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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skupienie się na sobie, rodzinie i radości Bożego Narodzenia.
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apotrzebowanie na wsparcie u pacjenta
onkologicznego leczonego
napromienianiem

Aspekt badawczy

Renata Jackowska, Małgorzata Pasek
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Choroba nowotworowa jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń w życiu
człowieka, często o charakterze traumatycznym. Dotyka ona nie tylko sfery biologicznej
funkcjonowania człowieka, ale także psychicznej i społecznej. Ta wieloaspektowość
nowotworu przekłada się zatem nie tylko na realny ból fizyczny i cierpienie, ale także
na zmiany w strukturze osobowości człowieka i jego postrzeganie społecznej roli, którą
dotychczas pełnił. Diagnoza wskazująca na nowotwór ma często charakter cezury
w życiu człowieka, skłania go do zadawania sobie podstawowych pytań
egzystencjalnych dotyczących sensu życia i cierpienia.

P

onieważ każdy człowiek funkcjonuje w określonej grupie społecznej, naturalnym jest, iż mierząc się z jednym z najtrudniejszych doświadczeń w swoim życiu,
odwołuje się do naturalnych, rodzinnych i społecznych więzi.
W całym procesie chorobowym, od diagnozy poprzez terapię
do zakończenia leczenia, pacjent szuka strategii radzenia sobie z chorobą nowotworową i związanym z nią stresem. Jednym z najistotniejszych elementów w tym procesie adaptacji
do choroby jest wsparcie społeczne. Za najważniejsze aspekty wsparcia społecznego w sytuacji choroby nowotworowej
uważa się wsparcie emocjonalne, informacyjne, instrumentalne, duchowe. Wsparcie odgrywa istotną rolę w podmiotowej
percepcji trudnej sytuacji choroby i służy zwiększeniu kompetencji osoby chorej w radzeniu sobie ze stresem onkologicznym. Poszukiwanie wsparcia, postrzeganie jego dostępności
oraz otrzymywanie wsparcia uważa się za jeden z najważniejszych elementów skutecznej terapii nowotworowej.
Leczenie napromienianiem wiąże się często z przeżywaniem
nasilonych reakcji emocjonalnych, lękowym wyobrażeniem na
temat konsekwencji leczenia, dolegliwościami somatycznymi.

METODOLOGIA BADAŃ
Celem pracy było określenie wsparcia otrzymywanego
i oczekiwanego oraz źródeł wsparcia, a także zbadanie zależności pomiędzy spostrzeganiem, zapotrzebowaniem, poszukiwaniem i otrzymywaniem wsparcia a czynnikami socjodemograficznymi i medycznymi w grupie badanych pacjentów
onkologicznych leczonych metodą radioterapii.
Do realizacji celu pracy zastosowano autorski kwestionariusz do pozyskania danych socjodemograficznych, klinicznych i dotyczących wsparcia oraz wystandaryzowany: Berlińskie Skale Wsparcia Społecznego (Berlin Social Support
Scales – BSSS).
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Analizy statystyczne wykonano za pomocą programu IBM
SPSS w wersji 21. W pracy wykorzystano analizę rozkładów zmiennych, analizę średnich arytmetycznych oraz analizę korelacji rho Spearmana. W przypadku analizy różnic
rozkładów dla zmiennych, których rozkłady odbiegały od
normalnego, wykorzystano test Kruskala-Wallisa oraz test
U Manna-Whitneya. Współczynnik korelacji rho Spearmana zastosowano do sprawdzenia zależności między skalami AIS oraz BSSS. W przypadku testów statystycznych jako
kryterium istotności różnic przyjęto p < 0,05.
Badania zostały przeprowadzone w Zakładzie Radioterapii Szpitala Wojewódzkiego w Tarnowie. Udział w badaniu
był dobrowolny i anonimowy.
Grupę badawczą stanowiło 106 pacjentów, leczonych radykalnie i paliatywnie na różne typy nowotworów. Część
spośród nich otrzymywała radioterapię w skojarzeniu z chemioterapią i/lub hormonoterapią.
Grupa była zróżnicowana pod względem wieku: procentowy udział badanych w przedziale wiekowym 27–39 i 50–
59 był zbliżony i wynosił kolejno 18,9% i 19,8%. Najliczniejszą grupę stanowili badani w przedziale wiekowym 60–69
z wynikiem 34,0%. Wśród osób badanych przeważali mężczyźni – 53,8%, zdecydowana większość pozostawała
w związku małżeńskim – 79,2%.

WYNIKI BADAŃ
Wsparcie otrzymywane i oczekiwane
oraz źródła wsparcia
Badania wykazały, że najczęściej otrzymywanym wsparciem jest wsparcie emocjonalne – 85,8%. Respondenci na
podobnym poziomie oczekują zarówno wsparcia emocjonalnego, jak i informacyjnego. Badani uważali, że otrzymują
więcej wsparcia duchowego, niż go oczekują.

Tabela 1. Charakterystyka socjodemograficzna
badanej grupy

Tabela 4. Spostrzegane dostępne wsparcie emocjonalne a czynniki socjodemograficzne i kliniczne

Tabela 2. Charakterystyka kliniczna badanych

Rysunek 2. Źródła wsparcia

Tabela 3. Średnie wartości skal BSSS

Analizowano również najczęściej występujące źródła wsparcia, wyniki przedstawiono na rycinie 2.
Z badań wynika, że wsparcie jest udzielane ankietowanym najczęściej przez najbliższą rodzinę: dzieci 77,4% oraz
współmałżonka 73,6%. Pielęgniarki były wymieniane na
trzecim miejscu jako osoby najczęściej udzielające wsparcia (58,5%).

Ocena poziomu wsparcia społecznego w oparciu o BSSS
Poziom wsparcia społecznego respondentów w poszczególnych podskalach BSSS wynosił 3,06 – 3,77 pkt. Najwyższa
punktacja dotyczyła zadowolenia ze wsparcia społecznego
i aktualnie otrzymywanego wsparcia instrumentalnego, natomiast najniższa – poszukiwania wsparcia i zapotrzebowania
na wsparcie. Średnia punktacja w poszczególnych rodzajach
wsparcia była zbliżona.
Z badań wynika, że w zakresie spostrzeganego wsparcia
emocjonalnego nie ma różnic istotnych statystycznie w odniesieniu do czynników socjodemograficznych i klinicznych.
Wyniki przedstawione w tabeli 5 wskazują, że spośród
czynników socjodemograficznych i medycznych tylko dla
zmiennej sytuacja zawodowa występuje zależność istotna
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Tabela 5. Spostrzegane dostępne wsparcie instrumentalne a czynniki socjodemograficzne i kliniczne

Tabela 7. Instrumentalne wsparcie społeczne
a czynniki socjodemograficzne i kliniczne

Tabela 6. Poszukiwanie wsparcia a czynniki
socjodemograficzne i medyczne

Tabela 8. Informacyjne wsparcie społeczne
a czynniki socjodemograficzne

statystycznie. Renciści wskazują przeciętnie niskie wartości na skali spostrzeganego dostępnego wsparcia instrumentalnego. Największa różnica średnich występuje między kategorią rencistów a osób pracujących w pełnym
wymiarze. Istotność różnic rozkładów w kategoriach sytuacji zawodowej testowano za pomocą testu Krusala-Wallisa dla prób niezależnych. W oparciu o ten test możemy
przyjąć, że występują istotnie różne rozkłady w podgrupach (p < 0,05).
Z przeprowadzonych badań wynika, że w zakresie zapotrzebowania na wsparcie nie ma różnic istotnych staty-

stycznie w odniesieniu do czynników socjodemograficznych i medycznych.
Wyniki przedstawione w tabeli 6 wskazują na istotną statystycznie zależność pomiędzy płcią a poszukiwaniem wsparcia.
Kobiety wykazują wyraźnie wyższe średnie wartości na skali poszukiwania wsparcia niż mężczyźni. W celu sprawdzenia istotności różnic rozkładów wykorzystano test U Manna-Whitneya
dla prób niezależnych (p < 0,05). Brak zależności pomiędzy pozostałymi zmiennymi socjodemograficznymi i klinicznymi.
Z powyższej tabeli wynika, że w zakresie aktualnie otrzymywanego wsparcia emocjonalnego nie ma różnic istotnych
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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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Tabela 9. Zadowolenie ze wsparcia społecznego
a czynniki socjodemograficzne i kliniczne

Tabela 10. Spostrzegane dostępne wsparcie
a czynniki socjodemograficzne i kliniczne

statystycznie w odniesieniu do czynników socjodemograficznych i klinicznych.
Wyniki z powyższej tabeli wskazują na istotną statystycznie zależność między stanem cywilnym a instrumentalnym wsparciem społecznym. W celu sprawdzenia
istotności różnic rozkładów wykorzystano test U Manna-Whitneya dla prób niezależnych (p < 0,05).
Wyniki z powyższej tabeli wskazują na istotną statystycznie zależność między wykształceniem i miejscem leczenia a oceną aktualnie otrzymywanego wsparcia informacyjnego. Osoby z wyższym wykształceniem i osoby
leczone ambulatoryjnie uzyskują niższy wynik na skali informacyjnego wsparcia społecznego niż pozostałe kategorie. W celu sprawdzenia istotności różnic rozkładów wykorzystano test Kruskala-Wallisa i U Manna-Whitneya dla
prób niezależnych (p < 0,05).
Z badań wynika, że w zakresie zadowolenia ze wsparcia nie ma różnic istotnych statystycznie w odniesieniu do
czynników socjodemograficznych i klinicznych.
Z powyższej tabeli wynika, że w zakresie spostrzeganego dostępnego wsparcia nie ma różnic istotnych statystycznie w odniesieniu do czynników socjodemograficznych i medycznych.
Z powyższej tabeli wynika, że w zakresie aktualnie otrzymywanego wsparcia nie ma różnic istotnych statystycznie
w odniesieniu do czynników socjodemograficznych i medycznych.

