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
•U
 łatwia 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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Konferencja odbędzie w dniach 23–25 maja 2018 r. pod hasłem „OPIEKA PIELĘGNIARSKA W NOWYCH TERAPIACH ONKOLOGICZNYCH”.
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wemu Oddziałowi PSPO, tym razem w Białymstoku, a Komitet Organizacyjny, z niezwykłą precyzją i starannością przygotował konferencję w pięknym i gościnnym
miejscu. Pani Małgosiu (mgr Małgorzata Wróblewska, Naczelna Pielęgniarka Białostockiego Centrum Onkologii), DZIĘKUJEMY!
Z przyjemnością przekazujemy w Wasze ręce szósty numer „Pielęgniarstwa Onkologicznego w Praktyce”. Publikujemy w nim artykuły, których autorzy zostali zakwalifikowani przez Komitet Naukowy XXII Konferencji Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych do udziału czynnego.
Zapraszamy nie tylko do lektury naszego kwartalnika, ale również do przesyłania
artykułów. Brak określonych wytycznych dla autorów nie jest naszym przeoczeniem.
Założyliśmy, że będzie on miejscem dzielenia się naszymi doświadczeniami z praktyki zawodowej, naukowymi projektami i rekomendacjami do codziennej pracy z pacjentem i jego rodziną. Zachęcamy także do publikowania swoich przemyśleń, refleksji z szeroko rozumianego pielęgniarstwa onkologicznego.
Z najlepszymi 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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XXII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PSPO
OPIEKA PIELĘGNIARSKA W NOWYCH TERAPIACH ONKOLOGICZNYCH
BIAŁYSTOK, 23 – 25 maja 2018 r.
Hotel Gołębiewski, ul. Pałacowa 7, Białystok

23.05.2018 r. Środa
Od 12.00
Rejestracja uczestników
SESJA INAUGURACYJNA
15.00-15.30 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI – mgr Barbara Jobda, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych
15.30-16.00 WYSTĄPIENIE PRZEWODNICZĄCEJ KOMITETU ORGANIZACYJNEGO – mgr Małgorzata Wróblewska, Naczelna Pielęgniarka Centrum
Onkologii w Białymstoku
Wystąpienia zaproszonych Gości
WYKŁAD INAUGURACYJNY
16.15-17.15 MEDYCYNA XXI WIEKU Z PERSPEKTYWY ONKOLOGA
prof. dr hab. med. Marek Wojtukiewicz,
Kierownik Klinki Onkologii UM w Białymstoku, ordynator Oddziału Onkologii Klinicznej im. De E. Pileckiej z pododdziałem Chemioterapii Dziennej Centrum Onkologii w Białymstoku
17.15-18.15 WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW PSPO (obecność Członków PSPO obowiązkowa)
24.05.2018 r. Czwartek
9.00-11.25 SESJA TO PSPO w GLIWICACH
WIEDZA, PRAKTYKA I DOŚWIADCZENIE PIELĘGNIARKI ONKOLOGICZNEJ DOBREM PACJENTA
Prowadzący: dr Alicja Dyla, mgr Joanna Kiwic-Szmuc
• BREAST UNIT – JAKO INTERDYSCYPLINARNY ZESPÓŁ PLANUJĄCY LECZENIE NOWOTWORÓW PIERSI – mgr piel. Joanna Urbaniak, mgr piel.
Anna Tkocz
• NAPROMIENIANIE SKÓRY CAŁEGO CIAŁA TSI U CHORYCH NA CHŁONIAKI ZŁOŚLIWE SKÓRY – mgr Wioletta Miśta
• LIMFADENECTOMIA OBRZĘK LIMFATYCZNY – UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W PROFILAKTYCE PRZECIWOBRZĘKOWEJ – piel. dypl. Danuta Święcka,
mgr piel. Agnieszka Zborowska
• OPIEKA NAD PACJENTEM PO HAPLOIDENTYCZNEJ TRANSPLANTACJI KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH KRWI – DOŚWIADCZENIA WŁASNE
– mgr piel. Daria Guzik
• TOKSOPLAZMOZA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO JAKO POWIKŁANIE INFEKCYJNE PO ALLOGENICZNEJ TRANSPLANTACJI KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH KRWI – mgr piel. Ewa Wichniarek
• FOTOFEREZA POZAUSTROJOWA JAKO METODA WSPOMAGAJĄCA LECZENIE OSTREJ I PRZEWLEKŁEJ GVH-D PO ALLOTRANSPLANTACJI KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH KRWI – mgr piel. Renata Bielas
• ŻYWIENIE IMMUNOMODELUJĄCE W ONKOLOGII – mgr piel. Marta Skrzypiec, lic. piel. Irena Paprocka
• RADIOEMBOLIZACJA SZANSĄ PACJENTÓW Z NIEOPERACYJNYMI GUZAMI WĄTROBY – dr n. med. Alicja Dyla
Dyskusja
11.25-11.35 Prezentacja Firmy Nutricia Polska Sp. z o.o.: Rola żywienia medycznego u chorych na nowotwory – Aleksandra Gaborek
12.00-13.00 SESJA VARIA
Prowadzący: dr Małgorzata Pasek, mgr Marzena Pyk
• SCHŁADZANIE SKÓRY GŁOWY PODCZAS CHEMIOTERAPII JAKO METODA ZAPOBIEGANIA WYPADANIU WŁOSÓW – KONTROWERSJE – Barbara Jobda
• FUNKCJONOWANIE PACJENTA GERIATRYCZNEGO W OBLICZU INNOWACYJNYCH METOD LECZENIA ONKOLOGICZNEGO – Beata Kaźmierczak,
Barbara Cichocka, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
• DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE LEKÓW W TRAKCIE LECZENIA IMMUNOTERAPIĄ – Jolanta Wełna, Centrum Onkologii w Bydgoszczy
• ZASTOSOWANIE MODELU ADAPTACYJNEGO CALLISTY ROY W PRAKTYCE KLINICZNEJ PIELĘGNIAREK ONKOLOGICZNYCH – Łukasz Lewandowski, Oddział Onkologii Klinicznej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii w Szczecinie
• LĘK I DEPRESJA A POSTRZEGANIE WŁASNEGO ZDROWIA U PACJENTEK Z GUZAMI JAJNIKA – mgr Beata Tomczak, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
Dyskusja
13.00-13.10 Prezentacja Firmy Roche Polska Sp. z o.o.: Podskórne podanie przeciwciała monoklonalnego – Katarzyna Nowak-Rzepko
14.00-15.20 SESJA SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
• PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE – CZY JESTEŚ PEWNA, ŻE WIESZ WSZYSTKO?
Prowadzący: mgr Katarzyna Nojkampf, mgr Beata Szeszko
• NIEDOBORY ODPORNOŚCI, POSTĘPOWANIE PIELĘGNIARKI W TERAPII DOŻYLNEJ – mgr Katarzyna Nojkampf
• NIEDOBORY ODPORNOŚCI, POSTĘPOWANIE PIELĘGNIARKI W TERAPII PODSKÓRNEJ – Monika Piotrkowska, Katarzyna Nojkampf
• NOWE LEKI W ONKOLOGII – PRZYGOTOWANIE PACJENTA DO SAMOPIELĘGNACJI W WARUNKACH DOMOWYCH – Barbara Pstrągowska
• WPŁYW PALENIA TYTONIU PODCZAS LECZENIA RADIOTERAPIĄ A ODCZYN POPROMIENNY W OBRĘBIE JAMY USTNEJ – mgr Beata Szeszko
• LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE, ZAGROŻENIE DLA PACJENTA I PERSONELU – mgr Katarzyna Nojkampf
Dyskusja
15.20-15.30 Prezentacja Firmy Krotex Pharm Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k: Nowotwory plagą naszych czasów. Czy można wspomagać leczenie podczas radio- chemioterapii – Katarzyna Kosacka Product Manager
15.50-16.50 SESJA SZKOLENIOWA POLSKIEJ GRUPY RAKA PŁUCA
• OPIEKA NAD CHORYM NA RAKA PŁUCA W TRAKCIE RADIOTERAPII, CHEMIOTERAPII I W TRAKCIE NOWOCZESNEGO LECZENIA SYSTEMOWEGO – dr M. Knetki-Wróblewska
• SKÓRNE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE CELOWANYCH TERAPII ONKOLOGICZNYCH – dr J. Czuwara
• SUPLEMENTACJA W ONKOLOGII – dr Anita Bania
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• ZNACZENIE ŻYWIENIA W RAKU PŁUCA
• APLIKACJE MOBILNE W CODZIENNEJ PRACY – mgr Radosław Pancewicz
16.50-18.00 SESJA TO PSPO W GDAŃSKU
Prowadzący: dr n. med. Janina Książek, dr n. med. Renata Piotrkowska
• SYSTEM PREFEROWANYCH WARTOŚCI PIELĘGNIAREK ONKOLOGICZNYCH – dr Renata Piotrkowska, dr Janina Książek, mgr Piotr Jarzynkowski
• ZASOBY KADROWE A JAKOŚĆ OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ – mgr Grażyna Waleńska
• ROLA PIELĘGNIARKI JAKO KOORDYNATORA OPIEKI ONKOLOGICZNEJ NA PRZYKŁADZIE PACJENTÓW PO EMBOLIZACJI WĄTROBY – mgr Katarzyna Wójtowicz
• WPŁYW ZMĘCZENIA ZWIĄZANEGO Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ NA JAKOŚĆ ŻYCIA CHORYCH OPEROWANYCH Z POWODU NDRP – dr
Agnieszka Kruk
• DZIAŁANIA MARKETINGOWE W PROMOCJI POMORSKIEGO PILOTAŻOWEGO PROGRAMU BADAŃ PRZESIEWOWYCH RAKA PŁUCA – CZY
MOŻNA POWTÓRZYĆ SUKCES? – dr n. med. Janina Książek, dr med. Małgorzata Jelitto- Górska, dr med. Robert Dziedzic, mgr Iwona Biadacz, prof.
Witold Rzyman
Dyskusja
18.00-18.10 Prezentacja Firmy 3M Poland Sp.z o.o.: Zewnątrz i wewnątrzkanałowe zakażenia krwi – wybrane elementy profilaktyki w świetle najnowszych
wytycznych i standardów postępowania – Joanna Rudek
25.05.2018 r. Piątek
9.00-10.40 SESJA TO PSPO W POZNANIU
• UDZIAŁ ZESPOŁÓW PIELĘGNIARSKICH WIELKOPOLSKIEGO CENTRUM ONKOLOGII W NOWOCZESNEJ TERAPII ONKOLOGICZNEJ
Prowadzący: mgr Ewa Szukała, mgr Maciej Krajewski
• ROLA I ZNACZENIE OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ W LECZENIU CHIRURGICZNYM CHORÓB PIERSI – Maciej Krajewski
• INNOWACYJNE METODY LECZENIA U CHORYCH Z NOWOTWORAMI GŁOWY I SZYI, JAKO WYZWANIE DLA PIELĘGNIAREK ODDZIAŁÓW LARYNGOLOGICZNYCH – Anita Szymańska
• BRACHYTERAPIA GRUCZOŁU KROKOWEGO – OD PROFILAKTYKI DO LECZENIA – Magdalena Bertrand-Łasinska, Katarzyna Nowak
• RAK SKÓRY, CZERNIAK, ZNAMIONA – ROLA PIELĘGNIARKI W PROFILAKTYCE – Małgorzata Przywarta
• NOWOCZESNE METODY TERAPII W ENDOSKOPOWEJ GINEKOLOGII OPERACYJNEJ – OPIEKA PIELĘGNIARSKA – Magdalena Michlicka, Martyna Kapciak, Kinga Cieśla
• ZMIANY W PODEJŚCIU DO PIELĘGNACJI SKÓRY W TRAKCIE RADIOTERAPII – Katarzyna Sołtysiak
• BADANIA KLINICZNE W ONKOLOGII – ROLA PIELĘGNIARKI - Marta Niespodziewańska
Dyskusja
10.40-10.50 – Prezentacja Firmy Skamex Sp. z o. o: Skrócenie czasu poszczególnych procedur w opiece nad pacjentem przy jednoczesnym zwiększeniu
poziomu bezpieczeństwa i polepszeniu jakości - czy to możliwe? – Marta Bujakowska
11.10-12.20 SESJA TO PSPO W WARSZAWIE
Prowadzący: mgr piel. Alina Flejszer, mgr piel. Urszula Czyżykowska
• IMMUNOTERAPIA – NOWE MOŻLIWOŚCI LECZENIA CHORYCH NA CZERNIAKA. ROLA PIELĘGNIARKI W OPIECE NAD PACJENTEM – mgr piel.
Urszula Czyżykowska, dr Monika Dudzisz-Śledź
• WYBRANE ELEMENTY OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ PO ENDOSKOPOWYM USUNIĘCIU GRUCZOLAKA PRZYSADKI – mgr piel. Iwona Walas
• METODY PIELĘGNACYJNE ODCZYNÓW POPROMIENNYCH W OBRĘBIE JAMY USTNEJ I SZYI – lic. piel. Magdalena Sawicka
• STOSOWANIE METOD NIEKONWENCJONALNYCH PRZEZ PACJENTÓW PODCZAS LECZENIA CHOROBY NOWOTWOROWEJ – mgr piel. Alina
Flejszer
• UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W DOSTĘPNYCH NOWOCZESNYCH TERAPIACH (BADANIA KLINICZNE) – DOŚWIADCZENIA WŁASNE – mgr. piel. Elżbieta
Sierkowska, piel. Elżbieta Orządała
Dyskusja
12.20-12.30 Prezentacja Firmy Aurea Pharma Specjalistyczne preparaty wspomagające leczenie onkologiczne - dr n. farm. Grzegorz Demski
12.30-12.40 Prezentacja Firmy Aesculap Chifa Procedura obsługi portu dożylnego z zastosowaniem gotowych zestawów - Bartłomiej Majer
12.40-13.45 SESJA TO PSPO W BIAŁYMSTOKU
• PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE – WIELE TWARZY JEDEN CEL
Prowadzący: mgr Marta Puchalska, mgr Ewa Sawicka
• NOWOCZESNE METODY LECZENIA RAKA PIERSI – dr n. med. Leszek Kozłowski
• MIEJSCE TERMOLEZJI W MEDYCYNIE BÓLU – dr n.med. Adam Leoniuk
• MIEJSCE BRACHYTERAPII WE WSPÓŁCZESNEJ ONKOLOGII – mgr Ewa Sawicka
• ZDANIEM PSYCHOLOGA – mgr Małgorzata Rymarska
• LECZENIE UZUPEŁNIAJĄCE – rzecznik prasowy Białostockiego Centrum Onkologii Monika Mróz
Dyskusja
13.45-14.15 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
KOMITET NAUKOWY
dr n. med. mgr piel. Małgorzata Pasek – przewodnicząca
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej Curie Oddział
w Krakowie
dr n. med. Anna Koper
Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa Onkologicznego
dr n. med. Alicja Dyla
Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej – Curie Oddział
w Gliwicach
dr n. med. mgr piel. Janina Książek
Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Wydział Nauk o Zdrowiu
mgr Katarzyna Nojkampf
SP ZOZ Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Warmińsko-Mazurskim Centrum Onkologii w Olsztynie
mgr piel. Marzena Pyk

Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
mgr Joanna Kiwic – Szmuc
Prezes PSPO Terenowego Oddziału w Gliwicach
mgr Ewa Szukała
Prezes PSPO Terenowego Oddziału w Poznaniu
KOMITET ORGANIZACYJNY
mgr Barbara Jobda
mgr Małgorzata Wróblewska
mgr Jolanta Tworowska
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chładzanie skóry głowy podczas chemioterapii
jako metoda zapobiegania wypadaniu włosów
– kontrowersje
Barbara Jobda
Polskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Onkologicznych

„Wiem, że utrata włosów to pryszcz w porównaniu z walką o życie, ale mimo wszystko wolałabym
moje włosy zachować, chociażby dlatego że nie chcę, by ktokolwiek wiedział że choruję”.
(cytat z forum internetowego)

U

trata włosów w trakcie leczenia dotyczy średnio
65% pacjentów leczonych z powodu nowotworu. Może być silnym przeżyciem emocjonalnym
zwłaszcza dla kobiet. Jako jeden z najbardziej rzucających się w oczy skutków ubocznych leczenia, negatywnie
wpływa na akceptację swojego wyglądu oraz obniża poczucie własnej wartości. Powoduje poczucie bycia innym
w oczach ludzi oraz widoczność choroby dla świata zewnętrznego.
Więcej – utrata włosów wiąże się z fizycznymi problemami spowodowanymi koniecznością noszenia peruki
czy nakrycia głowy, takimi jak pocenie się skóry głowy
czy świąd. Wywołuje to dyskomfort objawiający się irytacją, ciągłym napięciem i niepokojem. W końcu, łysienie
może skłonić niektórych pacjentów, w szczególności kobiety, do całkowitej odmowy poddania się leczeniu.
W ankietach na ten temat prowadzonych wśród pacjentów* wskazują oni, że z perspektywy czasu wypadanie włosów było dla wielu najgorszym skutkiem ubocznym chemioterapii.
• Wynik ankiety przeprowadzanej u pacjentów przez „2hm
& Associates GmbH”, 02/2012.

JAK LECZENIE
PRZECIWNOWOTWOROWE
WPŁYWA NA WŁOSY
Podstawowym mechanizmem działania leków cytotoksycznych jest zahamowanie podziałów komórkowych
przez uszkodzenie nici DNA, upośledzenie syntezy kwasów
nukleinowych potrzebnych do budowy nici DNA lub zahamowanie prawidłowego podziału komórkowego.
Leki te działają destrukcyjnie nie tylko na komórki nowotworowe, ale na wszystkie szybko dzielące się komórki w ustroju. Do takich szybko mnożących się komórek należą komórki macierzy włosa mieszczące się
w podskórnym mieszku włosowym. Około 85% wszystkich komórek macierzy włosa znajduje się w ciągłej fazie podziału, co normalnie prowadzi do wzrostu włosów.
Wzrost łodygi (około 1/3 mm na dobę) – proces ten jest
zaprogramowany w DNA komórek macierzy i dokonuje się
przez podział tych komórek. Leki cytotoksyczne niszczą
DNA komórek macierzy, co skutkuje wadliwymi podziałami
tych komórek lub ich zanikiem.
Wadliwe podziały powodują zmiany w budulcu włosów
– kreatynie dlatego ich łodygi stają się łamliwe, pękają
i wypadają.
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Blokada podziałów komórek macierzy powoduje brak
odnowy łodygi prowadzący do uśpienia komórek pod skórą (wyłysienie).
Różne leki działają na różne fazy cyklu podziału komórkowego, przykładowo:
• Inhibitory mitozy – taxany powodują rozpad kluczowych
produktów fazy podziału, tzw. mikrotubul, bez których nie
powstaną dwie komórki potomne, a jeśli nie ma podziału,
to nie ma wzrostu włosów.
• Antymetabolity – wyłączają enzymy niezbędne do odtworzenia 50% ubytku DNA, który ma miejsce przy każdym
podziale komórkowym.
• Antybiotyki przeciwnowotworowe niszczą DNA komórek
macierzy włosa, co blokuje jakikolwiek podział.
Leki przeciwnowotworowe rzadko stosowane są pojedynczo, skuteczne leczenie wymaga bowiem zwykle terapii skojarzonej, czyli opartej na zastosowaniu kilku różnych
preparatów łącznie, co nasila efekty niepożądane.
Powodem utraty włosów jest także jeden z objawów samego nowotworu, a także leczenia przeciwnowotworowego, jakim jest niedokrwistość. Powoduje ona deficyt tlenu,
na skutek którego brakuje w mitochondriach energii koniecznej do podziału komórek macierzy.

