus
Trastuzumab

Alemtuzumab
Amifostyna
Asparaginaza
Bewacizumab
Bleomycyna
Bortezomid
Cetuksymab
Cyklofosfamid
Cytarabina

Tabela 3. Podział leków przeciwnowotworowych – leki drażniące

LEKI DRAŻNIĄCE

5-Fluorouracyl
Dakarbazyna*
Daunorubicyna liposomalna
Doksorubicyna liposomalna
Etopozyd
Ifosfamid
Irinotekan
Karboplatyna

• substancje o działaniu drażniącym ściany naczyń krwionośnych, powodujące ból, świąd, obrzęk, zaczerwienienie, miejscowe ocieplenie, uczucie rozpierania itp.
• substancje silnie uszkadzające, powodujące ból, pieczenie w trakcie wynaczynienia, obrzęk, czasami pęcherze
oraz owrzodzenie i martwicę okolicznych tkanek.

NIEFARMAKOLOGICZNE POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU WYNACZYNIEŃ
Zimne okłady powodują skurcz naczyń żylnych, zawężenie obszaru uszkodzeń, zmniejszenie odczynu zapalnego i bólu oraz przyspieszenie degradacji wynaczynionego leku.
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Karmustyna*
Melfalan*
Mitoksantron*
Oksaliplatyna*
Streptozotocyna
Tenipozyd
Topotekan

• nie stosować przy wynaczynieniu alkaloidów Vinca,
taksanów i pochodnych platyny, zwłaszcza oksaliplatyny, ponieważ nasila neurotoksyczność
• łatwe w użyciu
• nieinwazyjne
• synergistyczne działanie w połączeniu z DMSO
• potęgują toksyczne działanie alkaloidów Vinca
Sposób użycia:
• stosować zaraz po wynaczynieniu 4 × dziennie, przez
15–20 minut, maksymalnie 48 godzin
Ciepłe okłady powodują rozszerzenie naczyń żylnych,
co prowadzi do rozcieńczenia, przyśpieszenia przepływu i absorpcji wynaczynionego leku.

• stosować przy wynaczynieniu alkaloidów Vinca, taksanów i pochodnych platyny, zwłaszcza oksaliplatyny
• łatwe w użyciu
• nieinwazyjne
• synergistyczne działanie w połączeniu z hialuronidazą
• potęgują toksyczne działanie in vitro doxorubicyny,
bleomycyny, karmustyny
Sposób użycia:
• stosować 4 × dziennie przez 15–20 minut, maksymalnie 48 godzin.

FARMAKOLOGICZNE POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU WYNACZYNIEŃ
(ANTIDOTA)
DIMETYLOSULFOTLENEK (DMSO) – preparat o działaniu przeciwzapalnym i rozszerzającym naczynia (duża
zdolność usuwania wolnych rodników)
• łatwy w użyciu
• po zastosowaniu szybko przenika do tkanek
• nieinwazyjny
• udokumentowana skuteczność działania jako antidotum
• działania niepożądane – nasilone miejscowe pieczenie
i zaczerwienienie skóry
• dostępny w postaci płynu i maści/żelu
– RIMSO–50®
– CryoPur – DMSO
– Dolobene®
Sposób użycia:
• 4 krople DMSO na 10 cm2 powierzchni skóry (na obszar
dwukrotnie przekraczający powierzchnię wynaczynienia), należy poczekać, aż lek wyschnie bez nakładania
opatrunku, następnie zastosować suchy, zimny okład
Tabela 4. Podział leków przeciwnowotworowych –
leki silnie uszkadzające
LEKI SILNIE USZKADZAJĄCE
Wysoki potencjał
Niski potencjał niszczący
niszczący
Cisplatyna (w mniejszych
Bendamustyna
stężeniach <0,5 mg/Ml)
Cisplatyna (>0,5 mg/Ml)
Etopozyd w wysokim
Daktynomycyna
stężeniu
Daunorubicyna
5-Fluorouracyl (w dużych
Docetaksel
stężeniach)
Doksorubicyna
Oksaliplatyna*
Epirubicyna
Karmustyna*
Idarubicyna
Melfalan*
Mitomycyna C
Mitoksantron*
Nitrogranulogen
Dakarbazyna*
Paklitaksel i pochodne
Trabektydyna
Winblastyna
Windezyna
Winflunina
Winkrystyna
Winorelbina
* w zależności od stężenia i literatury kwalifikowane jako lek silnie uszkadzający lub drażniący

• aplikacje DMSO wykonywać co 8 godzin przez co najmniej 7 do 14 dni
• nie
 stosować, gdy pojawią się pęcherze,
• zachować możliwie jak największy dostęp powietrza
do okolicy wynaczynienia.
HIALURONIDAZA – enzym powodujący degradację
kwasu hialuronowego, zwiększa przepuszczalność tkanek, przyspiesza absorpcję wynaczynionej substancji
• inwazyjne stosowanie
• maksymalna dawka użytej hialuronidazy wynosi 900–
1500 IU
• dostępny preparat: Hylase Dessau 150I.E; 10 fiolek po
150 IU
Sposób użycia:
• 150 IU rozpuścić w 1 ml 0,9% NaCl i podać bezpośrednio do naczynia, następnie kolejny 1 ml (150 IU
w 1 ml 0,9% NaCl) zastosować do strzyknięcia okolicy
wynaczynienia.
DEKSRAZOKSAN – katalityczny inhibitor topoizomerazy
II wiąże żelazo, wypierając je z kompleksów antracyklina–Fe, przez co zapobiega tworzeniu się wolnych rodników tlenowych
• dostępne preparaty:
– Savene™ – należy przygotować zgodnie z kartą charakterystyki produktu (CHPL).
Sposób użycia:
• nie
 stosować jednorazowo dawki większej niż 2000 mg
• podanie leku rozpocząć jak najszybciej (do 6 godzin
od wystąpienia wynaczynienia antracykliny)
• wlewy leku podawać przez 3 kolejne dni, o tej samej
godzinie:
–d
 zień pierwszy – 1000 mg/m2
–d
 zień drugi – 1000 mg/m2
–d
 zień trzeci – 500 mg/m2
TRIOSIARCZEK SODU – stanowi konkurencyjny cel
w procesie alkilacji i dlatego teoretycznie jego zastosowanie wydaje się być uzasadnione.
Sposób użycia:
• podaje się w dawce 2 ml na mikrogram wynaczynionego cytostatyku.

SZCZEGÓŁOWE ZASADY POSTĘPOWANIA
PRZY WYNACZYNIENIU LEKÓW
PRZECIWNOWOTWOROWYCH
ZESTAW DO ZAOPATRZENIA
WYNACZYNIENIA**
Strzykawki (1 ml, 5 ml,10 ml) po 5 sztuk
Igły (0,5; 0,6; 0,8 i 1,2) po 5 sztuk
Kompresy sterylne 10 sztuk
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Siatkowy rękaw opatrunkowy
Bezalkoholowy środek dezynfekcyjny
Zimne okłady w zamrażalniku 2 sztuki
Ciepłe/zimne okłady na tacy 2 sztuki
0,9% NaCl (ampułki 10 ml) 4 ampułki
DMSO (żel lub płyn) 1 opakowanie
Hialuronidaza (150 I.E) w lodówce 1 opakowanie (10 fiolek)
Tiosiarczek sodu 20–25% 5–10 ml ampułki 2 sztuki
Deksrazoksan 10 ampułek a 500 mg
**dopuszcza się wyposażenie w kompletny zestaw
w jednym, wybranym oddziale/miejscu w szpitalu

UWAGA !!!

Przy wynaczynieniu leków cytotoksycznych należy pracować, stosując rękawice i fartuch ochronny odporny na
działanie/przenikanie substancji cytotoksycznych oraz
czepek, gogle.

ZASADY POSTĘPOWANIA
1. 
Przestrzegać zasad aseptyki i antyseptyki zgodnie
z dobrą praktyką pielęgniarską.
2. W zakresie przygotowania pacjenta do leczenia systemowego uwzględnić edukację pacjenta i jego rodziny,
w tym edukację dotyczącą profilaktyki i postępowania w czasie i po wynaczynieniu leku przeciwnowotworowego.
3. 
Leki przeciwnowotworowe powinny być podawane
wyłącznie przez pielęgniarki posiadające wiedzę, doświadczenie oraz specjalne przeszkolenie w tym zakresie (co najmniej kurs dokształcający).
4. 
Założenie wkłucia obwodowego/igły do portu, jego pielęgnacja i dokumentacja odbywa się zgodnie
z obowiązującymi procedurami i dobrą praktyką pielęgniarską.
5. Założenie kaniuli/igły do portu powinno odbywać się
w gabinecie zabiegowym, tylko w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wykonanie zabiegu na sali
chorych.
6. Miejsce wkłucia zabezpiecza się sterylnym, przezroczystym opatrunkiem umożliwiającym obserwację.
7. W przypadku leków drażniących i silnie uszkadzających prowadzić stały nadzór infuzji leku (ocena koloru skóry, obrzęku, stwardnienia i innych cech wynaczynienia).
8. 
Leki przeciwnowotworowe powinny być podawane w systemie zamkniętym w postaci wielodrożnych
przyrządów do chemioterapii, który zabezpiecza pacjenta i personel przed ekspozycją. Na linii z lekiem
cytotoksycznym przyrząd nie może zawierać odpowietrznika, a jeśli jest, to musi być zamknięty.
9. Po podaniu leków silnie uszkadzających sprawdzić
miejsce podania leku (iniekcji lub infuzji) po kilku godzinach od podania w celu oceny wystąpienia późnych objawów klinicznych wynaczynienia.
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10. Iniekcje dożylne leków przeciwnowotworowych podawać ze szczególną ostrożnością, zgodnie z ChPL.
11. N
 ie uciskać okolicy wynaczynienia.
12. 
Każdy przypadek wynaczynienia leku przeciwnowotworowego jest rejestrowany i monitorowany (załącznik – dokumentacja wynaczynienia), a kryterium
mierzalności jest zapis w rejestrze zdarzeń niepożądanych.

CZYNNIKI POWODUJĄCE WZROST
RYZYKA WYNACZYNIENIA
• wiek pacjenta (dzieci, osoby starsze – większe ryzyko)
– drobne i kruche żyły
• grube i/lub stwardniałe żyły w następstwie uszkodzeń
po poprzednich wkłuciach
• żyły ruchome
• schorzenia związane z zaburzeniami krążenia, np. zespół Raynauda, cukrzyca, obrzęk limfatyczny, zespół
żyły głównej górnej itp.
• skłonności do krwawień, zaburzenia krzepnięcia, stałe
przyjmowanie antykoagulantów
•o
 tyłość, niedożywienie
Tabela 5. Substancje o działaniu drażniącym na
ścianę naczyń krwionośnych
Lek
Cisplatyna (st.< 0,5 mg/ml)
Dakarbazyna
Doksorubicyna
liposomalna
Daunorubicyna
liposomalna
Oksaliplatyna

Specyficzne antidotum
i/lub postępowanie
DMSO
+ suchy zimny okład
suchy zimny okład
suchy zimny okład
suchy ciepły okład

Tabela 6. Substancje silnie uszkadzające
(powodujące martwicę tkanek)
Lek
Daktynomycyna
Mitomycyna-C
Mitoksantron
Amsakryna
Daunorubicyna
Doxorubicyna
Epirubicyna
Idarubicyna
Vincristina
Vinblastyna
Vindezyna
Vinorelbina

Paklitaksel
Docetaxel

Specyficzne antidotum
i/lub postępowanie
DMSO
+ suchy zimny okład
99-100 % DMSO
(suchy zimny okład i/lub
Deksrazoksan i.v.)
Hialuronidaza s.c. (1 ml
- 150-IU/ml) + i.v. (od 1 ml
do max.10 ml - 150-1500
IU/ml),
suchy ciepły okład
Hialuronidaza s.c. (1 ml
- 150-IU/ml) + i.v. (od 1 ml
do max.10 ml - 150-1500
IU/ml),
suchy ciepły okład

• zaburzenia czucia obwodowego, niedowład, porażenie
• miejscowe zaburzenia krążenia (stan po mastektomii,
limfanedektomii, radioterapii itp.)
•
trudności w komunikacji z chorym (po operacjach
w okolicy głowy i szyi, leki uspokajające, małe dzieci,
chory nieprzytomny, upośledzony itp.)
• zbyt obcisłe rękawy odzieży
• uszkodzony lub nieszczelny port dożylny/wkłucie
centralne.

PROFILAKTYKA WYNACZYNIEŃ
Związana z zarządzaniem i organizacją pracy
1. Edukacja pielęgniarek, aktualizacja wiedzy i umiejętności dotyczących dostępów naczyniowych, postępowania profilaktycznego i leczniczego dotyczącego wynaczynienia leku, oznaczenie kolorowymi
dodatkowymi etykietami na zewnątrz opakowania
leków przygotowywanych przez farmaceutów. Powinny one zawierać informacje na temat postępowania w przypadku wynaczynienia leku specyficzne
dla danego leku:
– etykieta czerwona – leki przeciwnowotworowe silnie
uszkadzające,
– etykieta niebieska – leki przeciwnowotworowe drażniące,
– etykieta zielona – leki przeciwnowotworowe niedrażniące [2].
Związana z zasadami leczenia systemowego
1. Należy stosować kaniule dożylne założone bezpośrednio przed rozpoczęciem podawania chemioterapii.
2. Nie należy podawać leków przeciwnowotworowych
do kończyn:
• po stronie operowanych węzłów chłonnych,
• z niedowładem,
• po stronie mastektomii,
• ze stanem zapalnym,
• obrzękniętych i/lub z aktywnym procesem nowotworowym.
3. Przy problemach z dostępem do żył obwodowych
i obustronnej mastektomii wskazany jest port dożylny
lub inne wkłucie centralne.
4. Założenie kaniuli/igły do portu powinno odbywać się
w gabinecie zabiegowym, tylko w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się wykonanie zabiegu w sali
chorych.
5. Zasady podaży leków przeciwnowotworowych:
• dożylnych leków przeciwnowotworowych nie wolno podawać przez igłę iniekcyjną oraz igłę typu motylek,
• przed i po podaniu każdego leku przeciwnowotworowego kaniulę należy przepłukać 0,9% NaCl lub innym płynem wskazanym przez producenta leku,
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 rzy podawaniu leków powinno się unikać pośpiechu,
• w przypadku terapii wielolekowej w pierwszej kolejności należy podać leki silnie uszkadzające oraz
o najmniejszej objętości, z uwzględnieniem zleceń
lekarskich/programów lekowych,
• do kaniulacji żył używać wkłuć obwodowych o najmniejszych rozmiarach, np. u dorosłych 20G lub
22G.
Związane z pacjentem
1. Miejsce wkłucia – skóra tej okolicy powinna być sucha, pozbawiona zmian zapalnych, ropnych, przebarwień.
Zalecane miejsca wkłucia to okolica przedramienia.
– W przypadku pacjentów dorosłych wkłucie obwodowe
należy wprowadzać do żyły w kończynie górnej.
– 
Należy unikać zakładania wkłucia obwodowego na
kończynach dolnych, na ramieniu lub w zgięciu łokciowym.
– Miejsce wkłucia należy wybierać od dłoni w kierunku zgięcia łokciowego, unikając żył, które były nakłute w ciągu ostatnich 48 godzin powyżej planowanego
wkłucia.
2. Pozycja ciała chorego – ułożenie wygodne zarówno
dla chorego, jak i osoby wykonującej zabieg, zapewniające dobry dostęp, oświetlenie oraz obserwację
i monitorowanie miejsca wkłucia.
3. 
Kontrola miejsca wkłucia – obserwacja miejsca
wkłucia pod kątem występowania objawów wynaczynienia.
Nie używać opasek dzianych do stabilizacji kaniul
oraz drenów aparatów do wlewów kroplowych w trakcie podawania leków przeciwnowotworowych, dopuszcza się stosowanie siatkowego rękawa opatrunkowego.