ANALIZA I DYSKUSJA

Tabela 11. Aktualnie otrzymywane wsparcie
a czynniki socjodemograficzne

Przeprowadzone badania dotyczyły różnych aspektów
wsparcia udzielanego pacjentom onkologicznym leczonych napromienianiem. Przedmiotem niniejszej analizy są
rodzaje i źródła wsparcia oraz zależności między różnymi
rodzajami wsparcia a czynnikami socjodemograficznymi.
Ważnym aspektem wsparcia, jak wykazano w części
teoretycznej pracy, jest zachowanie równowagi pomiędzy
wsparciem otrzymywanym a wsparciem oczekiwanym,
czyli takim, które odpowiada oczekiwaniom pacjenta, jego
indywidualnym potrzebom. Przeprowadzone badania własne dowiodły, że otrzymywane wsparcie emocjonalne jest
wyższe niż wsparcie emocjonalne oczekiwane przez pacjentów. Spośród badanych 85,8% otrzymywało wsparcie,
a oczekiwało go 64,2%.
Z kolei dla 64,2% badanych wsparcie informacyjne oczekiwane pokrywało się z otrzymywanym. Natomiast wsparcie duchowe otrzymywane (34,0%) w niewielkim stopniu
przewyższało oczekiwane (32,1%).
Analizując te wyniki, należy zwrócić uwagę na to, iż poziom oczekiwanego wsparcia emocjonalnego i wsparcia informacyjnego stanowi jednakową wartość. Oznacza
to, że w procesie terapii ważne jest dla pacjenta zachowanie równowagi między wsparciem redukującym negatywne emocje a rzeczową informacją dotyczącą procesu
leczenia. Słuszność tego stwierdzenia potwierdzają także badania przeprowadzone w Australii. Dowodzą one, że
zapewnienie wsparcia pacjentowi poprzez systematyczną informację, przygotowanie do potencjalnych skutków
ubocznych prowadzonych procedur, uczestniczenie chorego w podejmowanych decyzjach znacznie redukują poziom stresu [1].
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Wyniki badań wskazują, że wsparcie informacyjne otrzymywane, tak istotne dla pacjentów onkologicznych, wydaje
się być całkowicie adekwatne do ich potrzeb. Leczenie to
czas, kiedy ten rodzaj wsparcia nabiera szczególnego znaczenia, daje bowiem choremu poczucie kontroli, a tym samym zmniejsza napięcie emocjonalne.
Analiza danych obejmujących wszystkie rodzaje wsparć,
jakich może doświadczać pacjent onkologiczny, wskazuje
na istotną rolę wsparcia duchowego. Zajmuje ono znacznie wyższą „pozycję” niż wsparcie rzeczowe czy instrumentalne. Można zatem słusznie wnioskować, iż ten rodzaj
wsparcia, dotykającego sfery wewnętrznej ludzkiej duchowości, jest ważnym czynnikiem wspierającym pacjenta onkologicznego w jego doświadczeniu wielorakiego cierpienia
związanego z chorobą.
Badania potwierdzają, że głównym źródłem wsparcia
otrzymywanego przez pacjentów onkologicznych leczonych
metodą radioterapii jest najbliższa rodzina – dzieci (77,4%)
i współmałżonek (73,6%), a zatem zapewnienie wsparcia
najczęściej spoczywa na rodzinie pacjenta. Znacznie niżej badani ocenili wsparcie ze strony przyjaciół i znajomych
(9,4%). Prawdopodobnie rodzina, będąc silniej związana
emocjonalnie z chorym, potrafi skuteczniej zmienić jego negatywne nastawienie do choroby. Dzięki wsparciu rodziny,
czyli pierwotnej sieci wsparcia, obiektywnie istniejącej, chory ma przede wszystkim możliwość wypowiedzenia i zdefiniowania swoich obaw i lęków. Ta werbalizacja służy zmniejszeniu poziomu niepokoju i niepewności.
Rezultaty prowadzonych analiz okazały się zbieżne z wynikami uzyskanymi przez Baczewską i wsp. [2]. Z badań
autorek wynika, że na wsparcie i zaangażowanie rodziny
mogło liczyć 65,9% badanych pacjentów onkologicznych.
Badania dr Walden-Gałuszki również wskazują na rodzinę
jako główne źródło wsparcia. Autorka badań podkreśla,
że obowiązująca w rodzinie hierarchia wartości przekłada się na sposób reagowania pacjenta i rodziny na chorobę,
a tym samym na wielkość wsparcia. O skuteczności pomocy i wsparcia udzielanego chorej osobie w rodzinie, według
autorki, decyduje obecny i preferowany w niej określony
system wartości, takich jak solidarność, wierność i miłość.
Rodzina spójna, o głębokich wzajemnych relacjach emocjonalnych, pod wpływem choroby często jeszcze mocniej je
zacieśnia [3]. Również wyniki badań Krasuskiej i wsp. pokazują, że w sytuacji kryzysowej najsilniejszą grupą wsparcia jest rodzina. Relacje rodzinne wzmacniają przekonanie
o możliwości pokonania trudnych sytuacji [4].
Michałowska-Wieczorek w swoim badaniu stwierdziła,
że spośród wszystkich czynników psychologicznych i uwarunkowań społecznych bliskość życzliwych osób daje poczucie bezpieczeństwa, akceptacji, pomaga zmniejszyć lęk
i poczucie bezradności [5].
W okresie leczenia wsparcie ze strony rodziny ma również charakter organizacyjny, dotyczący konkretnej, rzeczowej pomocy – pacjent leczony ambulatoryjnie jest codziennie dowożony na napromienianie. Ten rodzaj wsparcia
wymaga od członków rodziny dyspozycyjności. W warunkach hospitalizacji, gdy rola i pozycja pacjenta w sposobie
funkcjonowania rodziny ulega radykalnej zmianie, szczególnego znaczenia nabiera wsparcie emocjonalne ze strony najbliższych.
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Następnymi źródłami wsparcia wskazanymi przez badanych są pielęgniarki (58,5%) i lekarze (52,0%). Pacjent, lecząc się ambulatoryjnie lub stacjonarnie, może regularnie,
nawet codziennie, uzyskiwać istotne informacje dotyczące całego procesu leczenia. Informacje te mogą dotyczyć
najważniejszych elementów terapii, jak na przykład skutków ubocznych, diety, pielęgnacji okolicy napromienianej.
Zapewnienie pacjenta o możliwości codziennego kontaktu z personelem medycznym, rozmowy, rozwiązania bieżących problemów daje poczucie bezpieczeństwa, jest tym
samym źródłem wsparcia emocjonalnego. Ważna jest w tej
sytuacji silna motywacja, aby pacjent mógł się łatwiej przystosować do zmian, jakie zachodzą w jego życiu. Niezbędne jest także poczucie sensu podejmowanych procedur
leczniczych. W tym aspekcie terapii kluczowa wydaje się
rola personelu medycznego. W badaniach Szadowskiej-Szlachetki ankietowani, u których również jako metodę leczenia zastosowano radioterapię, wskazywali, że osobami,
od których uzyskali najwięcej wsparcia w zakresie postępowania w trakcie terapii, byli pielęgniarka oraz lekarz [6].
W analizie przeprowadzonych badań warto jeszcze
zwrócić uwagę na rolę tzw. spostrzeganego dostępnego wsparcia. Przeprowadzone badania własne wykazały, że aktualnie otrzymywane wsparcie nie ma wpływu
na poziom akceptacji choroby. Natomiast na uwagę zasługuje zależność pomiędzy spostrzeganym dostępnym
wsparciem a akceptacją choroby. Wskazywać to może
na to, iż dla pacjentów ważniejsza jest antycypacja działań podejmowanych przez osoby, na które mogą liczyć,
niż działania aktualnie przeprowadzane przez te osoby.
Może mieć to także związek z pozytywną oceną relacji
z innymi i poczuciem bycia kompetentnym w radzeniu
sobie z chorobą [7]. Podobnie w badaniach Wyszomirskiej i wsp. oceniającej wpływ wsparcia społecznego na
przystosowanie się psychiczne do choroby nowotworowej wykazano, że spośród wszystkich badanych wymiarów wsparcia społecznego najważniejszym dla adaptacji
do choroby nowotworowej jest spostrzegane wsparcie społeczne. Mniej istotny jest rodzaj wsparcia i ilość,
ważne jest natomiast to, jak chory postrzega możliwość
jego dostępności [8].
Niektórzy badacze wskazują, że w przeciwieństwie do
spostrzeganego wsparcia społecznego efekt otrzymywanego wsparcia nie jest jednoznaczny [9, 10]. Zakres i ilość
udzielanego wsparcia nie jest tożsama z ilością otrzymanego wsparcia, gdyż przepływ wsparcia od osoby udzielającej do odbiorcy może zależeć od różnych cech obu
stron. Interesujących dowodów na diadyczne wzory
wsparcia społecznego dostarczają badania Schwarzera
i Knoll [11]. Badania te wykazały, że ilość otrzymywanego
wsparcia deklarowana przez osoby je otrzymujące nie jest
taka sama, jak ilość wsparcia dostarczanego deklarowana
przez partnerów. Istotne jest również to, że w rozpoznaniu
i ocenie wsparcia odbiorcy potrzebują czasu.
Spostrzeganie, poszukiwanie i otrzymywanie wsparcia zbadano także w relacji do płci, wieku i wykształcenia.
Dodać należy, że wsparcie spostrzegane analizowane było w aspekcie emocjonalnym i instrumentalnym, natomiast
aktualnie otrzymywane w aspekcie emocjonalnym, informacyjnym, instrumentalnym i zadowolenia ze wsparcia.

Badania nie wykazały korelacji między wyżej wymienionymi czynnikami socjodemograficznymi a spostrzeganiem
wsparcia. W interpretacji tego wyniku należy odnieść się do
badań, których autorzy sugerują, że spostrzegane wsparcie
związane jest z takimi czynnikami jak: cechy osobowości,
poziom optymizmu i nie należy go oceniać jedynie w kategoriach zewnętrznych zasobów [5, 12].
Wpływ płci okazał się istotny statystycznie na skali poszukiwania wsparcia. Kobiety częściej niż mężczyźni poszukują wsparcia. Aspektem, który należy wziąć pod uwagę w interpretacji wyniku, jest struktura osobowości kobiety, które
częściej niż mężczyźni oczekują ciepła, troski, czułości.
Zbadano również wpływ miejsca leczenia, ambulatoryjnego lub szpitalnego, na ocenę aktualnie otrzymywanego
wsparcia oraz zadowolenia ze wsparcia. Wyniki wykazały,
że pacjenci hospitalizowani znacznie wyżej niż pacjenci ambulatoryjni oceniają aktualnie otrzymywane wsparcie informacyjne. Jest to zależność istotna statystycznie. Miejsce
terapii nie ma wpływu na otrzymywane wsparcie emocjonalne, instrumentalne oraz zadowolenie ze wsparcia.
W interpretacji tego wyniku należy na nowo podkreślić
znaczenie wsparcia informacyjnego w okresie leczenia.
Znaczenia tego typu wsparcia, udzielanego przez personel
medyczny w szpitalu, dowiodły badania przeprowadzone
przez dr Zieniuk. Przypisują one mu znacznie większą rolę niż oczekiwanemu wsparciu emocjonalnemu czy instrumentalnemu [13].
Niezależnie od tego, gdzie odbywa się leczenie, choroba pozostaje głównym stresorem. Z doświadczenia zawodowego wynika, iż pacjent oczekuje często powtarzanych
informacji na temat aktualnego stanu zdrowia, efektów leczenia, skutków ubocznych. Hospitalizacja umożliwia codzienny kontakt z lekarzem, pielęgniarką, pacjent ma
większą możliwość zadawania pytań. W leczeniu ambulatoryjnym pacjent codziennie spotyka się tylko z technikiem
podczas seansu napromieniania. Natomiast raz w tygodniu
podczas monitorowania ma kontakt z pielęgniarką w celu oceny stanu zdrowia pod kątem ewentualnych objawów
ubocznych związanych z terapią. Jest to też jedyny czas na
rozmowę z chorym. Kontakt z samym lekarzem zależy od
potrzeb chorego.
Wsparcie społeczne bez względu na rodzaj powinno wynikać z indywidualnych potrzeb każdego pacjenta oraz
możliwości jego spostrzegania. Zrozumienie sytuacji chorego onkologicznie pozwala na udzielenie wsparcia adekwatnego i skutecznego.