KIEDY SIĘ ROZPOCZYNA
I JAK PRZEBIEGA PROCES
WYPADANIA WŁOSÓW
Włosy zaczynają wypadać zwykle pod koniec 2 tygodnia
od podjęcia leczenia, przy czym ich utrata może następować stopniowo i być rozciągnięta w czasie lub może
do niej dojść bardzo gwałtownie – włosy wypadają wtedy
niemal garściami w bardzo krótkim czasie. W niektórych
przypadkach pacjent kładzie się spać z włosami, a budzi bez nich.
Proces wypadania włosów nie jest czasowo jednoznaczny z długością okresu poddawania pacjenta leczeniu – utrata owłosienia może następować jeszcze w ciągu najbliższego miesiąca od zakończenia terapii.
Zazwyczaj łysienie spowodowane chorobami nowotworowymi i chemioterapią nie ogranicza się tylko do samej głowy, ale obejmuje również inne obszary ciała. Chorzy tracą więc również brwi, rzęsy, włosy w okolicy pach
czy owłosienie łonowe. Utrata włosów może mieć różnoraki
przebieg w zależności od intensywności i rodzaju zastosowanego leczenia, ale także od indywidualnych predyspozycji osoby poddanej terapii – czasem dochodzi do całko-

witego wyłysienia, w innych przypadkach zaś jedynie do
przerzedzenia się włosów.
Całkowite wyłysienie powodują: taksany (głowa łącznie
z brwiami, rzęsami i pozostałymi owłosionymi częściami
ciała), antybiotyki antracyklinowe (prawie zawsze całkowite wyłysienie skóry głowy i czasem także brwi i rzęsy), cyklofosfamid (podany dożylnie powoduje relatywnie często
częściowe lub całkowite wyłysienie, podany doustnie zwykle powoduje jedynie przerzedzenie owłosienia), etopozyd
(zwłaszcza podany dożylnie u części chorych może spowodować całkowite wyłysienie). Połączenie pochodnych platyny z gemcytabiną i pozostałe leki znacznie rzadziej powodują całkowitą utratę włosów.
Wyłysienie jest zjawiskiem przejściowym, a włosy zaczynają samoistnie odrastać po około 5 tygodniach. Należy jednak pamiętać, że jest to proces powolny i długotrwały, włosy rosną bowiem zaledwie około sześciu milimetrów
miesięcznie. Warto przy tym zaznaczyć, że odrastające
włosy mogą się nawet znacząco różnić od tych sprzed terapii – może mieć inną strukturę, grubość i odmienny kolor. Włosy dotychczas proste mogą nagle stać się kręcone,
ich odcień może zmienić się na znacznie jaśniejszy, a nieraz
niemal siwy, gdyż melanocyty – komórki odpowiedzialne za
tworzenie barwnika również wymagają czasu, by prawidłowo odnowić się po chorobie.

CZY WYPADANIU WŁOSÓW
MOŻNA ZAPOBIEC?
Na przestrzeni ostatnich lat podejmowano wiele prób z różnymi preparatami doustnymi czy aplikowanymi na skórę
głowy, a także zabiegami miejscowymi stosowanymi podczas podaży leków cytostatycznych, np. z nakładaniem
opasek uciskowych na głowę, ze stosowaniem pulsujących
pól elektrostatycznych czy wreszcie ze schładzaniem skóry
głowy. Niestety żadna z tych metod nie jest w stanie skutecznie uchronić przed wypadaniem włosów osoby poddawanej leczeniu przeciwnowotworowemu. Dlatego tak duże
znaczenie ma przygotowanie pacjenta i uświadomienie go
co do potencjalnych objawów ubocznych podczas trwania
terapii. Chodzi o to, aby pojawienie się wypadania włosów
nie było dla niego bolesnym i niepotrzebnym zaskoczeniem. Dobrze jest zapoznać chorego z tymi metodami pielęgnacji włosów, które mogą zmniejszyć ilość utraconych
włosów lub wpłynąć pozytywnie na ich stan. Główną zasadą jest unikanie wszelkich agresywnych zabiegów fryzjerskich takich jak: prostowanie, farbowanie, trwała ondulacja,
suszenie suszarką, używanie lokówek i lakierów, a także
zbyt częstego mycia, ponieważ wpływają one negatywnie
na strukturę włosa. Zalecane jest ostrożne szczotkowanie
oraz używanie kosmetyków do włosów delikatnych.
Równie ostrożnie należy postępować podczas pielęgnacji odrastających włosów po leczeniu, ponieważ są one
osłabione i przez to podatne na uszkodzenia i wypadanie.
Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zmniejszenie szoku spowodowanego wypadaniem włosów przez znaczne
skrócenie fryzury albo ogolenie głowy na początku terapii.
Krótsze włosy trudniej wypadają i wymagają też rzadszego
mycia, szczotkowania i zabiegów stylizujących, które dodatkowo niepotrzebnie by je naprężały i osłabiały. Oprócz
tego krótko przystrzyżone włosy będą optycznie wydawać
się gęstsze, niż jeśli byłyby długie. Ogolenie głowy może posiadać dodatkowo również pewien psychologiczny aspekt
– chory nie będzie codziennie stawał przed smutnym faktem, że będzie znajdował garści wypadających włosów na

poduszce po przebudzeniu lub po każdorazowym szczotkowaniu. Takie rozwiązanie zminimalizuje więc związany
z tym stres i przykre odczucia. Dobrym pomysłem, o którym warto pomyśleć z wyprzedzeniem, jest peruka lub inne
twarzowe nakrycie głowy. Ich używanie może w pozytywny
sposób wpłynąć na samopoczucie, komfort, a także własny
wizerunek w tej sytuacji.
Warto też wskazać pacjentowi adresy stron i forów internetowych, gdzie może znaleźć wiele cennych dla siebie informacji zamieszczanych tam przez osoby, które również zmagały się z tym problemem. W szczególnie trudnych
przypadkach należy zapewnić choremu opiekę psychologiczną, która pomoże w zaakceptowaniu pojawiających się
zmian w wyglądzie i samopoczuciu.

SCHŁADZANIE SKÓRY GŁOWY JAKO
METODA ZAPOBIEGANIA UTRACIE
WŁOSÓW
Schładzanie głowy za pomocą różnych metod stosowano
w niektórych krajach Europy i Kanadzie od ponad 30 lat.
Początkowo eksperymentowano z workami z lodem, później stosowano czepki żelowe. Metody te były często nieprzyjemne dla pacjentów, a dodatkowo nie uzyskiwano pożądanych rezultatów. Były one poza tym mało praktyczne
i związane z dużym nakładem pracy.
Od około 10 lat pierwsze zautomatyzowane systemy
umożliwiają równomierne chłodzenie skóry głowy. Te
stosowane obecnie, dzięki kontroli za pomocą czujników, dopasowują chłodzenie do indywidualnych potrzeb
pacjenta. Urządzenie to za pomocą specjalnego chłodziwa obniża temperaturę skóry głowy. Uzyskuje się to dzięki zakładanemu na głowę pacjentki specjalnie skonstruowanego czepka, w którym krąży płyn o temperaturze
-5°C. Powoduje to miejscowe obkurczenie naczyń krwionośnych w powierzchniowej warstwie skóry głowy, redukując przepływ krwi w tym obszarze. Dzięki temu utrudniony jest dostęp chemioterapeutyku do wrażliwych na
jego działanie cebulek włosów, a tym samym znacznie
zmniejsza się jego destrukcyjny wpływ na komórki macierzy włosa. Można w ten sposób zredukować wypadanie włosów od 50 do 80%. Znaczenie ma rodzaj zastosowanego leczenia, właściwy dobór czepka, a także rodzaj
i kondycja włosów.
Czas schładzania jest różny i zależy od rodzaju leków,
które pacjent otrzymuje.
Generalnie chłodzenie głowy rozpoczyna się około 30
minut przed podażą leku, trwa przez cały czas podawania
chemioterapeutyków i kontynuuje się go od 1 do 2 godzin
po zakończeniu podawania leków.
W naszym kraju pracuje obecnie 10 urządzeń do chłodzenia skóry głowy. Środki na ich zakup w większości przypadków były pozyskiwane przez szpitale w ramach dotacji, zbiórek czy budżetów obywatelskich. System składa się
z urządzenia chłodzącego, foteli oraz koców grzewczych
i kosztuje ok. 200 tys. zł.

PRZECIWWSKAZANIA
DO SCHŁADZANIA GŁOWY
PODCZAS CHEMIOTERAPII
Metody tej nie można stosować u wszystkich pacjentów.
Każdy przypadek powinien być traktowany indywidualnie
i konsultowany z lekarzem onkologiem.
Istnieje szereg przeciwwskazań do zastosowania tej metody, nie stosuje się jej u dzieci, a także w przypadku:
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• nowotworów układu krwiotwórczego,
• nowotworów skóry głowy i czaszki oraz tych, które dają
przerzuty do skóry głowy i czaszki,
• choroby zimnych aglutynin,
• alergii na zimno,
• skłonności

do przeziębień i chorób zatok,
• zmian

skórnych na skórze głowy,
• podczas

chemioterapii w celu ablacji szpiku kostnego,
• napromieniania głowy.
Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadzono kilka badań
dotyczących różnych aspektów stosowania systemu chłodzenia skóry głowy podczas chemioterapii.
Poniżej przedstawiam opis i wyniki kilku z nich.
1. Wyniki chłodzenia skóry głowy podczas chemioterapii
zawierającej antracyklinę zależą od temperatury skóry
głowy
Original article
Results of scalp cooling during anthracycline containing chemotherapy depend on scalp skin temperature
M.M.C. Komen a, *, C.H. Smorenburg b, J.W.R. Nortier c, T. van
der Ploeg d,
C.J.G. van den Hurk e, J.J.M. van der Hoeven f
© 2016 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Praca porównawcza badająca zależność między temperaturą skóry głowy a stopniem wyłysienia. Zbadano 62
pacjentów z rakiem piersi poddawanych 6 cyklom chemioterapii zawierającej antracyklinę, u których podczas schładzania mierzono temperaturę na skórze głowy za pomocą
dwóch termoelementów umieszczonych po obu stronach
skroniowych głowy.
Skuteczność chłodzenia głowy oceniana była przez pacjenta jako konieczność używania peruki lub innego nakrycia głowy.
Wyniki: Maksymalne schłodzenie osiągnięto po 45 minutach i kontynuowano przez 90 minut po chemioterapii. Temperatura skóry głowy po 45 minutach chłodzenia wahała się
od 10°C do 31°C, dając średnią temperatura skóry głowy
wynosząca 19°C.
Trzynastu z 62 pacjentów (21%) nie wymagało peruki lub
innego nakrycia głowy. Wydawało się, że mają oni znacznie
niższą średnią temperatura skórę głowy (18°C) w porównaniu z pacjentami z łysieniem (20°C).
Wniosek: Skuteczność chłodzenia skóry głowy podczas
chemioterapii jest wysoce zmienna
u pacjentów poddanych podobnym schematom chemioterapii i zależy od temperatury. Najlepsze wyniki uzyskano,
gdy temperatura skóry głowy spadła poniżej 18°C.
2. Chłodzenie skóry głowy nie ma wpływu na przeżywalność u kobiet z rakiem piersi
No effect of scalp cooling on survival among women with breast cancer
J. Lemieux • L. Provencher • L. Perron •
J. Brisson • C. Amireault • C. Blanchette •
E. Maunsell
Received: 10 October 2014 / Accepted: 2 December 2014 / Published online: 16 December 2014_ Springer Science+Business
Media New York 2014

Celem tego retrospektywnego badania z udziałem 1370
kobiet było porównanie całkowitego przeżycia w zależności
od tego, czy podczas neoadiuwantowej lub uzupełniającej
chemioterapii dla nieprzerzutowego raka piersi było zastosowane chłodzenie skóry głowy, czy nie.
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W sumie porównano czas przeżycia 553 kobiet (zdiagnozowanych w latach 1998–2002), u których zastosowano chłodzenie skóry głowy, i 817 kobiet (zdiagnozowanych
w latach 1998–2003), u których chłodzenia skóry głowy nie
zastosowano.
Wniosek: Pośród kobiet otrzymujących chemioterapię
neoadiuwantową lub wspomagającą nieprzerzutowy rak
piersi chłodzenie głowy stosowane w celu zapobiegania
łysieniu wywołane chemioterapią nie miało negatywnego
wpływu na długość czasu przeżycia.
3. Chłodzenie skóry głowy u pacjentów z rakiem piersi dla
zapobieżenia łysieniu po chemioterapii może być uważane za bezpieczne
Viewpoints and debate
Scalp cooling to prevent alopecia after chemotherapy can be considered safe in patients with breast cancer
C.J.G. van den Hurk a,*, L.V. van de Poll-Franse a,b, W.P.M. Breed
a, J.W.W. Coebergh a,
J.W.R. Nortier c
a Research Department, Eindhoven Cancer Registry/Comprehensive Cancer Centre South, PO Box 231, 5600 Eindhoven, The Netherlands
b Corps e Centre of Research on Psychology in Somatic Diseases,
Department of Medical Psychology, Tilburg University, PO Box
90153, 5000 LE Tilburg,
The Netherlands
c Department of Clinical Oncology, Leiden University Medical Centre, PO Box 9600, 2300 RC Leiden, The Netherlands
_ 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved. _ 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

Badanie miało na celu odpowiedź na pytanie, czy chłodzenie skóry głowy może mieć wpływ na przetrwanie komórek nowotworowych i rozprzestrzenienie się przerzutów
do skóry głowy, a tym samym zmniejszyć przeżywalność.
Opierając się na danych z badań obserwacyjnych i autopsyjnych oraz z rejestru nowotworów w Monachium, dotyczących częstości przerzutów do skóry głowy w raku piersi,
wykazano, że częstość występowania przerzutów w skórze
głowy u pacjentów z rakiem piersi jest bardzo mała i nie różni się u tych, którzy zastosowali chłodzenie skóry głowy (0,04
e 1%) od tych, którzy nie stosowani chłodzenia (0,03 e 3%).
Ponadto uznano za mało prawdopodobne, aby występowanie przerzutów w skórze głowy mogło w ogóle wzrosnąć
po schłodzeniu skóry głowy, podczas gdy bardzo mały odsetek pacjentów z rakiem piersi otrzymujących chemioterapię jest zagrożony rozwojem przerzutów w tym miejscu.
Większość holenderskich onkologów medycznych obecnie uważa to ryzyko za tak niskie, że zalecają oni chłodzenie skóry głowy w adiuwancie w 80% z ponad 70 holenderskich szpitali.
4. Zależność między chłodzeniem skóry głowy a utratą włosów po chemioterapii raka piersi
Association Between Use of a Scalp Cooling Device and Alopecia After Chemotherapy for Breast Cancer
Hope S. Rugo, MD,
Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center, University
of California, San FranciscoPaula Klein, MD,
Icahn School of Medicine at Mount Sinai, New York, New
YorkSusan Anitra Melin, MD,
Wake Forest Baptist Health Medical Center, Wake Forest
School of Medicine, Winston-Salem, North CarolinaSara A.
Hurvitz, MD,

Jonsson Comprehensive Cancer Center, University of California, Los AngelesMichelle E. Melisko, MD,
Helen Diller Family Comprehensive Cancer Center, University
of California, San FranciscoAnne Moore, MD,
Weill Cornell Medical College, New York, New YorkGlen Park,
PharmD,
Target Health Inc, New York, New YorkJules Mitchel, PhD,
Target Health Inc, New York, New YorkErika Bågeman, PhD,
Dignitana AB, Lund, Sweden
Published in final edited form as: JAMA. 2017 February 14;
317(6): 606–614. doi:10.1001/jama.2016.21038.

To prospektywne badanie kohortowe miało na celu zbadanie związku między chłodzeniem skóry głowy a utratą
włosów u kobiet otrzymujących adiuwantową chemioterapię raka piersi, z wyłączeniem chemioterapii skojarzonej
z antracyklinami.
W badaniu wzięło udział 122 pacjentów chorych na
wczesnego raka piersi poddawanych chemioterapii (bez
antracyklin).
106 w grupie z chłodzeniem skóry głowy i 16 w grupie
kontrolnej.
U 101 chorych zastosowanie systemu chłodzenia
skóry głowy wiązało się z mniejszą utratą włosów po
4 tygodniach od zakończenia wszystkich planowanych
cykli chemioterapii (u 67 wypadanie włosów wynosiło
50% lub mniej).
Wszyscy pacjenci z grupy kontrolnej doświadczyli ciężkiego wypadania włosów (powyżej 50% utraty włosów).
Trzech pacjentów zaprzestało chłodzenia skóry głowy z powodu przeziębienia. Jedenastu pacjentów nie
ukończyło wszystkich cykli chemioterapii z powodu wypadnięcia włosów lub działań niepożądanych chemioterapii związanych z chłodzeniem skóry głowy, w tym ból
głowy, świąd, ból skóry i dyskomfort głowy. U żadnego
z pacjentów nie stwierdzono przerzutów do skóry głowy z medianą po ostatnim podaniu chemioterapii wynoszącym 29,5 miesiąca. Monitorowanie pacjentów będzie
kontynuowane przez 5 lat.
5. Skuteczność schładzania skóry głowy w zapobieganiu
łysieniu wywołanym chemioterapią u pacjentów z rakiem
piersi otrzymujących docetaksel i cyklofosfamid w leczeniu adiuwantowym
Efficacy of Scalp Cooling in Preventing Chemotherapy-Induced Alopecia in Breast Cancer
Patients Receiving Adjuvant Docetaxel and Cyclophosphamide Chemotherapy
Tessa Cigler, Devora Isseroff, Barbara Fiederlein, Sarah Schneider, Ellen Chuang,Linda Vahdat, Anne MooreClinical Breast
Cancer, Vol. 15, No. 5, 332-4 ª 2015 Elsevier Inc. All rights reserved.