ALGORYTM POSTĘPOWANIA
PO WYNACZYNIENIU LEKU
PRZECIWNOWOTWOROWEGO
– wstrzymaj podawanie leku bez usuwania kaniuli/igły
z portu
– zidentyfikuj

wynaczyniony lek i oszacuj jego objętość
– powiadom lekarza
– otwórz

zestaw do zaopatrzenia wynaczynienia
– zaznacz

obszar wynaczynienia
– 
zaaspiruj przez pozostawioną kaniulę/igłę w porcie
wynaczyniony lek za pomocą strzykawki o objętości
minimum 5 ml
– podaj

na zlecenia lekarza antidotum
– usuń

igłę z portu/wkłucie obwodowe
– ostrzyknij na zlecenie lekarza miejsce wynaczynienia
w kierunku od zewnętrznej do centralnej jego części

– zastosuj miejscowo ciepły/zimny okład (w zależności
od rodzaju wynaczynionego leku)
– zastosuj elewację kończyny
– podaj leki przeciwbólowe i przeciwzapalne według zlecenia lekarskiego
– udokumentuj wynaczynienie w obowiązującej dokumentacji medycznej

EDUKACJA PACJENTA NA TEMAT
WYNACZYNIENIA LEKÓW
PRZECIWNOWOTWOROWYCH
Cel edukacji
• Przygotowanie pacjenta (pierwszorazowego) do leczenia systemowego.
• Opieka i monitorowanie w trakcie podaży leków.
• Minimalizacja następstw wynaczynienia leków przeciwnowotworowych.
• Przygotowanie pacjenta do kolejnych etapów leczenia
– stałe podnoszenie stanu wiedzy.
Przygotowanie edukacyjne pacjenta do leczenia
systemowego
• Przed przystąpieniem do wykonania czynności pielęgniarka identyfikuje pacjenta, upewniając się, czy pacjent wyraził zgodę na leczenie.
• Przekazanie informacji dotyczących istoty zastosowanego leczenia (rodzaj zleconych leków, sposób podaży, w przypadku terapii wielolekowej konieczność
zachowania odpowiedniej kolejności oraz czasu podawania leków).
• Opisanie drogi podania z uzasadnieniem miejsca założenia dostępu żylnego (wkłucie obwodowe/wkłucie
centralne/założenie igły Hubera do portu).
• W przypadku założonego portu dożylnego pacjent powinien każdorazowo okazać pielęgniarce książeczkę
obsługi portu.
•
Zalecenie noszenia odzieży z luźnymi rękawami,
a w przypadku portu dożylnego rozpinanych bluzek/
koszul.
• Przekazanie informacji na temat objawów ubocznych
leczenia systemowego ze szczególnym naciskiem na
wynaczynienie leków.
•
Przygotowanie pacjenta do samoobserwacji miejsca kaniulacji naczynia żylnego/igły Hubera do portu
w trakcie przebiegu leczenia systemowego.
• Wyjaśnienie choremu istoty wynaczynienia leków
przeciwnowotworowych oraz wszelkich konsekwencji
związanych z tym zdarzeniem.
• Poinformowanie pacjenta o konieczności powiadomienia personelu o wszelkich niepokojących objawach występujących w miejscu dostępu żylnego lub
wzdłuż przebiegu naczyń, np. wystąpienie bólu, zaczerwienienia, obrzęku.

• Stworzenie

przyjaznej atmosfery, a tym samym zapewnienie poczucia bezpieczeństwa oraz zmniejszenia lęku pacjenta.
• Przekazanie wszelkich informacji w sposób zwięzły,
zrozumiały, dostosowany do stanu fizycznego i psychicznego, w jakim znajduje się pacjent.
• Wyjaśnienie wątpliwości powstałych w trakcie edukacji.
• Prowadzenie rozmowy z pacjentem pozwalającej na
sprawdzenie jego wiedzy w zakresie wynaczynienia.
• Przeprowadzenie instruktażu w zakresie infuzji leków przeciwnowotworowych choremu lub/i członkom rodziny, osobom wskazanym przez chorego,
dotyczącego m.in.:
- możliwości zmian pozycji/przemieszczania się,
przyjmowania posiłków, czynności dnia codziennego podczas wlewu,
- podstawowej obsługi jednorazowej pompy infuzyjnej,
- zakresu współpracy z pielęgniarką w trakcie podawania leków dożylnie.
• 
Wskazanie osoby, numeru telefonu do kontaktu
w przypadku pytań i problemów.
Opieka i monitorowanie stanu pacjenta w trakcie
podaży leku
• Zapewnienie chorego o stałej gotowości do opieki poprzez pomoc w realizacji potrzeb zdrowotnych.
• Właściwa współpraca z chorym oraz jego rodziną
w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb
zdrowotnych umożliwiająca profesjonalną i bezpieczną opiekę prowadzoną przez pielęgniarki.
•
Monitorowanie prowadzonego leczenia poprzez
częstą kontrolę miejsca dostępu żylnego.
• Prowadzenie rozmów edukacyjnych.
• Przestrzeganie reguł prawidłowego podawania leków przeciwnowotworowych.
• Zmiana miejsca wkłucia w przypadku niemożności
podaży leków.
• Natychmiastowa reakcja w momencie wystąpienia
wynaczynienia lub innych niepokojących objawów
działania leków przeciwnowotworowych.
• Podjęcie działań mających na celu ocenę uszkodzeń
spowodowanych działaniem leków.
• Uzgodnienie z lekarzem prowadzącym dalszego postępowania zgodnego z procedurą wynaczynienia celem ograniczenia skutków niepożądanego zdarzenia.
• Odnotowanie zdarzenia w obowiązującej dokumentacji.
• Wdrożenie edukacji na temat dalszego postępowania po wynaczynieniu.
• Edukacja pacjenta i jego rodziny w kierunku samoopieki, poprawy jakości życia oraz odpowiedniego
zachowania w warunkach domowych.

W praktyce
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dostępnienie wszelkich materiałów pomocnych
w prowadzeniu samoopieki (informacje pisemne,
broszury, dzienniczki).
• Udostępnienie kontaktów telefonicznych z personelem oddziału stacjonarnego lub dziennego.
Minimalizacja następstw wynaczynienia leku
• Leki przeciwbólowe i przeciwzapalne należy przyjmować tylko w uzgodnieniu z lekarzem.
• Nie należy stosować we własnym zakresie żadnych
maści, płynów, pudrów bądź innych leków na obszar wynaczynienia.
• Podczas kąpieli wszelkie czynności wykonywać tak,
aby miejsce wynaczynienia nie uległo zamoczeniu.
• Należy zabezpieczyć obszar wynaczynienia przed
podrażnieniem chemicznym (środki czystości, kosmetyki) oraz mechanicznym (obcisła odzież, biżuteria).
• Ubranie należy zakładać delikatnie, a rękawy zdejmować ostrożnie.
• Nie należy narażać obszaru po wynaczynieniu na
działanie promieniowania UV.
• Aby zachować ruchomość kończyny, zaleca się prowadzenie ćwiczeń, ostrożnie poruszając ramieniem,
dłonią.
• Do dezynfekcji miejsca wynaczynienia używać środków bez zawartości alkoholu.
• Stosowane maści zmywać letnią wodą.
• Prowadzić całodobową obserwację miejsca wynaczynienia leku, a w razie konieczności natychmiast
skontaktować się telefonicznie lub osobiście z personelem oddziału bądź najbliższą poradnią chirurgiczną lub onkologiczną.
Przygotowanie pacjenta do kolejnych etapów leczenia
•
Przez cały cykl leczenia pielęgniarka podejmuje
działania edukacyjne skierowane do pacjenta oraz
osób opiekujących się nim.
• Pacjent oraz rodzina muszą być świadomymi uczestnikami procesu leczenia.
• Brak powikłań po pierwszym cyklu korzystnie wpływa na dalszą współpracę pacjenta z personelem.
• Przy kolejnej wizycie upewniamy się, czy pacjent
dysponuje odpowiednimi poradnikami lub ulotkami.
•
Podczas kolejnych pobytów pacjenta przypominamy o konieczności pielęgnacji naczyń żylnych
z zastosowaniem odpowiednich maści lub kremów
uszczelniających ściany naczyń i poprawiających
ich elastyczność.
• Prowadzimy instruktaż prawidłowej pielęgnacji naczyń oraz wykonywania ćwiczeń pozwalających na
wzmocnienie napięcia naczyń krwionośnych.
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• Informujemy pacjenta o konieczności zaopatrzenia się, zgodnie ze zleceniem lekarza, w preparaty o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym,
przeciwzakrzepowym i systematycznego stosowania ich w razie potrzeby.
• Informujemy pacjenta o konieczności przestrzegania higieny osobistej, trybu życia oraz funkcjonowania w społeczności (problemy z odżywianiem,
nadmierny wysiłek fizyczny, niewłaściwe warunki
pracy, ekspozycja na słońce).
• Informujemy pacjenta o możliwości założenia portu dożylnego przed rozpoczęciem leczenia systemowego, a szczególnie w przypadku pogarszającego się dostępu do naczyń krwionośnych.
• Na każdym etapie sprawdzamy wiedzę pacjenta
na temat infuzji leków przeciwnowotworowych,
a w razie potrzeby uzupełniamy jej braki.
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Ograniczenie ryzyka wlewu
Rozwiązania Alaris™ Guardrails™ zapewniają
pacjentom i klinicystom ochronę i spokój
umysłu, ponieważ automatycznie sprawdzają
zaprogramowane parametry podawania jeszcze
przed rozpoczęciem wlewu.
Limity miękkie i twarde ostrzegają klinicystów, gdy
zaprogramowana wartość przekracza wstępnie
zdefiniowany limit.
To zapewnia dodatkową ochronę lekarzom
i pacjentom, a ponadto pozwala ujednolicić
stosowane protokoły dla terapii infuzyjnej wlewów
dożylnych.
Kluczem jest zapewnienie ciągłego podawania
leku we wlewach dożylnych. Jeśli przepływ zostanie
przerwany, wczesne ostrzeżenie ułatwia szybkie
podjęcie interwencji: czas, jaki upływa do wystąpienia
alarmu, jest zależny od monitorowania ciśnienia przez
pompę infuzyjną1.
Nasze unikalne rozwiązanie do monitorowania
ciśnienia w linii infuzji (ILPM) umożliwia odczyty
ciśnienia w czasie rzeczywistym. Trendy ciśnienia są
prezentowane w postaci graficznej, umożliwiając
wczesną identyfikację trendów i zmian ciśnienia
oraz sprzyjają wczesnemu podejmowaniu działań
interwencyjnych.
Korzyści
• Konfigurowanie wlewów już po naciśnięciu kilku
przycisków
• Łatwe wykonywanie wlewów dzięki
standaryzowanemu interfejsowi przyjaznemu dla
użytkownika
• Szybka ocena przebiegu wlewów dzięki dużym
i wyraźnym wyświetlaczom
• Ułatwia wczesne podejmowanie interwencji, co
zapobiega powikłaniom związanym z leczeniem
dożylnym

1. Agencja Regulacyjna ds. Leków i Opieki Zdrowotnej (2010). Biuletyn Urządzenia: Systemy infuzyjne
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W społecznym podziale pracy w opiece zdrowotnej, w sytuacji wyodrębniania się ciągle
nowych zawodów technicznych i wąskich specjalności, pielęgniarka jest jedynym,
specyficznym pracownikiem ekspresyjnym, którego nikt w tej funkcji nie może zastąpić.
Pracownik tego rodzaju jest coraz bardziej potrzebny zarówno w warunkach nieuchronnej
biurokratyzacji i technicyzacji szpitala, jak i w naturalnym środowisku życiowym pacjenta.