WNIOSKI
1. Pacjenci otrzymują więcej wsparcia emocjonalnego i duchowego, niż oczekują, natomiast wsparcie informacyjne otrzymywane i oczekiwane jest takie samo (64,2%).
Spośród badanych 85,8% otrzymywało wsparcie emocjonalne, a oczekiwało go 64,2%. Wsparcie duchowe
otrzymywane (34,0%) w niewielkim stopniu przewyższało
oczekiwane (32,1).
2. Głównym źródłem wsparcia dla pacjentów jest najbliższa rodzina, częściej dzieci (77,4%) niż współmałżonek
(73,6%). Znacznie niżej badani ocenili wsparcie ze strony przyjaciół i znajomych (9,4%). Pielęgniarki są trzecim
w kolejności źródłem wsparcia (58,5%).

3. Aktualnie otrzymywane wsparcie nie ma wpływu na poziom akceptacji choroby. Natomiast na uwagę zasługuje
zależność pomiędzy spostrzeganym dostępnym wsparciem a akceptacją choroby (wartość współczynnika korelacji rho Spearmana wynosi 0,270) .
4. Spostrzeganie i zapotrzebowanie na wsparcie nie koreluje z płcią, wiekiem i wykształceniem. Istotna statystycznie zależność występuje w odniesieniu do płci
i poszukiwania wsparcia (p = 0,016) oraz wykształcenia
i oceny aktualnie otrzymywanego wsparcia informacyjnego (p = 0,001)
5. Miejsce leczenia ma wpływ na ocenę aktualnie otrzymywanego wsparcia informacyjnego (p = 0,021), natomiast
nie ma wpływu na ocenę wsparcia emocjonalnego i instrumentalnego oraz na zadowolenie ze wsparcia.
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ielęgnacja skóry po zakończeniu terapii
onkologicznej
Rozmowa z dr n. med. Joanną Czuwarą, dermatologiem, Adiunktem Kliniki
Dermatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Pani doktor, dlaczego pielęgnacja skóry
po zakończeniu terapii jest tak ważna?
Bo medycyna coraz lepiej radzi sobie z rakiem.
Warto więc zapewnić choremu jak najlepszą jakość
życia. Dlatego u osób poddawanych terapii celowanej wprowadzamy profilaktykę zmian skórnych
już od pierwszego dnia terapii, albo leczymy interwencyjnie od momentu pojawienia się pierwszych
zmian. To jest niezwykle ważne, jeśli mamy na celu
uratowanie życia chorego z jednoczesnym zapewnieniem mu komfortu.

estetycznych. To jest trwałe uszkodzenie i w tym
przypadku kluczowa będzie pielęgnacja, która ma
na celu złagodzenie objawów innego odczuwania skóry, czy też przeczulicy. Absolutnie nie powinno się stosować zabiegów laserowych na skórę napromienianą, bo w skórze tej jest zwłóknienie
i zmiana podścieliska. Wziąwszy więc pod uwagę fakt, że lasery mają pobudzić skórę, żeby była
grubsza, napięta i żeby powstało więcej kolagenu,
to w przypadku skóry po napromienianiu to nie jest
uzasadnione działanie.

Może więc sensowne byłoby stworzenie
gabinetów dermatologicznych przy centrach
onkologii?
Gdyby taki gabinet powstał pacjenci onkologiczni
pewnie korzystaliby z wizyt u dermatologa. Często
pewnie z polecenia lekarza onkologa. Warto podkreślić, że idealnym rozwiązaniem byłoby, gdyby
co do zasad higieny i podstawowej pielęgnacji chorych szkoliły panie pielęgniarki. Tak z resztą to funkcjonuje w innych krajach.

A popularna mezoterapia?
To mnie od dłuższego czasu zastanawia. Po pierwsze nakłuwanie i podawanie różnych preparatów
do skóry w niektórych przypadkach może stwarzać
dodatkowe ryzyko. Przykładem może być wstrzykiwanie do skóry osocza bogatopłytkowego. Jest to
terapia opracowana w myśl zasady „młodość masz
we krwi”, która wykorzystuje czynniki wzrostu pochodzące z krwi, a dokładniej z płytek krwi. To jest
dobry zabieg, ale w przypadku chorych onkologicznie nie wolno zapominać, że czynniki te mogą przestroić ich immunologię. Ponadto mogą zainicjować
tak zwaną transformację, czyli przekształcenie się
komórek i wyrwanie się ich spod kontroli immunologicznej lub proliferacyjnej. Jednym słowem nie
zaryzykowałabym u pacjentek po raku piersi tego
rodzaju zabiegu. Powiem więcej – u pacjenta onkologicznego nie wykonałabym takiego zabiegu
na żaden obszar skóry, pomimo tego, że mówi się
o tym, że działa miejscowo. Podobnie nie zaryzykowałabym ultradźwięków, bo pobudzają fibroblasty
i nie wykonałabym naświetlania niektórymi lampami LED. Podsumowując, jeśli chodzi o skórę zmienioną napromienianiem, to trzeba uznać, że jest to
trwałe uszkodzenie i jedyne co należy wykonywać,
to odpowiednio tę skórę pielęgnować.

Czyli można uznać, że dobrym
standardem byłaby współpraca ośrodków
dermatologicznych z onkologicznymi?
Tak. W gabinecie przy centrum mogłyby być prowadzone konsultacje, a w cięższych przypadkach
wymagających interwencji można byłoby korzystać
z pomocy współpracujących ośrodków dermatologicznych. To sprawiłoby, że pacjent w przypadkach
trudnych trafiał by do dermatologów natychmiast.
Jak zmienia się pojęcie jakości życia
w ostatnich latach w odniesieniu do skóry?
Jeśli chodzi o panie z rakiem piersi, to przede wszystkim chcą one być aktywne zawodowo, rodzinnie i towarzysko. Chcą realizować swoje pasje, a przede
wszystkim chcą czuć się dobrze, a nawet pięknie i to
mimo choroby onkologicznej w wywiadzie.
Czy w związku z tym jest szansa na cofnięcie
przynajmniej niektórych skutków terapii
onkologicznej w obszarze skóry?
W przypadku skóry po napromienianiu niestety nie.
Skóra tak zmieniona nie daje możliwości zabiegów
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A inne zabiegi na inne obszary skóry?
W niektórych przypadkach sprawa może być prostsza. Na konsultacje dermatologii estetycznej zgłaszają się do mnie panie z rakiem piersi w wywiadzie,
które zakończyły leczenie dwa, trzy lata wcześniej,
albo chore przewlekle leczone paklitaxelem, czy tamoksifenem. Zauważają u siebie nierówny koloryt

Zatroszcz się
o swoją skórę
podczas
radioterapii.
Szacuje się, że aż 95% pacjentów
onkologicznych otrzymujących radioterapię
*
cierpi na jej skórne efekty uboczne . Pamiętaj
o profilaktyce stosując barierowy płyn do
TM
TM
skóry 3M Cavilon NSBF :
• opóźnia i zmniejsza nasilenie reakcji
**
skórnych na promieniowanie
• redukuje tarcie i chroni skórę przed wilgocią
w trakcie radioterapii
*

**

Feight, et al. Putting Evidence Into Practice: Evidence-Based Intervention for Radiation Dermatitis.
Clinical Journal of Oncology. 2011;15.
Graham, P, et al. Randomized, Paired Comparison of No Sting Barrier Film Versus Sorbolene Cream (10%
Glycerine) Skin Care During Postmastectomy Irradiation. Int. J. Rad. Oncology Biology Physics. 2004;58.

skóry, zmarszczki lub zwyczajnie chcą o siebie zadbać. Nie mam nic przeciwko temu by zastosować
u nich zabiegi mezoterapii na twarz, ale kwasem
hialuronowym. Kwas hialuronowy to polimer cukrowy, co do którego jestem przekonana, że nie wywoła reakcji immunologicznej organizmu. Podobnie
nie spodziewam się żadnych problemów po zastosowaniu toksyny botulinowej, która wnika do komórek nerwowych, immunologicznie chronionych
i w związku z tym w organizmie nie wystąpią reakcje nieprzewidziane.
A peelingi?
Jeśli myślimy o twarzy, to peeling jest zabiegiem
bardzo korzystnym dla skóry i działa miejscowo.
W przypadku skóry po radioterapii jest wykluczony – jest ona pozbawiona przydatków, nie ma też
włókien sprężystych, a przez to traci zdolności do
regeneracji. Miejscowo w obszarze dalekim od napromieniania np. na skórze twarzy, można wykonać
zabieg masażu czy zabieg rollerem, czyli miejscowej
stymulacji. Natomiast nie polecałabym ultradźwięków – sięgają zbyt głęboko. Nie jestem przekonana
też, czy u pacjentek po raku byłyby bezpieczne witaminy, czy też peptydy biomimetyczne – czyli fragmenty drobnych białek, mogące imitować czynniki
wzrostu i stymulować ich receptory.
Czego właściwie się obawiamy?
Po pierwsze nie do końca można być pewnym, czy
działanie poszczególnych substancji ograniczone
jest jedynie do miejsca podania. Po drugie pacjent
z jakichś powodów miał raka, a jednym z nich mogło być zachwianie układu odporności. Trzeba więc
dużej rozwagi w stosowaniu czegokolwiek, zwłaszcza z powodów estetycznych. Bez zabiegów estetycznych pacjentka może żyć i nie warto ryzykować w przypadku wątpliwości. Osobiście wykonuję
więc takie zabiegi, co do których jestem pewna, że
nie zaszkodzą.
Czy dostępne są gdzieś wytyczne dotyczące
tego co wolno, a czego nie?
Nie, nie wydaje mi się. To o czym mówimy, to moje
przemyślenia. Nikt nie prowadzi badań jak na pacjentkę onkologiczną wpłynie wspomniane wcześniej osocze bogatopłytkowe, czy inne substancje
stymulujące skórę. Znając jednak mechanizm działania niektórych związków, można mieć wątpliwości co do słuszności ich zastosowania. A to co wątpliwe, nie powinno być stosowane.
A co można zrobić z bliznami?
W dermatologii mamy kilka typów blizn. Pierwszy
to klasyczna blizna, czyli ślad po cięciu. Dopóki blizna jest w powierzchni skóry wszystko jest w porządku. Wiadomo jednak, że ta linia nigdy się nie
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opali, nie ma w niej również włókien sprężystych,
w związku z czym jest twarda i nierozciągliwa. Dugi typ to blizny zanikowe. Tam gdzie jest duża praca tkanek blizny zapadają się, bo się rozeszły. Na
przykład na brzuchu np. wskutek chudnięcia i tycia, albo między łopatkami, gdzie skóra jest często
rozciągana. Trzeci typ to blizny przerosłe, które są
powiększone i wychodzą poza miejsce szycia rany.
Ostatni typ blizn to keloidy, które rosną, swędzą,
napinają i często dają przykurcze.
Jak postępować w każdym z powyższych
przypadków?
Mówiąc o klasycznych bliznach niewiele da się
zrobić. Choć ostatnio sporo się mówi o laserowej
korekcie blizn, ale ja byłabym ostrożna. Trzeba dobrze poznać miejsce, w którym mamy zamiar zastosować laser. Wiedzieć choćby jakie jest gojenie skóry w tym miejscu. Przede wszystkim jednak
trzeba się po prostu znać na parametrach lasera,
czyli wiedzieć jaką głębokość penetracji tym laserem zastosować, żeby poprawić wygląd blizny,
ale nie zaszkodzić. W przypadku blizn przerosłych
zastosowanie lasera będzie miało na celu rozbicie włókien kolagenowych. W przypadku keloidów
zalecane jest ostrzykiwanie miejscowymi sterydami. Podsumowując blizna to na zawsze zmieniona
skóra i taka już będzie. Jakiekolwiek jej wycinanie,
to kolejny powód do deformacji i kolejnej blizny.
Warto więc bliznę zaakceptować. Można ją zmiękczać, ale też warto pielęgnować ją od pierwszych
dni po operacji.
W jaki sposób?
Zacznę od przykładu. Kiedyś przyszła do mnie nastolatka po operacji kardiologicznej. Miała długą
bliznę od mostka aż do pępka. Kiedy się do mnie
zgłosiła ubrana była w lekko obcisłe, dopasowane dżinsy i luźną bluzę. Proszę sobie wyobrazić, że
w miejscu ucisku spodni miała wąską, płaską bliznę, która powyżej pasa nieładnie się rozchodziła
– przypominała wystającą pręgę. Nasuwa się więc
wniosek, że umiarkowany ucisk, powodujący niejako zebranie brzegów blizny powoduje jej prawidłowe gojenie. Podobny efekt może dać zastosowanie
preparatów z silikonem, które tworząc film na skórze będą dawały efekt ściągania.
Podsumowując – po jakim czasie od
zakończenia terapii można rozpocząć
stosowanie jakichkolwiek zabiegów?
Zabiegi na włosy pół roku po zakończeniu chemioterapii. Zabiegi na twarz dwa lata po zakończeniu
terapii. Pielęgnacja blizny od dnia, w którym nastąpiło sklejenie brzegów rany.
Rozmawiała Dorota Malinowska
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roblemy pielęgnacyjne pacjenta
po wyłonieniu ileostomii
Joanna Wreza
Studenckie Koło Naukowe Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
Opiekun koła: dr n. med. Janina Książek