Schemat chemioterapii TC (docetaksel [Taxotere]
i cyklofosfamid) jest zazwyczaj związany z kompletnym
wyłysieniem.
W tym prospektywnym badaniu oceniono 20 kobiet
otrzymujących uzupełniającą chemioterapię TC z powodu raka piersi, które zdecydowały się poddać schładzaniu
skóry głowy. Oceny skuteczności chłodzenia dokonywano przed każdym podaniem chemioterapii i podczas wizyt
kontrolnych w okresie od 3 tygodni do 3 miesięcy po zakończeniu chemioterapii.
Wyniki: Z 20 ocenianych pacjentek 10% zgłosiło potrzebę noszenia peruki / nakrycia głowy podczas wizyty kontrolnej. Wskaźnik łysienia Dean's był doskonały dla 65% pa-

cjentów, dobry dla 25% pacjentów, a umiarkowany lub zły
dla 10% pacjentów.
Większość pacjentów zgłaszała przerzedzenie włosów
po każdym cyklu chemioterapii. Żaden pacjent nie przerwał
terapii z powodu nietolerancji na zimno.
Wniosek: Wydaje się, że chłodzenie skóry głowy może być skuteczne w zapobieganiu wypadaniu włosów
u pacjentów leczonych za pomocą tego schematu chemioterapii.
Z przedstawionych powyżej wyników badań wynika,
że schładzanie głowy podczas podawania leków przeciwnowotworowych może zmniejszać niekorzystny efekt,
jakim jest utrata włosów, wymaga jednak dalszych badań
choćby w kierunku optymalnej temperatury i czasu chłodzenia, a także ewentualnych powikłań, zwłaszcza niebezpieczeństwa przetrwania komórek nowotworowych
w skórze głowy.
Ponadto ważne jest, aby każdy pacjent decydujący
się na zastosowanie tej metody otrzymał pełną informację, jak należy się przygotować, jak zabieg będzie się
odbywał, jakie mogą wystąpić powikłania, a także jaki
efekt może uzyskać.
Na koniec pragnę zacytować wypowiedź jednej z pacjentek, która zdecydowała się na poddanie zabiegowi schładzania głowy podczas chemioterapii.
„To ja opiszę swoje wrażenia po zastosowaniu czepka
chłodzącego Paxman. Założono mi go pół godziny przed
wlewem, siedział na głowie podczas chemii i jeszcze półtorej godz. po - to zależy jaką się ma chemię, może być nawet
do 3 godzin po. Zakłada się na mokre włosy najpierw gruby
silikonowy czepek w którym krąży chłodziwo i on jest podpięty przewodami do urządzenia chłodzącego, na to idzie
jeszcze taki chełm z pianki który wygląda jak czapka czołgisty z 4 pancernych Powiem tak, ponieważ to chłodziwo ma
-5 stopni, w głowę jest bardzo zimno, dodatkowo cały ten
silikon musi jak najściślej przylegać do głowy więc jest też
spory ucisk na nią, i cała ta konstrukcja sporo waży. Wszystkie te czynniki spowodowały u mnie gigantyczny ból głowy
i bardzo mi się w niej kręciło, do tego stopnia że nie mogłam nią nawet ruszać. Tak więc nie wytrzymałem do końca tej półtorej godziny i zdjęłam czepek. Pod koniec sesji
było mi dodatkowo bardzo zimno i miałam dreszcze chociaż w pokoju było gorąco. Drugi raz już sobie tego na głowę nie założę że względu na ten koszmarny ból i zawroty
głowy, dodatkowe 2 godziny siedzenia na oddziale też robią swoje. Dodatkowo od dziewczyny która też się że mną
chłodziła (8 raz i dała radę więc jak zwykle wszystko zależy
od indywidualnej reakcji każdej pacjentki) dowiedziałam się,
że sam czepek to pół sukcesu, bo żeby wyciągnąć maksimum korzyści z niego trzeba jeszcze o te włosięta odpowiednio dbać, np myć je max 2 razy w tygodniu, używać do
tego bardzo delikatnych szamponów, nie suszyć suszarką,
lokówki, prostownice itp odpadają, czesać tylko suche włosy, najlepiej spać w jakimś czepku lub chustce żeby włosów
nie wycierać o poduszkę itd itp. Jak dla mnie byłoby to ciężko zastosować bo myję włosy codziennie i suszę i kręcę...
Jak dla mnie minusów o wiele więcej niż plus w postaci zachowanych włosów. Ale jak jest możliwość to polecam raz
przetestować, może będziecie miały inne odczucia. Wiem
że niektóre panie walczą o czepek zębami i pazurami chociaż efekt na ich głowach ja uznałabym za niezadowalający”.
http://amazonki.net/dyskusje/read.php?271,265373,page=2
http://www.chemioterapia-a-wlosy.pl/
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pecyfika opieki pielęgniarskiej nad chorymi
leczonymi z powodu nowotworów głowy i szyi
Anita Szymańska
Katedra i Klinika Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Nowotwory głowy i szyi to nazwa zbiorcza dla wszystkich nowotworów zlokalizowanych
w obszarze głowy oraz szyi (z wyjątkiem mózgu). Ten typ raka na ogół występuje
w obrębie komórek nabłonka wielowarstwowego płaskiego wyściełającego wilgotne
powierzchnie błon śluzowych wewnątrz jamy ustnej, nosa i gardła. Co roku w całej
Europie nowotwór głowy i szyi zostaje zdiagnozowany u 350 000 osób, a z jego powodu
umiera 62 000 chorych.
CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA
W Polsce rak głowy i szyi zajmuje szóste miejsce pod
względem częstości występowania, a liczba chorych
jest dwukrotnie większa niż pacjentek z rakiem szyjki macicy. W 2014 r. nowotwory głowy i szyi stanowiły
9% wszystkich nowotworów rozpoznanych u mężczyzn
oraz 5% u kobiet – w sumie zdiagnozowano prawie
12 000 zachorowań oraz odnotowano blisko 6000 zgonów – to około 2 razy więcej niż np. śmiertelnych ofiar
wypadków drogowych. Ponadto, jak podają statystyki,
na przestrzeni ostatnich 20 lat w Polsce odnotowano
20-procentowy wzrost liczby zachorowań.

ETIOLOGIA
W etiologii nowotworów głowy i szyi zdecydowane
znaczenie mają następujące czynniki: dym tytoniowy,
nadużywanie alkoholu, niehigieniczny styl życia, brak
właściwej higieny jamy ustnej, nieregularne kontrole stomatologiczne. Co więcej, w Polsce, podobnie jak w innych krajach Europy, obserwuje się nowe zjawisko określane jako „fenomen epidemiologiczny”, tj. wzrost liczby
nowych zachorowań na nowotwory głowy i szyi u ludzi
poniżej 40 r.ż., którzy nigdy nie palili ani nie nadużywali alkoholu. Badania naukowe wskazują, że czynnikiem
potencjalnego ryzyka w tej grupie jest infekcja wirusem
brodawczaka ludzkiego (HPV) typ 16 i 18.

LECZENIE NOWOTWORÓW GŁOWY I SZYI
W WCO W POZNANIU
Nowotwory leczone w Katedrze i Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej w Wielkopolskim
Centrum Onkologii w Poznaniu to: guzy krtani, jamy ustnej, gardła środkowego i dolnego, jamy nosowo-gardłowej, masywu szczękowo-sitowego, nosa i zatok przyno-
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sowych, podstawy czaszki, ślinianek, układu chłonnego
szyi, skóry głowy i ucha. W zależności od lokalizacji nowotworu, stopnia zaawansowania klinicznego i zróżnicowania histologicznego proponuje się pacjentom leczenie skojarzone następujących rodzajów:
• chirurgiczne

– jako działanie interdyscyplinarne,
• radioterapia, brachyterapia,
• chemio-radioterapia,
• chemioterapia.
Leczenie zaawansowanych nowotworów głowy i szyi
powoduje oprócz zagrożenia życia pacjenta szereg dysfunkcji takich jak: utrata mowy, ograniczenie procesu
komunikatywnego, deficyty w obszarze podstawowych
zmysłów, zniekształcenia twarzy, a co za tym idzie, poczucie wykluczenia z życia społecznego i znacznego
utrudnienia wykonywania codziennych czynności.

LECZENIE CHIRURGICZNE
Chirurgia głowy i szyi, ze względu na określone warunki
anatomiczne, jest wyzwaniem dla chirurga. W tym regionie mamy pięć narządów zmysłów: wzrok, słuch, równowaga, smak, węch. Okolicę charakteryzuje doskonałe unaczynienie i unerwienie. Nowotwory w tej lokalizacji
najszybciej przekraczają granice poszczególnych specjalności, dlatego lekarze pracujący w tej dziedzinie muszą działać interdyscyplinarnie i niejednokrotnie przy
jednym stole operacyjnym spotykają się specjaliści
z różnych dziedzin: laryngologii, chirurgii szczękowo-twarzowej, okulistyki, neurochirurgii, chirurgii plastycznej bądź chirurgii naczyniowej.

MAŁO INWAZYJNE METODY LECZENIA
Wczesne wykrycie nowotworu pozwala tego uniknąć
i zaproponować choremu mało inwazyjne metody

Nie pozwólmy im

!
NOWOŚĆ

Informacja o wyrobie medycznym
Caphosol®
1 pudełko zawiera 30 dawek
1 dawka = 2 pojemniki jednorazowe, każdy po 15 ml, wymieszane razem
Opis:
Płyn do płukania jamy ustnej. Roztwór wodny. Caphosol jest preparatem
składającym się z dwóch odrębnie pakowanych roztworów wodnych:
fosforanu (Caphosol A) i wapnia (Caphosol B), które po wymieszaniu
w równych objętościach tworzą przesycony roztwór jonów wapnia
i fosforanów.
Składniki:
dwuzasadowy fosforan sodu - 0,032, jednozasadowy fosforan sodu - 0,009,
chlorek wapnia - 0,052, chlorek sodu - 0,569, woda destylowana q.s.
(% wagowy)

Caphosol® Dispersible
1 opakowanie zawiera 30 musujących tabletek
Postać farmaceutyczna:
Płyn do płukania jamy ustnej. Roztwór wodny uzyskany po rozpuszczeniu
tabletki musującej. Caphosol Dispersible to przesycony roztwór jonów
wapniowych i fosforanowych.
Składniki:
dwuzasadowy fosforan sodu 0,032, jednozasadowy fosforan sodu 0,009,
chlorek wapnia 0,052 (stężenie procentowe). Substancje pomocnicze:
maltodekstryna, wodorowęglan sodu, węglan sodu, kwas cytrynowy,
sorbitol.

Działanie:
Caphosol jest roztworem elektrolitowym o działaniu nawilżającym
i oczyszczającym błonę śluzową jamy ustnej, język oraz przełyk.

Działanie:
Caphosol Dispersible to musująca tabletka, która po rozpuszczeniu
w wodzie tworzy roztwór elektrolitowy przeznaczony do nawodnienia,
nawilżenia i oczyszczenia jamy ustnej, w tym błony śluzowej ust, języka
i części ustnej gardła.

Zastosowanie:
Caphosol stosuje się w suchości jamy ustnej i przełyku (niedostateczne
wydzielanie śliny, suchość w jamie ustnej), niezależnie od przyczyny oraz
niezależnie od tego, czy stan jest przejściowy, czy przewlekły. Caphosol
jest również stosowany jako dodatek do podstawowej higieny jamy ustnej
w zapobieganiu i wspomaganiu terapii zapalenia błony śluzowej, które może
być wywołane radioterapią lub wysokimi dawkami chemioterapii. Ulga
w suchości śluzówki jamy ustnej w tych stanach chorobowych wiąże się
z łagodzeniem bólu.

Wskazania:
Caphosol Dispersible zaleca się w suchości jamy ustnej i ustnej części
gardła (niedostateczne wydzielanie śliny, kserostomia), niezależnie od
przyczyny oraz niezależnie od tego, czy stan jest przejściowy, czy przewlekły.
Caphosol Dispersible zaleca się także jako środek pomocniczy stosowany
w standardowej higienie jamy ustnej w ramach zapobiegania i leczenia
zapalenia błony śluzowej jamy ustnej spowodowanych radioterapią lub
wysokimi dawkami chemioterapii. Zmniejszenie suchości śluzówki jamy
ustnej towarzyszącej tym zmianom związane jest ze złagodzeniem bólu.

Sposób użycia:
(1) Wymieszać zawartość Caphosol A i pojemnika jednorazowego
Caphosol B w czystej szklance.
(2) Płukać dokładnie jamę ustną przez 1 min. używając 1/2 części roztworu
a następnie wypluć roztwór.
(3) Powtórzyć proces, używając pozostałej 1/2 części roztworu i wypluć.

Sposób użycia:
(1) Rozpuścić 1 musującą tabletkę w szklance zawierającej 50 ml wody
i poczekać do całkowitego rozpuszczenia się tabletki. Można stosować
wodę z kranu pod warunkiem, że ma niski poziom twardości, lub też
(najlepiej) wodę butelkowaną. Do stosowania w szpitalu może być
zalecana woda oczyszczona.
(2) Płukać jamę ustną dokładnie przez 1 minutę połową (½) roztworu,
a następnie wypluć.
(3) Powtórzyć płukanie pozostałą połową (½) roztworu i wypluć. Płukać
natychmiast po przygotowaniu.

Wykorzystać roztwór natychmiast po wymieszaniu zawartości pojemników
jednorazowych.
Stosowanie:
4 do 10 razy na dobę. Stosować przez cały czas trwania leczenia lub zgodnie
z zaleceniem lekarza.
Interakcje z innymi kuracjami:
Nie są znane interakcje z produktami leczniczymi.
Specjalne środki ostrożności:
Caphosol powinien być podawany co najmniej 15 min po jedzeniu/piciu
w celu zapewnienia pełnej skuteczności. Nie wolno używać, jeśli doszło
do uszkodzenia plomby pojemnika jednorazowego lub w przypadku
obecności na pojemniku jednorazowym śladów przeciekania lub
uszkodzenia. Caphosol zawiera sód (71 mg na dawkę 30 ml).
Pacjenci z zalecaną dietą niskosodową powinni skontaktować się ze swoim
lekarzem przed zastosowaniem Caphosolu. Caphosol przechowywać
w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie wstrzykiwać. Nie zamrażać.
Nie przewiduje się żadnych zdarzeń niepożądanych, jeśli dojdzie
do przypadkowego połknięcia Caphosolu.

Dawkowanie:
Stosowanie podczas przyjmowania wysokich dawek chemioterapii
i radioterapii: 4 dawki dziennie od czasu rozpoczęcia do zakończenia
leczenia nowotworu. Dawkę można zwiększyć do 10 dziennie, jeśli objawy
i ból powodowany przez zapalenie jamy ustnej utrzymują się. Stosować
przez cały czas trwania leczenia lub zgodnie z zaleceniami lekarza.
Ulga w suchości jamy ustnej: Zalecana dawka początkowa to 4 tabletki
dziennie. Dawkę można zwiększyć do 10 dziennie, jeśli objawy utrzymują się
lub jeśli takie są zalecenia lekarza.
Interakcje z innymi lekami:
Nie są znane interakcje z żadnymi produktami leczniczymi ani produktami
innego typu.
Szczególne środki ostrożności:
Należy unikać spożywania napojów i pokarmów przez co najmniej 15 minut
po użyciu produktu. Opakowanie należy przechowywać szczelnie zamknięte.
Nie stosować produktu, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Produkt zawiera
sód (1 g na 50 ml). Pacjenci na diecie niskosodowej przed zastosowaniem
produktu powinni skonsultować się z lekarzem. Chronić przed dziećmi.
Nie zamrażać. Przypadkowe połknięcie produktu Caphosol Dispersible nie
powinno przynieść żadnych niepożądanych skutków dla zdrowia.

Incydenty medyczne należy zgłaszać do:

Dział obsługi klienta EUSA Pharma:

E: safety@eusapharma.com
F: +44 (0) 3305001167

E: customerservice-pl@eusapharma.com
T: +44 (0) 3305001144
F: +44 (0) 3305001154
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leczenia. Przykładem może być leczenie nowotworów krtani. Kiedy pacjent zgłosi się do specjalisty we
wczesnym stadium zaawansowania nowotworu, proponuje się chirurgię endoskopową z użyciem lasera
CO2. Jest to zabieg mało inwazyjny, nie wymagający długiej hospitalizacji (3-4 dni), a co najważniejsze,
nie powodujący stałych dysfunkcji: oddechowej, fonacyjnej, pokarmowej i psychospołecznej. U chorego może wystąpić jedynie czasowe lub trwałe pogorszenie jakości głosu. Niestety w zdecydowanej
większości przypadków pacjenci zgłaszają się zbyt
późno i wówczas proponowanym leczeniem jest
usunięcie krtani. Laryngektomia całkowita jest bardzo okaleczającym zabiegiem, powodującym trwałe
dysfunkcje. W zaawansowanych przypadkach raka
krtani naciekających tkanki miękkie ubytki uzupełnia
się płatami skórno-mięśniowymi z klatki piersiowej.
Rozwój chirurgii rekonstrukcyjnej pozwolił na radykalizację leczenia chirurgicznego z równoczesnym
odtworzeniem ubytku poresekcyjnego. Zabiegi rekonstrukcyjne wykonuje się w nowotworach języka i dna jamy ustnej, krtani, po operacjach masywu szczękowo-sitowego z usunięciem gałki ocznej
i oczodołu. Do rekonstrukcji wykorzystuje się płaty tkanek miękkich z szypułą naczyniową: przednio boczny uda (ALT), płat z przedramienia oraz płat
kostny (płat strzałkowy kostno-powięziowo-skórny).
Pacjenci planowani do tego typu zabiegów wymagają niestandardowego przygotowania. Polega ono
na mapowaniu miejsca biorczego celem oznaczenia perforatorów. W tym celu lekarz wykonuje USG
i na skórze dokonuje oznaczenia miejsca przebiegu naczyń krwionośnych. Zadaniem pielęgniarki będzie przygotowanie miejsca do mapowania i zadbanie o utrzymanie wykonanych oznaczeń. Ważne jest
również dopilnowanie, aby naczynia żylne w wyznaczonym miejscu nie zostały nakłute kaniulą lub igłą.
Operacje z wykorzystaniem płata uszypułowanego należą do zabiegów wielogodzinnych, pomimo że
jednoczasowo na sali pracują dwa zespoły operacyjne. Jeden z nich usuwa masę guza i przygotowuje
miejsce biorcze, drugi pobiera tkanki do przeszczepu. Praca na dwa zespoły operacyjne znacznie skraca czas trwania zabiegu. Jednakże ryzyko powstania
odleżyn jest duże. Aby uniknąć powikłań, do zadań
zespołu pielęgniarskiego należy: zaopatrzenie stołu
operacyjnego w pozycjonery, wałki, podkładki silikonowe, zastosowanie materaca grzewczego i dobrze
wchłaniającego podkładu, obłożenie ciała serwetami,
kompresami oraz utrzymywanie optymalnej temperatury otoczenia i toczonych płynów.

OPIEKA NAD PACJENTEM
Pielęgnowanie pacjenta po rozległych resekcjach z powodu nowotworów głowy i szyi wymaga doświadczenia w stawianiu diagnozy pielęgniarskiej. Personel pielęgniarski powinien wykazać się szczególną czujnością
i umiejętnością wyłaniania problemów pielęgnacyjnych.
Proces pielęgnowania pacjenta powinien odbywać się
z wykorzystaniem interdyscyplinarnych działań i sprawnej komunikacji pomiędzy wszystkimi członkami zespołu terapeutycznego. Po rozległych operacjach pacjent
przekazywany jest na Oddział Intensywnej Opieki Medycznej. Następnie w pierwszej dobie pooperacyjnej zostaje przewieziony na salę pooperacyjną Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej, gdzie przez
najbliższe 24 godziny jest monitorowany, obserwowane
są podstawowe parametry życiowe, tj. ciśnienie tętnicze
krwi, czynność serca, saturacja.

POWIKŁANIA PO ZABIEGU
Większość pojawiających się problemów pielęgnacyjnych w okresie pooperacyjnym można zaliczyć do typowych po zabiegach, a mianowicie: możliwość wystąpienia powikłań oddechowych (spowodowanych
zabiegiem operacyjnym), niebezpieczeństwo wystąpienia krwawienia (związane ze specyfiką i zakresem zabiegu), obniżony nastrój (wynikający z rozpoznania choroby nowotworowej) oraz niepokój (związany z mającą
nastąpić zmianą wyglądu), ból (spowodowany rozległością pola operacyjnego), zakażenia miejsca wkłucia
kontaktu centralnego (spowodowane niewłaściwą pielęgnacją), zakażenie szpitalne (spowodowane nieodpowiednimi nawykami higienicznymi pacjenta i złą pielęgnacją rany pooperacyjnej) itp.