P

ielęgniarka jest jedynym pracownikiem
spośród personelu medycznego, który najczęściej i najdłużej przebywa z pacjentem,
traktując go podmiotowo również w kontekście
pełnionych przez niego ról społecznych i więzi rodzinnych, a nie tylko jako kolejny przypadek chorobowy. Dlatego też zawód pielęgniarki wymaga
wielokierunkowego kształcenia. Pielęgniarka nie
tylko musi być dobrze przygotowana do wykonywania zawodu, ale musi zdobytą wiedzę formalną
i umiejętności permanentnie rozwijać, pogłębiać
i utrwalać. Dla właściwego spełnienia zadań zawodowych powinna wyrabiać w sobie takie cechy
jak: samodzielność, spostrzegawczość, dokładność obserwacji, podzielność uwagi, umiejętność
spojrzenia na pacjenta jako na całość biopsychospołeczną. Wyrobienie nawyku potrzeby dokształcania zawodowego, stałego aktualizowania wiedzy w zakresie różnych dziedzin nauk medycznych
i społecznych jest jej obowiązkiem. Pielęgniarka
powinna być aktywnym i świadomym członkiem
swojego zespołu sukcesywnie zmierzającego do
podnoszenia jego rangi zawodowej i społecznej.
Współczesne pielęgniarstwo to samodzielny zawód specjalizujący się w wielu dziedzinach, wymagający od pielęgniarki wiedzy umożliwiającej
rozpoznawanie problemów i potrzeb pacjenta, podejmowanie decyzji, planowanie swojej pracy i realizowanie jej zgodnie z obowiązującymi standardami oraz ocenianie wyników swoich działań.
Pielęgniarstwo operacyjne jest jedną z wielu specjalności pielęgniarskich. To dziedzina,
w której kształcenie podyplomowe rozpoczęło się w latach 60. XX w. Pierwszym podręcznikiem wydanym w Polsce po II wojnie światowej
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był „Podręcznik dla instrumentariuszek” autorstwa Danuty Kasiny (1956 r.). „Instrumentariuszka” to historyczna nazwa osób, które pomagały
lekarzom specjalności zabiegowej w przeprowadzaniu operacji, podając im narzędzia i dbając
o zaplecze bloku operacyjnego. We wspomnianym wyżej podręczniku autorka wskazywała, że
osobami tymi powinny być pielęgniarki dyplomowane cechujące się przede wszystkim spokojem
i opanowaniem oraz dobrą kondycją fizyczną.
Współcześnie nazwa „instrumentariuszka” została zastąpiona określeniem „pielęgniarka operacyjna” lub „położna operacyjna”.
Wzrost roli pielęgniarki instrumentującej we
współczesnym zespole operacyjnym wymaga
od niej nieustannego podnoszenia kwalifikacji.
Specjalność pielęgniarki operacyjnej istnieje od
ponad 50 lat i w dalszym ciągu jest dziedziną,
która nie jest objęta programem nauczania w ramach studiów medycznych. Edukacja odbywa
się głównie w ramach szkoleń wewnątrzzespołowych, w mniejszym stopniu za pomocą kursów
doskonalących, kwalifikacyjnych, specjalizacji,
a wyjątkowo podczas studiów akademickich.
Zmiany systemu kształcenia w ostatnich latach wpisują pielęgniarstwo operacyjne w europejską przestrzeń edukacyjną jako obszar specyficznej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Istotę
zmian stanowią strategie interdyscyplinarne, które stawiają tę dziedzinę pielęgniarstwa na pograniczu nauk medycznych i społecznych. Wymaga to od pielęgniarki/położnej wszechstronnej
wiedzy i przygotowania merytorycznego. Pielęgniarka/położna operacyjna powinna być osobą
o wysokich walorach osobowościowych, moral-

nych i fizycznych. Z racji pełnionej roli w zespole operacyjnym sprowadzającej się głównie do
techniczno–sprzętowej i instrumentalnej strony
operacji, dla potencjalnego pacjenta jest osobą
niezauważaną i przez to anonimową. Jednak dla
zespołu operacyjnego jest jego pełnoprawnym
członkiem, od którego wiedzy i umiejętności,
odporności psychofizycznej i fachowości w dużej mierze zależy pomyślność przebiegu operacji. Pielęgniarka operacyjna na równi z innymi
członkami zespołu operacyjnego stanowi nierozerwalne jego ogniwo. Instrumentowanie do operacji, czyli asysta pielęgniarska – to podstawowy zakres czynności instrumentariuszek. Są to
działania wykonywane przez pielęgniarki/położne operacyjne w trakcie zabiegów operacyjnych
lub diagnostycznych przeprowadzanych w warunkach sali operacyjnej. Działania te są oparte na wiedzy o teoretycznym przebiegu operacji z uwzględnieniem działań instrumentariuszki
oraz na wnioskach z własnych obserwacji. Instrumentowanie obejmuje:
• zynności mentalne (analizowanie i wyciąganie
wniosków z wypowiedzi operatora, asysty i innych członków zespołu operacyjnego),
• czynności manualne (szybkie, niezwłoczne i celowe – najlepiej bez wezwania podawanie narzędzi i innych akcesoriów niezbędnych do
bezpiecznego przeprowadzenia operacji – odpowiednio do sytuacji i procedury zabiegowej)
• obsługę specjalistycznej aparatury medycznej.
Pojęcie asysty pielęgniarskiej (instrumentowania) nie obejmuje czynności związanych z asystą
lekarską dotyczącą manipulowania narzędziami
w obrębie pola operacyjnego. Pielęgniarka operacyjna w trakcie operacji przede wszystkim czuwa nad utrzymywaniem porządku w polu operacyjnym, stanem jakościowym i ilościowym całego
instrumentarium (narzędzia, szwy, materiał opatrunkowy i pozostały sprzęt sterylny), przestrzeganiem zasad aseptyki i antyseptyki, bezpiecznym
posługiwaniem się narzędziami ze szczególnym
uwzględnieniem instrumentów ostrych, prawidłowym i bezbłędnym identyfikowaniem pobieranego
śródoperacyjnie materiału biologicznego do badań.
Aby zapewnić bezpieczeństwo pacjenta, jak również zachowanie zasad aseptyki i antyseptyki, na
każdy czynny stół operacyjny (czyli taki, na którym
w danej chwili jest lub może być pacjent) przypadają minimum dwie pielęgniarki/położne operacyjne,
czyli instrumentująca i pomagająca. Osoba pomagająca – „lotna” – powinna, na równi z pielęgniarką
instrumentującą, być zorientowana, na jakim eta-

pie w danym momencie jest zabieg operacyjny, aby
bez zbędnej zwłoki skutecznie reagować na sygnalizowane przez nią polecenia i potrzeby. Ideałem
współpracy między dwiema pielęgniarkami operacyjnymi pracującymi w jednej sali przy tym samym zabiegu jest wzajemne wyprzedzanie właściwym działaniem potrzeb drugiej strony i rozumienie
się bez słów. Pielęgniarka operacyjna pomagająca
jest również zobowiązana do obsługi specjalistycznej aparatury medycznej (oprócz anestezjologicznej) oraz ścisłej współpracy z pozostałymi członkami zespołu operacyjnego.
Pielęgniarka/położna operacyjna pełni rolę koordynatora wszelkich działań zmierzających do
przygotowania sali operacyjnej, wszystkich potrzebnych zestawów narzędziowych, sprawdzenia i przygotowania urządzeń oraz potrzebnych
dodatkowych sprzętów do różnych zabiegów
operacyjnych. Jednocześnie czuwa nad bezpieczeństwem w trakcie operacji. W tym zakresie
współpracuje z innymi pracownikami zarówno
bloku operacyjnego, jak i poza nim, np. z pracownikami zakładu patomorfologii, mikrobiologii,
transportu wewnętrznego. W każdym bloku operacyjnym szczególnego znaczenia nabiera umiejętność pracy zespołowej, a także zdolność obsługi wielospecjalistycznej aparatury i sprzętu
medycznego. Personel pielęgniarski musi posiadać nie tylko wysokie kwalifikacje zawodowe, ale
nieustannie poszerzać sukcesywnie zdobywaną
wiedzę, nadążając za rozwojem medycyny.
Obecnie ze względu na postęp techniczny
w medycynie i rozwój nowoczesnych, małoinwazyjnych technik leczenia rola pielęgniarki zyskała
całkiem nowy wymiar. Pielęgniarka musi posiadać rozległą wiedzę nie tylko z zakresu pielęgniarstwa, nauk medycznych, ale także z innych
dziedzin nauki, takich jak fizyka czy elektrotechnika. Personel pielęgniarski obsługuje wszystkie
urządzenia niezbędne do prawidłowego przebiegu zabiegów operacyjnych, od podstawowych
począwszy, poprzez laparoskopowe czy endoskopowe, skończywszy na zabiegach z użyciem
najnowocześniejszej aparatury medycznej, takiej
jak na przykład lasery, roboty da Vinci, noże wodne, harmoniczne, aparatura do chemioterapii dootrzewnowej, do neuromonitoringu itd.
Chirurgia małoinwazyjna to dziedzina medycyny,
która podlega ciągłej ewaluacji, wymuszając na
zespołach operacyjnych potrzebę ustawicznego
kształcenia podyplomowego oraz edukacji w zakresie obsługi nowoczesnej aparatury zabiegowej
używanej podczas zabiegów operacyjnych.
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W Centrum Onkologii przy zabiegach operacyjnych wykorzystywany jest najnowocześniejszy sprzęt medyczny, który obsługują pielęgniarki operacyjne. Do najważniejszych z nich
należą:
• NanoKnife, który jest światową nowością w leczeniu nowotworów. Urządzenie oparte jest
na technologii tzw. nieodwracalnej elektroporacji (Irreversible Electroporation, IRE) komórki. Technologią tą mogą być leczeni pacjenci
z potwierdzonym nieoperacyjnym nowotworem trzustki, wątroby lub prostaty niepoddającym się skutecznej chemioterapii lub radioterapii. Zabieg wykonuje się w ścisłej współpracy
pielęgniarki obsługującej generator z anestezjologiem i operatorem. Pielęgniarka ustawia
długość aktywnej części elektrody zgodnie
z sugestią operatora. Operator aplikuje odpowiednią liczbę elektrod w zależności od wielkości guza. Pielęgniarka operacyjna obsługuje
generator NanoKnife, wprowadza dane pacjenta, dane dotyczące wielkości guza i liczby zastosowanych elektrod do systemu komputerowego generatora.
Przy zabiegu prostaty nie ma synchronizacji impulsów elektrycznych z EKG, ustawia się liczbę
impulsów 240/ minutę (240 PPM).
Przy zabiegu guza trzustki, nerki lub wątroby taka synchronizacja impulsów elektrycznych z EKG
jest konieczna. Następnie należy określić obszar
rozmieszczenia elektrod, zaznaczyć odległości
pomiędzy poszczególnymi elektrodami– max. 2
cm, ustawić napięcie wyjściowe prądu, długość
i liczbę impulsów. Po zatwierdzeniu można dostarczyć impulsy testowe (po 10 impulsów na
każdą parę elektrod). Gdy próba przebiegnie pomyślnie, sprawdzamy za pomocą wykresu efekt
działania prądu pomiędzy poszczególnymi elektrodami. Jeśli istnieje taka potrzeba, podwyższamy lub obniżamy napięcie. Maksymalnie można
dostarczyć 3000 V. Zwiększamy liczbę impulsów
do 20. Łącznie na każdą parę elektrod należy
przeznaczyć ok. 90–100 impulsów zaliczonych,
czyli o takich parametrach, w których natężenie
oscyluje w zakresie 40–50 A.
Te wszystkie czynności wykonuje osoba obsługująca generator, czyli pielęgniarka operacyjna
posiadająca odpowiedni certyfikat uprawniający
ją do obsługi wysokospecjalistycznego urządzenia NanoKnife. Należy podkreślić, iż Centrum Onkologii w Bydgoszczy jest jednym z pierwszych
publicznych ośrodków, w których osobą obsługującą generator jest pielęgniarka operacyjna.
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•
Aparat Performer HT (Hyperthermic Therapies
– terapie hipertermiczne) jest przeznaczony do
prowadzenia pozaustrojowego krążenia płynów podczas zabiegów terapii hipertermicznej
poprzez cyrkulację ogrzanych płynów w jamie
otrzewnowej. System Performer HT to urządzenie elektromechaniczne. Czas nieprzerwanej
pracy aparatu wynosi 6 godzin. Aparat ten powinien być obsługiwany przez pracownika służby
zdrowia posiadającego doświadczenie w pracy
z aparatem takiego lub podobnego typu.
W Centrum Onkologii osobami odpowiedzialnymi za obsługę urządzenia do dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej HIPEC są pielęgniarka/pielęgniarz lub położna operacyjna legitymujące się
odpowiednimi certyfikatami. Pielęgniarka/pielęgniarz czy położna przygotowuje urządzenie na odpowiednim etapie zabiegu, podaje pielęgniarce instrumentującej potrzebny zestaw jałowych drenów,
które łączy z aparaturą. Przygotowuje właściwy
płyn do wypełnienia systemu perfuzyjnego, w którym rozpuszczony zostaje cytostatyk zgodnie ze
zleceniem lekarza chemioterapeuty. Stale monitorując parametry urządzenia, pielęgniarka operacyjna obsługująca wysokospecjalistyczne urządzenie
czynnie uczestniczy w śródoperacyjnej dootrzewnowej chemioterapii perfuzyjnej w hipertermii.
HIPEC, jako dootrzewnowa chemioterapia perfuzyjna w hipertermii, pozwala na uzyskanie dobrych i bardzo dobrych wyników leczenia przerzutów raka do otrzewnej.
•
Laser zielony – fotoselektywna waporyzacja
stercza – laserowe leczenie łagodnego przerostu gruczołu krokowego. System chirurgii PVP
nazwany GREENLIGHT HPS wykorzystuje specjalnie zaprojektowany laser KTP (tzw. zielony
laser) oraz światłowód zaprojektowane przez
firmę AMS. Metoda ta jest aktualnie najmniej
inwazyjnym sposobem operacyjnego leczenia
łagodnego przerostu stercza – polega na odparowaniu tkanki gruczolaka za pomocą wiązki lasera zielonego. Laser obsługuje również personel pielęgniarski działu sal operacyjnych.
• Laser Nd YAG – laser ciała stałego, który emituje promieniowanie o długości fali 1318 nm.
Efekt tkankowy lasera polega na zamianie energii promieniowej w ciepło. Proces ten wywołuje
zarówno odwracalne, jak i nieodwracalne reakcje tkankowe (przegrzanie, koagulacja, odparowanie). Wykorzystywany jest do zabiegów torakochirurgicznych, do selektywnego usunięcia
wszystkich ognisk przerzutowych z pozostawieniem zdrowego miąższu płuca.