Przedstwaiony poniżej proces pielęgnowania jest przykładem indywidualnego
i holistycznego podejścia do pacjenta i jego potrzeb. Najistotniejszym efektem jest
poprawa zdolności pacjenta do samoopieki i wzrost jego poczucie bezpieczeństwa.
CEL PRACY I PROBLEMY BADAWCZE
Celem pracy jest ukazanie najważniejszych aspektów sprawowania holistycznej opieki pielęgniarskiej w stosunku do
pacjenta z wyłonioną ileostomią.

MATERIAŁ I METODY
W pracy wykorzystano metodę studium indywidualnego
przypadku oraz analizę dokumentacji medycznej i analizę
piśmiennictwa.
Materiał stanowi pacjent po wyłonieniu ileostomii, w 2018
r. operowany w trybie pilnym, wykonano hemikolektomię
prawostronną z wyłonieniem ileostomii końcowej.

WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE
Opisany pacjent został przyjęty do oddziału chirurgii onkologicznej w trybie nagłym, następnie na ostro przygotowany do zabiegu w obszarze ileostomii, który przebiegł bez
komplikacji. Wśród problemów somatycznych pojawiły się
nudności i wymioty spowodowane farmakoterapią okołooperacyjną, ból rany w miejscu operowanym oraz stan
zapalny podrażnionej skóry wokół przetoki, ograniczenia
w zakresie samopielęgnacji i ograniczona sprawność fizyczna. Przedstawione problemy pielęgnacyjne pacjenta ukazują złożoność opieki w okresie okołooperacyjnym.
Opisany przypadek dowodzi, jak profesjonalna opieka pielęgniarska wpływa nie tylko na powrót do sprawności fizycznej, ale również na psychiczną akceptację stomii przez
pacjenta.

WNIOSKI
Przedstwaiony proces pielęgnowania jest przykładem indywidualnego i holistycznego podejścia do pacjenta i jego potrzeb. Najistotniejszym efektem jest poprawa zdolności pacjenta do samoopieki i wzrost jego poczucie
bezpieczeństwa.
Słowa kluczowe: problemy pielęgnacyjne, pacjent, ileostomia.

WSTĘP
Narodowy Fundusz Zdrowia zajmuje się gromadzeniem oraz przetwarzaniem informacji dotyczących danych epidemiologicznych związanych z wytwarzaniem
stomii w Polsce. Odpowiednie rozporządzenia gwarantu-

16

W praktyce

ją pacjentom refundację sprzętu stomijnego. Dzięki temu
można określić, ilu chorych z nich korzysta, i ustalić dane epidemiologiczne. Na podstawie informacji z centrali
Funduszu wnioskuje się, że w 2012 r. NFZ zwracał koszty sprzętu stomijnego 6270 chorym z ileostomią. W 2013 r.
liczba ta była równa 6104. Statystyki te uznaje się za odzwierciedlające liczbę pacjentów ze stomią w Polsce.
Z danych jednorodnych grup pacjentów wynika, że każdego roku w Polsce przeprowadza się od 6000 do 7000 zabiegów operacyjnych polegających na wyłonieniu stomii jelitowej, z czego 15% stnowi stomia na jelicie cienkim.
Ileostomia jest wywinięciem i przytwierdzeniem do skóry
wyłonionego jelita krętego. Zwykle jest okrągła, w kolorze
czerwonym i wystaje ponad powierzchnię skóry około 3–4
cm. Treść jelitowa (o konsystencji półpłynnej lub papkowatej) wydalana jest przez cały czas, przy użyciu stożka stomii jelita, który bezpośrednio chroni skórę przed uszkodzeniem, ponieważ znajdują się w niej enzymy trawienne, które
mogą powodować silne podrażnienia skóry.

PRZYCZYNY WYŁONIENIA ILEOSTOMII
Przetoka w obrębie jelita cienkiego jest wyłaniana u pacjentów, u których dokonano całkowitej resekcji jelita grubego,
włącznie z odbytnicą, wówczas mówi się o przetoce końcowej. Stan ten dotyczy pacjentów, u których zdiagnozowano
nieswoiste zapalenie jelit z degradacją całego jelita grubego. Dotyczy to też pacjentów z polipowatością rodzinną jelita grubego i odbytnicy, w obrębie których podejrzewa się
lub już potwierdzono zmiany nowotworowe. Obejmuje też
pacjentów z wieloogniskowym rakiem jelita grubego.
Końcowa przetoka na jelicie krętym u chorych, u których
dokonano resekcji jelita grubego łącznie z odbytnicą, jest
przetoką nieodwracalną, bez jakichkolwiek szans na odtworzenie ciągłości przewodu pokarmowego.
Przetoki pętlowe są wykonywane na odcinku końcowym jelita krętego, w większości przypadków celem
jest odbarczenie niskich zespoleń nadzwieraczowych
u pacjentów z nowotworem odbytnicy. „Przetoka w tym
odcinku przewodu pokarmowego powinna odbarczać zespolenia tzw. niskie i ultraniskie, wykonywane u chorych
poddanych neoadiuwantowej radiochemioterapii, u chorych otyłych, zwłaszcza mężczyzn, oraz w przypadku wątpliwosci dotyczących jakości zespolenia” [2].

zaopatrzenie podstawowe (bezpośrednie) - worki otwarte

Do wyłonienia ileostomii predysponują również dwie grupy wskazań nagłych. Są to patologie chirurgiczne zlokalizowane w obrębie jamy brzusznej w przypadku leczenia
niedrożności mechanicznej przewodu pokarmowego spowodowanej guzem czy martwicą odcinka jelita na skutek
zadzierzgnięcia czy skrętu krezki. Światło jelita nad przeszkodą jest zazwyczaj rozszerzone, natomiast ściana ścieniała. Wolno rozwijająca się niedrożność powoduje, że
ściana jelita pogrubia się i przerasta. W przewodzie pokarmowym występuje duża ilość mas kałowych, które są skolonizowane bakteriami o znacznej zjadliwości.
Gdy chory jest w dobrym stanie klinicznym, resekuje się
zmieniony patologicznie odcinek jelita, a dalszy odcinek
przewodu pokarmowego zostaje zszyty „na głucho”. Bliższy
odcinek jelita wydobywa się w postaci stomii jednolufowej.
Gdy pacjent znajduje się w złym stanie ogólnym (grupa III/IV wg American Society of Anastesiology), pozostwia
się zwężony odcinek jelita i wyłania się proksymalną stomię dwulufową. Sytuacja ta dotyczy chorych w zaawansowanym stadium guzów nowotworowych lub zapalnych, gdy
komórki nowotworowe naciekają na sąsiednie tkanki. Dzięki stomii dwulufowej, która działa odbarczająco, objawy niedrożności przewodu pokarmowego zanikają, a kliniczny stan
chorego poprawia się. Wyłonienie ileostomii jednolufowej
poprzedza rozpoczęcie terapii nowotworowej bądź zapalnej.
Nagłą przyczyną wyłonienia ileostomii jest również perforacja ściany przewodu pokarmowego, przedziurawienie
jatrogenne w wyniku endoskopii, nieumiejętnie dokanany
wlew przeczyszczający, pogłębiający się proces zapalny
w przypadku rozlania treści jelitowej.
Patologie naczyniowe, takie jak zator i zakrzepica naczyń
krezkowych, będące w późnym stadium, którego następstwem jest powstanie zgorzeli obejmującej jelito cienkie.
Niedostateczne zaopatrzenie w tlen ściany okrężnicy oraz
porażenie mięśniówki, których następstwem jest rozstrzeń
oraz przepuszczalność ściany dla toksyn. Jest to charakterystyczne dla niebezpiecznego powikłania zwanego toxic
megacolon. Wówczas zabiegiem ratującym życie chorego
jest usunięcie okrężnicy i wyłonienie ileostomii.
Następnym nagłym wskazaniem do wyłonienia ileostomii
są przenikające lub tępe urazy jamy brzusznej prowadząRyc. 1. Sposoby zaopatrzenia stomii
(opracowanie własne na podst. literatury).

ce do przerwania ciągłości jelita. Zapalenie otrzewnej oraz
wstrząs hipowolemiczny predysponują do wykonania zabiegu laparotomii.