DYSFUNKCJE PO ZABIEGU
Do nietypowych problemów pielęgnacyjnych występujących u pacjentów operowanych z powodu nowotworów głowy i szyi zalicza się wszystkie pozostałe, spowodowane dysfunkcjami po zabiegu. We wczesnym
okresie pooperacyjnym na pierwszy plan wysuwa się
problem utrudnionego oddychania jako wynik dysfunkcji oddechowej u pacjentów po całkowitym usunięciu
krtani oraz z tracheotomią po zabiegach rekonstrukcyjnych. W pierwszej dobie pooperacyjnej rurka porteksowa wymieniana jest na metalową, co znacznie ułatwia
oddychanie i kontrolę nad gromadzącą się wydzieliną.
Pasaż oddechowy sprawdza się najprościej, przykładając nadgarstek w okolicę rurki (przy prawidłowym pasażu odczuwany jest podmuch wydychanego powietrza).
Należy pamiętać, że u pacjenta z astmą oskrzelową podmuch będzie zdecydowanie słabszy, a podaż leków
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wziewnych będzie możliwa tylko w postaci aerozolu.
W zależności od potrzeb i parametrów wysycenia tlenem
stosuje się tlenoterapię z tendencją do jej całkowitego
odłączenia, gdyż nadmierna i długotrwała tlenoterapia
znacznie wysusza błony śluzowe dróg oddechowych,
a ponadto może prowadzić do porażenia ośrodka oddechowego w mózgu. W przypadku nadmiaru wydzieliny należy ją usuwać za pomocą ssaka, zaś gdy w rurce jest zaschnięta wydzielina, należy stosować inhalacje
lub nebulizacje, najlepiej z 0,9% NaCl lub Aqua. Planując opiekę nad pacjentem z tracheostomą, nie ma możliwości określenia ram czasowych oraz liczby nebulizacji
czy odsysania. Czynności te trzeba zaplanować dla każdego pacjenta indywidualnie, w zależności od potrzeb.
Często pacjenci skarżą się na uczucie duszności po
zabiegu. Nie zawsze jest to spowodowane zaleganiem
wydzieliny, ale często zbyt mocnym uciskiem opatrunku wokół szyi. Dobrą metodą sprawdzenia, czy opatrunek nie jest zbyt ciasny, jest próba wsunięcia pod bandaż dwóch palców. Innym ważnym powodem uczucia
duszności i ucisku może być zwiększanie się obwodu
szyi, co jest pierwszym sygnałem pojawienia się krwiaka w ranie pooperacyjnej. W związku z tym bardzo ważna jest kontrola opatrunku (a szczególnie jego ucisku),
przyrządów i butli Redona (ilości i treści wydzieliny z rany). Trudności w oddychaniu mogą też być spowodowane dolegliwościami bólowymi w okolicy rany pooperacyjnej. Istotna już na tym etapie jest edukacja chorego
w zakresie toalety rurki tracheostomijnej. Bardzo często
chorzy boją się czynności związanych z wyjmowaniem
i zakładaniem rurki. Dokładne wyjaśnienie budowy rurki, sposobu jej zamocowania i przedstawienie sposobu wyjmowania i zakładania wewnętrznej części oraz
przeprowadzenie pierwszych prób samodzielnego wykonania tych czynności w obecności pielęgniarki daje
pacjentowi poczucie bezpieczeństwa i samodzielności.
W późniejszym etapie również rodzina pacjenta powinna
być wyedukowana tym zakresie.

ŻYWIENIE
W większości przypadków po zabiegach w rejonie głowy i szyi zmienia się sposób odżywiania pacjentów
w związku z czasową dysfunkcją pokarmową. Na przykład po operacji całkowitego usunięcia krtani i zabiegach rekonstrukcyjnych na okres około 14 dni po zabiegu zakłada się przez nos zgłębnik do żołądka, przez
który podaje się dietę przemysłową w specjalnie dostosowanym schemacie. Mieszankę przemysłową podaje
się od drugiej doby po zabiegu, w ilości 500 ml, we wlewie 100 ml na godzinę przy użyciu pompy żywieniowej,
uzupełniając płynami infuzyjnymi w ilości około 2000 ml.
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Następnego dnia podaje się 1000 ml mieszanki przemysłowej przez zgłębnik do żołądka, we wlewie 100 ml na
godzinę, dopełniając podażą płynów infuzyjnych w ilości 1500 ml. Przy dobrej tolerancji diety przemysłowej,
w kolejnej dobie rozpoczyna się podaż diety przemysłowej w pięciu porcjach, podawanej z bolusa. Należy pamiętać, żeby podawana dieta nie była zbyt zimna i zbyt
szybko podana, w przeciwnym razie możemy narazić
pacjenta na powikłania ze strony układu pokarmowego, takie jak nudności, wymioty czy biegunka. Za każdym razem po zakończonym karmieniu przez zgłębnik
należy przepłukać dren wodą lub herbatą w ilości od 50
do 100 ml. Właściwe odżywianie ma wpływ na prawidłowe gojenie się rany pooperacyjnej. Jest to szczególnie ważne u chorych ze schorzeniami onkologicznymi,
u których często występuje niedożywienie i wyniszczenie. U wszystkich pacjentów powinno się wykonać
ocenę stanu odżywienia i panel laboratoryjnych badań,
jeszcze przed zaplanowanym zbiegiem, w celu wyrównania ewentualnych niedoborów. Konieczna jest również kontrola masy ciała co drugi dzień, a po tygodniu
powtórka badań laboratoryjnych. U chorych po całkowitym usunięciu krtani w 14 dobie po zabiegu wykonuje
się tzw. próbę picia. Jeśli jej wynik jest pozytywny, tzn.
jeśli treść pokarmowa nie wydostaje się z przełyku do
tracheostomii, dren pokarmowy zostaje usunięty, a pacjent otrzymuje doustnie dietę płynną, następnie papkowatą i w dalszej kolejności lekkostrawną. Należy zwracać uwagę, żeby posiłki nie były zbyt gorące, pikantne
i twarde, ponieważ może to doprowadzić do powstania przetoki gardłowej. W czasie kiedy pacjent jest odżywiany przez zgłębnik, nie może przyjmować żadnych
pokarmów i płynów doustnie. Konieczne jest także, aby
pacjent został poinformowany o konieczności odpluwania śliny. Należy też odsysać wydzielinę z nosa. Trzeba
również pamiętać, że usunięcie krtani powoduje zniesienie mechanizmu tłoczni brzusznej, która jest niezbędna
w mechanizmie parcia. Z tego względu niezwykle istotne są zalecenia żywieniowe udzielane chorym przez pielęgniarkę podczas całej hospitalizacji i w dniu wypisu,
mające na celu dbałość o regularne wypróżnienia.

ROLA PIELĘGNIARKI
Pielęgniarka ma najbliższy kontakt z pacjentem,
w związku z tym odgrywa ważną rolę w procesie komunikacji i wymiany informacji. Kontakt z chorym i udzielanie wsparcia rozpoczyna się od momentu przekroczenia
przez niego progu poradni, oddziału i często nie kończy
się w momencie opuszczenia przez pacjenta szpitala.
To pielęgniarka zapoznaje chorego z topografią oddziału, informuje o jego prawach, regulaminie, przeprowa-

dza wywiad i niejednokrotnie pośredniczy w komunikacji pomiędzy pacjentem i zespołem terapeutycznym. Nie
jest to proste, ponieważ podczas leczenia onkologicznego u pacjentów z nowotworami w regionie głowy i szyi
często występują zaburzenia fonacyjne oraz zaburzenia
psychologiczno-społeczne wynikające z samego faktu
rozpoznania choroby nowotworowej.

ROZMOWA ŁAGODZI STRES
Rolą pielęgniarki jest ułatwić pacjentom komunikację
z otoczeniem, aby proces leczenia przebiegał jak najsprawniej. Każdy człowiek niemal 70% swojego czasu
poświęca na komunikowanie się. Pozbawienie możliwości naturalnego porozumiewania się powoduje u pacjenta blokadę i wyobcowanie.
W przypadku gdy planowany jest zabieg operacyjny,
np. całkowitego usunięcia krtani, swoje działania pielęgniarskie należy zacząć od rozmowy z pacjentem jeszcze przed planowanym zabiegiem. Nie można ograniczyć się tylko do poinformowania chorego o utracie
przez niego głosu. Należy mu przedstawić możliwości i perspektywy sposobu porozumiewania się z nami
po operacji. Aby zmniejszyć stres pacjenta i jego negatywne skutki, pielęgniarka powinna zaproponować
pacjentowi inne sposoby porozumiewania się, np. aplikację Second Voice. Bez względu na to, jaki sposób
komunikacji wybierze chory, trzeba go przygotować
na to, że zdarzą się momenty niezrozumienia, które
mogą frustrować pacjenta. Prosić, żeby w takich momentach powtórzył gest lub jeszcze raz napisał zdanie czy pokazał rysunek. Zdenerwowanie tylko opóźni
lub uniemożliwi zrozumienie i efekt, jaki pacjent próbował osiągnąć. Personel pielęgniarski w istotny sposób
uczestniczy w terapii, potrafi zmotywować pacjenta
do walki z chorobą, wyciszyć nadmierne emocje oraz
zwiększyć poczucie bezpieczeństwa. To wszystko wymaga pewnych kompetencji psychologicznych, takich
jak empatia, aktywne słuchanie, prowadzenie rozmowy terapeutycznej, odczytywanie sygnałów niewerbalnych i inne.
Obecnie ponad 60% pacjentów już w momencie diagnozy znajduje się w zaawansowanym stadium choroby. 50% osób z tej grupy umiera w ciągu 5 lat. Jeżeli natomiast zdiagnozujemy chorobę na wczesnym
etapie zaawansowania, stopień przeżywalności wynosi
nawet 80-90%, zatem wczesna diagnoza to efektywniejsze leczenie.

PROGRAM PROFILAKTYKI
W związku z tym podniesienie świadomości społecznej oraz poprawa wiedzy pracowników ochrony zdro-

wia w tym zakresie są konieczne. 12 grudnia 2012 r.
w Poznaniu odbyła się inauguracja Pierwszego Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi, którego założycielem i prekursorem jest
prof. zw. dr hab. n. med. Wojciech Golusiński. Obecnie program profilaktyki jest projektem ministerialnym
i obejmuje wszystkie województwa w Polsce. Przewodnim mottem programu jest hasło: Jeden przez
trzy. Definicja wypracowana przez wiodących ekspertów z dziedziny nowotworów głowy i szyi w Europie
mówi, że lekarz pierwszego kontaktu powinien skierować pacjenta do specjalisty w dziedzinie głowy i szyi,
jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek ze wskazanych
objawów przez trzy tygodnie.
Objawy, które powinny nas zaniepokoić i być diagnozowane przez lekarza, to:
• pieczenie języka i/lub niegojące się owrzodzenie,
• białe lub czerwone plamy w jamie ustnej,
• ból gardła,
• przewlekła chrypka,
• ból i/lub trudności w przełykaniu,
• guz na szyi,
• jednostronna niedrożność nosa i/lub krwista wydzielina.
Do programu badań profilaktycznych kwalifikowane
są osoby w wieku 40-65 lat znajdujące się z grupie najwyższego ryzyka, tj.:
• wieloletni palacze tytoniu,
• nadużywający alkohol,
• osoby z podwyższonym ryzykiem zakażenia na infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego i u których przez
ponad trzy tygodnie występuje jeden z sześciu wymienionych wyżej objawów. Bardzo ważnym elementem
podnoszącym świadomość w zakresie problemu, jakim są nowotwory głowy i szyi, jest już piąte uczestnictwo ośrodków z całej Polski w Europejskim Tygodniu
Profilaktyki Nowotworów Głowy i Szyi. Tegorocznym
hasłem kampanii było wspieranie jakości życia u chorych z nowotworami głowy i szyi.

PODSUMOWANIE
W artykule zostały przedstawione najbardziej istotne
z wielu problemów, z którymi w trakcie hospitalizacji musi zmierzyć się pacjent. Okaleczenie fizyczne,
utrata pełnionych funkcji zawodowych, rodzinnych
i społecznych powodują zepchnięcie chorego na
margines życia społecznego. Pielęgniarka jest zatem ogniwem zespołu terapeutycznego, który skupia
swoje działania na rozwiązaniu wszystkich problemów pielęgnacyjnych pojawiających się na trudnej
drodze do wyzdrowienia.

W praktyce

15

U

dział pielęgniarki w dostępnych nowoczesnych
terapiach (badania kliniczne) – doświadczenia własne
Elżbieta Sierkowska, Elżbieta Orządała
Klinika Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej
Centrum Onkologii – Instytut, Warszawa

Badania kliniczne to fundament współczesnej medycyny. W Polsce prowadzone są od początku lat 90.
Są nie tylko sposobem na zebranie danych potrzebnych do rejestracji leku, ale także bardzo
skomplikowanym procesem naukowo-badawczym. W Polsce badania kliniczne są dla chorych szansą
na dostęp do innowacyjnej terapii. Uczestniczy w nich cały sztab wykwalifikowanego personelu.
Pielęgniarki biorące udział w badaniach powinny wykazywać się dobrą organizacją pracy, dokładnością,
komunikatywnością oraz chęcią zdobywania wciąż nowej wiedzy. Pielęgniarki pracujące przy badaniach
klinicznych nie mogą wykonywać niczego, na co nie pozwala im prawo zawodowe. Muszą zapewnić
pacjentowi poczucie bezpieczeństwa, uznając za nadrzędną wartość jego dobro i jego prawa, oraz sprawić,
aby czuł, że jest najważniejszy i że to wszystko jest właśnie dla niego.

BADANIA KLINICZNE
Badania kliniczne to badania nad nowymi lub już istniejącymi lekami oraz metodami leczenia, prowadzone z udziałem
chorych lub zdrowych uczestników. Jest to testowanie bezpieczeństwa i skuteczności leków, prowadzenie analiz umożliwiających dobór właściwej dawki leku dla pacjenta przed
wprowadzeniem go na rynek farmaceutyczny i do praktyki klinicznej. Dzięki prowadzeniu badań tysiące pacjentów mają dostęp do innowacyjnych terapii. Prowadzenie badań klinicznych
jest pracochłonne, wymaga dużo czasu i wysokich nakładów
finansowych. Okres od rozpoczęcia badań nad lekiem do momentu wprowadzenia go do leczenia chorych waha się od 6
do 12 lat (od I fazy). Ze względu na duży nacisk związany z leczeniem chorób nowotworowych walczy się o skrócenie czasu
trwania badań przedklinicznych i klinicznych.
Badania kliniczne podzielone są na fazy:
• Badania I fazy – prowadzone są na chorych (nie zdrowych
ochotnikach) w celu ustalenia wczesnej toksyczności, maksymalnej dawki tolerowanej i analizy wskaźników farmakokinetycznych substancji;
• Badania II fazy – służą do dokładnego ustalenia aktywności przeciwnowotworowej badanego leku, jego toksyczności
oraz modyfikowania dawki;
• Badania III fazy – pacjenci przydzielani są losowo (randomizowani) do jednego z ramion terapeutycznych, gdzie oceniana jest skuteczność nowego leku, odsetek odpowiedzi,
długość trwania odpowiedzi, wpływu na czas przeżycia do
progresji choroby oraz ocenę jakości życia;
• Badania IV fazy – mają charakter marketingowy, służą określeniu zastosowania i dawkowania leków oraz ocenie późnej
toksyczności.
Prowadzenie badań klinicznych ściśle regulują odpowiednie
akty prawne, a za ich prawidłowy przebieg odpowiadają odpowiednie organy. Bardzo dużą wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa pacjenta i zabezpieczenia jego praw. Dobro pacjenta, jego prawa i bezpieczeństwo są nadrzędnym celem wobec
interesu nauki. Dlatego w Polsce wszystkie badania kliniczne
muszą być prowadzone według zasad Dobrej Praktyki Klinicznej (Good Clinical Practice – GCP) określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 maja 2012 r.
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20 maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Badań
Klinicznych w celu upamiętnienia dnia, w którym James Lind
(pełniący funkcję chirurga na statku) w 1747 r. przeprowadził
pierwszy udokumentowany eksperyment naukowy na członkach załogi. Podając im przez 6 dni między innymi owoce cytrusowe, stwierdził znaczną poprawę ich stanu zdrowia niż
u marynarzy, którzy tych owoców nie dostawali. Udowodnił
dużą zależność między szkorbutem i spożywaniem owoców
cytrusowych (szkorbut jest wywoływany przez niedobór witaminy C).

CZŁONKOWIE ZESPOŁU BADAWCZEGO

Badania kliniczne w Polsce prowadzone są od początku lat 90.
Uczestniczy w nich cały sztab wykwalifikowanego personelu.
Z reguły są to kilku- lub kilkunastoosobowe zespoły badawcze,
w skład których wchodzą współbadacze oraz personel pomocniczy. Muszą oni posiadać odpowiednie wysokie kwalifikacje.
Wszyscy członkowie zespołu badawczego powinni znać protokół badania, który musi być ściśle przestrzegany, broszurę badacza oraz swoje obowiązki wskazane przez badacza.

ROLA PIELĘGNIARKI W BADANIACH
KLINICZNYCH
Udział pielęgniarek w badaniach klinicznych odgrywa bardzo ważną rolę. Pielęgniarki posiadają wiedzę i doświadczenie
w pracy z pacjentem z chorobą nowotworową, co w znacznym
stopniu ułatwia nadzorowanie i rozwiązywanie problemów. Pielęgniarki biorące w nich udział powinny wykazywać się dobrą
organizacją pracy, dokładnością, komunikatywnością, chęcią
podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Nie powinny obawiać
się podejmowania decyzji, jednak nie mogą wykonywać niczego, na co nie pozwala im prawo zawodowe. Muszą posiadać
aktualne prawo wykonywania zawodu oraz szkolenia z GCP.
Podział obowiązków jest zależny przede wszystkim od
miejsca pracy i dziedziny medycyny, w jakiej badanie jest
prowadzone.
Główne obowiązki pielęgniarki biorącej udział w badaniach
klinicznych to:
• 
zachowanie poufności dokumentacji badania klinicznego,
która pozwoliłaby na identyfikację uczestnika badania klinicznego,

• pobieranie krwi do badań,
• realizowanie zabiegów pielęgniarskich zgodnie ze wskazaniem lekarskim,
• pobieranie leków z apteki, przechowywanie i utylizacja zgodna z protokołem,
• podawanie leków zarówno doustnych, jak i dożylnych (tak,
aby wykorzystanie było zgodne z protokołem) – w większości są to leki niezarejestrowane (ryzyko wystąpienia powikłań
lub nieznanych działań niepożądanych),
• obserwowanie pacjenta pod kątem wystąpienia możliwych
objawów ubocznych,
• 
monitorowanie parametrów życiowych zarówno w trakcie
podawania leczenia, jak i po jego zakończeniu,
• prowadzenie logów lekowych,
• dbanie o ograniczony dostęp do pomieszczeń z produktem
badanym,
• 
sprawdzanie aktualności certyfikatów sprzętu używanego
w badaniu,
• 
monitorowanie temperatur w urządzeniach i pomieszczeniach z przechowywanymi lekami,
• ścisła współpraca z głównym badaczem i współbadaczami.
Niestety, nie ma ustawowo ustalonych zasad uczestnictwa pielęgniarki w badaniach klinicznych. Według obowiązującej ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki
i położnej (Dz.U. Nr 174, poz. 1039) w art. 14 zapisane jest, iż
pielęgniarka i położna mają prawo do uzyskania pełnej informacji o celowości, planowanym przebiegu i dających się przewidzieć skutkach eksperymentu medycznego, w którym mają
uczestniczyć. W przypadku uzasadnionych wątpliwości pielęgniarka i położna może odmówić udziału w eksperymencie,
podając przełożonemu przyczynę odmowy na piśmie. Ma również prawo uzyskania pełnej informacji o celowości, planowanym przebiegu i dających się przewidzieć skutkach eksperymentu medycznego, w którym ma uczestniczyć.
U pacjentów uczestniczących w badaniach klinicznych pobieranie dodatkowych próbek krwi na ustne zlecenie lekarza
jest niezgodne z ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej
oraz rozporządzeniem w sprawie szczególnych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej.
Badania kliniczne są fundamentem współczesnej medycyny, warunkiem dostępu pacjentów do nowoczesnych terapii,
a także wpływają znacząco na poszerzenie zawodowej wiedzy
pracowników medycznych. W dobie wielu chorób cywilizacyjnych oraz zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego pacjenci na
całym świecie oczekują nowych, skutecznych, a zarazem bezpiecznych terapii. Dostęp do nowoczesnych leków nie byłby
jednak możliwy, gdyby nie badania kliniczne, które są niezbędnym elementem procesu dopuszczenia leku do obrotu.
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iejsce brachyterapii we współczesnej onkologii.
Rola pielęgniarki w zespole terapeutycznym
– doświadczenia własne

Ewa Sawicka
Pracowni Brachyterapii Zakładu Radioterapii, Białostockie Centrum Onkologii
Agata Roszko-Rybińska
Oddział Radioterapii I, Białostockie Centrum Onkologii

Radioterapia to jedna z podstawowych metod terapii raka. Metoda leczenia
za pomocą promieniowania jonizującego. Stosowana w onkologii do leczenia chorób
nowotworowych oraz łagodzenia bólu związanego z rozsianym procesem
nowotworowym, np. w przerzutach nowotworowych do kości.
RODZAJE RADIOTERAPII
Brachyterapia – leczenie przy użyciu źródła promieniowania znajdującego się w bezpośrednim kontakcie z guzem.
Teleradioterapia – leczenie z zastosowaniem źródła umieszczonego w pewnej odległości od tkanek.
Medycyna nuklearna – leczenie przy użyciu izotopów promieniotwórczych.