•T
ermoablacja – technika termoablacji to zabieg małoinwazyjny, skuteczny, mało obciążający dla pacjenta i jednocześnie stosunkowo
bezpieczny, zyskujący na popularności w terapii nieoperacyjnych nowotworów wątroby. Do
niszczenia guzów wykorzystywana jest alternatywnie częstotliwość radiowa (RFA) lub technika termoablacji mikrofalowej przy zastosowaniu aparatu ACCULIS.
• Urządzenia takie jak skalpel harmoniczny czy LigaSure do koagulacji i cięcia oraz zamykania naczyń
krwionośnych o średnicy do 5 lub 7 mm, które
w wydatny sposób skracają czas trwania operacji
i znieczulenia, znacząco zmniejszają ryzyko krwawień śródoperacyjnych oraz pozytywnie wpływają
na proces gojenia w okresie pooperacyjnym. Wykorzystywane są do zabiegów laparoskopowych,
endoskopowych i w chirurgii otwartej.
•
Trident – komora do śródoperacyjnego prześwietlania wycinków. Kabina ta zlokalizowana
jest przy sali operacyjnej, dzięki temu pielęgniarka operacyjna, umieszczając dany materiał biologiczny (wycinek) w komorze kabiny, wykonuje
zdjęcie RTG, które przesyła w programie Pax do
oceny lekarza radiologa – nie musi opuszczać
bloku operacyjnego, by dostarczyć preparaty do
oddalonego Zakładu Radiologii. Takie rozwiązanie pozwala na znaczne oszczędności czasu
i zaangażowania wykwalifikowanego personelu
pielęgniarskiego. Urządzenie wykorzystywane
jest szczególnie w chirurgii chorób piersi.
Z uwagi na różnorodność i wielokierunkowość
pełnionych ról, a także poziom odpowiedzialności
oraz stopień trudności zadań zawodowych w procesie pracy zawodowej pielęgniarka operacyjna
powinna wyróżniać się następującymi cechami
psychofizycznymi, które można podzielić na:
•
zdolności: analityczne myślenie, efektywne
i życzliwe komunikowanie się, koncentracja
i podzielność uwagi, łatwość wypowiadania
się, rozumowanie logiczne, budowanie atmosfery życzliwości i współdziałania, umiejętność
pracy w zespole;
•
cechy osobowości: ambicja wyrażająca się
dążeniem do zdobywania wiedzy i umiejętności oraz ich permanentna aktualizacja i doskonalenie, obowiązkowość, odpowiedzialność,
punktualność, rzetelność, samodzielność, samokontrola, skrupulatność, sumienność, systematyczność, uczciwość, życzliwość, umiejętność podejmowania szybkich i trafnych decyzji,
praca w szybkim tempie i radzenie sobie ze
stresem, wytrwałość i zaangażowanie;

• sprawności sensoryczno–motoryczne: koordynacja ruchowa i wzrokowo–słuchowa, opanowanie,
podzielność uwagi, spostrzegawczość, sprawność manualna, umiejętność obserwacji i przewidywania ewentualnych zdarzeń i zagrożeń.
W codziennej pracy pielęgniarki operacyjnej niezwykle istotne znaczenie mają obciążenia psychiczne związane przede wszystkim z odpowiedzialnością
za zdrowie i życie pacjenta, a także członków zespołu
operacyjnego. W tym kontekście nasuwa się pojęcie
tak zwanej troskliwości pielęgniarskiej w pielęgniarstwie operacyjnym. Definiując, jest to sprawne działanie instrumentariuszki oparte zarówno na wiedzy dotyczącej obszarów specyficznych dla jej specjalności,
jak i innych nauk pokrewnych oraz wiedzy o problemach konkretnego pacjenta, który przebywa w bloku
operacyjnym. Działania te szczególnie dotyczą asysty pielęgniarskiej, której fundamentalnym celem jest
zapewnienie każdemu pacjentowi poczucia bezpieczeństwa i zachowania godności osobistej. Właściwie pojęta specyfika pielęgniarstwa operacyjnego,
która w naturalny sposób zawęża i ogranicza kontakt
z w pełni świadomym pacjentem w bloku operacyjnym do kilku minut, jednocześnie zobowiązuje każdą
pielęgniarkę operacyjną do skoncentrowanego, podmiotowego i holistycznego traktowania każdego chorego w tak trudnym, a nawet często dramatycznym
momencie jego życia, jakim jest zabieg operacyjny.
Kolejnym rodzajem uciążliwości, z którym na co
dzień musi się mierzyć pielęgniarka operacyjna, są
obciążenia fizyczne wynikające z konieczności wielogodzinnego instrumentowania do operacji w wymuszonej pozycji stojącej, często z rotacją kręgosłupa
i bardzo ograniczoną możliwością ruchu i zmiany obciążenia układu kostno–mięśniowego, co prowadzi
do narastającego zmęczenia i dolegliwości bólowych.
Poza tym realizując typowe zadania zawodowe, pielęgniarka operacyjna codziennie musi podnosić
i przemieszczać chorych, dźwigać zestawy z narzędziami chirurgicznymi, pracować w specyficznym mikroklimacie sali operacyjnej, obsługiwać urządzenia
będące źródłem pola elektromagnetycznego, promieniowania laserowego i jonizującego. Jednak każda uciążliwość traci na znaczeniu w obliczu ogromu
satysfakcji zawodowej, którą można czerpać z każdej
pracy wykonywanej z prawdziwą pasją.
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Celem pracy jest przedstawienie znaczenia edukacji zdrowotnej w profilaktyce czerniaka
złośliwego skóry.
Częstość występowania czerniaka od 1950 roku zwiększyła się pięciokrotnie i nadal
gwałtownie rośnie, a skala tego zjawiska jest nieporównywalna z żadnym innym
nowotworem. Ze względu na dużą złośliwość, trudny do przewidzenia przebieg kliniczny
oraz ograniczone metody leczenia tego nowotworu, największą rolę w walce z nim
odgrywa profilaktyka oraz wczesne rozpoznanie choroby.

U

warunkowania psychologiczne tylko pozornie wydają się proste – wysportowane ciało, nienaganna
sylwetka i piękna skóra to marzenie nie jednej osoby. Nic dziwnego, że coraz więcej osób sięga po poradę
do wszechobecnych na każdym kroku portali społecznościowych, zamiast skonsultować się z kompetentną osobą. Takie postępowanie nie zawsze niesie za sobą pozytywne skutki a zdarza się, że jest źródłem licznych problemów.
Przyczyn wyżej wspomnianego zjawiska można doszukiwać się, m.in. w stosunkowo długim oczekiwaniu na wizytę do lekarza. Stąd niedoceniona rola pielęgniarki, która jak
przystało na profesjonalistę, może udzielić fachowej, rzeczowej porady.

EDUKACJA ZDROWOTNA JAKO
ELEMENT PROMOCJI ZDROWIA
Promocja zdrowia jest definiowana na wiele sposobów.
W swej najprostszej formie oznacza proces umożliwia-

Umiejscowienie czerniaka wśród mężczyzn i kobiet
Źródło: Opracowanie własne na podstawie: A. J. Neal, P. I. Hoskin. Clinical Oncology. Basic principles and practice. Hodder
Arnold an Hachette UK Company 2009.

jący ludziom kontrolę nad własnym zdrowiem i jego poprawę (Karta Ottawska, 1986). Stanowi to podstawowy
aspekt pielęgniarstwa oraz jedno z najważniejszych zadań w dziedzinie zdrowia.
Zgodnie ze standardami kształcenia, pielęgniarka jest
przygotowana do udzielania świadczeń w zakresie promowania, zachowania zdrowia oraz zapobiegania chorobom. Kluczowym, niezbędnym komponentem promocji
zdrowia jest edukacja zdrowotna, określana jako proces,
w którego efekcie ludzie powinni się nauczyć jak dbać
o zdrowie własne i społeczności, w której żyją. Celem
edukacji zdrowotnej jest wyposażenie osób zdrowych
lub chorych w wiedzę i umiejętności niezbędne do zachowań korzystnych dla zdrowia: wśród zdrowych – celu
utrzymania i umacniania zdrowia oraz zapobiegania chorobom, wśród chorych – zahamowania rozwoju choroby,
ograniczenia jej następstw oraz przywracania i utrzymania zdrowia na możliwie dobrym poziomie.
Biorąc pod uwagę fakt, iż wcześniejsze rozpoznanie i usunięcie czerniaka nie tylko poprawia rokowanie, ale daje szansę wyleczenia u blisko 90% chorych,
działania pielęgniarki w walce z tym nowotworem powinny koncentrować się na profilaktyce pierwszej fazy.
W praktyce oznacza to przekazywanie wiedzy na temat
zachowań prozdrowotnych, motywowanie do zmiany
zachowań zagrażających zdrowiu, kształtowanie postaw charakteryzujących się podejmowaniem pożądanych zachowań i przejęciem odpowiedzialności za własne zdrowie.
Edukacja zdrowotna stanowi nieodłączny element profilaktycznych programów zdrowotnych. Udział skuteczności edukacji zdrowotnej prowadzonej przez pielęgniarki w pracy indywidualnej z pacjentem jest już poznany
w wynikach wielu badań i odnosi się zarówno do grup
osób zdrowych, zagrożonych chorobą, jak i chorych
[Fletcher i wsp., 2011]. Poniżej opracowany został przykład ramowego planu edukacji zdrowotnej pacjentów
w profilaktyce czerniaka skóry.
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Tabela 1. System ABCD(E)
A

B
C

D
E

System ABCD(E)
ang. asymmetry
Znamiona
asymetryczne,
w przeciwieństwie
do zmian łagodnych,
która są owalne lub
okrągłe.
ang. borders
Brzegi nierówne
postrzępione
ang. color
Niejednolity
kolor (od beżowego,
jasnobrązowego,
po czarny)
ang. diameter
Średnica zmiany
większa niż 5 mm
ang. evulation
Uwypuklenie
powierzchni zmiany
ponad poziom
otaczającego zmianę
naskórka

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Rutkowski P., Wysocki P.J., Nasierowska-Guttmejer A., Fijuth J., Kalinka-Warzocha E., Świtaj T. (red.), Czerniaki skóry - zasady postępowania
diagnostyczno-terapeutycznego w 2016 roku, Journal of Oncology 2015, 65: 6; 501-516.

RAMOWY PLAN EDUKACJI
ZDROWOTNEJ W PROFILAKTYCE
CZERNIAKA SKÓRY
SKÓRA I JEJ FUNKCJE
Skóra to powłoka ochraniająca nasze ciało. U dorosłego
człowieka jej powierzchnia wynosi w przybliżeniu 1,5–2m2,
średni ciężar to 4 kg, a grubość w zależności od okolicy ciała w jakiej się znajduje, waha się miedzy 0,5 mm do 5 mm.
Ludzka skóra składa się z trzech warstw, są to kolejno naskórek, skóra właściwa i tkanka podskórna. Naskórek (łac. epidermis) stanowi granicę pomiędzy naszym organizmem, a środowiskiem zewnętrznym. Zbudowany jest
z tkanki nabłonkowej. Ma budowę warstwową – kolejne
warstwy komórek odkładane są od strony skóry właściwej,
tzw. warstwy rozrodczej naskórka do warstwy zewnętrznej,
tzw. warstwy rogowej. W pierwszej z nich dochodzi do licznych podziałów, dzięki czemu powstają nowe komórki. Te
Tabela 2. Skala Glasgow
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skala Glasgow
powiększenie się znamienia
zmiana koloru
zmiana kształtu
obecność stanu zapalnego
obecność sączenia lub krwawienia
obecność objawów subiektywnych,
np. świądu czy przeczulicy
średnica zmiany według różnych autorów
powyżej 7mm-1cm

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Bieniek A., Cisło M.,
Jankowska-Konsur A., Nowotwory skóry – klinika, patologia, leczenie, Galaktyka, Łodź 2008.
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przesuwają się w stronę wierzchnią, gdzie następuje ich rogowacenie. W naskórku występują, m.in. melanocyty – komórki barwnikowe, które są odpowiedzialne za wytwarzanie
melaniny – barwnika nadającego barwę skórze i włosom.
To właśnie z nich powstaje czerniak. Naskórek pełni zatem
funkcję ochronną oraz rozrodczą. Skóra właściwa (łac. cutis vera), najgrubsza warstwa skóry, to warstwa odżywcza
i wspierająca. W niej znajdują się liczne receptory, nerwy,
naczynia krwionośne, czy gruczoły, np. potowe, a także korzenie włosów. Najgłębiej w przekroju skóry, umiejscowiona
jest tkanka podskórna (łac. hypodermis, tela subcutanea),
w której znaleźć można komórki tłuszczowe, dolne odcinki
korzeni włosów, części wydzielnicze gruczołów (np. potowych) oraz niektóre receptory. Odpowiada ona za izolację
oraz ochronę przed nagłymi zmianami temperatury.
Pełnione przez skórę funkcje dzielimy na bierne i czynne. Do tych pierwszych należy szeroko rozumiana ochrona. Zapewne większość ludzi na zadane przez ankietera
pytanie ,,Jakie funkcje pełni skóra?”, udzieliłoby odpowiedzi: ,,… chroni nas przed słońcem.”. I w ogólnym toku rozumowym mają rację. Skóra zabezpiecza nas przed zimnem, ciepłem oraz promieniowaniem (dzięki obecności
melaniny). Lekko kwaśne pH skóry (ok.5,5) zabezpiecza
nas przed szkodliwym działaniem substancji chemicznych
oraz przed drobnoustrojami (bakteriami, wirusami, grzybami). Nieustanny proces zachodzący w warstwie rogowej, w którym dochodzi do złuszczania i odnowy komórek, stwarza barierę ochronną przed uszkodzeniem skóry
podczas uderzenia czy tarcia. Ponadto, dzięki temu, że
ma zdolność pogrubiania się w miejscach narażonych na
stały ucisk, czyni ją ,,biologicznym opatrunkiem”.
Aktywną funkcją skóry jest termoregulacja. Niewątpliwie
jednym z ważniejszych osiągnięć ewolucji jest możliwość
utrzymania na stałym poziomie temperatury ciała. Dzieje
się to, m.in. przez to, że włosowate naczynia krwionośne
w skórze, w dużym skrócie, pod wpływem wzrostu temperatury rozszerzają się i zwężają, gdy ta spadnie mogą zatrzymać ciepło w organizmie. Dodatkowo gruczoły potowe
mają zdolności do wydzielania potu, który ochładza organizm. Przez skórę wydalany jest również mocznik, nadmiar
soli mineralnych, łój i mleko. Możliwa jest także homeostaza
organizmu – czyli niezmienne warunki dla środowiska wewnętrznego. Ekspozycja skóry na słońce, oprócz produkcji melaniny, powoduje również syntezę witaminy D3, która
ma działanie przeciwkrzywiczne. Ze względu na obecność
w naskórku komórek Langerhansa, skóra pełni poniekąd
rolę organu immunologicznego. Liczne receptory znajdujące się w skórze czynią ją narządem zmysłu, dzięki któremu
możemy odbierać bodźce termiczne, ból oraz dotyk. Co
ciekawe, u człowieka przez skórę dochodzi do wymiany
gazowej, lecz ma ona niewielkie znaczenie, bowiem CO2
wydalany jest przez nią tylko w 1%.