PRZYGOTOWANIE CHOREGO
DO WYŁONIENIA ILEOSTOMII
W przygotowaniu należy uwzględnić aspekt psychologiczny, chirurgiczny oraz pielęgniarski. W aspekcie chirurgicznym najważniejszym elementem w przygotowaniu
chorego do zabiegu jest określenie dokładnego miejsca
przyszłej ileostomii. Źle wskazane miejsce stomii może być
przyczyną braku możliwości prawidłowego zaopatrzenia jej
w sprzęt stomijny, czego następstwem mogą być stany zapalne skóry wokół stomii. Optymalną sytuacją jest możliwość oceny powłok brzusznych pacjenta podczas wizyty
w poradni, gdy pacjent jest ubrany we własną odzież. Najpowszechniej miejsce przyszłej stomii wyznacza się jednak na dzień przed zabiegiem w warunkach szpitalnych.
Pacjent po uzyskaniu wyczerpujących informacji na temat
sztucznego odbytu musi świadomie wyrazić zgodę na zabieg operacyjny wyłonienia stomii.
Aby właściwie określić miejsce wyłonienia przyszłej stomii, należy ocenić powłoki brzuszne pacjenta, uwzględniająć trzy pozycje: stojącą, siedzącą i leżącą. Dla prawidłowego funkcjonowania przyszłej stomii najkorzystniejszymi
warunkami będą:
• gładka skóra na brzuchu, aby przylepiec worka stomijnego mógł spełniać swoją rolę,
• obszar, który będzie widoczny i dostępny dla pacjenta,
ułatwiający samopielęgnację,
• okolica znajdująca się w linii nad lub pod pasem, aby worek był ukryty pod odzieżą,
• strefa mięśnia prostego, aby zmniejszyć ryzyko pojawienia się przepukliny. Dodatkowo podczas wyznaczania
obszaru stomii należy pamiętać, aby stomia: znajdowała
się ok. 4–5 cm od cięcia operacyjnego, nie powinna znajdować się w sąsiedztwie kości biodrowej, nie może znajdować się w fałdach, wybrzuszeniach, pachwinie i pod
obwisłym biustem oraz w obszarach zajętych stanami
patologicznymi, jak np. łuszczyca.
Do ostatecznego podjęcia decyzji dochodzi, gdy pacjent znajduje się w pozycji siedzącej i wyprostowanej.
Lokalizację przyszłego miejsca stomii zaznacza się niezmywalnym markerem. Po określeniu miejsca na stomię
można zaproponować pacjentowi przyklejenie worka, by
sprawdzić, czy sprzęt będzie kompatybilny z ciałem chorego podczas poruszania.

PIELĘGNOWANIE CHOREGO W OKRESIE
POOPERACYJNYM I OKRESIE
ZDROWIENIA I REHABILITACJI
Stomię należy zaopatrzyć w sprzęt stomijny jeszcze w sali operacyjnej, natychmiast po przeprowadzonym zabiegu.
Sprzęt stomijny chroni skórę przed podrażnieniem. W pierwszych dobach po wyłonieniu ileostomii używa się przezroczystych worków, aby kontrolować i oceniać stan przetoki,
kolor, kształt czy zabarwienie treści. Pacjent powinien być
poinformowany o celu zakładania przezroczystych worków
w pierwszych kilku dobach po zabiegu. W miarę upływającego czasu worki przezroczyste zostają zmienione na wor-
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ki mniejszych rozmiarów w cielistym kolorze. Wylot w płytce
lub w przypadku worka jednoczęściowego musi być dokładnie dopasowany do rozmiaru i kształtu stomii. Rozmiar
i ukształtowanie stomii zmienia się przez okres około dwóch
miesięcy po zabiegu wyłonienia. Szwy znajdujące się w obrębie stomii zdejmuje się w większości przypadków w 7–8
dobie po zabiegu. Czas ten wydłuża się do 12–14 dni, jeżeli
pacjent przed zabiegiem przyjmował sterydy.
Nieodłącznym elementem związanym z wyłonieniem stomii jest stres oraz ból w obszarze miejsca pooperacyjnego.
Aby zminimalizować poziom odczuwania bólu, podczas
zakładania sprzętu stomijnego złożonego z dwóch części
najpierw łączy się worek z płytką i tak złożony zestaw przytwierdza się do powłok brzucha pacjenta. Pomocne może
okazać się użycie płytki akordenowej, która zmniejsza ryzyko ucisku. Najistotniejsza jest prewencja, by nie doszło
do rozwoju stanu zapalnego, który może uniemożliwić stosowanie sprzętu stomijnego. Skóra w obszarze ileostomii
jest szczególnie narażona na obrażenia wynikające z płynnej i silnie drażnicej zawartości jelitowej.
Pacjent przebywa w oddziale szpitalnym kilka dni, najczęściej w 7, 8. dobie zostaje wypisany ze szpitala. Początkowy czas po zabiegu, do momentu opuszczenia szpitala
przez pacjenta, odgrywa znaczącą rolę w późniejszej rehabilitacji oraz w procesie adaptowania się chorego do życia
codziennego z przetoką jelitową. Najistotniejszy jest wła-

ściwy wybór sprzętu oraz pielęgnacja skóry. Wymieniając
sprzęt, należy przestrzegać określonych zasad, wówczas
trudniej o jakiekolwiek niedopatrzenia. Uczymy pacjenta,
że przed wymianą worka należy zgromadzić cały niezbędny sprzęt, tj.: nowy worek, gaziki do umycia skóry, pastę
o właściwościach uszczelniających oraz gojących, a także worek foliowy na odpady. W pierwszej kolejności trzeba opróżnić zawartość worka, a następnie delikatnie usunąć płytkę w kierunku od góry do dołu. Zużyty worek należy
umieścić w pojemniku na odpady medyczne. Następnym
krokiem jest dokładne oczyszczenie skóry wokół stomii
oraz samej stomii niejałowymi gazikami i wodą z mydłem.
Resztki kleju bądź pasty usuwa się za pomocą preparatów
do tego przeznaczonych, oferowanych przez firmy produkujące sprzęt dla pacjentów ze stomią. Należy pamiętać, że śladowe ilości krwi, które towarzyszą przemywaniu stomii, nie
stanowią niepokojących objawów. Zanim dojdzie do założenia nowego worka, skóra musi zostać starannie osuszona.
Podczas zaoptrywania ileostomii niezwykle istotne jest używanie pasty uszczelniającej, zabezpieczającej przed kontaktem skóry z płynną, silnie drażniącą treścią jelitową. Przygotowując płytkę, należy naciąć ją w taki sposób, aby powstały
otwór szczelnie obejmował stomię, znacząco zmniejszając
ryzyko powikłań skórnych. Perforacja w płytce musi być
o ok. 1 mm szersza od przetoki. Za mały otwór będzie wpływać drażniąco na błonę śluzową jelita. Odpowiednie dopa-
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sowanie wylotu w płytce ma istotny wpływ na ochronę skóry
wokół stomii. Częstość, z jaką wymienia się sprzęt stomijny, jest uzależniona od jego rodzaju oraz potrzeb poacjenta. Wskazane jest, aby sprzęt jednoczęściowy wymieniać co
1–2 doby, dwuczęściowy co 5–7 dób.

SPRZĘT STOMIJNY
Właściwe zaopatrzenie pacjenta w sprzęt stomijny warunkuje poczucie komfortu w czynnościach życia codziennego. Obecnie na polskim rynku dostępne są różnorodne
sprzęty, które są w stanie sprostać indywidualnym wymaganiom każdego pacjenta.
Sprzęt jednoczęściowy stanowi płytka, która jest fabrycznie zespolona z workiem. Dzięki akcesoriom jednoczęściowym nieszczelność, która może pojawić się podczas zakładania sprzętów dwuczęściowych, jest wyeliminowana.
Sprzęt jednoczęściowy nie powoduje większych problemów podczas zakładania i obsługi. Znaczącą zaletą takiego sprzętu jest brak połączenia między workiem a płytką,
dzięki czemu worki są cienkie i prawie niezauważalne pod
obcisłą odzieżą.
Wybierając sprzęt jednoczęściowy należy pamiętać, że
w porównaniu do sprzętu dwuczęściowego worki muszą
być częściej wymieniane. Maksymalny czas, po którym należy wymienić taki worek, to dwie doby. Część przylegająca
najczęściej jest gładka i cienka. Są korzystnym rozwiązaniem
dla pacjentów z prawidłowo umiejscowioną stomią oraz dla
osób, których skóra jest odporna na podrażnienia oraz dobrze toleruje intensywną wymianę sprzętu. Sprzęt jednoczęściowy jest szczególnie preferowany przez aktywnych fizycznie, sportowców czy osoby noszące obcisłą odzież.
Zestaw dwuczęściowy składa się z płytki oraz dopasowanego do niej worka. Sprzęt ten różni się od jednoczęściowego długością czasu, przez jaki płytka pozostaje
przytwierdzona do skóry. Najczęściej płytkę wymienia się
po upływie od kilku dni do jednego tygodnia. Worek mocuje się do płytki dzięki prostemu sytemowi pierścieni lub
przylepców. Dzięki odpowiednio umieszczonej płytce można zmniejszyć mankamenty związane ze stomią, takie jak
wypadanie lub umiejscowienie w fałdzie skórnym. Pomocne okazuje się używanie pasty, która ma za zadanie
uszczelnić, a także poprawić przyleganie płytki. Naklejanie płytki jest czasochłonną czynnością, jednakże pozwala na szybkie oraz proste zakładanie i zdejmowanie worków. Sprzęt dwuczęściowy może stanowić utrudnienie dla
pacjentów niedołężnych lub ograniczonych fizycznie. Pierścienie uszczelniające zabezpieczają przed przeciekaniem.
Najczęściej używa się ich do stomii tzw. trudnej oraz w sytuacji, w której dochodzi do odklejania sprzętu.
Pasta stomijna pełni funkcję wyrównania niedoskonałości na skórze, aby ułatwić przyleganie do niej płytki. Jest
najczęściej stosowana w przypadku osób z patologicznymi zmianami na skórze, np. bliznami. Ma także właściwości
regenerujące.
Kolejną grupą produktów stomijnych są pasty podtrzymujące stomię i pasy przepuklinowe, których zadaniem jest
utrzymanie worka na właściwym miejscu. Pas stomijny stosuje się, aby wypełniony treścią jelitową worek nie odklejał się pod wpływem swojego ciężaru. Pas przepuklinowy
stosuje się u chorych w okresie okołooperacyjnym. Pas ten
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jest wyposażony w odpowiedni otwór, dzięki któremu nie
dochodzi do nadmiernego ucisku, co pozwala na prawidłową perystaltykę jelit.
Bielizna specjalistyczna jest polecana pacjentom w ramach profilaktyki po zabiegu wyłonienia stomii. Znacząco
poprawia komfort życia codziennego. Elastyczne włókna
nie krępują ruchów, materiał jest lekki oraz przepuszcza powietrze, posiada również właściwości antybakteryjne. Bielizna stomijna ma wysoki stan, dzięki czemu dodatkowo
podtrzymuje worek stomijny.
Najwięcej korzyści czerpie pacjent, którego prowadzi
jedna pielęgniarka stomijna. Między chorym a pielęgniarką
nawiązuje się więź emocjonalna, która korzystnie wpływa
na formowanie pozytywnych zachowań w obliczu przeciwności napotykanych w trakcie rehabilitacji.