BRACHYTERAPIA
Brachyterapia (brachy – z gr. z bliska) jest zabiegową metodą radioterapii stosowaną w leczeniu chorób nowotworowych. Polega na
umieszczaniu źródeł promieniotwórczych w obszar guza nowotworowego, w jego bezpośrednie sąsiedztwo lub w lożę po chirurgicznym usunięciu.
Wykorzystuje się w niej energię fotonów lub cząstek pochodzącą
z rozpadu izotopów promieniotwórczych, które umieszczane są w guzie lub w jego bezpośrednim otoczeniu.
W brachyterapii źródło promieniotwórcze jest najczęściej umieszczane w tzw. aplikatorze, czyli plastikowej rurce, która wprowadzana
jest bezpośrednio w okolicę guza.
Skutkiem umieszczenia izotopu w obrębie guza jest możliwość
precyzyjnej koncentracji wysokiej dawki promieniowania w bezpośrednim sąsiedztwie izotopu – zwiększenie dawki, która trafia w zmianę nowotworową, przy jednoczesnym zmniejszeniu narażenia na radiację zdrowych narządów.

MIEJSCE I ROLA BRACHYTERAPII W TERAPII
NOWOTWOROWEJ
Brachyterapia, obok chirurgii, chemioterapii i hormonoterapii, jest jedną z metod leczenia zaliczanych do najskuteczniejszych technik terapii nowotworowej.
Samodzielna brachyterapia stosowana jest w wielu przypadkach
raka gruczołu krokowego, raka piersi, raka skóry, raka płuca, raka
przełyku oraz w nowotworach głowy i szyi.
W niektórych sytuacjach, aby zwiększyć szanse chorego na wyleczenie, łączona jest z napromienianiem z zewnątrz.
Brachyterapia łączona z chirurgią lub teleradioterapią stosowana
jest w leczeniu prawie każdego typu nowotworu.

ZASTOSOWANIE BRACHYTERAPII
Najczęściej bachytreapia stosowana jest jako:
• s amodzielne leczenie radykalne,
• l eczenie skojarzone z teleterapią (napromienianie z pól zewnętrznych) w przypadkach nowotworów z niekorzystnymi czynnikami rokowniczymi,
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• j ako terapia uzupełniająca po zabiegach chirurgicznych,
• j ako leczenie ratunkowe,
• j ako leczenie paliatywne.

PODZIAŁ BRACHYTERAPII
Ze względu na sposób umieszczenia izotopu brachyterapię dzielimy
na:
• ś ródtkankową,
• ś ródjamową,
•p
 owierzchniową/kontaktową.
Śródtkankowa – zastosowanie w leczeniu nowotworów jamy ustnej, gardła, wargi, skóry, prącia, cewki moczowej, pęcherza moczowego, gruczołu krokowego, sutka, mózgu, mięsaków, trzustki, sromu.
Śródjamowa – zastosowanie w leczeniu nowotworów szyjki macicy, trzonu macicy, pochwy, oskrzela, tchawicy, przełyku, dróg żółciowych.
Do tej metody zalicza się również:
•p
 odawanie izotopu jodu I125 doustnie w niektórych postaciach raka tarczycy,
• i zotopu złota Au98 dopęcherzowo w raku pęcherza moczowego.

PODZIAŁ BRACHYTERAPII ŚRÓDJAMOWEJ
•w
 ewnątrzprzewodowa (intraluminal) – nowotwory przełyku, oskrzela, dróg żółciowych,
•w
 ewnątrzjamowa (intracavitary) – umieszczenie źródła promieniowania w bezpośrednim sąsiedztwie guza przy użyciu naturalnych
otworów w ciele (jama ustna, drogi rodne),
•w
 ewnątrznaczyniowa (endovascular) – źródła promieniotwórcze
umieszczane są w naczyniach krwionośnych,
•p
 owierzchniowa/kontaktowa (surface) – źródło promieniowania
umieszczone na skórze w celu wyleczenia zmian powierzchniowych.

WYKORZYSTANIE BRACHYTERAPII HDR
W BIAŁOSTOCKIM CENTRUM ONKOLOGII
•w
 leczeniu nowotworów narządu rodnego kobiety,
•w
 leczeniu uzupełniającym raka piersi po oszczędzającym zabiegu
chirurgicznym, jako leczenie skojarzone z teleterapią (boost) oraz jako leczenie samodzielne (APBI) u wybranych chorych,
•w
 leczeniu nowotworów prostaty (brachyterapia, obok radykalnej
prostatektomii i teleterapii, jest jedną z podstawowych metod leczenia raka prostaty),
•w
 leczeniu nowotworów płuca (leczenie to może mieć charakter samodzielny lub może być leczeniem skojarzonym, w przypadku raka

płuca, częściej niż w leczeniu radykalnym, brachyterapia znajduje
zastosowanie w leczeniu paliatywnym),
•w
 leczeniu nowotworów penisa,
•w
 leczeniu nowotworów rejonu głowy i szyi,
•w
 leczeniu nowotworów skóry,
•w
 leczeniu nowotworów odbytnicy.

PODZIAŁ BRACHYTERAPII ZE WZGLĘDU
NA AKTYWNOŚĆ ŹRÓDŁA (MOC DAWKI)
•L
 DR (Low Dose Rate)
•P
 DR (Pulsed Dose Rate)
•H
 DR (High Dose Rate)
•M
 DR (Medium Dose Rate)

BRACHYTERAPIA LDR (LOW DOSE RATE)
•n
 iska dawka,
•a
 ktywność 1-2 mCi/cm,
•m
 oc dawki 0,4-2 Gy/h,
• z abieg jest długotrwały (najczęściej trwa około doby), lecz użyte są
źródła o znacznie niższej aktywności promieniotwórczej,
•m
 etoda ta stosowana jest głównie w nowotworach układu rozrodczego,
•d
 aje doskonałe efekty terapeutyczne, ale powoduje znaczny dyskomfort – wymaga od pacjenta pozostania w niemal całkowitym
bezruchu przez wiele godzin.

ULTRA LDR
• i mplanty stałe,
•m
 ałe ziarna izotopowe umieszczane są w gruczole krokowym w celu usunięcia zmiany nowotworowej,
•m
 oc dawki 0,01-0,3 Gy/h.

BRACHYTERAPIA PDR (PULSED DOSE RATE)
•d
 awka pulsująca,
•a
 ktywność 1 Ci/cm,
•m
 oc dawki 0,5-1 Gy/h,
•a
 plikator jest umieszczony w ciele pacjenta przez długi czas, lecz
źródło promieniotwórcze jest na zmianę wpuszczane do niego i wyciągane z powrotem (cała procedura jest z góry programowana
przez człowieka i realizowana przez komputer),
•d
 awka stosowana w PDR ma wartość pośrednią pomiędzy tą stosowaną w HDR i LDR.

BRACHYTERAPIA HDR (HIGH DOSE RATE)
•w
 ysoka dawka,
•a
 ktywność 10 Ci/cm,
•m
 oc dawki >12 Gy/h,
• s esja napromieniania trwa dość krótko (zazwyczaj kilka minut),
•u
 żywane jest źródło o bardzo wysokiej aktywności promieniowania.
Brachyterapia MDR – (Medium Dose Rate) – średnia moc dawki.

APLIKATORY DO BRACHYTERAPII HDR
UŻYWANE W BIAŁOSTOCKIM CENTRUM
ONKOLOGII
•a
 plikatory do brachyterapii piersi (APBI) CT/MR COMFORT CATHETER SET,
•K
 omplet ostrych igieł metalowych wielorazowego użytku w komplecie z mandrynami o średnicy 1,5 mm o długości 200 mm do brachyterapii piersi,
•a
 plikatory płucne LUMENCARE AZURE 5F X 150 cm SET – 110.686
• i gły plastikowe ostre do aplikacji ginekologicznych PROGUIDE
SHARP NEEDLE SET, 6 F x 294 mm,
• i gły plastikowe do brachyterapii prostaty PROGUIDE NEEDLE
SET, 6 F x 200 mm,
• i gły i mandryny metalowe wielorazowego użytku o średnicy 1,9 mm
do brachyterapii prostaty IMPLANT NEEDLE 200 MM TROCAR,
OBTURATOR FOR 200 MM NEEDLE,

•c
 ewniki plastikowe z kołnierzem CATHETER WITH COLLAR 6 F x
2936 F x 293 mm do aplikacji ginekologicznych,
• z estawy aplikatorów ginekologicznych śródtkankowych typu FLETHER z kompletem sond domacicznych,
• z estaw do brachyterapii HDR skóry typu Flap.
Etapy leczenia w brachyterapii:
Brachyterapia jest złożoną metodą leczenia składającą się z następujących etapów:
•a
 plikacja i wizualizacja położenia aplikatorów,
•p
 lanowanie leczenia,
•n
 apromienianie,
• k ontrola pacjenta po zabiegu.
Dobrany dla danego pacjenta aplikator (aplikatory) jest zakładany lub
wprowadzany bezpośrednio do zmiany nowotworowej lub do najbliższego jej sąsiedztwa.
Aplikator nie zawiera żadnych źródeł promieniotwórczych i nie stanowi zagrożenia radiologicznego.

PLANOWANIE LECZENIA W BRACHYTERAPII
Brachyterapia polega na leczeniu miejscowym guza, dlatego bardzo
duże znaczenie ma jej precyzyjne planowanie.
Konieczna jest dokładna lokalizacja guza, określenie rozległości nacieku oraz objętości tkanek, które będą poddane napromienianiu.
Poza badaniem fizykalnym w trakcie przygotowania do leczenia
pomocne są badania obrazowe:
• r adiologiczne,
•U
 SG,
• t omografia komputerowa,
• r ezonans magnetyczny.
Poprawność ułożenia aplikatorów przed rozpoczęciem leczenia
oraz w trakcie kolejnych frakcji weryfikuje się pod symulatorem.
Jest to urządzenie z zamontowaną lampą rentgenowską, pozwalające na ustawienie wszystkich niezbędnych elementów aplikacji pod
kontrolą monitora.
Planowanie leczenia w brachyterapii wymaga dobrania rozkładu
źródeł terapeutycznych w aplikatorze (aplikatorach) i obliczenia rozkładu dawek indywidualnie dla każdego pacjenta.
Bardzo ważne jest także określenie dawek, jakie narządy krytyczne
(np. pęcherz, odbytnica) otrzymują w trakcie napromieniania.
Obliczenia wykonuje fizyk medyczny.
Po wykonaniu planu leczenia sprawdzana jest poprawność ustawienia wszystkich parametrów leczenia oraz poprawność podłączenia aplikatorów do aparatu terapeutycznego.

IZOTOP PROMIENIOTWÓRCZY STOSOWANY
W BIAŁOSTOCKIM CENTRUM ONKOLOGII
Izotopem promieniotwórczym stosowanym w Pracowni Brachyterapii
Białostockiego Centrum Onkologii jest Iryd 192 (Ir192).

APARAT TERAPEUTYCZNY
DO BRACHYTERAPII HDR UŻYWANY
W BIAŁOSTOCKIM CENTRUM ONKOLOGII
Pracownia Brachyterapii Białostockiego Centrum Onkologii dysponuje aparatem microSelectron HDR (High Dose Rate) .
Aparat terapeutyczny automatycznie wprowadza źródło do aplikatorów.

ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY PRACOWNI
BRACHYTERAPII BIAŁOSTOCKIEGO
CENTRUM ONKOLOGII
Zakład Radioterapii jest kompleksowym systemem zintegrowanych
i kompatybilnych urządzeń służących do dokładnego planowania
i prowadzenia napromieniania chorych. Pacjentem zajmuje się zespół
wykwalifikowanych specjalistów.
W skład zespołu terapeutycznego Pracowni Brachyterapii BCO
wchodzą
• l ekarze radioterapeuci,
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• l ekarze anestezjolodzy,
•p
 ielęgniarki,
• fi zycy medyczni,
• t echnicy elektroradiologii.

PERSONEL PIELĘGNIARSKI PRACOWNI
BRACHYTERAPII BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM
ONKOLOGII
W Pracowni Brachyterapii BCO pracują 4 pielęgniarki:
•p
 ielęgniarka koordynująca,
•d
 wie pielęgniarki zabiegowe,
•p
 ielęgniarka anestezjologiczna.

PIELĘGNIARKA KOORDYNUJĄCA PRACOWNI
BRACHYTERAPII BIAŁOSTOCKIEGO CENTRUM
ONKOLOGII
Pielęgniarka koordynująca Pracowni Brachyterapii powinna posiadać zdolności organizacyjne, wykazywać się dużą intuicją oraz
posiadać umiejętność szybkiego reagowania.
W Pracowni Brachyterapii leczeni są zarówno pacjenci szpitalni, jak i pacjenci ambulatoryjni. W Białostockim Centrum Onkologii dysponujemy jednym pomieszczeniem przystosowanym do
napromieniania i jednym aparatem microSelectron HDR.
Sprawna organizacja oraz umiejętność planowania zabiegów
umożliwia skrócenie czasu oczekiwania na leczenie oraz wykorzystanie potencjału nowoczesnej aparatury. którą dysponuje Zakład Radioterapii.
Zadania pielęgniarki koordynującej Pracowni Brachyterapii
Białostockiego Centrum Onkologii:
• k ierowanie oraz nadzorowanie pracy podległego personelu pielęgniarskiego,
•o
 rganizowanie i realizowanie kompleksowej opieki pielęgniarskiej wynikającej z celów i zadań Zakładu Radioterapii,
•o
 dpowiedzialność za rejestrację pacjentów do zabiegów,
•w
 yznaczanie terminów aplikacji oraz wpisywanie pacjentów do
terminarza,
•p
 rzygotowanie tygodniowego planu zabiegów,
•w
 spółpraca m.in. z lekarzami radioterapeutami, koordynatorem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii z pododdziałem Leczenia Bólu, lekarzami anestezjologami, lekarzami
innych specjalności, sekretariatem Zakładu Radioterapii, Pracownią CT i MR oraz innymi komórkami Białostockiego Centrum Onkologii w celu zapewnienia właściwego przepływu informacji o pacjentach między wszystkimi członkami zespołu
terapeutycznego,
• r azem z lekarzem radioterapeutą uczestniczy w konsultacjach
ginekologicznych w Oddziale Ginekologii BCO, gdzie pacjentki
są badane, kwalifikowane do zabiegów brachyterapii HDR; po
badaniu pacjentki podpisują zgodę na zabieg i otrzymują terminy wyznaczonych zabiegów.
Pielęgniarki zabiegowe Pracowni Brachyterapii Białostockiego
Centrum Onkologii:
•p
 rzygotowują instrumentarium na sali zabiegowej,
•a
 systują lekarzom w trakcie zabiegów,
•p
 osiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie montażu, demontażu oraz właściwego postępowania z aplikatorami do brachyterapii,
•p
 osiadają wiedzę w zakresie posługiwania się sprzętem endoskopowym (bronchofiberoskop używany jest w trakcie aplikacji
wewnątrzoskrzelowych),
•o
 bsługują myjnię endoskopową,
•p
 rzygotowują aplikatory i instrumentarium do sterylizacji (dezynfekują, myją). W pracy pielęgniarek zabiegowych bardzo
ważna jest uczciwość.
Sprzęt, którym się posługujemy w czasie aplikacji, jest sprzętem bardzo drogim, delikatnym, nieposiadającym elementów zapasowych. Żadna część zestawu nie może zginąć, nie może zo-

20

W praktyce

stać uszkodzona w czasie procesu dekontaminacji, który również
odbywa się w Pracowni.

PIELĘGNIARKA ANESTEZJOLOGICZNA PRACOWNI BRACHYTERAPII BIAŁOSTOCKIEGO
CENTRUM ONKOLOGII
•p
 rzygotowuje stanowisko do znieczulenia,
•p
 rzeprowadza test aparatu do znieczulenia,
•p
 rzygotowuje aparaturę monitorującą,
• s prawdza zestaw do intubacji,
• z akłada wkłucie obwodowe, zgodnie z procedurą obowiązującą
w BCO,
•p
 odłącza urządzenia monitorujące i dokonuje pomiarów parametrów: ciśnienia tętniczego, tętna, pulsoksymetrii przed przystąpieniem do znieczulenia,
•n
 adzoruje i monitoruje parametry życiowe pacjentów,
• s prawuje opiekę nad pacjentem od przyjęcia do Pracowni Brachyterapii do momentu przekazania pacjenta do oddziału macierzystego lub w celu dalszej obserwacji w Gabinecie Zabiegowym Zakładu Radioterapii,
•n
 a zlecenie lekarza podaje leki,
•a
 systuje lekarzowi anestezjologowi w trakcie znieczulenia,
•p
 ełni nadzór nad pacjentem w czasie napromieniania.

NAPROMIENIANIE
Po wyjściu personelu z pomieszczenia terapeutycznego (bunkra)
następuje proces napromieniania. Pacjent pozostaje sam, w trakcie napromieniania jest obserwowany na monitorze umieszczonym w pomieszczeniu sterowni, skąd dzięki systemowi audio-video obserwuje się zachowanie pacjenta oraz monitoruje
parametry życiowe.
W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości napromienianie jest
przerywane i do pacjenta wchodzi pielęgniarka anestezjologiczna celem kontroli.
Bardzo ważne jest właściwe postępowanie personelu z pacjentem
po wykonanych aplikacjach.
Aplikatory nie mogą zmienić miejsca położenia, co jest bardzo
istotne dla prawidłowego i bezpiecznego przebiegu leczenia.
Należy zachować dużą ostrożność w czasie przekładania pacjenta, w czasie transportu do Pracowni CT i MR. wszystkie działania i czynności podporządkowane są utrzymaniu lokalizacji założonych aplikatorów.
Opieka pielęgniarska nad pacjentem leczonym promieniami jonizującymi ma wymiar wieloaspektowy i wieloetapowy, pielęgniarki rozpoznają deficyty w obszarach sfery bio-psycho-społecznej pacjenta.
Proces opieki pielęgniarskiej rozpoczyna się od momentu planowania radioterapii u pacjenta.
Obecność pielęgniarki przy pacjencie onkologicznym, jej wiedza
i doświadczenie mają ogromny wpływ na poczucie bezpieczeństwa
oraz prawidłową adaptację pacjenta do nowej, trudnej sytuacji.
Do ważnych działań w tym obszarze należą te, które pomagają pacjentowi zmniejszyć lęk, strach, obawy oraz pozwalają wzbudzić zaufanie do nas, do pielęgniarek, co ułatwia kontakt i współpracę pacjenta z zespołem terapeutycznym. Prawidłowe psychiczne i fizyczne
przygotowanie pacjenta do brachyterapii korzystnie wpływa na jej
przebieg, poprawia tolerancję leczenia i pozwala skuteczniej zapobiegać skutkom ubocznym leczenia.
Pielęgniarki Pracowni Brachyterapii Białostockiego Centrum Onkologii zajmują się edukacją pacjentów w zakresie zapobiegania
i zmniejszania wystąpienia odczynów popromiennych.
Zgodnie z kompetencjami odpowiadają na pytania, udzielają wskazówek oraz wszystkich niezbędnych informacji dotyczących pielęgnacji w trakcie i po zakończonej radioterapii oraz zasad postępowania po zabiegu.
Brachyterapia HDR jest dziedziną wąskospecjalistyczną. Białostockie Centrum Onkologii to jedyny szpital w tym regionie, który wykonuje takie zabiegi, a co za tym idzie, jesteśmy jedynymi pielęgniarkami, które posiadają aktualną wiedzę i umiejętności w tym zakresie.