CZERNIAK ZŁOŚLIWY
– EPIDEMIOLOGIA
Czerniak złośliwy (łac. melanoma malignum) to bardzo agresywny nowotwór. Spośród wszystkich nowo-

tworów skóry to właśnie on stanowi główną przyczynę
zgonów. Ponadto jest nowotworem o wysokim stopniu
złośliwości. Charakteryzuje się wyjątkowo dużą skłonnością do wczesnych przerzutów do okolicznych węzłów
chłonnych, ale również przerzutuje do odległych narządów takich jak płuca czy mózg, te z kolei są trudne w leczeniu farmakologicznym. Według Krajowego Rejestru
Nowotworów stanowi on około 2% wszystkich zachorowań na nowotwory. Zachorowalność na czerniaka wynosi w przybliżeniu 6 przypadków na 100 tysięcy ludności, co oznacza około 2400 nowych zachorowań rocznie.
Co niepokojące, obserwuje się bardzo wysoką tendencję
wzrostową tego nowotworu.
Poniższej zestawiono dane epidemiologiczne w zależności od wieku, płci, umiejscowienia, zróżnicowania geograficznego, rasy, przeżycia i umieralności:
• Wiek: Szczyt zachorowań na czerniaka notuje się między 50 a 65 rokiem życia. Ryzyko wystąpienia czerniaka wzrasta wraz z wiekiem.
• Płeć: Na czerniaka do 60 roku życia częściej chorują
kobiety. W ciągu ostatnich dekad notuje się wzrostową
tendencję zachorowalności dla obu płci.
•
Umiejscowienie: Czerniak wywodzi się z komórek
barwnikowych – melanocytów. Najczęstszym punktem
wyjścia tego nowotworu jest skóra. Może jednak powstawać także w innych lokalizacjach, warunkiem jest
obecność melanocytów, czyli m.in. w gałce ocznej, na
błonie śluzowej narządów płciowych, w jamie ustnej,
krtani oraz w obrębie błon śluzowych przewodu pokarmowego. Czerniak diagnozuje się zazwyczaj w obrębie
znamion barwnikowych, ale istnieją udokumentowane
przypadki, gdy powstał na skórze do tej pory niezmienionej. U kobiet najczęściej umiejscowiony jest na kończynach, natomiast w przypadku mężczyzn na tułowiu.
•
Zróżnicowanie geograficzne: Najwyższą zachorowalność na świecie notuje się w Australii i Nowej Zelandii,
w Szwajcarii, w krajach Skandynawskich oraz w Stanach Zjednoczonych.

Czerniak na palcu wskazującym - zmiany atypowe
(dysplastyczne, ang. dysplastic nevus, DN)
Źródło: http://czerniak.org.pl/zdjecia-czerniaka/zdjecie-czerniaka-na-palcu-wskazujacym.html [dostęp 12.09.2017 r.]

• Rasa: Czerniak złośliwy występuję najczęściej u osób
rasy kaukaskiej.
• Przeżycia: W przeprowadzonych badanach zauważono,
że w latach 2003–2005 wskaźnik przeżyć 1–rocznych
uległ nieznacznej poprawie wśród mężczyzn z 80,0%
w latach 200–2002 do 82,5%, natomiast wśród kobiet
zmniejszył się o 2 punkty procentowe z 86,8%.
• Umieralność: Czerniak skóry powoduje ok. 1,5% zgonów nowotworowych. Ryzyko zgonu wzrasta wraz
z wiekiem począwszy od piątej dekady życia.

OBJAWY
Czerniak złośliwy nazywany jest cichym zabójcą. To złowróżbne miano zawdzięcza fakcie, że rozwinąć się na podłożu już istniejących znamion barwnikowych. Z tego powodu wszelkie zmiany w ich obrębie powinny nas zaniepokoić.
Objawy charakterystyczne dla czerniaka zostały zebrane
i usystematyzowano je w formie skal diagnostycznych. Do
identyfikacji znaczącej ilości zmian skórnych wykorzystuje
się System ABCD (E), który został opracowany przez Amerykańskie Towarzystwo Nowotworowe.
Kolejną wykorzystywaną skalą jest stworzona przez
Scottish Melanoma Group – Skala Glasgow, która obejmuje siedem objawów dotyczących klinicznych przemian zachodzących w znamionach. Każdy objaw to jeden punkt, przy czym stwierdzenie co najmniej trzech
cech budzi podejrzenie rozwoju czerniaka:

CZYNNIKI RYZYKA
Jak w każdym przypadku choroby, tak i w przypadku
czerniaka złośliwego istnieje grupa czynników, które mogą,
choć nie muszą, przyczynić się do powstania czerniaka. Są
wśród nich takie, na które mamy wpływ oraz takie, na które niestety go nie mamy. W niniejszej publikacji nazwano
je kolejno modyfikowalnymi oraz niemodyfikowalnymi. Do
niemodyfikowalnych czynników należą te przekazane nam
przez rodziców. Podłoże genetyczne również w przypadku
czerniaka odgrywa dużą rolę. Dermatolog, Thomas Fitzpatrick, wyróżnił u ludzi, w zależności od zawartej w skórze
ilości melaniny, jej 6 typów (tzw. fototypy). Każdy z nas posiada określony typ skóry, od którego zdeterminowana jest
nasza odpowiedź na działanie promieni słonecznych.
Istotne znaczenie w przypadku czerniaka ma występowanie u ludzi zwłaszcza fototypów I i II, gdyż istnieje
właśnie u tych osób zwiększone ryzyko pojawienia się nowotworu. Wpływu nie mamy również na dodatni wywiad
rodzinny Jeśli w przeszłości zdiagnozowany był u nas
czerniak złośliwy to istnieje ok. 5–10% prawdopodobieństwo, że może on powtórnie wystąpić. Obecność dużej
ilości znamion barwników na skórze, zwłaszcza gdy wśród
znajdują się znamiona atypowe jest równie niebezpieczna.
Zwiększone ryzyko rozwoju występuje także u osób poddanych wcześniej leczeniu immunosupresyjnemu.
Najbardziej istotnym i przede wszystkim modyfikowalnym czynnikiem jest ekspozycja skóry na promieniowanie
UV. Od naszego rozsądku zależy jak mocnemu działaniu
promieni słonecznych będzie ona poddana i jaki będzie
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bilans zysków (pamiętajmy, że promieniowanie słoneczne potrzebne jest do syntezy np. witaminy D) oraz strat
(oparzenia słoneczne, zwłaszcza w okresie dziecięcym
zwiększają ryzyko wystąpienia czerniaka). W medycynie
występuje podział czynników podwyższających ryzyko
wystąpienia czerniaka na genetyczne i środowiskowe.
Naukowcy dużą uwagę poświęcili obserwacji osób, u których został zdiagnozowany czerniak, co pozwoliło na opracowanie i wyodrębnienie osób z grupy zwiększonego ryzyka oraz na opracowanie na tej podstawie skrótu ,,MMRISK”.

PROFILAKTYKA
Ważną częścią onkologii, często niedocenianą jest profilaktyka. Zarówno społeczeństwo, jak i lekarze skupiają
swoją uwagę na problemach diagnostyki i terapii, a tymczasem olbrzymi potencjał tkwi w profilaktyce. Szacuje
się, że około 70% nowotworów złośliwych jest wynikiem
działania czynników środowiskowych. Warto zatem skupić się na profilaktyce.
Problematyka czerniaka skóry została uwzględniona w Europejskim Kodeksie Walki z Rakiem. Wśród
kilkunastu podpunktów dotyczących prowadzenia zdrowego stylu życia, celem zapobiegania chorobom nowotworowym, jeden z nich brzmi następująco: „Unikaj
nadmiernego narażenia na promieniowanie słoneczne”.
W uzasadnieniu podano, iż rozwój raków skóry, w tym
czerniaka, jest związany z przerywanym, krótkotrwałym
narażeniem na promieniowanie słoneczne.
Zaleca się samobadanie – oglądanie skóry, błon śluzowych oraz oczu raz w miesiącu, badanie lekarskie w razie
niepokojących objawów oraz profilaktyczna kontrola skóry
i znamion u lekarza specjalisty połączona z badaniem wideodermatoskopowym przynajmniej raz w roku. Warto dodać, iż w przypadku braku partnera do pomocy w badaniu
całej powierzchni pleców mogą przydać się dwa lustra.
Badanie skóry całego ciała powinno być przeprowadzone u wszystkich osób z wieloma łagodnie wyglądającymi
zmianami, nawet u tych z pojedynczymi znamionami dysplastycznymi, a przede wszystkim u pacjentów z czerniakiem w wywiadzie. Należy pamiętać o dobrze oświetlonym
pomieszczeniu, a badany powinien być całkowicie rozebrany. Dla osób z licznymi zmianami barwnikowymi przydatna w obiektywnej ocenie zmian zachodzących na skórze może okazać się fotografia skóry całego ciała, która
będzie służyć do późniejszych porównań. Do obserwacji
osób z pojedynczymi znamionami atypowymi dobrym rozwiązaniem okazuje się wykonanie zdjęcia tych zmian, pozwalającego na uważne śledzenie ich rozwoju.
W czasie edukacji, pacjent powinien przyswoić także
następujące zasady:
•
Stosowanie podczas opalania kremów ochronnych
z filtrami (UVA i UVB) o współczynniku protekcji zależnym od fototypu skóry.
• Kontrola skóry po oparzeniu słonecznym.
• Przy dużym nasłonecznieniu stosowanie nakryć głowy,
odpowiedniego ubioru, okularów z filtrem UV, unikanie
opalania pomiędzy godziną 10:00–16:00.
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• Unikanie korzystania z solariów.
• W przypadku osób z zespołem FAMS (rodzinnym zespołem znamion atypowych) lub rodzinnym występowaniem czerniaka kontrole u lekarza specjalisty nie rzadziej niż co 3–6 miesięcy.
• Usuwanie znamion umiejscowionych w okolicach narażonych na stałe drażnienie.
• W razie wystąpienia przynajmniej jednej cechy tzw. niepokoju onkologicznego w obrębie istniejącej lub nowo
powstałej zmiany (powiększanie się, zmiana kształtu,
koloru, powierzchni, owrzodzenie, bolesność, krwawienie, zanik barwnika, utrata owłosienia, zaczerwienienie skóry wokół zmiany, tworzenie się małych guzków w sąsiedztwie podejrzanej zmiany, powiększenie
okolicznych węzłów chłonnych) natychmiastowa kontrola u chirurga – onkologa lub dermatologa.

FAKTY I MITY
Na temat czerniaka powstało wiele mitów. Poniższej
przedstawiono kilka z nich.
Mit I : To znamię mam od urodzenia, do tej pory nic się
z nim nie działo, nie zwróciło mojej uwagi, więc nie muszę się martwić.
Uzasadnienie: Owszem, nie wszystkie znamiona to
czerniak. Jednak znamiona powinny być pod obserwacją, gdyż czerniaki dość często mają swój punkt wyjścia od znamion barwnikowych. Istniejące znamiona pod
wpływem różnych czynników, np. UV mogą zmienić swój
charakter i stać się zmianą złośliwą.
Mit II: Mam wypukłe znamię, ale słyszałam od znajomej, że najbardziej złośliwe i niebezpieczne są płaskie
przebarwienia skóry.
Uzasadnienie: Płaskie i wypukłe zmiany barwnikowe
mogą przekształcić się w czerniaka. Szczególną uwagę
powinny zwrócić znamiona, które się powiększają, o nieregularnych kształtach, wokół, których występuje zaczerwienienie i o zmienionej barwie.
Mit III: Wycięcie zmiany, może spowodować rozsiane
nowotworu, dlatego lepiej jej nie ruszać.
Uzasadnienie: Wycięcie chirurgiczne zmiany nawet
z tzw. marginesem, czyli wraz z otaczającymi tkankami
jest najskuteczniejszą metodą leczenia czerniaka.
Mit IV: Wszyscy chcą odpocząć, wyjechać na wakacje
do ciepłych krajów, a straszą słońcem, że przez to całe promieniowanie dostaniesz czerniaka. Tyle lat już się
opalam, ponadto istnieją przecież solaria.
Uzasadnienie: Rola światła jest niezaprzeczalna. Poprawia ono nasza samopoczucie, ponadto wykorzystywane jest w medycynie, np. w fototerapii, np. w depresji
sezonowej czy w celu zmniejszenia ilości bilirubiny niesprzężonej u noworodka w przypadku żółtaczki. Promieniowanie słoneczne jest niezbędne do syntezy witaminy D. Jednak nierozsądne korzystanie ze słońca może
mieć również negatyw na nasze zdrowie. Przyczynia się
nie tylko do przyspieszenia procesu starzenia się skóry
(fotoaging), ale co gorsze jest to czynnik ryzyka rozwoju czerniaka.

Mit V: Jedziemy nad morze, więc kupiłam wodoodporny krem z filtrem , by lepiej ochronić naszą skórę.
Uzasadnienie: Krem z filtrem to ,,niezbędny gadżet” nie
tylko podczas wakacji. Często zapominamy jednak, że na
działanie promieni słonecznych jesteśmy również narażeni
na spacerze czy podczas pracy, zabawy w ogrodzie, nawet w cieniu, gdyż promieniowanie przenika przez liście.
Należy pamiętać, że skóra małych dzieci ze względu na jej
budowę jest szczególnie narażona na negatywne działanie promieni słonecznych, dlatego powinniśmy wybierać
kremy z jak najwyższym wskaźnikiem SPF – 50 SPF. Warto dodać, że krem należy nałożyć na skórę ok. 20 minut
przed wyjściem z domu, ponadto powtarzać tę czynność
co 2–3h lub wedle zaleceń producenta oraz po każdym
wyjściu z wody, nawet jeśli na opakowaniu zapewniono,
że jest on wodoodporny. Może to być chwyt marketingowy, który ma na celu zachęcić konsumenta do kupna i sugeruje, że zapewni on lepszą ochronę, opakowanie starczy na dłużej, a my mniej preparatu zużyjemy. Po kąpieli,
a następnie otarciu skóry ręcznikiem działanie preparatu
zostanie osłabione.
Mit VI: Boję się iść do lekarza z tym pieprzykiem, bo co
jeśli to rak, a sąsiad miał czerniaka i umarł.
Uzasadnienie: Nie każda zmiana barwnikowa to czerniak. Nie należy obawiać się konsultacji z lekarzem. Należy pamiętać, że im wcześniej zostanie on zdiagnozowany
tym lepsze rokowanie i większa szansa na wyleczenie.