CEL PRACY I PROBLEMY BADAWCZE
Celem pracy jest ukazanie najważniejszych aspektów sprawowania holistycznej opieki pielęgniarskiej w stosunku do
pacjenta z wyłonioną ileostomią.
Z powyższego celu badań (oddziaływanie pracy pielęgniarki na proces pielęgnacyjny pacjenta z ileostomią) wynika następujący problem:
• Jakie są problemy pielęgnacyjne pacjenta z ileostomią
i jaki jest zakres pracy pielęgniarki sprawującej opiekę
wobec pacjenta w okresie okołooperacyjnym?

MATERIAŁ I METODY
W pracy wykorzystano metodę studium indywidualnego przypadku oraz następujące techniki i narzędzia badawcze: 1. Wywiad; 2. Obserwacja; 3. Analiza dokumentacji medycznej; 4. Skala Mini Nutrional Assmessment; 5.
Skala Glasgow; 6. Skala Tinetti; 7. Skala Geriatric Depression Skale; 8. Skala Abbreviated Mental Test Score; 9. Skala Bartel; 10. Skala D. Norton.
U pacjenta wykonano pomiary: numeryczna skala bólu,
pomiar temperatury, ciśnienia tętniczego krwi.
Materiał stanowi pacjent, u którego zdiagnozowano rozsianego raka jelita grubego. Pacjent jest w stanie po wyłonieniu ileostomii, w 2018 r. był operowany w trybie pilnym,
wykonano hemikolektomię prawostronną z wyłonieniem
ileostomii końcowej. Obecnie uskarża się na wzdęcia brzucha, wymiotuje, oddawanie stolca jest nieregularne. W badaniu rentgenogramem opisywane długie poziomy płynu
w jelitach. Po wykonaniu wlewki do stomii uzyskano wypełnienie worka stomijnego w całości treścią jelitową, co zaowocowało znaczną poprawą stanu chorego. Brzuch nieco
wzdęty, miękki, bez objawów otrzewnowych, perystaltyka
leniwa. W czasie pobytu w oddziale szpitalnym nie wymaga ponownej interwencji chirurgicznej. Chory przyjmuje leki: Clexane 0,6 ml/24 h sc; Ketonal 100 mg/12 h iv; Metronidazol 500 mg/24 h iv + Imipenem 1000 mg/12 h iv. W 2016
r. przeszedł zapalenie płuc, rok później ostrą niewydolność
nerek. Przebywał na oddziałach: wewnętrznym, nefrologii
i chirurgii urazowo-ortopedycznej. W trakcie zbierania wywiadu temperatura ciała wynosiła 36,8°C, tętno 80 uderzeń/min, oddechy 16/min, ciśnienie tętnicze krwi 130/80
mmHg, pacjent waży 93 kg, mierzy 178 cm, BMI równe 29.

PROCES PIELĘGNOWANIA
Diagnoza pielęgniarska:
Ból rany pooperacyjnej spowodowany przerwaniem ciągłości tkanek, a następnie wyłonieniem ileostomii.
Cel planowanych działań:
Obniżenie progu bólowego zlokalizowanego w obszarze ileostomii.
Plan opieki
1. Obserwacja parametrów życiowych
2. Założenie karty monitorowania bólu
3. Farmakoterapia przeciwbólowa
4. Ułożenie w pozycji zmniejszającej napięcie rany
5. Terapia behawioralna

Ewaluacja
Pacjent zamonitorowany: ciśnienie tętnicze: 128/76
mmHg, puls:58 ud./min, saturacja: 93%.
Założono kartę monitorowania bólu. Farmakoterapia przeciwbólowa zminimalizowała odczucie bólu (z 9/10 na 2/10). Pacjent ułożony w łóżku w pozycji
zmniejszającej napięcie rany. Przeprowadzono rozmowę
z pacjentem na temat jego stanu zdrowia i opieki, co
zaowocowało wzrostem świadomości pacjenta o jego
chorobie.

Diagnoza pielęgniarska:
Nudności i wymioty spowodowane anestetykami podawanymi podczas zabiegu operacyjnego
Cel planowanych działań:
Eliminacja nudności i wymiotów oraz zapobieganie odwodnieniu.
Plan opieki
1. Toaleta jamy ustnej po każdych wymiotach
2. Podawanie płynów i/v według kart zleceń
3. Założenie i prowadzenie bilansu płynów
4. Sprawdzanie napięcia skóry, aby monitorować
objawy odwodnienia
5. Wietrzenie sali
6. Utrzymanie w czystości bielizny pościelowej
i osobistej

Ewaluacja
Toaleta jamy ustnej po wymiotach, dzięki czemu zlikwidowany został przykry smak i zapach z ust.
Prowadzenie bilansu płynów. Napięcie skóry pacjenta
sprawdzane podczas każdorazowej zmiany bielizny,
wskutek czego nie doszło do odwodnienia.
Sala chorego wietrzona według indywidualnych potrzeb.

Diagnoza pielęgniarska:
Podrażniona, zaczerwieniona skóra w obszarze ileostomii spowodowana wciągnięciem przetoki poniżej
poziomu skóry i wysiękiem treści jelitowej.
Cel planowanych działań:
Zmniejszenie podrażnienia oraz przywrócenie właściwości izolacyjnej skóry.
Plan opieki
1. Systematyczna wymiana worka stomijnego
2. Przemywanie skóry wokół przetoki wodą z mydłem
3. Natłuszczanie podrażnionej skóry
4. Stosowanie maści o właściwościach hipoalergicznych

Ewaluacja
Wymiana worka stomijnego w razie potrzeby, po
wypełnieniu treścią jelitową. Przed założeniem nowego
worka stomijnego toaleta okolicy stomii, skóra przemyta i osuszona, pielęgnowana emolientami i środkami o
właściwościach nawilżających, dzięki temu nie doszło
do pogorszenia stanu skóry.

Diagnoza pielęgniarska:
Obniżony nastrój spowodowany świadomością rozsianego nowotworu.
Cel planowanych działań:
Rozmowa z pacjentem rozładowująca przygnębienie, motywująca do poprawy nastroju.
Plan opieki
1. Zapewnienie ciągłej obecności najbliższej rodziny
2. Rozmowa z psychologiem, muzykoterapia
3. Wyjaśnienie pacjentowi istoty jego choroby
4. Stworzenie na sali miłej atmosfery

Ewaluacja
Rodzina pacjenta przebywała na sali chorych nieprzerwanie w ciągu dnia. Pacjent jest pod opieką psychologa
– rozmawia z nim codziennie, na sali chorych znajduje
się radio. Pacjent poinformowany o stanie zdrowia oraz
perspektywach na przyszłość. Na ścianach
w sali umieszczone zostały rysunki wolontariuszy. Dzięki
tym działaniom znacząco polepszyło się samopoczucie
pacjenta.
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Diagnoza pielęgniarska:
Ograniczenie aktywności fizycznej spowodowane bólem w okolicy stomii.
Cel planowanych działań:
Usprawnienie pacjenta, zmniejszenie ryzyka powstania odleżyn, zatorów i zakrzepów.
Plan opieki
1.Wybór wspólnie z pacjentem optymalnej formy
aktywności fizycznej
2. Motywowanie do aktywności fizycznej
3. Zajęcia z fizjoterapeutą
4. Pomiar podstawowych parametrów życiowych po
aktywności fizycznej

Ewaluacja
Pacjent jako formę aktywności wybrał spacer po korytarzu. Aktywność fizyczna była podejmowana kilkakrotnie w ciągu dnia we współpracy z fizjoterapeutą,
spowodowało to komfort psychiczny, że mógł opuścić
łóżko.

Diagnoza pielęgniarska:
Lęk przed powrotem do życia rodzinnego, wynikający z pojawienia się ileostomii.
Cel planowanych działań:
Zniwelowanie lęku oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa.
Plan opieki
1. Okazywanie współczucia i zrozumienia
2. Częste przebywanie i rozmawianie z chorym o jego
sytuacji.
3. Umożliwienie pacjentowi kontaktu z lekarzem
prowadzącym

W trakcie przyjęcia chory odnotowuje brak treści jelitowej w worku stomijnym. Uskarża się na wzdęty brzuch.
Pacjent przebywając w oddziale, jest monitorowany w zakresie podstawowych czynności życiowych. Stan biopsychofizyczny jest stabilny.
Chory odczuwa skrępowanie z powodu nadwagi oraz
częściowego uzależnienia od personelu medycznego. Pacjent ma obniżony nastrój z powodu świadomości postępującej choroby nowotworowej.
Ileostomia usytuowana po prawej stronie brzucha, powłoki brzuszne wokół stomii z objawami stanu zapalnego
wokół przetoki, wyraźnie wciągnięta poniżej poziomu skóry.
Opatrunek zaopatrujący ranę pooperacyjną z ropnym
wysiękiem. Parametry życiowe w normie. Natężenie bólu
– monitorowane. Chory zakwalifikowany do III grupy ryzyka
zakażeń szpitalnych.
Pacjent posiada podstawową wiedzę w zakresie samopielęgnacji w warunkach domowych. Choremu w trakcie
procesu leczenia towarzyszy córka, która również posiada
podstawową wiedzę na temat pielęgnacji ileostomii.

WYNIKI BADAŃ I ICH OMÓWIENIE
Opisany pacjent został przyjęty do oddziału chirurgii onkologicznej w trybie nagłym, następnie na ostro przygotowany do zabiegu w obszarze ileostomii, który przebiegł bez
komplikacji. Pacjent zdawał sobie sprawę z powagi sytuacji, odczuwał lęk zarówno przed zabiegiem, jak i po nim.
Największą obawą był powrót do życia rodzinnego. Wśród
problemów somatycznych pojawiły się nudności i wymioty spowodowane farmakoterapią okołooperacyjną, ból rany w miejscu operowanym oraz stan zapalny podrażnionej
skóry wokół przetoki, ograniczenia w zakresie samopielęgnacji i ograniczona sprawność fizyczna.
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Ewaluacja
Personel medyczny wykonujący przy pacjencie czynności pielęgnacyjne przejawiał empatię.
Pomiędzy czynnościami pielęgnacyjnymi personel
medyczny przebywał z pacjentem, również podczas
posiłków. Chory miał możliwość kontaktu z lekarzem
prowadzącym w każdej chwili, gdy tego potrzebował.
Dzięki tym działaniom pacjent czuł się bezpieczniej.

Przedstawione powyżej wybrane problemy pielęgnacyjne pacjenta ukazują złożoność opieki w okresie okołooperacyjnym. Na wybór problemu dotyczącego roli pielęgniarki
opiekującej się pacjentem z ileostomią jako tematu artykułu
miała wpływ świadomość, jak dużym problemem społecznym jest rak jelita cienkiego. Opisany przypadek dowodzi,
jak profesjonalna opieka pielęgniarska wpływa nie tylko na
powrót do sprawności fizycznej, ale również na psychiczną
akceptację stomii przez pacjenta.