L

eki przeciwnowotworowe, zagrożenie
dla pacjenta i personelu
Katarzyna Nojkampf
SP ZOZ MSW i A z WMCO w Olsztynie

Praca w zawodach medycznych wiąże się z wieloma narażeniami na szkodliwy wpływ
czynników biologicznych, chemicznych oraz fizycznych. Do czynników chemicznych,
oprócz preparatów dezynfekcyjnych, lateksu, gazów anestetycznych, zaliczamy preparaty
drażniące, np. leki cytostatyczne.

Ś

wiatowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaliczyła leki cytostatyczne, przeciwciała monoklonalne, leki hormonalne, immunosupresyjne i przeciwwirusowe do leków niebezpiecznych. Leki niebezpieczne
sklasyfikowane przez (WHO) określane są na podstawie
jednej lub więcej z czterech następujących cech: karcinogenności, teratogenności, genotoksyczności oraz toksyczności w niskiej dawce na zwierzętach lub leczonych
pacjentach.

KLASYFIKACJA LEKÓW
IARC (Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem) sklasyfikowała leki cytostatyczne w zależności od ich stopnia
rakotwórczości do czterech grup, z czego dwie pierwsze
grupy mają najbardziej istotny wpływ na zdrowie pracowników medycznych.
Grupa I – substancje sklasyfikowane jako kancerogenne dla ludzi: Azatiopryna, Busulfan, Chlorambucil, Cyklosporyna, Cyklofosfamid, Etopozyd, Etopozyd w połączeniu
z cisplatyną i bleomycyną, Melfalan, Thiotepa, Treosulfan.
Grupa II – substancje sklasyfikowane jako prawdopodobnie kancerogenne dla ludzi: Azacytydyna, Karmustyna, Chloramfenikol, Cisplatyna, Doksorubicyna,
Tenipozyd.
Lista niebezpiecznych leków, które wymagają specjalnego postępowania, powinna być umieszczona w każdym
miejscu, gdzie dostarczane i podawane są preparaty cytotoksyczne[1].

DROGI WNIKANIA NIEBEZPIECZNYCH
SUBSTANCJI
Personel pracujący z preparatami niebezpiecznymi powinien mieć świadomość, że istnieją różne drogi wnikania
preparatów lub ich metabolitów do organizmu:
Wziewna:
• otwieranie ampułek z lekiem,
• odpowietrzanie strzykawek,
• sporządzanie roztworów do iniekcji,
• przebywanie na sali terapeutycznej,
• wyciek z przewodów, strzykawek,
• przy osuszaniu skażonych powierzchni.

Przezskórna:
• kontakt z wydzielinami i wydalinami pacjenta,
• kontakt ze skórą (pot),
• sprzątanie wydalin pacjenta,
• przygotowanie i dystrybucja leków.
Pokarmowa:
• zaniedbania higieniczne,
• palenie papierosów,
• spożywanie posiłków w miejscach przygotowywania leków do iniekcji lub w bezpośredniej bliskości miejsca
przygotowania cytostatyków,
• 
żucie gumy lub cukierków podczas przygotowywania
i podaży leków.

PRZEPISY I NORMY
Proces przygotowania oraz dystrybuowania leków uznanych
za niebezpieczne reguluje wiele przepisów i norm. Prawo
farmaceutyczne mówi, że „Apteka jest placówką ochrony
zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione świadczą
w szczególności usługi farmaceutyczne. W odniesieniu do
aptek szpitalnych usługą farmaceutyczną jest również przygotowywanie leków w dawkach dziennych, w tym leków cytostatycznych” [1,3]. Rezolucja Rady Europy wskazuje, iż
(przygotowanie do podania) produktów leczniczych powinno zasadniczo mieć miejsce w aptece. Odtwarzanie, czyli „Użycie produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu
rynkowego zgodne z instrukcjami podanymi w opisie charakterystyki produktu lub w ulotce informacyjnej dla pacjenta”[7], uznane za czynność niskiego ryzyka, może być dokonywane na oddziałach szpitalnych. Placówka służby zdrowia
powinna zdecydować i udokumentować to, które produkty
powinny być odtwarzane w aptekach, a które mogą być odtwarzane na oddziałach szpitalnych. W przypadku gdy odtworzenie ma miejsce na oddziale szpitalnym, farmaceuta
powinien zatwierdzić pisemnie procedury oraz zapewnić,
aby personel biorący udział w odtworzeniu produktu był odpowiednio przeszkolony [3,7].
Standardy Jakościowe w Farmacji Onkologicznej opisują
zarówno zasady przygotowania leków w aptece szpitalnej,
używania sprzętu do bezpiecznego stosowania z substancjami niebezpiecznymi, jak i zasady transportu i utylizacji.

W praktyce

21

ZALECENIA

POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI

Na etapie produkcji zaleca się stosowanie jałowych wyrobów medycznych jednorazowego użytku: strzykawki,
systemy bezigłowe do transferu leków, linie zamknięte,
infuzory.
• 
Strzykawki: muszą zapewniać prawidłowe i szczelne połączenie z przyrządem do transferu leków nawet
przy wzroście ciśnienia w trakcie wykonywania leku.
Zaleca się stosowanie trzyczęściowych strzykawek typu Luer Lock, wykonanych z polipropylenu,
• Linie zamknięte: lek cytotoksyczny należy podawać
w systemie zamkniętym w postaci dwudrożnego lub
wielodrożnego systemu do chemioterapii. Przyrządy te zabezpieczają pacjenta i personel przed skażeniem. Na linii z lekiem cytotoksycznym przyrząd nie
może zawierać odpowietrznika, a jeśli jest, to powinien być zamknięty,
• Infuzor: przenośny system infuzyjny wykorzystujący
zbiornik wykonany z elastomerów dla zapewnienia
wlewu leków, działający ze stałym ciśnieniem wewnętrznym. Lek cytotoksyczny podawany jest przez
filtr cząsteczkowy i regulator przepływu, zapewnia
ciągły wlew leku przez określony czas, przy prędkości przepływu wskazanej na urządzeniu, zapewnia
dostarczenie pożądanej nominalnej objętości roztworu leku w zakresie +/- 10% nominalnego czasu
podania.

Bardzo istotną sprawą jest postępowanie z odpadami
medycznymi zarówno na etapie produkcji, podaży, jak
i wydalania substancji (cytostatyku lub metabolitów). Zaleca się stosowanie specjalistycznych pojemników na
odpady cytotoksyczne lub jeśli jest to niemożliwe, zastosowanie takich, które pozwalają na szczelne zamknięcie odpadów. Zaleca się, aby skażone fiolki, strzykawki,
kompresy gazowe, serwety ochronne i inne przedmioty
mające kontakt z lekami cytotoksycznymi przed wyrzuceniem umieścić w szczelnym, zamykanym lub zgrzewanym termicznie worku. Ostre przedmioty mające kontakt
z substancjami cytotoksycznymi, np. igły, otwarte ampułki i inne przedmioty o ostrych krawędziach, bezpośrednio po zużyciu należy gromadzić w specjalnych pojemnikach odpornych na przekłucia i przemoknięcia. Osoba
sprzątająca ubrana w jednorazowy fartuch ochronny
i jednorazowe rękawice wywozi worki z odpadami cytotoksycznymi nie rzadziej niż raz dziennie do szpitalnej
spalarni lub do punktu odbioru materiałów przeznaczonych do utylizacji [4,5,6].

ZASADY PRZY PODAŻY LEKU
Najważniejsze zasady podaży cytostatyków:
• w przypadku potrzeby usunięcia powietrza ze strzykawki należy na zakończenie igły umocowanej na
strzykawce trzymanej pionowo nałożyć w sposób jałowy sterylny gazik w celu zapobieżenia rozpylaniu leku
(chodzi tu o uniknięcie przedostania się cytostatyków
do powietrza, co skutkowałoby wchłanianiem go przez
drogi oddechowe),
• 
po usunięciu powietrza, przed wykonaniem iniekcji u pacjenta igłę należy zmienić (niedopuszczenie
do kontaktu leku ze skórą, co mogłoby nasilić reakcję
skórną u pacjenta),
• w przypadku dzielenia leków tabletkowych należy unikać ich pylenia, jak również dotykania gołą ręką (w wyniku rozgniatania tabletek oraz mieszania proszków
mogą powstawać i unosić się w powietrzu cząsteczki przygotowywanego leku cytotoksycznego). W razie
skażenia skóry cytostatykami należy ją dokładnie zmyć
dużą ilością wody oraz osuszyć,
• wszystkie leki cytostatyczne powinny być podawane w rękawicach, w sposób wykluczający kontakt ze skórą [2, 8],
• postępować zgodnie z wytycznymi, zachowując zasady bezpieczeństwa.
Mając na uwadze powyższe zalecenia, personel pracujący z lekami cytostatycznymi powinien stosować
środki ochrony osobistej (fartuch, rękawiczki, maseczkę) podczas całego cyklu opieki nad pacjentem.
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ZADANIA KIEROWNIKA
Opisując kwestie bezpieczeństwa personelu i pacjentów, nie można pominąć zadań kierownika zakładu opieki zdrowotnej, w którym są stosowane leki cytostatyczne. Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia
i Opieki Społecznej z dnia 19 czerwca 1996 r. Kierownik
zobowiązany jest zapewnić bezpieczne środowisko pracy dla personelu poprzez: odpowiednie warunki lokalowe, odpowiednie wyposażenie pracowni, odpowiedniej
jakości wyroby medyczne i środki ochrony osobistej, pisemne procedury, zapewnienie środków ochrony osobistej, szkolenie personelu oraz badania profilaktyczne
i okresowe.
Edukacja personelu powinna się odbywać na etapie szkolenia wstępnego w okresie adaptacji zawodowej oraz szkolenia BHP. Dotyczyć powinna: zasad przechowywania preparatów cytostatycznych, zagrożeń dla
personelu podczas pracy z cytostatykami, zasad postępowania w przypadku kontaktu cytostatyku z odzieżą
i otoczeniem oraz zasad postępowania w przypadku wynaczynienia cytostatyków [3, 8].

PRZECIWWSKAZANIA DO PRACY
Z CYTOSTATYKAMI
Pracodawca zobowiązany jest odsunąć od pracy,
przenieść pracownika na inne stanowisko lub wdrożyć procedury ograniczające narażenie, jeżeli istnieją przeciwwskazania medyczne lub prawne do pracy,
w której jest kontakt z preparatami cytostatycznymi
lub innymi niebezpiecznymi. Ograniczenia te obejmują
w szczególności:
• kobiety: w ciąży i w okresie karmienia piersią, w wieku rozrodczym planujące ciąże, po przebytych poronieniach samoistnych, po przebytej ciąży pozamacicznej,
mające dzieci z wadami wrodzonymi,

• osoby obarczone chorobami hematologicznymi, nefrologicznymi, hepatologicznymi, przewlekłymi dermatologicznymi,
• osoby narażone na promieniowanie jonizujące[8].
Analizując regulacje prawne dotyczące stosowania
preparatów niebezpiecznych, w tym leków cytostatycznych i przeciwnowotworowych, oraz podczas obserwacji własnych w wieloletniej pracy z pacjentem onkologicznym dostrzegłam potrzebę opracowania w szpitalu
„Zasad postępowania z pacjentem otrzymującym lek cytostatyczny” oraz procedury „Opieka pielęgniarska nad
pacjentem leczonym lekami przeciwnowotworowymi”.
Wytyczne te ułatwią personelowi profesjonalnie opiekę
nad pacjentem onkologicznym z jednoczesnym zadbaniem o swoje zdrowie poprzez ograniczenie źródła narażenia w środowisku pracy. Mam nadzieje, że w niedalekiej przyszłości leki przeciwnowotworowe zostaną
uznane za czynnik szkodliwy w środowisku pracy, co pozwoli na uzyskanie wcześniejszego prawa do świadczeń
emerytalnych.
W onkologii zawsze trzeba mieć nadzieję.

ZASADY POSTĘPOWANIA
Z WYDZIELINAMI PACJENTA
• płyny ustrojowe pacjentów otrzymujących chemioterapię mogą zawierać śladowe ilości leków cytotoksycznych lub ich aktywne metabolity,
• wszelkie środki ostrożności należy zachować do 7 dni
po zakończeniu leczenia, jeśli wiadomo, że główna
substancja lecznicza będzie wydalana w tym właśnie
czasie,
• wszystkie wydaliny pacjentów, którzy otrzymali chemioterapię, powinny być uważane za skażone przez
okres do 7 dni po zakończeniu terapii,
• wszystkie osoby opiekujące się pacjentem, w tym także rodzina, powinny być poinformowane o niebezpieczeństwie nieodpowiedniego postępowania ze skażonymi wydalinami,
• należy stosować indywidualne środki ochrony (rękawiczki, maseczkę, nieprzemakalny fartuch) przez okres
do 7 dni po zakończeniu kuracji,
• indywidualne środki ochrony powinny być stosowane także podczas czyszczenia łazienki i toalety, jeśli istnieje ryzyko ochlapania, należy również nałożyć
maseczkę,
• zaleca się stosowanie rzeczy jednorazowego użytku
(takich jak baseny, kaczki),
• jeśli korzysta się z przedmiotów wielorazowego użytku,
przed zastosowaniem muszą zostać dwukrotnie przepłukane,
• jeśli jest to możliwe, powinny być wyznaczone toalety specjalnie dla pacjentów otrzymujących chemioterapię,
• 
w celu zmniejszenia lub wyeliminowania niebezpieczeństwa ochlapania i powstania aerozoli mężczyzna
powinien zostać pouczony, w jaki sposób ma korzystać z toalety - tylko na siedząco,

• zaleca się stosowanie zamkniętych systemów zbierających płyny ustrojowe (worki na mocz wymieniane,
mocz niespuszczany - ryzyko aerozoli podczas spuszczania moczu),
• dreny powinny być odłączane w nienaruszony sposób,
• pacjenci cierpiący na mimowolne oddawanie moczu
powinni chronić swoją skórę przed odchodami, przemywając narażone miejsca wodą i mydłem oraz stosować krem w okolicach krocza,
• zaleca się stosowanie jednorazowych pielucho-majtek,
• zużyte środki powinny być traktowane i wyrzucone jako odpady skażone,
• skażona pościel powinna być umieszczona w torbach
oznaczonych NIEBEZPIECZNE SKAŻENIE i przesyłana
do pralni,
• skażona pościel oraz rzeczy powinny być wstępnie namoczone przed praniem z inną pościelą,
• do skażenia wydalinami pacjentów otrzymujących leki cytotoksyczne może dojść w sposób pośredni lub
bezpośredni. W sposób pośredni może dojść poprzez
kontakt z rzeczami lub pościelą pacjenta ubrudzoną
moczem, odchodami, wymiocinami, potem, żółcią lub
krwią pacjenta.
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Pilotażowego Programu Badań Przesiewowych
Raka Płuca – czy można powtórzyć sukces?
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Rak płuca jest nowotworem o wyższej śmiertelności niż pozostałe nowotwory. Roczna
liczba zachorowań jest zbliżona do liczby zgonów. Istotnym elementem zmniejszenia
śmiertelności jest wykrycie choroby we wczesnym stadium. Celem pracy jest analiza
podjętych działań marketingowych i ich wpływ na promocję Pomorskiego Pilotażowego
Programu Badań Przesiewowych Raka Płuca. Materiałem do powstania pracy były
dokumenty programu, artykuły i wywiady prasowe oraz informacje dostępne na stronach
internetowych.

W

kraju działa kilka programów przesiewowych,
które dzięki odpowiedniemu marketingowi i akcjom
medialnym wciąż znajdują osoby chętne, by wziąć
w nich udział.
Prawidłowo zorganizowane badania przesiewowe mogą
w istotny sposób zmniejszyć zachorowalność. Akcja nagłośniona we wszystkich środkach przekazu gwarantuje dotarcie do potencjalnie zagrożonych osób. Pomorski Pilotażowy Program Badań Przesiewowych Raka Płuca dzięki swym
badaniom starał się wykryć zmiany chorobowe toczące się
w miąższu płuca oraz w obrębie klatki piersiowej. Sukces
marketingowy programu był wynikiem nie tylko trafnej akcji medialnej, ale także ogromnego zaangażowania zespołu
pielęgniarek i lekarzy rodzinnych. Na przykładzie tego programu wydaje się, że znacznie lepsze efekty uzyskujemy
poprzez marketing bezpośredni i włączenie w działania zespołów medycznych.

WSTĘP
Rak płuca jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym [9]. Jego symptomy objawiają się stosunkowo późno
i z reguły stopień zaawansowania choroby jest wysoki. Najczęściej zmiany w płucach wykrywane są przypadkowo podczas pracowniczych okresowych badań kontrolnych. Z powodu tej choroby rocznie umiera 20 tys. osób (tj. około 55
osób dzienne), z czego w województwie pomorskim około 1300 [3]. Całkowite 5-letnie przeżycie wszystkich, którzy
zachorują na raka płuca, nie przekracza 10% [6]. W Polsce
zachorowalność na raka płuca znajduje się na drugim miejscu po raku prostaty u mężczyzn i raku piersi u kobiet, a pod
względem śmiertelności na pierwszym (31% u mężczyzn
i 26% u kobiet). Najważniejszym czynnikiem ryzyka jest palenie papierosów, bierne palenie oraz wpływ czynników środowiskowych i zawodowych.
W 2008 r. rozpoczęto realizację Pomorskiego Pilotażowego
Programu Badań Przesiewowych Raka Płuca. Projekt realizowany był przez Katedrę i Klinikę Chirurgii Klatki Piersiowej
Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem
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prof. Witolda Rzymana, a finansowany z Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (85%) oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego (15%). Łączna kwota
to 1,1 mln euro. Celem projektu było wykrycie 240 raków płuca we wczesnym stadium zaawansowania. Program zakładał
wykonanie łącznie 15 200 tomografii komputerowych o niskiej dawce promieniowania. Do 8tysięcznej grupy poddanej
badaniom włączane były osoby spełniające następujące kryteria: przedział wiekowy 50–75 lat, palacze lub byli palacze
papierosów (co najmniej 20 paczkolat), bez objawów klinicznych choroby, tzn. nie występowało krwioplucie, spadek masy ciała czy zapalenia oskrzeli i płuc, oraz świadoma zgoda
uczestnika. Kolejnym założeniem projektu było poddanie badaniu kontrolnemu osób ze zmianami w płucach. Każdy wynik dodatni był konsultowany przez grupę ekspertów z dziedziny radiologii i chirurgii klatki piersiowej. Jeśli u pacjenta
wykryto guzek lub guzki poniżej 5 mm, wykonywano kontrolną tomografię komputerową za 12 miesięcy. Jeżeli w płucach
wykryto zmianę lub zmiany od 5 do 10 mm, pacjenta kierowano na kontrolne tomografie komputerowe po 3, 6 i 12
miesiącach od pierwszego badania. Osoba, u której badanie wykryło guzek powyżej 10 mm, kierowana była do Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej celem ustalenia dalszego postępowania. Do wykonywania tomografii komputerowej o niskiej
dawce promieniowania wyznaczono 16 ośrodków radiologicznych na terenie całego województwa pomorskiego, które
posiadały wymagany sprzęt (minimum 4-rzędowy tomograf
komputerowy). Program zakładał również przeszkolenie 1520
osób personelu medycznego: lekarzy podstawowej opieki
zdrowotnej oraz pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych oraz
poprzez działania promocyjne wzrost świadomości na temat
raka płuca wśród mieszkańców województwa pomorskiego.