PODSUMOWANIE
Prewencja i wczesne wykrywanie choroby są priorytetami w walce o zmniejszenie umieralności z powodu czerniaka. Wczesna diagnostyka jest niezwykle istotna, ponieważ pozwala na zatrzymanie nowotworzenia w jego
początkowym etapie oraz uniknięcie ewentualnych późniejszych przerzutów. Mimo, że lekarze posiadają obszerną wiedzę na temat czerniaka i wiedzą jak sobie z nim
skutecznie radzić, nadal jest on wykrywana zbyt późno, dlatego tak ważna jest jego wczesna profilaktyka.
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Pierwsze zabiegi wertebroplastyki przeprowadził w 1984 r. Harve Deramont w Klinice
Radiologii i Neurologii Szpitala Uniwersyteckiego w Amines we Francji u pacjentów
z naczyniakami trzonów kręgów w odcinku szyjnym[1]. Metoda ta szybko zdobyła
akceptację i popularność wśród neurochirurgów i radiologów interwencyjnych,
a od 1997 r. w USA uznano ją za standard leczenia przeciwbólowego
w złamaniach osteoporotycznych kręgosłupa.

W

ertebroplastyka jest zabiegiem polegającym na podaniu cementu kostnego
do trzonu złamanego kręgu. Jej celem
jest zniesienie bólu i poprawa komfortu życia pacjenta. Zabieg jest minimalnie inwazyjny, chętnie
przeprowadzany w znieczuleniu miejscowym, co
stanowi duży atut, gdyż zdecydowana większość
operowanych tą metodą pacjentów jest w wieku
podeszłym, obciążona internistycznie i kardiologicznie.
Zaletą znieczulenia miejscowego jest też możliwość utrzymania stałego kontaktu słownego z pacjentem, co pozwala na szybkie wykrycie powikłań
neurologicznych i odpowiednią natychmiastową
reakcję. Efekt przeciwbólowy osiąga się najczęściej
w ciągu kilkudziesięciu minut, pacjent zaś już po
kilku godzinach może wstać z łóżka, a następnego
dnia jest wypisywany ze szpitala.

WSKAZANIA:
• złamanie kompresyjne w przebiegu osteoporozy
z towarzyszącym bólem
• bolesne zniszczenie kręgów w przebiegu złośliwej
choroby nowotworowej (ze złamaniem lub bez)
• naczyniak kręgu o agresywnym przebiegu z dolegliwościami bólowymi lub inne nowotwory łagodne (ze złamaniem lub bez)
• złamania kręgu z towarzyszącymi bólami związane z martwicą kości. [2]

PRZECIWWSKAZANIA:
• bezobjawowe, stabilne złamanie
• uzyskanie szybkiej poprawy stany pacjenta po leczeniu zachowawczym
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• profilaktyka u pacjentów z osteopenią, u których
nie stwierdzono obecności nowych złamań lub
złamań z towarzyszącym bólem
• zapalenie nieswoiste kości
• zły stan chorego nie rokujący bezpiecznego przebiegu zabiegu, uogólniona infekcja
• złamanie pourazowe (niepatologiczne)
• niewyrównana koagulopatia lub skaza krwotoczna
• ból korzeniowy lub radikulopatia
• szerzenie się procesu nowotworowego do kanału
kręgowego lub ucisk rdzenia
• całkowite zapadnięcie kręgu
• uczulenie na środki kontrastowe
• młody wiek pacjenta. [1]
Zasada działania polega na wprowadzeniu pod
kontrolą RTG, przez niewielkie nacięcie skóry, długiej igły, bezpośrednio do trzonu kręgu. Cement
kostny- metakrylan metylu, określany powszechnie PMMA, podawany w formie płynnej, gęstnieje do dużej twardości w czasie około 15-20 minut.
Gęstnieniu towarzyszy wydzielanie dużej ilości ciepła, lokalna temperatura dochodzi do ok. 60 st. C.
Cement podawany pod ciśnieniem rozpływa się
po całym trzonie wzmacniając go i stabilizując.
W podglądzie RTG widać wówczas obraz „powiększającej się chmury”. Zabieg musi być wykonywany bardzo precyzyjnie, aby niedoszło do wycieku
cementu, który może wywołać powikłania zarówno
przejściowe i ustępujące po standardowym leczeniu zachowawczym jak i bardzo groźne zakończone zgonem. Można wykonać zabieg praktycznie na
dowolnej ilości kręgów, w trakcie jednej sesji lub
następujących po sobie zabiegów.

Zabieg można wykonywać w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym. Pacjent ułożony jest w pozycji na brzuchu na stole rentgenowskim ( aparat typu ramię C) lub operacyjnym. Dla wygody pacjenta
stół należy wyłożyć miękkim materacem.
Na każdy trzon wykonuje się dwa cięcia skórne
długości 4-5 mm, do trzonu wprowadza się specjalne długie igły o średnicy 3-4 mm.
Po upewnieniu się co do właściwego położenia igieł za pomocą RTG, pod ciśnieniem wtłaczany jest cement. Cement miesza się w próżniowym
opakowaniu dostarczanym przez producenta.
Wstrzykiwanie cementu jest monitorowane
w czasie rzeczywistym za pomocą skopii.
Konieczny jest podgląd w dwóch płaszczyznach,
aby upewnić się, że podczas podawania cement
nie wycieka poza granicę trzonu. Wyciek cementu jest wskazaniem do przerwania jego wstrzykiwania. Stopień wypełnienia, który uznaje się za zadowalający, jest zmienny i zależy od wzrostu i budowy
ciała pacjenta, odcinka kręgosłupa, w którym znajduje się zmieniony kręg, oraz od stopnia kompresji
kręgu. Zwykle ilością wystarczającą do wypełnienia
kręgu jest 4-8 ml cementu. Po opróżnieniu podajnika, igły są wyjmowane, ranę pokrywa się jałowym

opatrunkiem. Na cięcia skórne można założyć pojedynczy szew skórny i wykonuje się ostatnią kontrolę radiologiczną. Pacjent pozostaje w niezmienionej pozycji przez 10-15 minut.
Cały zabieg trwa około 10-20 minut na każdy
poziom.
PWP jako małoinwazyjny zabieg jest dobrze tolerowany przez pacjentów. [3]

POWIKŁANIA:
Mimo wprowadzania oszczędzających, małoinwazyjnych metod operacyjnych, chirurgiczne leczenie
chorób jest nadal przyczyną dużej częstości powikłań.
Wprawdzie liczba powikłań po wertebroplastyce jest niewielka, ale powikłania mogą mieć bardzo poważne konsekwencje. Najczęstszym i najistotniejszym powikłaniem zabiegów jest wyciek
cementu (rzadsza konsystencja i podawanie pod
większym ciśnieniem). Dolegliwości będące następstwem wycieku cementu są częstsze po zabiegach u osób z przerzutami nowotworowymi, jest to
prawdopodobnie skutek większej destrukcji struktury kostnej i bogatszego unaczynienia nowotworowego. Cement może penetrować:
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• żyły nadtwardówkowe
• przestrzeń dyskową
• tkanki miękkie
• otwory międzykręgowe.

OPIEKA POOPERACYJNA
Ocena stanu chorego po zabiegu operacyjnym
wymaga od pielęgniarki posiadania wiedzy z zakresu reakcji poszczególnych układów i narządów
na zabieg operacyjny i zastosowane znieczulenie.
Bezpośredni okres pooperacyjny po wertebroplastyce wymaga czasowego pobytu chorego w łóżku, bez możliwości wstawania. To przymusowe,
względne unieruchomienie przez 2 godziny po zabiegu w niekorzystnej dla czynności wielu układów pozycji wymaga:
• kontroli podstawowych parametrów życiowych
• oceny neurologicznej pacjenta (koncentrującej się
na kończynach górnych i dolnych)
• kontroli rany pooperacyjnej pod kątem krwawienia
•
podawania leków p/bólowych wg potrzeb pacjenta
• schładzania/krioterapii miejsc wprowadzenia trokarów
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• profilaktyki p/zakrzepowej
• profilaktyki p/odleżynowej oraz zaburzeń ze strony układu oddechowego u chorych leżących.
Po zabiegu operacyjnym pielęgniarka udziela choremu pomocy w takim zakresie, aby odzyskał on w jak najkrótszym czasie pełną sprawność
i zdolności samoopiekuńcze.
Jeżeli pacjent znieczulany był miejscowo w godzinach wieczornych doby „0” zezwala się na wstawanie, w dobie I pacjent wypisywany jest do domu. Natomiast po znieczuleniu ogólnym pacjent
pionizowany jest w dobie I, natomiast wypisywany w dobie II. Pierwsza pionizacja powinna odbyć
się w obecności fizjoterapeuty bądź lekarza. Należy dążyć do takiej organizacji pracy fizjoterapeutów w oddziale, która zapewniłaby chorym stałe
wykonywanie ćwiczeń pod fachowym nadzorem
oraz z odpowiednią pomocą. Mimo, że pielęgniarka w usprawnianiu chorego pełni jedynie rolę pomocniczą względem fizjoterapeuty, nie może zapominać o tym, że całkowite zrzucanie na niego
odpowiedzialności za usprawnianie i rehabilitację
chorego jest błędem. Pielęgniarka powinna uzupełniać/dopełniać funkcje rehabilitanta. Musi także wiedzieć, jakie są następstwa unieruchomienia

chorego w łóżku, znać główne przeciwwskazania
do ćwiczeń fizycznych oraz wiedzieć na jakie niepokojące objawy pojawiające się przy usprawnianiu należy zwrócić szczególną uwagę. Istotnym elementem jest nauczenie chorego pewnych ćwiczeń,
zachowań, które może wykonywać samodzielnie i uświadomienie mu tej konieczności tak, aby
po wypisie do domu mógł poprawnie i bezpiecznie funkcjonować. W zależności od stanu ogólnego i zaawansowania procesu chorobowego dawka ćwiczeń, ich częstotliwość i tempo dozowane
są z ostrożnością oraz umiejętnym przekonaniem
chorych, że są w stanie wykonać większość czynności. Chorzy są pionizowani przy balkonikach/
podpórkach.
W razie konieczności zaleca się używanie gorsetu. Wskazane jest uczestnictwo w zabiegach fizjoterapeutycznych.
Pielęgniarka realizując funkcje zawodowe może szybko określić, jakie czynności pacjent jest
w stanie wykonać sam, a w jakim stopniu zależny od pomocy innych, włączając do pomocy rodzinę. Taka ocena pomaga ustalić diagnozę pielęgniarską, indywidualny plan opieki i sprawną jego
realizację. Pielęgniarka może dostrzec niekorzystne zmiany w funkcjonowaniu pacjenta, ocenić nasilenie objawów chorobowych, a przez to zapobiec znacznemu pogorszeniu się stanu zdrowia.
Ma to ogromne znaczenie, gdyż najczęstszą grupą pacjentów kwalifikowanych do PWP są pacjenci przewlekle chorzy, pacjenci z epizodem nowotworowym, pacjenci z ogromnymi dolegliwościami
bólowymi. Dlatego też wymagają oni holistycznego podejścia i traktowania.
Przed wypisem konieczne jest wykonanie kontrolnego Rtg kręgosłupa w pozycji stojącej. W zdecydowanej większości przypadków po PWP zdecydowanemu zmniejszeniu ulegają dolegliwości
bólowe w związku z tym istotna jest obserwacja

pielęgniarska mająca na celu modyfikacje leczenia p/bólowego. Podstawowym celem leczenia bólu jest stworzenie choremu subiektywnego komfortu, ułatwienie procesu zdrowienia oraz wynikające
z tego zmniejszenie częstości powikłań pooperacyjnych. Ból jest także nieuchronnym następstwem
urazu, a jego natężenie zależy nie tylko od rozległości i ciężkości urazu, ale również od jego miejsca. Leki p/bólowe stosowane poprawnie, zgodnie
z drabiną analgetyczną mające na celu uśmierzenie/zniesienie bólu mają również za zadanie poprawę komfortu psychicznego i fizycznego pacjenta,
poprawę jakości życia.

WNIOSKI:
Leczenie złamań osteoporotycznych metodą wetrebroplastyki jest aktualnie niemal standardem. Uzyskiwana poprawa w zakresie dolegliwości bólowych
sięga około 80% [3]. Przezskórna wertebroplastyka
jest skuteczną, bezpieczną i dającą trwały efekt leczenia dolegliwości bólowych i wzmocnienia złamanych patologicznie kręgów na tle osteoporozy. Prowadzi do poprawy jakości życia pacjentów. Zabieg
jest dobrze tolerowany przez chorych, a uzyskany
efekt p/bólowy, poprawa sprawności ogólnej, krótki
czas hospitalizacji i przede wszystkim mało obciążający dla chorego charakter procedury zachęcają do
kontynuowania tej metody leczenia.
Zastosowanie zabiegów wertebroplastyki u pacjentów onkologicznych wyznacza konieczność dostosowania indywidualnej, holistycznej opieki pielęgniarskiej. Wynika to z faktu, iż są to osoby będące
w zaawansowanych stadiach choroby nowotworowej, mający za sobą wieloetapowe, wyczerpujące,
długotrwałe hospitalizacje, znajdujący się na różnych
etapach procesu choroby, często obciążeni dysfunkcją narządu ruchu (niedowłady, porażenia).Jakość
świadczonej opieki w dużej mierze wpływa na ostateczną ocenę i wynik leczenia tych pacjentów.
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2. Williams Alan L., Murtagh F.Reed, Zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne w chorobach kręgosłupa- przewodnik. Wyd. Medipage, Warszawa
2003, s.151-154.
3. Zarzycki D., Potaczek T., Tęsiorowski M., Łokas
K., Wertebroplastyka jako metoda leczenia złamań osteoporotycznych kręgosłupa, „J Orthop
Trauma Surg Rel Res" 2009: 1.
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CHLOROWE ROZWIĄZANIA W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA
Z POWIERZCHNIAMI SKAŻONYMI MATERIAŁEM ORGANICZNYM
ZNACZENIE SKUTECZNEGO USUWANIA PLAM ORGANICZNYCH

Wszelkie zanieczyszczone krwią powierzchnie, np. przewijak, kozetka,czy też podłoga, muszą być natychmiast w odpowiedni
sposób zdezynfekowane. Powszechnie znane wytyczne mówią o tym, że plamy krwi powinny być przykryte jednorazowym
ręcznikiem nasączonym roztworem podchlorynu sodu, dichloroizocyjanuranu sodu(NaDCC), czy troklozenu sodu lub zasypane
proszkiem uwalniającym chlor. Plama powinna pozostać przykryta przez co najmniej 5 minut, wytarta grubym papierowym
ręcznikiem, gąbką lub gazą jednorazowego użytku, a następnie umyta i zdezynfekowana preparatem o szerokim spektrum działania.
Wymagane są do tej procedury środki ochrony osobistej w postaci rękawic, maski, okularów ochronnych i jednorazowego fartucha.
Należy pamiętać również o tym, że powierzchnie z materiałami organicznymi takimi jak krew, ropa, ślina i inne wydzieliny – skażone
są dużą liczbą chorobotwórczych drobnoustrojów, które w tym środowisku mają doskonałe warunki do rozmnażania. Z tego
względu dezynfekcja tychże powierzchni powinna być przeprowadzona niezwłocznie z zastosowaniem odpowiednich środków
zawierających aktywny chlor o potwierdzonej skuteczności biobójczej (w tym pełnym działaniu wiruso- i sporobójczym). Roztwory
tych preparatów są stosowane w wysokich stężeniach, zawierających przynajmniej 10.000 ppm aktywnego chloru (10g aktywnego
chloru w 1 litrze stosowanego roztworu).
Z uwagi na potrzebę szybkiego działania w przypadku powierzchni zanieczyszczonych organicznie, a więc potrzebę niezwłocznej
dezynfekcji tego typu miejsc, najlepszym rozwiązaniem na rynku są chusteczki inkrustowane chlorem – CHLOR-CLEAN WIPES.