WNIOSKI
Przedstawiony proces pielęgnowania jest przykładem indywidualnego i holistycznego podejścia do pacjenta i jego potrzeb. Najistotniejszym efektem jest poprawa zdolności pacjenta do samoopieki i wzrost jego poczucie
bezpieczeństwa.
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łos pacjenta
Rozmowa z pacjentem, panem Krzysztofem P. z Warszawy
Kiedy pan zachorował i jakie okoliczności
temu towarzyszyły?
W lutym 2013 roku rozpoznano u mnie nowotwór jelita grubego. Skłamałbym, gdybym powiedział, że nic tego
nie zapowiadało. Kilka miesięcy walczyłem z biegunkami
i osłabieniem. Straciłem prawie 10 kilogramów. Mimo teoretycznego przygotowania na najgorsze kiedy usłyszałem,
że mam raka przeżyłem szok. Na taką wiadomość nikt nie
jest odporny.
W którym szpitalu rozpoczął pan leczenie?
Na szczęście całe leczenie onkologiczne – radioterapię,
operację, chemioterapię uzupełniającą – przeszedłem
w Klinice Onkologii przy ulicy Wawelskiej w Warszawie.
Z perspektywy czasu jeszcze bardziej doceniam fakt, że
nie musiałem tułać się po kilku placówkach.
Dlaczego?
Po pierwsze Klinika znajduje się blisko mojego domu. Po
drugie to miejsce jest wyjątkowe, z atmosferą niemal rodzinną. Ktoś pewnie mógłby powiedzieć, że twierdzę tak
bo nie mam porównania. Jednak myślę, że troska, dobra
opieka, zrozumienie nie wymagają porównań, by je docenić. Nigdy nie zapomnę tego, jak byłem przerażony swoją sytuacją i jak stopniowo przekonywałem się, że trafiłem
pod dobry adres.
W czym to się przejawiało?
Pierwszym etapem mojego leczenia była pięciodniowa radioterapia. Musiałem mieć wykonanych kilka badań. Spokój i pewność pielęgniarek, ich delikatne poczucie humoru sugerowało, że rak jest jednym z etapów w moim życiu
i choć sam początkowo tego nie czułem starałem się wziąć
z tego tyle, ile w tamtym czasie mogłem. Potem była operacja, która najbardziej dała mi się we znaki i to pod każdym względem. Miałem czasowo wyłonioną stomię. To był
dla mnie bardzo trudny czas. Pierwszy raz w życiu poczułem się kaleką. Długo nie potrafiłem zaakceptować swojej
ułomności.
Jak na to reagowały pielęgniarki?
Z pełnym zrozumieniem. Przede wszystkim po operacji zostałem przeniesiony do sali dwuosobowej, w której leżał pacjent
w podobnej sytuacji. To sprawiło, że nie czułem się skrępowany. Ponadto pielęgniarka stomijna – pani Renata – odwiedzała
nas regularnie i odpowiadała na każde pytanie. Bardzo ważne
było dla mnie też to, że moja żona mogła towarzyszyć mi we
wszystkich zabiegach i czynnościach pielęgnacyjnych.
Dlaczego to było tak istotne?
Bo byłem naprawdę przerażony. Wszystko było dla mnie
nowe i skomplikowane. Nawet wielokrotnie powtarzane informacje nie zawsze do mnie docierały. Dlatego zaangażowanie mojej żony we wszystkie czynności bardzo mnie
uspokajało. Pielęgniarki nauczyły żonę zmieniać opatrunki,

worki stomijne. Do domu wyszliśmy spokojni i pewni, że
wiemy tyle, ile potrzeba.
Zawsze czuł pan, że może liczyć na pomoc pielęgniarek?
Tak. Najbardziej ceniłem te chwile, gdy rozmawialiśmy
o wszystkim, tylko nie o chorobie. Jedna z pań opowiadała
o balu gimnazjalnym córki, inna o remoncie. Czasem sprzeczaliśmy się gdzie można kupić najlepsze WZ-tki. Oczywiście ceniłem wszelkie rady, na przykład dotyczące funkcjonowania ze stomią, żywienia, czy radzenia sobie z bólem,
ale te zwykłe rozmowy, o zwykłych sprawach – czasem
śmiech tak spontaniczny, że musiałem podtrzymywać pocięty brzuch – to było coś, co dawało odprężenie.
Który z momentów zapamięta pan do końca życia?
To było już na ostatnim etapie leczenia, czyli po zamknięciu stomii. Miałem ogromną ochotę na kawę. Niemal mi się
śniła. Kiedy wreszcie lekarz powiedział, że mogę ją wypić
pielęgniarka oddziałowa – pani Bożena – przyniosła mi kremową filiżankę z parującą kawą. To właśnie zapamiętam.
…i zawsze tak było wspaniale?
Tak chcę to zapamiętać, choć czasem zdarzały się nerwowe sytuacje.
Może pan powiedzieć co było najbardziej irytujące?
Chyba te najdrobniejsze sprawy, na przykład zapalanie jarzeniowego światła w nocy, głośny chód po korytarzu, czy
zapraszanie pacjenta na zmianę wenflonu do wychłodzonej
sali zabiegowej. Czasem też musiałem którejś z pań przypominać o zamknięciu drzwi podczas zabiegów. O! Raz
poprosiłem o parawan i choć początkowo wywołałem tym
sensację, moja prośba została zrealizowana.
Wspomniał pan o chemioterapii…
Tak. Miałem chemioterapię uzupełniającą. Co dwa tygodnie
dostawałem dwa zastrzyki dożylne. W porównaniu z innymi pacjentami naprawdę czułem się uprzywilejowany. Mimo
to, zawsze trudno mi było przejść kwalifikację do każdego
kolejnego cyklu, a ponadto miałem bardzo słabe naczynia
krwionośne. Bardzo ważne więc było dla mnie to, że pielęgniarki o tym pamiętały i wenflon zakładała mi zawsze pani
z najpewniejszą ręką.
Co by pan zmienił w relacji pacjent-pielęgniarka?
Jedynym czego w tej relacji brakowało, był czas. Gdybym
mógł, to zrobiłbym wszystko, by właśnie zapewnić pielęgniarkom czas. To one są z pacjentami zawsze i to do nich
kierowane są najważniejsze – z punktu widzenia chorego –
pytania. Pacjenci po prostu potrzebują miłych, spokojnych,
pewnych i uśmiechniętych pielęgniarek. Potrzebują spokojnej rozmowy tak samo jak leków, a czasem nawet bardziej.
Nie ma przecież tabletki na samotność i przerażenie.
Rozmawiała Dorota Malinowska

Głos pacjenta
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L eczenie żywieniowe

jako niezbędny element leczenia przeciwnowotworowego
wspomagający leczenie kacheksji
(zespołu wyniszczenia nowotworowego)
Leczenie żywieniowe polega na dostarczaniu choremu drogą dojelitową lub dożylną
niezbędnych składników pokarmowych, budulcowych i energetycznych – przede wszystkim
białek, cukrów, tłuszczów, składników mineralnych i witamin, których nie jest w stanie
przyjąć w sposób naturalny. Powodem tego mogą być problemy w przyjmowaniu pokarmu,
wynikające z choroby podstawowej lub schorzenia wywołujące niedożywienie.

KACHEKSJA

Do czynników mogących wywoływać niedożywienie należą choroby nowotworowe, którym za zwyczaj
towarzyszy kacheksja. Jest to złożony proces metaboliczny połączony z przewlekłym stanem zapalnym,
zwiększonym zapotrzebowaniem energetyczno-białkowym oraz współistniejącą anoreksją (jadłowstrętem). Wskutek tego w krótkim czasie dochodzi do
niedożywienia, nadmiernego chudnięcia, a nawet wyniszczenia organizmu pacjenta.

OBJAWY KACHEKSJI

U chorego z kacheksją dochodzi do zaniku mięśni i narządów wewnętrznych, przewlekłych nudności, osłabienia i pogłębienia jadłowstrętu. Stan ten przysparza pacjentom dodatkowych cierpień oraz odbiera motywację
do walki z chorobą. Już niewielka – ponad 5% – utrata
masy ciała znamiennie pogarsza rokowania pacjentów
onkologicznych. Nieleczona kacheksja utrudnia, a czasem nawet uniemożliwia dalsze podejmowanie leczenia
przeciwnowotworowego. Ponadto negatywnie wpływa
na jego skuteczność. Gdy utrata betłuszczowej masy
ciała osiągnie ponad 30% choremu grozi zgon.

LECZENIE ŻYWIENIOWE

Bardzo ważnym elementem terapii przeciwnowotworowej jest leczenie żywieniowe. Odpowiednio zbilansowana wysokobiałkowa dieta wspiera leczenie
pacjentów onkologicznych, szczególnie przy jednoczesnym występowaniu kacheksji. Właściwe żywienie
polepsza jakość życia chorego, poprawia wyniki terapii oraz pozytywnie wpływa na rokowanie. Odpowiedni stan odżywienia podnosi komfort życia pacjenta,
poprawia samopoczucie, a co za tym idzie pozytywnie wpływa na jego chęć do dalszej walki z chorobą.
Aby posiłki właściwie wspierały terapię powinny być,
wzbogacone zwiększoną ilością pełnowartościowego i dobrze przyswajalnego białka, a także bogate
w przeciwutleniacze oraz kwasy tłuszczowe omega 3,
które zmniejszają procesy zapalne organizmu, a przez
to spowalniają rozwój choroby.
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PREPARATY DO ŻYWIENIA
MEDYCZNEGO

Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie gotowych do spożycia pełnowartościowych diet przemysłowych, które w niewielkiej objętości zawierają dużą
porcję energii, białka, niezbędnych składników odżywczych i minerałów, a także wspomnianych wcześniej pożądanych kwasów tłuszczowych i przeciwutleniaczy. Ze względu na niewielką porcję oraz pyszny
smak są łatwe do przyjęcia. Z powodzeniem zastąpią
często niedojedzony posiłek…

PRODUKTY NUTRIPHARMA

EnergyZip 200 ml w formie pysznych koktajli doskonale zastępuje pełnowartościowy, wysokobiałkowy
posiłek, dostarczając w niewielkiej objętości wysokiej porcji kalorii, składników odżywczych, witamin,
minerałów, a także kwasów omega 3 – tak pożądanych w diecie pacjentów onkologicznych. Tropic w
wygodnym, 1-litrowym opakowaniu to najbardziej
ekonomiczna pełnowartościowa dieta do podaży doustnej lub przez sondę za pomocą bolusów (odmierzonych porcji). Nie zawiera sacharozy, dzięki czemu
posiada delikatny, niesłodki smak, często poszukiwany przez pacjentów stosujących dłużej słodkie
preparaty odżywcze.