CEL PRACY I PROBLEMY BADAWCZE
Celem pracy jest analiza podjętych działań marketingowych
i ich wpływ na promocję Pomorskiego Pilotażowego Programu Badań Przesiewowych Raka Płuca.

Wyodrębnione problemy badawcze:
1. Czy miejsce zamieszkania ma wpływ na zgłaszalność do
badań
2. Skuteczność poszczególnych mediów na zgłaszalność do
badań

MATERIAŁ I METODY
Materiał stanowią dokumenty Pomorskiego Pilotażowego
Programu Badań Przesiewowych Raka Płuca oraz doniesienia prasowe, medialne i informacje dostępne na stronach
internetowych. Ankiety przeprowadzono w ramach Pomorskiego Pilotażowego Programu Badań Przesiewowych Raka
Płuca w okresie od stycznia 2009 do marca 2011 r.
Ankietę wręczano pacjentowi przed badaniem tomografii
komputerowej. Zawarto w niej 8 pytań metryczkowych oraz
11 pytań dotyczących stanu zdrowia.

WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE
Podstawowym sposobem dotarcia do pacjentów były ogłoszenia prasowe w lokalnych gazetach oraz zamieszczone
tam artykuły i wywiady z osobami zaangażowanymi w projekt. Pierwszy artykuł ukazał się jeszcze przed oficjalnym zatwierdzeniem projektu i uzyskaniem funduszy na badania. 22
listopada 2007 r. w „Dzienniku Bałtyckim” redaktor Dorota
Abramowicz w artykule pt. Guz wyjęty przez dziurkę poinformowała, że zespół prof. Witolda Rzymana stara się o uzyskanie środków na finansowanie badań przesiewowych z grupy
wysokiego ryzyka [1]. Po uzyskaniu finansowania i uruchomieniu badań pojawił się również artykuł 21 stycznia 2009
r. w „Gazecie Wyborczej” autorstwa redaktor Alicji Katarzyńskiej pt. Zapal się do badań [7]. Zawierał on statystyki zachorowalności w województwie pomorskim oraz wywiad z prof.
Witoldem Rzymanem i prof. Michałem Studniarkiem na temat
funkcjonowania programu. W artykule tym prof. Rzyman informował o odbytych szkoleniach dla lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej.
Kolejny artykuł to wywiad z prof. Witoldem Rzymanem,
który ukazał się 29 kwietnia 2009 r. w „Dzienniku Bałtyckim”,
przeprowadzony przez Jolantę Gromadzką-Anzelewicz, pt.
Nie każdy guzek w płucach jest rakiem [5]. Zawierał on informację o podobnym programie przeprowadzonym w USA
w 2006 r. i wiadomości na temat pozyskania funduszy. W artykule wskazano korzyści, jakie wynikają dla osób chcących
poddać się badaniu. Dzięki ogłoszeniom i artykułom w prasie na badania zgłosiło się 1712 osób, co stanowi 18,53%
chętnych. Dodatkowo w „Dzienniku Bałtyckim” umieszczano
raport z liczby wykonywanych badań. Dzięki krótkim informacjom w telewizji lokalnej – wywiady z osobami zaangażowanymi w powstanie programu – do badań zgłosiło się 425
osób (4,60%).
Do działań promocyjnych na temat programu i zachęcania
do udziału w badaniach włączyli się również księża w parafiach woj. pomorskiego, choć jak wykazują analizy zgłaszalności do badań, procent ludności wskazujący na to źródło informacji jest niewielki.
Informacje o programie i kryteriach naboru były również
ogłaszane przez lokalną rozgłośnię radiową. Spoty informujące o rekrutacji zawierały także treści edukacyjne („Zrób coś
dla siebie – rzuć palenie!”). Po każdej nadawanej reklamie
wzrastała liczba zgłoszeń. Około 700 osób (7,53%) podaje
radio jako źródło informacji o badaniach.
Znaczny udział w informowaniu, a także rejestrowaniu do
badań miała strona internetowa www.zbadajpluca.pl, która
zawierała formularz z pytaniami kwalifikującymi do badania.

Formularz zawierał oprócz danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL i adres zamieszkania), liczby lat i średniej liczby wypalanych papierosów) pytania dotyczące stanu zdrowia: czy kiedykolwiek miał/a Pan/i krwioplucie?, Czy w ciągu
ostatniego pół roku miał/a Pan/i więcej niż dwa epizody zapalenia oskrzeli?, Czy w ciągu ostatniego pół roku miał/a Pan/i więcej niż dwa epizody zapalenia płuc?, Czy schudł/a Pan/i więcej niż 6 kg w przeciągu 6 m-cy?, Czy w ciągu
ostatniego pół roku występowały bóle w klatce piersiowej?,
Czy występował w rodzinie (ojciec, matka, rodzeństwo) rak
płuca?. Po przeanalizowaniu formularza zgłoszeniowego wyznaczano termin i miejsce badania. W pierwszym tygodniu
akcji medialnej wpłynęło 2000 zgłoszeń.
Poza możliwością zgłoszenia chęci udziału w badaniu poprzez stronę internetową rejestracja do badań prowadzona
była za pośrednictwem infolinii, która uruchamiana była 3 razy w tygodniu od godziny 8.00 do 15.00. Infolinia w szczytowych momentach obsługiwana była przez 4 przeszkolone
osoby, które podczas rozmowy zadawały pytania z formularza zgłoszeniowego oraz wyznaczały datę i miejsce badania.
Szeroko zakrojona akcja informacyjna wśród lekarzy rodzinnych i pielęgniarek środowiskowych, a w szczególności
szkolenia przeprowadzone dla personelu medycznego przyniosły efekt poprzez zgłaszanie się osób z małych miejscowości i wsi. Analiza zgłaszalności do programu wskazuje, iż
najwięcej badań wykonano u ludności zamieszkującej miasta
powyżej 100 tys. mieszkańców (64,52%). Na drugim miejscu
znaleźli się mieszkańcy wsi (30,85%). Lekarze i pielęgniarki
jako źródło informacji o programie podało w swym formularzu
zgłoszeniowym ok. 1400 osób, co stanowi 15,16%.
Niezależnie od wymienionych kanałów informacyjnych mówi się o rozgłosie, czyli przekazywaniu z ust do ust informacji
o możliwości zbadania się; 26,70% osób deklarujących chęć
udziału w programie zgłosiło, iż o badaniu dowiedziało się od
rodziny i znajomych.

DYSKUSJA.
W 2000 r. rozpoczął się Ogólnopolski Program Badań Przesiewowych dla Wczesnego Wykrywania Raka Jelita Grubego.
Założeniem tego programu było włączenie do działań około
30–50 ośrodków wykonujących badania endoskopowe (kolonoskopia) [10]. W 2005 r. koordynatorem programu zostało Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie. Każda z edycji programu zwiększała liczbę placówek, w której dostępne było badanie. W edycji 2010/2011
wzięło udział aż 99 placówek w całym kraju. Warunkiem przystąpienia placówki do realizacji programu jest wykonywanie
ok. 1000 badań rocznie [10]. Program zakłada wykonanie kolonoskopii u osób w grupie wiekowej 50–65 lat, bez objawów
klinicznych lub w przedziale wiekowym 40–65 lat, u których
w rodzinie jeden krewny pierwszego stopnia chorował na raka jelita grubego, oraz testu na krew utajoną w stolcu [2]. Rejestracja do badania odbywa się poprzez stronę internetową,
na której znajduje się formularz, zgłoszenie osobiste lub telefoniczne.
Do 2005 r. wykonano 50 279 kolonoskopii, w trakcie których pobrano 8164 wycinków do badań histopatologicznych.
Wykryto 618 raków jelita grubego.
Kolejnym programem koordynowanym przez Centrum
Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie jest Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka
Piersi. Program opiera się na wysyłaniu imiennych zaproszeń
na mammografię do kobiet w grupie wiekowej 50–69 lat [11].
W 2005 r. przebadano 404 668 kobiet, z czego 15 509 z woje-
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wództwa pomorskiego [4]. W 2007 r. liczba zbadanych kobiet
wzrosła do 600 tys. (co stanowi 22,13% z 2,7 mln wysłanych
zaproszeń) [4]. Zgłaszalność do Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi rośnie i w 2010 r. wyniosła 37,09% (od 25 do 45% w zależności od województw).
Województwo pomorskie w 2010 r. zajmowało czwartą pozycję w kraju pod względem zgłaszalności (43,98%) [11].
Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Warszawie jest głównym ośrodkiem koordynującym także
dla Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy [10]. Powstał on 2005 r. z założeniem obniżenia zachorowalności na raka szyjki macicy
o 50%. Projekt ten opiera się również na wysyłaniu imiennych zaproszeń na badania cytologiczne do kobiet w grupie
wiekowej 25–59 lat. Program zakładał szeroką kampanię medialną ukazującą, jak duża jest śmiertelność z powodu raka
szyjki macicy. Pomimo rosnącego zaangażowania w badania
zarówno ośrodków oferujących badanie, jak również rosnącej
populacji kobiet zgłaszających się (w roku 2007 przebadano
686 036 z 3 227 918 kobiet, co daje 21,25%, a w roku 2010
procent ten wzrósł do 23,5%) nadal nie dorównujemy innym
państwom [8]. Dla porównania w Danii zgłaszalność wynosiła
75%, w Holandii 77%, a w Finlandii 93%. Sukces programu
opierał się na dużym zainteresowaniu i wysokiej frekwencji
ze strony mieszkańców województwa pomorskiego. Jak pokazują badania, do programu zgłosiło się około 10 tys. osób,
z czego do badania tomografem komputerowym zakwalifikowano 9237 osób. Badania wykonano u 8768 pacjentów –
94,92% (pozostałe osoby nie zgłosiły się na badanie). Jak widać, taka zgłaszalność nie występuje w żadnym programie
badań przesiewowych. Wiąże się to ze wzrostem świadomości, ponieważ zachorowalność na raka płuc nie spada pomimo ostrzeżeń na temat bezpośredniego związku między
paleniem a rakiem płuca. Osoby palące są świadome ryzyka zachorowania na raka płuca, chętnie zgłaszają się na badania, lecz pomimo tej wiedzy nie rezygnują z palenia. Badania wykonywane metodą tomografii komputerowej wydają
się dla potencjalnego, przeciętnego pacjenta mniej inwazyjne i mniej bolesne. W związku z tym nie boją się tych badań
i zgłaszalność jest wysoka.
Dzięki analizie dokumentacji obliczono, iż większe zainteresowanie wykonaniem tomografii komputerowej wykazywani
mężczyźni (52%). Wydaje się, iż kobiety świadome zagrożenia, jakie niesie za sobą palenie papierosów, chętnie korzystają z badania oferowanego przez Pomorski Pilotażowy Program Badań Przesiewowych Raka Płuca (zgłaszalność kobiet
– 48%), nie są świadome zagrożeń, jakie niesie za sobą brak
kontroli piersi i szyjki macicy; badania są dostępne w Populacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka Piersi
(22,13%) i Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy (w najlepszym okresie
23,5%). Polska należy do krajów o najmniejszym odsetku
5-letnich przeżyć względnych. W czasie gdy umieralność na
raka szyjki macicy należy do najwyższych w Europie, działania promujące profilaktykę, zapobieganie oraz wykrycie raka
szyjki macicy nadal są zbyt skromne.

WNIOSKI
W Polsce rośnie zapotrzebowanie na badania profilaktyczne, ponieważ w ostatnich latach poziom edukacji profilaktyki jest coraz wyższy. Badania te cieszą się popularnością, bo
zwiększają możliwość wykonania badania bez zbędnych formalności, kosztów czy koniecznych wizyt u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.
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Szeroko rozpowszechniona akcja informacyjna, która
poprzez mass media dociera do szerokiej grupy odbiorców, jest kluczem do sukcesu. Zaangażowanie prasy, radia, telewizji, internetu oraz pracowników służby zdrowia
(lekarze POZ i pielęgniarki środowiskowe) jest podstawą do dotarcia do potencjalnej grupy wysokiego ryzyka.
Ważne jest, aby kampania medialna prowadzona była we
wszystkich środkach przekazu i dała możliwość dotarcia
do badań nie tylko w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, ale również w mniejszych aglomeracjach. Prawidłowo przygotowana i realizowana kampania medialna
umożliwiła dotarcie do szerokiej rzeszy potencjalnie zagrożonych osób. W trakcie organizowania programu zakładano, iż w latach 2008–2011 zostanie poddanych badaniu
tomografii komputerowej o niskiej dawce promieniowania
8000 osób. Dzięki znalezieniu dodatkowych środków finansowych poddano badaniu 8768 osób. Wykonano łącznie 5231 badań kontrolnych, z których każde zostało skonsultowane przez lekarza specjalistę. W wyniku programu
wykryto 85 przypadków raka płuca. Ważnym elementem
sukcesu programu jest funkcjonalny i sprawny system rejestracji i umawiania pacjentów na badania. Aby poprawić długoterminową skuteczność i osiągnąć znamienne
zmniejszenie umieralności, należy istotnie zintensyfikować
działania na rzecz propagowania zdrowego trybu życia,
a w tym przypadku zaprzestania palenia tytoniu.
Program w ramach działań promujących zdrowie wpłynął na podniesienie świadomości na temat raka płuca wśród
mieszkańców województwa pomorskiego. W wyniku działań
marketingowych udało się szybko i skutecznie znaleźć grupę osób potencjalnie zagrożonych rakiem płuca. Czy można powtórzyć sukces pomorskiego programu? Tak, ale tylko
przy właściwym zaangażowaniu zespołów lekarskich i pielęgniarskich. W Polsce nadal brakuje systemu wykorzystującego ogromny potencjał pielęgniarek, które kształcimy na poziomie akademickim i nie korzystamy z ich wiedzy na rzecz
programów profilaktycznych.
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(PHMB) w leczeniu
P oliheksanid
ran przewlekłych
Drobnoustroje w ranach otwartych są zjawiskiem naturalnym i nie prowadzą
do opóźnienia procesu gojenia. Jeśli jednak dojdzie do infekcji, stan rany ulega
pogorszeniu. W skrajnych przypadkach nieprawidłowo leczona infekcja miejscowa
może się przerodzić w zakażenie uogólnione, prowadzące do poważnych konsekwencji
klinicznych, w tym do zgonu pacjenta.

P

omimo, że do oczyszczania ran można stosować wodę i nie odnotowano przy tym zwiększonego ryzyka zakażenia lub opóźnienia gojenia się ran, stosowanie specjalnie opracowanych
produktów może zapewnić uzyskanie lepszych wyników klinicznych, dzięki dodatkowym zaletom tego
typu środków.

WŁAŚCIWOŚCI ANTYSEPTYKU
Cechy, jakimi powinien się charakteryzować antyseptyk, to:
• niska cytotoksyczność,
• szerokie spektrum aktywności przeciwdrobnoustrojowej (obejmujące również działanie przeciwgrzybiczne),
• skuteczność wobec biofilmu bakteryjnego,
• niewywoływanie bólu,
• brak negatywnego wpływu na procesy gojenia,
• brak barwy,
• brak stymulacji narastania oporności,
• wykazywanie zgodności z materiałami i substancjami zawartymi w opatrunkach,
• 
brak rozkładu pod wpływem obciążeń białkowych i pH.

PRZYCZYNY ZAKAŻENIA RAN
Zakażenie ran najczęściej wywołują bakterie:
• 
Gram–dodatnie ziarniaki z rodzaju Staphylococcus (w tym Staphylococcus aureus), Enterococcus
(w tym Enterococcus faecalis),
• 
Gram–ujemne pałeczki z gatunku Pseudomonas
aeruginosa,
• Streptococcus pyogenes,
• bakterie beztlenowe, jak Bacteroides spp.,
• Clostridium spp.
Poza bakteriami, infekcje ran przewlekłych wywoływać mogą grzyby z rodzaju Candida spp. (najczęściej Candida albicans) oraz pleśnie, takie jak
Aspergillus spp. Znacznie rzadziej pierwotniaki,
a sporadycznie wirusy.

POLIHEKSANID (PHMB)
PHMB, czyli chlorowodorek poliheksametylenu biguanidyny jest substancją o szerokim spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego. Niszczy bakterie, wirusy, grzyby, w tym najbardziej trudne bakterie: MRSA
i VRE. Jest skuteczny (i zalecany) w ranach przewlekłych, gdyż nie jest toksyczny na tkanki, wykazuje skuteczność przeciwbakteryjną przy wysokim pH i coraz
silniejsze działanie przy dłuższym kontakcie z raną.
Stwarza odpowiednie środowisko do gojenia rany –
poprawia mikrokrążenie, stymuluje proliferację komórek i usuwa biofilm.

BIOFILM
Bogate w substancje odżywcze wilgotne środowisko
rany przewlekłej stanowi idealne środowisko dla rozwoju drobnoustrojów. Aktualnie uważa się, że bakterie obecne są we wszystkich ranach przewlekłych,
jednak ich występowanie nie jest równoważne z infekcją. Dlatego tak ważne jest utrzymanie populacji drobnoustrojów w ranie na poziomie, który może
być kontrolowany przez organizm gospodarza. Większość bakterii, a szczególnie z rodzaju Staphylococcus i Pseudomonas może żyć i proliferować jako pojedyncze komórki bytujące w środowisku, równolegle
tworząc wysoce zorganizowane wielokomórkowe
skupiska pokryte substancją śluzową z cukrów i białek, przytwierdzone do różnych powierzchni ożywionych (w tym ran przewlekłych) lub nieożywionych.
Właśnie ten wyspecjalizowany styl życia drobnoustrojów określamy jako biofilm. Macierz ta działa jak bariera chroniąca mikroorganizmy przed destrukcyjnym
działaniem czynników komórkowych i chemicznych.
Fenotypowo komórki w biofilmie różnią się znacznie
od komórek planktonowych tego samego drobnoustroju. Uwolnione z biofilmu bakterie w formie planktonicznej migrują w poszukiwaniu nowej powierzchni do zasiedlenia. Zjawisko zajmowania nowych nisz
prowadzi do rozprzestrzenienia się infekcji, a w przypadku przedostania się bakterii do krwiobiegu, prowadzić też może do infekcji uogólnionej (sepsy).
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ROZPOZNAWANIE BIOFILMU
Biofilmu nie da się zobaczyć gołym okiem i nie można
go wykryć za pomocą zwykłego pobierania wymazu.
Brak odpowiednich metod służących wykryciu w ranach przewlekłych nie tylko obecności bakterii, ale
i samego biofilmu, jest największą przeszkodą stojącą na drodze prawidłowej oceny mikrobiologicznej
stanu rany. Do symptomów mogących sugerować
występowanie biofilmu w ranie, należą:
• duża ilość znekrotyzowanej tkanki w łożysku rany,
• połyskliwość (szklistość) rany,
• powłoka fibrynowa,
• zwiększony wysięk,
• nieprzyjemny zapach wydzielający się z dna rany.

SKUTEK WYSTĘPOWANIA BIOFILMU
Zdolność drobnoustrojów biofilmowych do unikania odpowiedzi układu immunologicznego, wysoka
oporność na antybiotyki (miejscowa antybiotykoterapia dojrzałego biofilmu prowadzi jedynie do tymczasowego złagodzenia objawów stanu zapalnego
– do czasu odtworzenia się pełnej struktury biofilmu z jego warstwy podstawnej) i dewastacja tkanek
przez enzymy uwolnione z komórek żernych układu
odpornościowego powoduje pogorszenie stanu rany, a przez to poważne zaburzenie procesu gojenia,
a często jego całkowite zahamowanie.
Dlatego tak ważne jest regularne opracowywanie rany w celu ułatwienia usuwania biofilmów i powstrzymywania ich rozrostu. W przypadku ran przewlekłych i oparzeń zalecane jest zastosowanie
preparatów z zawartością poliheksanidu (PHMB).