CHLOR-CLEAN WIPES

Chlorowe chusteczki o działaniu sporobójczym do mycia i dezynfekcji różnego rodzaju powierzchni
i wyposażenia, miejsc zanieczyszczonych organicznie oraz do usuwania plam krwi.
Potwierdzona skuteczność w warunkach brudnych wobec bakterii (w tym MRSA), prątków
(M. terrae, M. avium), grzybów (A. niger), wirusów (Polio, Adeno), oraz dodatkowe działanie
przeciwko: B.subtilis, C.sporogenes, C.difﬁcile 027, C.perfringens.

PROCEDURA MYCIA I DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI Preparat do profesjonalnego stosowania.
Przed użyciem zawsze
wkładać rękawice i fartuch.

Zapewnić dostateczną
wentylację w pomieszczeniu.

OGÓLNA DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI
Wyciągnij chusteczkę i zamknij opakowanie.

Upewnij się, że z kranu płynie zimna woda,
po czym środek chusteczki nasączaj zimną wodą
przez jedną, bądź dwie sekundy.

Wyciśnij chusteczkę nad zlewem w celu
usunięcia nadmiaru wody (upewnij się,
że został wyciśnięty nadmiar wody).

Umyj i zdezynfekuj powierzchnię przy użyciu
chusteczki, Pozostaw powierzchnię zwilżoną,
ale nie mokrą. W celu osiągnięcia pożądanego
spektrum biobójczego, odczekaj zalecany czas
ekspozycji (od 5 do 15 minut).

DEZYNFEKCJA MIEJSC ZANIECZYSZCZONYCH ORGANICZNIE I USUWANIE PLAM KRWI
Wyciągnij chusteczkę i zamknij opakowanie.

Połóż chusteczkę/ki bezpośrednio na plamę
i poczekaj, aż się wchłonie.

Użyj kolejnej chusteczki nasączonej wodą
zgodnie z ww. instrukcją użycia, celem
ostatecznego umycia i zdezynfekowania
powierzchni.

Usuń wszystkie zużyte chusteczki jako
odpad medyczny.

W przypadku większych plam możesz
potrzebować kilku chusteczek.

ZAWSZE

• Zapewnij dobrą wentylację w pomieszczeniu.
• Przechowuj chusteczki zgodnie z zaleceniami Wytwórcy.
• ZAWSZE używaj zimnej wody!

W przypadku wątpliwości zachęcamy do zapoznania się z kartą informacyjną preparatu
Chlor-Clean Wipes, która zawiera wszystkie szczegółowe informacje dotyczące produktu.

NIGDY

• Nigdy nie używaj chusteczek z inną substancją chemiczną.
• Nigdy nie nasączaj chusteczek ciepłą wodą.
• Nigdy nie używaj chusteczek do plam chemicznych i wyrobów skórzanych.
• Nigdy nie stosuj chusteczek do czyszczenia dywanów.
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przyzwyczajeń, czyli dlaczego tak
S iłatrudno
mierzyć się z powikłaniami
leczenia onkologicznego

dr n. hum. Ewa Wojtyna
lekarz psychiatra, psycholog, psychoterapeuta i psychoonkolog
Instytut Psychologii, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Teoretycznie wszystko miało być dobrze… Odpowiednio wcześnie
postawiona diagnoza, dobre leczenie, właściwa placówka, nawet efekty
widać takie, jakich chcieliśmy się spodziewać…
Tylko dlaczego pacjent narzeka?
Dlaczego się nie cieszy? Dlaczego współpraca się nie układa?

N

ierzadko mamy okazję zetknąć się
z sytuacją, kiedy pomimo skutecznego leczenia onkologicznego po
stronie pacjenta pojawia się niezadowolenie z efektów terapii lub widoczne pogorszenie jakości życia, w tym poważne zaburzenia natury psychicznej. Jak gdyby skuteczne
leczenie szkodziło chorym… Bardzo trudno
nam, medykom, zrozumieć, że pacjent może
nie dostrzegać sensu leczenia, w które tyle
osób angażuje swoją wiedzę, umiejętności,
czas i środki. Dość przykre doświadczenie
w życiu zarówno samego chorego, jak i całego personelu zajmującego się nim… Co warto wziąć pod uwagę, by w tym wszystkim nie
zwariować i się nie wypalić?
Zacznijmy od początku. Warto się zastanowić, kim jest sam pacjent i z jakim nastawieniem podchodzi do choroby i jej leczenia.
O tym, jak ważny jest obraz własnej choroby,
pisałam już w pierwszym numerze Pielęgniarstwa Onkologicznego w Praktyce. Tym razem
chciałabym skupić się na innym problemie:
na przyzwyczajeniach i oczekiwaniach.
Osoby zdrowe mają swoje plany, marzenia, zadania, pasje – swoje codzienne aktywności. Diagnoza choroby nowotworowej
i wprowadzenie procedur terapeutycznych
sprawiają, że człowiek musi wejść w rolę chorego, a to jest proces złożony i rozciągnięty w czasie. Trudno więc oczekiwać,

że pacjent od pierwszej chwili po postawieniu rozpoznania dostosuje się do wszystkich
obowiązków, jakie spadają na niego. W sytuacji kryzysu, a takim jest choroba, ludzie
w pierwszej chwili często starają się utrzymać dotychczasowy sposób funkcjonowania. Opór przed zmianą jest zjawiskiem
typowym. Przełożyć się to może na zachowania zmierzające do utrzymania aktywności sprzed diagnozy. Warto więc zwrócić
uwagę na to, czy nasz pacjent nadal myśli
kategoriami sprzed zachorowania. Czy próbuje pracować, wychowywać dzieci, uczyć
się, uprawiać sport, dbać o siebie itd. w podobnym wymiarze jak dawniej, łącząc te aktywności ze swoim leczeniem. Jeżeli tak jest,
to prędzej czy później pacjent skonfrontuje
się z własną bezsilnością. Włączone leczenie z dużym prawdopodobieństwem stanie
bowiem na drodze do realizacji jego przedchorobowych celów. Sam czas, jaki pochłaniają procedury medyczne, to tylko jedna
z przeszkód. A dużo większym problemem
są skutki uboczne i powikłania stosowanego leczenia. I tutaj napotykamy ważne źródło konfliktu pomiędzy oczekiwaniami pacjentów i personelu medycznego.
Chory w momencie otrzymania diagnozy onkologicznej rzadko odczuwa uciążliwe
objawy choroby. Zazwyczaj rozpoznanie jest
stawiane podczas przypadkowych bądź ru-
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tynowych badań, a sam pacjent dość dobrze
do tego momentu funkcjonuje. Problem zaczyna się w momencie włączenia leczenia.
Leczenie onkologiczne zawsze będzie niosło ze sobą niepożądane efekty uboczne lub
powikłania. I to one wysuną się dla pacjenta
na plan pierwszy. Osłabienie, objawy skórne, ból, zaburzenia gastryczno-jelitowe, rany
pooperacyjne, zniekształcenia ciała, zaburzenia funkcjonowania poznawczego, spadki nastroju itp. – to wszystko może pojawić
się jako skutek nie tyle choroby, ile właśnie
wdrożonej terapii. A są to objawy znacznie
upośledzające dotychczasowe funkcjonowanie pacjenta. I tutaj warto się zatrzymać.
Frustracja jest zjawiskiem związanym z rozmijaniem się oczekiwań i realiów. Im większa jest ta rozbieżność, tym więcej napięcia
i złości się pojawia. Z kolei same oczekiwania mogą dotyczyć zarówno obecnej chwili, jak i dłuższego czasu. W przypadku pacjentów oczekiwaniem długoterminowym
jest wyzdrowienie, natomiast krótkoterminowym najczęściej jest utrzymanie dotychczasowych aktywności życiowych pomimo
stosowanego leczenia. Tymczasem po stronie medyków sytuacja wygląda nieco inaczej. Pierwotnym celem jest ratowanie życia
(a więc to, co u pacjenta staje się oczekiwaniem długofalowym), a wtórnym celem jest
dbanie o jakość życia (czyli to, co po stronie chorego jest oczekiwaniem na tu i teraz).
Mamy zatem do czynienia z sytuacją, w której dochodzi do konfliktu między celami pacjenta i zespołu terapeutycznego w perspektywie czasowej.
W początkowym etapie leczenia naturalne zatem będzie frustrowanie się pacjenta
każdym objawem niepożądanym, gdyż uniemożliwia on utrzymanie dotychczasowych
planów chorego. To już może budzić w nim
złość i niezadowolenie. Jednocześnie pacjent otrzymuje od zespołu terapeutycznego
informacje, że objawy, jakich doświadcza, są
albo „normalne”, albo „trzeba się pogodzić”
z powikłaniami, bo „to się zdarza”, ale przecież „pokonanie tej choroby jest najważniejsze”. Do chorego, który skupia się na perspektywie „tu i teraz”, taka argumentacja nie
trafi i stanie się kolejną przyczyną narastania
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złości i niezadowolenia. Nawet jeżeli ogólny
efekt stosowanego leczenia przynosi poprawę rokowań.
W dalszych etapach leczenia, zwłaszcza
w przypadku gorszych perspektyw, przejścia do leczenia paliatywnego czy wreszcie
w przypadku wystąpienia nasilonych powikłań sytuacja może wyglądać odwrotnie. Zazwyczaj ze strony zespołu terapeutycznego
pojawia się koncentracja na „tu i teraz”, co
pociąga za sobą zwiększenie intensywności
działań skupionych na poprawie jakości życia chorego w zakresie codziennego funkcjonowania. Medycy często wówczas podkreślają, co pacjent nadal może jeszcze robić,
co się udaje, co działa, na czym chory może
się oprzeć. Ale bywa, że i te działania spotykają się z negatywną reakcją pacjentów.
Nierzadko wynika to z faktu, że pacjenci na
tym etapie są skoncentrowani na przyszłości, a raczej na braku perspektyw. Ich myśli krążą wokół tego, czego już nie będzie,
czego nie będą mogli robić, co ich ominie.
I znowu mamy do czynienia z narastaniem
frustracji spowodowanym z jednej strony negatywnym spostrzeganiem własnej przyszłości, a z drugiej – poczuciem niezrozumienia
ze strony medyków.
Te konflikty na linii pacjent – zespół terapeutyczny wiążą się z dobrze znanymi
w psychologii zjawiskami. Nasz umysł działa
według prostych zasad:
1) kiedy koncentrujemy się na teraźniejszości, to trudno jest odraczać gratyfikację
– chcemy dostać coś dobrego już. Odraczanie gratyfikacji w czasie jest bardzo
trudne i wiąże się z umiejętnością znoszenia napięcia związanego z czekaniem,
niepewnością i pokonywaniem nieprzyjemnych przeszkód. W „tu i teraz” nasze
mózgi chcą się czuć tak dobrze, jak to tylko możliwe. I będą nam sygnalizować poprzez złość i niezadowolenie, kiedy tego
nie dostają. W związku z tym w początkowych etapach adaptacji do leczenia się
pacjent często nie jest w stanie docenić
teraźniejszych pozytywnych zdarzeń, bo
nastawiał się na coś lepszego.
2) 
kiedy koncentrujemy się na przyszłości,
to przewidywanie negatywnych zdarzeń

ma większe znaczenie niż spodziewanie
się pozytywnych efektów. Co więcej, nawet jeżeli coś dobrego dzieje się obecnie,
to przewidywanie katastrofy w przyszłości może znacznie obniżyć bieżącą satysfakcję. Stąd tak często nie działają wysiłki polegające na pokazywaniu pacjentowi
pozytywnych stron jego sytuacji – pacjent
bowiem myślami jest gdzieś indziej.
Jakie mogłyby być sposoby na rozwiązanie
tego impasu? Po pierwsze, dobrze by było
urealnić oczekiwania pacjenta w pierwszym
etapie leczenia. Należy uszanować chęć pacjenta do utrzymania swoich dotychczasowych aktywności, ale warto wprowadzić coś
w rodzaju buforu bezpieczeństwa. Porozmawiajmy z pacjentem na temat jego planów
pozaleczniczych. Czym się chce zajmować?
I warto te plany wspierać, ale pod warunkiem ich urealnienia. Podstawowym zabiegiem będzie ograniczenie planów chorego do minimum i organizowanie sobie przez
niego czasu zgodnie z tym właśnie planem.
Oczywiście, pacjent może robić tyle, ile mu
się podoba, ale rozliczy się sam przed sobą
tylko z tego minimum. Wówczas nawet gdy
wystąpią powikłania lub uciążliwe niepożądane efekty leczenia, będzie bufor czasowy, który pozwoli realizować choremu jego
zamierzenia bez frustrowania się porażkami. Wtedy, przy mniejszym napięciu po stronie pacjenta, łatwiej zwracać mu uwagę na
cele długoterminowe – na to, że warto teraz
znieść uciążliwości leczenia, by w przyszłości zwiększyć szanse wyzdrowienia. Bardzo
pomocne będzie też szukanie rozwiązań,
które pomogą choremu realizować jego plany – np. podpowiadanie, jak można radzić
sobie z objawami niepożądanymi, wskazywanie, że można coś zrobić wolniej lub innym niż dotąd sposobem, czy zwracanie
uwagi na to, że nie wszystko trzeba zrobić
samemu i można poprosić o pomoc innych
ludzi. Czasem na tym etapie pracy z pacjentem przyda się też pomoc psychologa.
W przypadku silnie rozwiniętego u pacjenta katastrofizowania co do jego przyszłości
ważne będzie podkreślanie, że przyszłość
jest niewiadomą i tak naprawdę może być
różnie. Natomiast poprzez to, co robi się

w tej chwili, można wpłynąć na kształt tego,
co dopiero się będzie działo. Martwienie się
tego nie załatwia, a jedynie sprawia, że chory może czuć się jeszcze gorzej. Warto pokazać pacjentowi następujące błędne koło: im
bardziej martwisz się przyszłością, tym gorzej się czujesz; im gorzej się czujesz, tym
więcej niepożądanych objawów doświadczasz, są one bardziej dotkliwe; a im więcej
dostrzegasz objawów, tym mocniej utwierdzasz się w przekonaniu, że nic już nie ma
sensu i w konsekwencji jesteś jeszcze bardziej sfrustrowany. Takie błędne koło można przerwać poprzez koncentrowanie się na
pozytywnych aspektach teraźniejszości. I jeżeli pokażemy pacjentowi, że koncentracja
na tym, co działa w „tu i teraz” (nawet jeżeli będzie to dalekie od ideału), może pomóc
w zmniejszeniu ryzyka cierpienia w przyszłości (a więc tego, na czym skupia się chory),
to zwiększa się szansa na uniknięcie konfliktu oczekiwań pomiędzy medykami i pacjentami. Warunkiem jest jednak wskazanie wyżej opisanego mechanizmu błędnego koła,
by pacjent wiedział, dlaczego warto skupić
się na teraźniejszości.
Ostatnim aspektem, który chciałabym poruszyć w kwestii radzenia sobie z powikłaniami leczenia, jest nastawienie się do niepowodzeń samego zespołu terapeutycznego.
Powikłania naprawdę się zdarzają i każdy, kto
wykonuje zawód związany z leczeniem onkologicznym, prędzej czy później się z nimi spotka. Bardzo ważne jest ciągłe przypominanie
sobie, że powikłania to doświadczenia, nad
którymi warto się zastanowić w kategoriach
„co można zrobić, żeby w przyszłości zmniejszyć prawdopodobieństwo ich wystąpienia”,
a nie w kategoriach „to moja wina” czy „to
moja porażka, to się nie powinno zdarzyć”.
Zdarzyło się. A skoro tak, to warto wyciągnąć
z tego wioski na przyszłość i zaniechać zamartwiania się. Drugą ważną sprawą jest weryfikacja własnych oczekiwań co do leczenia.
Czy aby sami nie jesteśmy zbyt przywiązani
do oczekiwania wyłącznie pozytywnych efektów i do tego, by nasi pacjenci zawsze byli zadowoleni z naszych wysiłków. Oby nasze
oczekiwania były zatem jak najbardziej zbieżne i realne!
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wapnia i fosforu w profilaktyce
R oztwór
i leczeniu mucositis
Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej (mucositis) jest jednym z najczęściej
występujących objawów niepożądanych leczenia przeciwnowotworowego.
I choć jest powikłaniem przejściowym, to jednak bardzo uciążliwym
dla pacjenta i lekarza.
MUCOSITIS
Zapalenie błony śluzowej (mucositis) występuje zarówno po napromienianiu głowy i szyi,
jak i po leczeniu systemowym, chemioterapii, ale także po przeszczepieniu macierzystych komórek krwiotwórczych oraz leczeniu
ukierunkowanym molekularnie. Zapalenie
błony śluzowej jamy ustnej w wyniku radioterapii dotyczy jedynie obszaru napromienianego, natomiast zapalenie błony śluzowej
po chemioterapii dotyczy całego przewodu
pokarmowego. Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej występuje z różnym nasileniem:
od zaczerwienienia i obrzęku do głębokich
owrzodzeń, sięgających warstwy podśluzowej. Od stopnia uszkodzenia błony śluzowej zależy natężenie dolegliwości bólowych,
które w wielu przypadkach uniemożliwiają przyjmowanie pokarmów stałych i płynnych. Stąd ryzyko wystąpienia u pacjenta
onkologicznego odwodnienia i niedożywienia. Ból związany z zapaleniem błony śluzowej ogranicza również mowę, zaburza sen
i znacznie obniża ogólny komfort pacjenta.
Dolegliwość ta dotyczy 38% chorych leczonych napromienianiem z powodu nowotworów głowy i szyi oraz 42% pacjentów, którzy
poddani byli chemioterapii w wysokich dawkach przed przeszczepieniem macierzystych
komórek krwiotwórczych.

MECHANIZM MUCOSITIS
Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej nie jest
procesem infekcyjnym. Oznacza to, że zapalenie wywołane jest innymi czynnikami niż drob-
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noustroje chorobotwórcze. Dlatego podawanie
doustnie środków antybakteryjnych jest nieskuteczne w redukcji występowania i natężenia tego powikłania przeciwnowotworowego.
Zmiany zapalne błony śluzowej jamy ustnej
inicjowane są przez radioterapię oraz chemioterapię. Działanie obu tych terapii polega
na uszkodzeniu wnętrza komórki nowotworowej i zahamowaniu jej namnażania. Niestety komórki śluzówki jamy ustnej również są
wrażliwe na działanie terapii przeciwnowotworowej. Już po przyjęciu pierwszej dawki promieniowania lub cytostatyku w głębi tkanek rozpoczynają się niewidoczne na
zewnątrz procesy zapalne. Uszkodzenie komórek wywołane radioterapią i chemioterapią daje objawy od 2 do 10 dnia od przyjęcia
pierwszej dawki. W uszkodzonych komórkach powstają cytokiny prozapalne, które
wzmacniają uszkodzenia tkanek. Proces narasta i między 10 a 15 dniem od pierwszej
dawki następuje utrata ciągłości błony śluzowej. Powstają bolesne owrzodzenia i wtedy może dojść do bakteryjnego zakażenia
błony śluzowej. Uszkodzenie błony śluzowej powikłane zakażeniem wymaga leczenia
przez 2–3 tygodnie.
Istotnym problemem terapeutycznym jest
stałe narażenie pacjenta na czynniki wywołujące zapalenie, czyli kolejne dawki radioi chemioterapii.

KSEROSTOMIA
Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym zapaleniu jamy ustnej jest kserostomia, czy-

li suchość błon śluzowych jamy ustnej
i gardła. Kserostomia jest powikłaniem związanym z niedostateczną produkcją śliny, wywołanym napromienianiem narządów głowy
i szyi lub leczeniem cytostatykami. Zaburzenia wydzielania śliny dodatkowo utrudniają
połykanie, jak również nasilają ból i ogólny
dyskomfort odczuwany przez pacjenta przy
zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej. Kserostomia zwiększa także ryzyko zmian próchniczych ze względu na brak neutralizowania
odczynu kwaśnego, negatywnie wpływającego na zębinę i procesy remineralizacji.

RYZYKO INFEKCJI
Zniszczenie bariery śluzówkowej przy jednoczesnej neutropenii (zmniejszenie liczby
granulocytów obojętnochłonnych w wyniku działania cytostatyków na układ krwiotwórczy) gwałtownie zwiększa ryzyko infekcji jamy ustnej, a także inwazyjnych zakażeń
grzybiczych. Często infekcje te przybierają postać ogólnoustrojową (bakteremie, posocznica) i zagrażają życiu pacjenta. Dlatego
nasilone zapalenie błony śluzowej jamy ustnej jest postrzegane jako powikłanie uniemożliwiające prowadzenie optymalnego leczenia przeciwnowotworowego – wymusza
bowiem przerwy w radioterapii, ograniczenie dawek cytostatyków i odroczenie kolejnych cykli chemioterapii. Przerwy w onkoterapii mogą negatywnie wpłynąć na wyniki
leczenia. Stąd tak istotna jest jałowość (sterylność, czyli brak jakiekolwiek postaci drobnoustrojów) każdej dawki przyjmowanych leków i preparatów, aby nie wprowadzać do
organizmu dodatkowego zagrożenia.

ROLA ŚLINY
Niezwykle istotne w profilaktyce mucositis
jest zadbanie o naturalnego obrońcę środowiska jamy ustnej – ślinę. Ślina produkowana
jest przez ślinianki (przyuszne, podjęzykowe
i podżuchwowe) oraz małe gruczoły ślinowe
rozlokowane w błonie śluzowej warg, podniebienia, języka i policzków.
Co oczywiste, ślina ułatwia formowanie
i przełykanie kęsów oraz żucie pokarmów.
Jest też niezbędna dla aparatu mowy. Ale
co najważniejsze, ślina ogranicza szkodli-

we skutki urazów mechanicznych, chemicznych, termicznych i biologicznych błon śluzowych. Ślina ochrania powierzchnię błon
śluzowych przed szkodliwym działaniem
substancji drażniących i toksyn zawartych
w pokarmie i w używkach. Zapewniając powłokę ochronną błonie śluzowej oraz odpowiednią równowagę kwasowo-zasadową
środowiska jamy ustnej, ślina hamuje wzrost
bakterii i grzybów. Dzięki ślinie usuwane są
szkodliwe produkty metabolizmu bakterii,
same bakterie oraz resztki pokarmu z jamy
ustnej i powierzchni zębów. Ślina nieustannie zwilża błonę śluzową i zęby, pokrywając
tkanki cienkim płaszczem ochronnym specjalnych białek.

ŚLINA JAKO ROZTWÓR
Ślina składa się w 99% z wody. Pozostałą
objętość stanowią składniki organiczne (białka) i nieorganiczne (mineralne), które decydują o jej niezwykłych właściwościach jako
roztworu. Składnikami nieorganicznymi śliny
są jony sodu, potasu, wapnia i magnezu. Jony sodu i potasu biorą udział w transporcie
związków aktywnych przez błony komórkowe. Jony wapniowe i fosforanowe uczestniczą w procesach dojrzewania szkliwa i remineralizacji
początkowych
uszkodzeń,
stanowią budulec tkanek twardych. Jony
magnezu biorą udział w tworzeniu struktury zębów i są aktywatorem enzymów. Jony wodorowęglanowe i fosforanowe tworzą
w ślinie specyficzny roztwór – silny system
buforowy. Układy buforowe śliny, wodorowęglanowy i fosforanowy, utrzymują w jamie ustnej równowagę kwasowo-zasadową
(stałą wartość pH) poprzez stałą neutralizację kwasów organicznych zawartych w pokarmach oraz produkowanych przez bakterie próchnicotwórcze.
Czynniki śliny, takie jak neutralne pH i obecność jonów wapniowych oraz magnezowych,
ułatwiają gojenie ran błony śluzowej jamy
ustnej. Jony wapnia wspomagają wzrost komórek i ich prawidłowy metabolizm. Są niezbędnym czynnikiem w produkcji endogennej fibryny, czynnika naprawczego tkanek.
Jony wapnia hamują również czynność płytek krwi, przyczyniając się do łagodzenia
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stanu zapalnego. Zmniejszają odczucia bólowe. Jony fosforanowe zapewniają ciągłość
powierzchni błony komórkowej. Zwilżanie
błon śluzowych śliną zapobiega odwodnieniu i śmierci komórek. Jednocześnie stałe
„przemywanie” błon śluzowych śliną ułatwia
usuwanie obumarłych komórek.
Ślina, jako przesycony roztwór fosforanów
wapnia, bierze również udział w procesie remineralizacji i hamowania demineralizacji zębów. Przy niewielkiej demineralizacji utracone składniki mineralne mogą powrócić do
tkanek twardych zęba ze śliny.

CAPHOSOL
W profilaktyce i leczeniu zapalenia jamy ustnej wywołanych radio- lub chemioterapią
stosuje się roztwór jonów o właściwościach
buforujących podobnych do śliny. Preparat
taki to mieszanina elektrolitowa przesyconego roztworu jonów wapnia i fosforu. Roztwór
stosuje się miejscowo, aby zahamować rozwój mucositis przez zmianę składu elektrolitowego na powierzchni śluzówki jamy ustnej.
Płyn do płukania z jonów wapnia i fosforanów sporządza się bezpośrednio przed
zastosowaniem, po wymieszaniu dwóch
składników, aby zapobiec wzajemnemu wytrącaniu się składników. Gotowym preparatem mieszaniny jonów wapnia i fosforanów,
rekomendowanym przez Polską Grupę Specjalistów ds. Profilaktyki i Leczenia Powikłań
w Jamie Ustnej oraz międzynarodowe organizacje zajmujące się profilaktyką i leczeniem powikłań po leczeniu onkologicznym
(MASCC, UICC) jest Caphosol. Preparat jest
bezpieczny, można go stosować samodzielnie i jest do kupienia bez recepty. W składzie Caphosolu występuje jednozasadowy
fosforan sodu, dwuzasadowy fosforan sodu, chlorek wapnia, chlorek sodu oraz wodę
destylowaną. Roztwór jest przeznaczony do
wielokrotnego w ciągu dnia (od 4 do 10 razy)
płukania, zwilżania i oczyszczania śluzówki
jamy ustnej oraz gardła.

JAŁOWY I BEZ KONSERWANTÓW
Caphosol to wyłącznie mieszanina jonów
i wody destylowanej. Jest jedynym dostępnym na rynku preparatem, który nie zawiera
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żadnych dodatkowych substancji (np. alkohol, mentol), zwłaszcza konserwantów (np.
chlorek benzalkoniowy), które najczęściej
dodatkowo podrażniają błonę śluzową jamy ustnej. Trwałość i jałowość każdej dawki
Caphosolu gwarantuje sposób pakowania.
Każda dawka jest zapakowana oddzielnie
w ampułki. Taki rodzaj pakowania wyklucza konieczność stosowania konserwantów
i w zasadniczy sposób zabezpiecza pacjenta
przed infekcją.
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