BUDOWA POLIHEKSANIDU (PHMB)
Sugeruje się, że PHMB ma budowę chemiczną podobną do naturalnie występujących peptydów przeciwbakteryjnych (ang. antimicrobial peptides, AMP).
AMP wytwarzane są przez większość organizmów
żywych i charakteryzują się szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego, przeciwwirusowego oraz
przeciwgrzybiczego.
Są to dodatnio naładowane cząsteczki, które wiążą się z błonami komórek bakteryjnych. Uważa się, że
działanie PHMB polega na niszczeniu powłoki lipopolisacharydowej (LPS) ściany komórkowej bakterii, co
prowadzi do zabicia bakterii. Działanie to jest szybkie,
dlatego też mało prawdopodobne jest rozwinięcie się
odporności bakterii na PHMB.

SKUTECZNOŚĆ POLIHEKSANIDU (PHMB)
PHMB można postrzegać jako praktycznie detoksyfikowany CHD, ponieważ struktura molekularna
monomerów PHMB bardzo przypomina strukturę cząsteczek CHD, z wyjątkiem końcowej grupy
NH CHD składającej się z 4–chloroaniliny, która
jest potencjalnym czynnikiem rakotwórczym u ludzi. To podobieństwo wyjaśnia zarówno porówny-
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walną skuteczność antyseptyczną, jak i gorszą tolerancję CHD w porównaniu z PHMB, ze względu
na uwalnianie 4–chloroaniliny in vivo. W zależności od producenta, roztwory do irygacji ran uwalniają 0,02, 0,04 lub 0,1% PHMB, żel na rany 0,1%,
a opatrunki na rany 0,1%. Zmniejszenie o > 3 log10
typowego zanieczyszczenia rany na próbkach testowych uzyskano za pomocą żelu na rany o stężeniu 0,1% w ciągu 30 minut, 0,04% w ciągu 3 godzin
i 0,02% w ciągu 10 godzin. Enterococcus faecium
nie został dostatecznie wyeliminowany w ciągu 24
godzin. Jednorazowa irygacja zanieczyszczonych
ran urazowych przez 3 minuty jest skuteczna w badaniu klinicznym dotyczącym zapobiegania SSI,
a czas trwania leczenia nie powinien spaść poniżej
tej wartości, o ile nie występują inne wyniki. Z zastosowaniem żelu na rany potrzebna jest ekspozycja przez co najmniej 3 godziny.
Skuteczność PHMB nie różni się znacznie od
skuteczności OCT. PHMB jest równie skuteczny wobec wrażliwego na metycylinę S. aureus, jak
i MRSA. Wyższe poziomy pH, które zazwyczaj powstają w ranach (6,5–8,5), zmniejszają skuteczność PVP–I, ale znacząco poprawiają skuteczność
PHMB. Sugeruje to, że PHMB może być korzystny w leczeniu zakażeń ran, ponieważ zarówno S.
aureus, jak i P. aeruginosa, wykazywały zwiększoną wrażliwość na środki antyseptyczne ze zwiększającymi sie poziomami pH. Aktywność hamująca
chlorheksydyny i OCT była tylko nieznacznie dotknięta przez pH in vitro, chociaż zaobserwowano
istotną statystycznie poprawę w stosunku do S.
aureus przy pH 9 dla OCT.

ZASTOSOWANIE POLIHEKSANIDU (PHMB)
PHMB jest dostępny w postaci roztworu, hydrożelu
i w opatrunkach na rany. Jest on dobrze tolerowany,
skuteczny antyseptycznie wobec MRSA i VRE (oporny na wankomycynę Enterococcus). Może być stosowany do irygacji ran, jest odpowiedni jako środek
antyseptyczny dla krytycznie skolonizowanych i zainfekowanych ran przewlekłych, w tym oparzeń.
Opracowanie na podstawie:
1. Konsensusu w sprawie antyseptyki ran
(Aktualizacja 2018, 12 Skin Pharmacol Physiol
2018; 31:28–58
DOI: 10.1159/000481545)
2. Wytycznych postępowania miejscowego
i ogólnego w ranach objętych procesem infekcji
(Grupa Robocza Ekspertów: Arkadiusz Jawień,
Marzenna Bartoszewicz, Anna Przondo–Mordarska,
Maria T. Szewczyk, Andrzej Kaszuba, Tomasz
Urbanek, Walerian Staszkiewicz, Maciej Sopata,
Marek Kucharzewski, Anna Korzon–Burakowska,
Grzegorz Krasowski, Mariusz Kózka, Jerzy Sikorski,
Adam Junka)

A rginina w profilaktyce i leczeniu odleżyn
Odleżyny mogą powstawać u chorych leczonych na różnych oddziałach szpitalnych,
niezależnie od wieku pacjentów. Są przyczyną dodatkowych dolegliwości bólowych
i mogą stanowić źródło zakażenia. Wymagają stosowania specyficznych metod leczenia
i wydłużają okres hospitalizacji, co istotnie zwiększa koszty opieki zdrowotnej.
W większości przypadków można zapobiec powstaniu odleżyn, jednak wymaga to
wdrożenia profilaktyki w ramach opieki nad chorym.

DEFINICJA
Odleżyna(decubitis) – to miejscowe uszkodzenie tkanek miękkich przylegających do wyniosłości kostnych powstające
wskutek zbyt długo trwającego ucisku doprowadzającego do
niedokrwienia. Odleżyny są ranami trudno gojącymi się.

CZYNNIKI ROZWOJU ODLEŻYN
Niedożywienie białkowo-energetyczne (PEM) jest uznawane
za główny czynnik ryzyka w rozwoju odleżyn. U pacjentów niedożywionych lub z niską beztłuszczową masą ciała ryzyko wystąpienia odleżyn wzrasta nawet 2-5 krotnie. Niedożywienie
jest odwracalnym czynnikiem ryzyka wystąpienia odleżyn, dlatego tak ważne jest rozpoznanie problemu i stosowanie skutecznych preparatów odżywczych. W tym celu należy badać
i oceniać stan odżywienia każdego pacjenta zagrożonego odleżynami, tym bardziej, że osoby zagrożone odleżynami mogą
być także zagrożone niedożywieniem. Osoby zagrożone powinny być kierowane do dyplomowanego dietetyka, a w niektórych przypadkach także do interdyscyplinarnego zespołu
ds. odżywiania składającego się z dyplomowanego dietetyka,
pielęgniarki, lekarza, logopedy, terapeuty zajęciowego, a także
stomatologa, jeśli jest taka potrzeba.

CZĘSTOTLIWOŚĆ WYSTĘPOWANIA ODLEŻYN

ARGININA
Arginina – względnie egzogenny aminokwas odgrywa istotną
rolę w budowie białka, w tym w syntezie NO (tlenku azotu).
Bierze udział w produkcji kolagenu, stymuluje wytwarzanie GH
(hormonu wzrostu), o właściwościach immunomodulujących.
Reguluje wydzielanie insuliny, prolaktyny, glukagonu oraz hormonu wzrostu. Jest aminokwasem anabolicznym, więc sprzyja
budowaniu organizmu i produkcji białek, w tym białek kurczliwych włókienek mięśniowych. Arginina wpływa też na produkcję kolagenu oraz eliminację amoniaku z organizmu, biorąc
udział w przekształcaniu go w mocznik. Dodatkowo przyspiesza ona regenerację tkanek i gojenie się ran.
Do niedoborów Argininy dochodzi wraz z wiekiem, a także
często po dużych urazach oraz w wyniku kacheksji. Niskie stężenie argininy w obrębie rany ograniczają syntezę NO i wpływają na cały proces gojenia się rany.

ŻYWNOŚĆ WZBOGACONA W ARGININĘ

W zależności od miejsca pobytu chorego i rodzaju choroby
różna jest częstość występowania odleżyn. Wynosi ona odpowiednio:
• u chorych leżących przebywających w domu lub zakładzie
opiekuńczo-leczniczym – 7-23%
• u chorych z zaawansowaną chorobą nowotworową – 14-18%
• u chorych leczonych na oddziałach neurologicznych – 12%
• u chorych przebywających na oddziałach rehabilitacyjnych
– 6%

Przegląd systematyczny wykazał, że wzbogacone w L-argininę żywienie prowadzi do znaczącej poprawy w gojeniu się
odleżyn. Efekt jego zastosowania był widoczny nie tylko u pacjentów niedożywionych, ale również u osób prawidłowo odżywionych.
Suplementacja argininy wraz z cynkiem i witaminą C wpłynęły korzystnie na redukcję obszaru rany, wysięku oraz częstość
występowania zmian martwiczych w owrzodzeniach.

ROLA BIAŁKA W GOJENIU RAN

Korzyści płynące z suplementacji argininą w procesie gojenia
odleżyn można wzmocnić łącząc ją z ONS – Nutramil Complex, Nutramil Complex Protein.
Osoby zagrożone niedożywieniem i odleżynami z powodu
chorób o przebiegu ostrym lub chronicznym, jak również po
zabiegach chirurgicznych powinny otrzymywać oprócz normalnej diety wysokobiałkowe mieszanki suplementów odżywczych podawane doustnie i/lub przez zgłębnik.
Doustne suplementy odżywcze (DSO) i/lub karmienie przez
zgłębnik (KZ) należy stosować pomiędzy normalnymi posiłkami, aby uniknąć ograniczenia ilości pokarmu i płynów przyjmowanych przez pacjenta w czasie normalnych posiłków,pod
kontrolą lekarza.

Gojenie się ran jest złożonym procesem, który wymaga energii, białka, różnych witamin i składników mineralnych oraz specyficznych aminokwasów. Uczestniczą w nim rozpuszczalne
mediatory, komórki krwi oraz miąższowe. Suplementacja wybranych składników odżywczych niezbędnych do gojenia się
ran może być skutecznym narzędziem do leczenia różnych rodzajów ran, w tym zapobiegania odleżynom u pacjentów z wysokim ryzykiem ich wystąpienia.
Jednym z najważniejszych składników diety niezbędnym do
gojenia się ran jest białko. Jest ono wykorzystywane do budowy nowych komórek, a tym samym do naprawy uszkodzeń.
Organizm człowieka nie magazynuje białek i aminokwasów, są
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one na bieżąco wykorzystywane w procesach wzrostu, rozwoju i regeneracji. Dlatego tak ważne jest codzienne dostarczanie
odpowiedniej ilości białka w zbilansowanej diecie, zwłaszcza,
że u osób chorych onkologicznie w szczególnych sytuacjach
zapotrzebowanie na białko z 0,8-1,2g na kilogram należnej
masy ciała wzrasta nawet do 1,5-2,0g.
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POSTĘPOWANIE ŻYWIENIOWE

Arginilan
Dla lepszego gojenia się ran
i oDleżyn

4,5g

Arginilan ™

Bez recepty

to żywność specjalnego
przeznaczenia meDycznego,
stanowiąca wsparcie
procesu leczenia oDleżyn
i truDno gojących się ran

IPOSHELL to oryginalna, polska,
L opatentowana
technologia liposomalna
®

Technologia liposomalna jest metodą ułatwiającą dostarczanie substancji aktywnych
do określonych narządów i tkanek. Badania nad nią prowadzone są od lat 60. ubiegłego
wieku. Istnieje wiele dróg transportu substancji biologicznie ważnych dla organizmu. Nie
wszystkie jednak gwarantują wysoką efektywność oraz stabilność dostarczanych składników.
CZYM SĄ LIPOSOMY LIPOSHELL®?

1,2

Liposomy LIPOSHELL są efektem wieloletnich prac multidyscyplinarnego zespołu polskich naukowców. Są to sferyczne
nośniki, zbudowane z podwójnej błony lipidowej, wypełnionej
fazą wodną. Błona lipidowa liposomów LIPOSHELL® jest złożona z fosfolipidów, które mogą oddziaływać zarówno z wodą,
jak i z tłuszczami.
W innowacyjnym procesie tworzenia liposomów LIPOSHELL® wykorzystano naturalne zachowanie się fosfolipidów,
które w roztworze wodnym i w odpowiednio stworzonych warunkach formują maleńkie pęcherzyki tłuszczowe.
Z uwagi na podobieństwo do naturalnie występujących
w organizmie błon komórkowych, liposomy LIPOSHELL® charakteryzuje wysoka stabilność strukturalna umożliwiająca długotrwałe i stabilne zamknięcie substancji aktywnych w ich
wnętrzu.
®

INNOWACYJNOŚĆ TECHNOLOGII LIPOSHELL® 2,3
W przeciwieństwie do klasycznych form, takich jak: tabletki,
kapsułki, maści, kremy czy krople, liposomy LIPOSHELL® zapewniają długotrwałe utrzymanie stałego poziomu substancji
aktywnej w obszarze docelowym.

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII LIPOSHELL®
Zastosowanie wysokiej jakości technologii LIPOSHELL® pozwala na dostarczenie substancji aktywnej:
•w
 odpowiedniej ilości (zwiększona biodostępność, czyli
większa dawka podanej substancji dostaje się do krążenia
ogólnego),
•w
 niezmienionej formie (ochrona przed czynnikami degradacyjnymi),
•d
 o konkretnych narządów lub tkanek (transport celowany),
przez co zwiększa skuteczność terapii.
Liposomy LIPOSHELL® to najwyższej jakości nośniki o wysokiej stabilności i homogeniczne pod względem rozmiaru.
Ochrona przed czynnikami degradacyjnymi
Istnieje wiele czynników, które mogą niekorzystnie wpływać
na jakość substancji aktywnych i ich biodostępność.
Są to między innymi:
•w
 ilgoć, tlen, temperatura,
•e
 nzymy trawienne (już w jamie ustnej), sok żołądkowy, sole żółci,
•p
 rzyjmowane leki,
•m
 ikroflora jelitowa (zarówno bakterie dobroczynne, jak i patogeny).
Technologia liposomalna LIPOSHELL® chroni substancję
aktywną przed wyżej wymienionymi czynnikami. W liposomach LIPOSHELL® substancja aktywna zamknięta jest we-
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wnątrz podwójnej warstwy fosfolipidów, która zapewnia jej
długotrwałą ochronę i stabilność.

NAJWYŻSZA JAKOŚĆ
Wysoka zawartość najwyższej jakości fosfolipidów – głównego
budulca liposomów LIPOSHELL®, oraz precyzyjny dobór parametrów procesowych sprawia, że technologię LIPOSHELL®
wyróżnia innowacyjność i najwyższa jakość. Technologia LIPOSHELL® umożliwia zamykanie szerokiego spektrum substancji aktywnych w liposomach o jednorodnej budowie i właściwościach.
Pierwszym produktem w technologii LIPOSHELL® na rynku polskim jest ASCOLIP® – wysokowydajna liposomalna witamina C
ASCOLIP®, dzięki zastosowaniu technologii liposomalnej LIPOSHELL®, zapewnia4:
• wysoką jakość liposomalnej witaminy C,
• długotrwałe i stabilne zamknięcie witaminy C,
• odpowiednią ilość witaminy C (zwiększona biodostępność)
• dostarczenie witaminy C w niezmienionej formie (ochrona
przed czynnikami degradacyjnymi np. tlen, sok żołądkowy,
enzymy trawienne),
• łatwą penetrację witaminy C do konkretnych narządów/tkanek (transport celowany)
• długotrwałe utrzymania stałego, wysokiego poziomu witaminy C w miejscu docelowym.
Zastosowane w preparacie ASCOLIP® liposomy LIPOSHELL® są:
• nietoksyczne
• biozgodne
• biodegradowalne
• nieimmunogenne
• optymalnej wielkości, co zapewnia skuteczne dotarcie do
tkanek
• jednorodne pod względem wielkości - indeks polidyspersyjności mniejszy niż 0,2 – co gwarantuje wysoką, powtarzalną
jakość produktu.

PIŚMIENNICTWO:
1. Podlipec R., Strancar J.; „Interaction of liposomes on endothelial cells”; Seminar IV, November 18, 2010.
2. Akbarzadeh A., Rezaei-Sadabady R., Davaran S.; „Liposome: classification, preparation, and applications”; Nanoscale Research Letters 2013, 8:102.
3. Bozzuto G., Molinari A., „Liposomes as nanomedical devices”, International Journal of Nanomedicine, 2015:10, 975–
999.
4. www.liposhell.pl

plagą naszych czasów.
N owotwory
Czy można wspomagać leczenie
podczas radio- i chemioterapii?

„Każdego dnia pił także kubek oleju z wątroby rekina z wielkiej beczki w chacie, gdzie
wielu rybaków przechowywało swój sprzęt. Był on dostępny dla wszystkich rybaków,
którzy mieli na niego ochotę, ale większość nienawidziła jego smaku.
W sumie nie było nic gorszego od wstawania w godzinach, o których oni wstawali,
a był on przecież bardzo dobry na przeziębienie, grypę oraz choroby oczu.”
Ernest Hemingway, „Stary człowiek i morze.”

A

lkiloglicerole występujące w oleju z wątroby rekinów są stosowane od wielu dziesiątek lat. W latach 50-tych ubiegłego wieku
szwedzcy naukowcy doszli do wniosku po wielu
badaniach, że alkiloglicerole mają zastosowanie
w leczeniu wielu chorób, w tym nowotworowych.
Prowadzone badania kliniczne i obserwacje
potwierdziły, że:
• Alkiloglicerole poprawiają wyniki leczenia raka
szyjki macicy1
• Alkiloglicerole zmniejszają ilość poważnych powikłań po radioterapii2
Alkiloglicerole to związki należące do eterów
lipidowych, będące związkami glicerolu i alkoholi wielowęglowych o dużej aktywności biologicznej. Występują w szpiku kostnym i mleku
karmiącej kobiety. Łatwo wbudowują się w błony
komórkowe, a co niezwykle ciekawe z dużą łatwością wbudowują się w błony komórek nowotworowych, w których stwierdza się ich 100-krotnie większą ilość.
Alkiloglicerole aktywują makrofagi uwolnione
z błon rozpadających się komórek nowotworowych, przez co następuje nasilenie fagocytozy
i zwiększenie uwalniania wolnych rodników, czyli
nasilenie stresu oksydacyjnego w pobliżu komórek nowotworowych. Powodują również cytolize
komórek nowotworowych, czyli rozpad komórek
nowotworowych, w której pośredniczą przeciwciała IgG łącząc się z antygenami komórki nowotworowej. Hamują rozwój naczyń krwionośnych
niezbędnych do wzrostu guzów nowotworowych.
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Wywołują apoptozę, czyli naturalną śmierć komórki. Jest to naturalna sytuacja w przypadku
zdrowej komórki, natomiast takie zjawisko nie
dotyczy komórek nowotworowych. Alkiloglicerole hamują również przekazywanie niektórych
sygnałów z powierzchni komórki do jej wnętrza.
Hamowane są m.in. sygnały sterujące namnażaniem się komórek nowotworowych.
Ecomer jest jedynym preparatem na polskim
rynku ze statusem preparatu leczniczego, w składzie którego znajdziemy alkiloglicerole pochodzące z oleju z wątroby rekinów z rodzin Somniosidae, Squalidae, Centrophoridae, Etmopteridae,
Cetorhinidae. W jednej kapsułce znajduje się 250
mg oleju z wątroby rekina. Wskazaniami do stosowania Ecomer są:
• W stanach obniżonej odporności przy zakażeniach bakteryjnych i wirusowych
• W ostrych i przewlekłych chorobach infekcyjnych
• Pomocniczo w radio- i chemioterapii w przebiegu choroby nowotworowej.

PIŚMIENNICTWO:
1R
 egression of tumor growth after administration of alkoxyglycerols, 1780 Brohult A. Brohult J., Brohult S. Acta ObstetGynecolScand.
57: 79-83
2 Effect of alkxyglycerolson the frequency of injuries follow in-gradiation therapy for carcinoma of uterine cervix, 1979, Brohult A., Brohult
J., Joelsson L., Acta ObstetGynecolScand, 58:
203