ZAMÓWIENIA ON-LINE

Za sprawą firmy NutriPharma na rynku pojawiły się
preparaty do żywienia dojelitowego dostępne on-line.
Można je zamawiać bez konieczności wychodzenia
z domu, kolejek czy dźwigania. Dostarczane są w dowolne miejsce w Polsce w ciągu 1 dnia roboczego.
Konkurencyjna cena nie obciąża nadszarpniętego terapią domowego budżetu pacjenta.
Produkty są zapakowane w ekologiczne nie plastikowe opakowania typu tetra.
Dostępne są na stronie:
www.nutripharma.pl

Z DOSTAWĄ DO DOMU

KUP ON-LINE LUB ZADZWOŃ

TANIEJ

Bez dźwigania, w ciągu 1 dnia roboczego

Bez wychodzenia z domu, bez kolejek

Najniższe ceny, promocje, rabaty

www.nutripharma.pl
720 877 720

ENERGIA, BIAŁKO, SMAK

Pełnowartościowa, wysokobiałkowa i wysokokaloryczna dieta do żywienia doustnego
w formie pysznych koktajli w trzech smakach: waniliowym, czekoladowym i truskawkowym.
Skumulowana dawka wszystkich niezbędnych składników odżywczych, minerałów, witamin
oraz kwasów omega-3. Jeden kartonik o poj. 200 ml to aż 300 kcal i 12 g białka!
Zalecana:
W stanach niedożywienia lub zagrożenia niedożywieniem związanym z chorobą. Szczególnie
przy zaburzeniach odżywienia w chorobie nowotworowej oraz jako wsparcie żywieniowe
leczenia kacheksji. W stanach zwiększonego zapotrzebowania na energię i białko (np. choroby
przewlekłe, odleżyny, oparzenia, zaburzenia apetytu).

NIE ZAWIERA SACHAROZY

ŻYWIENIE XXL DOUSTNE I PRZEZ SONDĘ
Pełnowartościowa, wysokobiałkowa i wysokokaloryczna dieta do żywienia doustnego lub
przez sondę. Najbardziej ekonomiczna jako dieta doustna – duże opakowanie zastępuje klika
mniejszych. Najwygodniejsza w żywieniu przez sondę w bolusach – wygodne opakowanie
z nakrętką. Delikatny waniliowy NIESŁODKI smak.

O zon – krystaliczny zapach po burzy

Sylwester Siejka

Ozon został odkryty w roku 1840 i już wkrótce potem zauważono jego silne działanie
dezynfekujące – działa pięćdziesiąt razy mocniej i trzy tysiące razy szybciej niż chlor.
Okazał się niesamowicie skuteczny w walce z bakteriami, grzybami czy wirusami.
Szybko, bo już w roku 1873, zaczęto stosować go w medycynie.

W

dobie
lawinowo
narastającej
antybiotykooporności
palącą
potrzebą
staje się rozwój skutecznych metod walki
z zakażeniami. Ozon wydaje się idealnym rozwiązaniem
tego problemu: nie istnieje oporność na ozon! Dodatkowo
preparaty ozonowe są tanie i dostępne dla każdego.
Silne działanie grzybo – i bakteriobójcze, inaktywacja
wirusów oraz dotlenianie organizmu to oczywiste zalety
ozonu. Poprawa mikrokrążenia poprzez uelastycznienie
krwinek czerwonych, czy wzrost ogólnej odporności
organizmu spowodowany indukowaniem produkcji tzw.
zmiataczy wolnych rodników, a także przyspieszenie
naprawczych procesów komórkowych to zalety ozonu,
które trudno przecenić.
Ozon bardzo dobrze rozpuszcza się w płynach
(osocze) i łatwo wiąże się z krwinkami, dlatego
w medycynie stosowany jest głównie w postaci
wlewów dożylnych naozonowanej własnej krwi pacjenta
(autohemotransfuzja), insuflacji doodbytniczych lub tzw.
worków ozonowych – szczelnie zamkniętych rękawów
zakładanych najczęściej na stopy i podudzia. Wszystkie te
formy leczenia wymagają jednak stosowania specjalnych
generatorów ozonu i mogą być wykonywane wyłącznie
na zlecenie lekarza.
Ozon jest gazem wyjątkowo nietrwałym. W normalnych
warunkach już po około dwudziestu minutach dochodzi
do jego połowicznego rozpadu. Medyczne generatory
ozonu to sprzęt stosunkowo drogi i – ze względu na
wagę – mało mobilny. Dopiero opracowanie technologii
„utrwalania” ozonu w postaci związków z kwasami
tłuszczowymi zawartymi w oliwie, umożliwiło jego
stosowanie w każdym gabinecie, a także samodzielnie
w domu. Ozonki (związki ozonu z nienasyconymi
kwasami tłuszczowymi zawartymi w oliwie) mają
zdolność dostarczania tlenu głęboko w obrębie zmiany,
nie powodując podrażnień. Przyspieszają regenerację
skóry poprzez promowanie syntezy kolagenu, działają
na skórę odmładzająco i antyseptycznie. Odbudowując
naturalną barierę ochronną skóry szybko i skutecznie
przywracają jej witalność i komfort.
Ozonki w zamkniętym opakowaniu można przechowywać
niemal w nieskończoność, a stają się aktywne (uwalniają
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ozon) dopiero po kontakcie z wodą – np. na skórze
pacjenta.

MAŚĆ I OLIWA OZONOSEPT
Produkty Ozonosept mogą mieć zastosowanie:
• 
w zapobieganiu wtórnym infekcjom bakteryjnym,
wirusowym i grzybiczym w obrębie skóry,
• 
wspomagające w gojeniu się ran (ozon przyspiesza
ziarninowanie),
• w zapobieganiu i pielęgnacji w powstawaniu odleżyn
(w pierwszej fazie – zaczerwienienie i obrzęk skóry),
• w profilaktyce stopy cukrzycowej,
• 
w
profilaktyce
nadkażeń
wtórnych
zmian
oparzeniowych I i II stopnia (chemicznych, termicznych,
popromiennych),
• masażu i oklepywaniach,
• zapobiegawczo i/lub wspomagająco podczas leczenia
grzybicy skóry i paznokci.

NIE ISTNIEJE OPORNOŚĆ NA OZON!
Ozonosept to jedyny produkt na rynku o tak dużym
i potwierdzonym badaniem MRI stężeniu ozonu:
100mg/g to produkt o najwyższej zawartości ozonu na
świecie.
Działanie przeciwdrobnoustrojowe produktów Ozonosept
oceniono na podstawie wielkości zahamowania wzrostu
drobnoustrojów w porównaniu do próby kontrolnej.
Badanie wykonano na typowych szczepach w 2 seriach,
każda w 2 powtórzeniach. Preparaty Ozonosept wykazały
działanie przeciwdrobnoustrojowe do wszystkich użytych
szczepów, w tym do tak powszechnie występujących
zagrożeń jak:
• Staphylococcus aureus
• Pseudomonas aeruginosa
• Escherichia coli
• Propionibacterium acnes
• Candida albicans
						
Bezpłatne próbki i materiały promocyjne można
otrzymać po wysłaniu maila z danymi praktyki na
adres: ozonosept@metrum.com.pl

Ozon i oliwa

siła natury
OZONOSEPT
Maść i oliwa
ozonowana
SERIA PROMEDIC

DERMO
SYSTEM

100%

naturalnych
składników

Przyśpiesza gojenie ran

Wytwórca:
METRUM CRYOFLEX,
polski producent
sprzętu medycznego.
www.metrum.com.pl

Zapobiega powstawaniu odleżyn

Wspomaga leczenie stopy cukrzycowej

Terapia oparzeń (w tym popromiennych)

Maść i oliwa do kupiena na: www.o3zone.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 roz-
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wój naczyń krwionośnych niezbędnych do wzrostu
guzów nowotworowych. Wywołują apoptozę, czyli
naturalną śmierć komórki. Jest to naturalna sytuacja
w przypadku zdrowej komórki, natomiast takie zjawisko nie dotyczy komórek nowotworowych. Alkiliglicerole 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:
1 Regression 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

metody leczenia chorych
W spółczesne
z nowotworami głowy i szyi – wyznacznikiem
nowych kierunków w pielęgniarstwie

Anita Szymańska, Anna Szeremiota
Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu

Rak głowy i szyi w Polsce jest szóstym nowotworem złośliwym pod względem
częstości występowania. W 2014 roku nowotwory głowy i szyi stanowiły 9% wszystkich
nowotworów rozpoznanych u mężczyzn oraz 5% u kobiet. Jak podaje Krajowy Rejestr
Nowotworów w sumie zdiagnozowano prawie 12000 nowych zachorowań i odnotowano
blisko 6000 zgonów – to ok. 2 razy więcej niż śmiertelnych ofiar wypadków drogowych.

N

iestety obserwuje się stały wzrost zachorowalności na raka jamy ustnej (ok. 3700 nowych
zachorowań) i krtani (ok. 2300 nowych zachorowań). W ostatnich latach pojawiła się nowa grupa
pacjentów tzw. młodych dorosłych (young adult). Jak
udowodniono w badaniach za to niechlubne zjawisko
epidemiologiczne odpowiedzialne jest zakażenie wirusem brodawczaka ludzkiego HPV typ 16 i 18. W etiologii nowotworów głowy i szyi zdecydowane znaczenie
nadal mają następujące czynniki: dym tytoniowy, nadużywanie alkoholu, niehigieniczny styl życia, brak właściwej higieny jamy ustnej oraz nieregularne kontrole
stomatologiczne.

LECZENIE
W zależności od lokalizacji nowotworu, stopnia zaawansowania klinicznego i zróżnicowania histologicznego proponuje się najczęściej leczenie chirurgiczne.
Dzięki postępowi w dziedzinie chirurgii rekonstrukcyjnej
zabiegi mają coraz szerszy zakres. Jako leczenie systemowe, uzupełniające bądź pierwotne stosuje się radioterapię bądź radio-chemioterapię. Niestety w nowotworach głowy i szyi chemioterapia jest mało skuteczna.
Chirurgia głowy i szyi jest dziedziną szczególną ze
względu na określone warunki anatomiczne. Obszar
ten charakteryzuje doskonałe unaczynienie i unerwienie. Zlokalizowane są tam również narządy zmysłów.
Nowotwory głowy i szyi najszybciej przekraczają granice poszczególnych specjalności. W związku z tym niejednokrotnie przy stole operacyjnym z chirurgiem głowy
i szyi spotykają się specjaliści innych dziedzin, takich
jak chirurg szczękowo-twarzowy, neurochirurg, okulista, chirurg naczyniowy, chirurg plastyk. Podstawowe
jednostki chorobowe leczone w Katedrze i Klinice Chirurgii Głowy, Szyi i Onkologii Laryngologicznej, to guzy
jamy ustnej i gardła, guzy krtani, guzy ślinianek, guzy
układu chłonnego szyi, masywu szczękowo-sitowego,
guzy skóry głowy.
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Zjazdy, kongresy, szkolenia

CHIRURGIA REKONSTRUKCYJNA
Bez wątpienia wyznacznikiem nowych kierunków w pielęgniarstwie stał się rozwój chirurgii rekonstrukcyjnej, która
znacznie poprawia jakość życia pacjentów po rozległych
resekcjach w regionie głowy i szyi. Tak jak większość technik operacyjnych, zabiegi z zastosowaniem wolnego płata
z zespoleniem mikronaczyniowym mają swoje wady i zalety.
Prowadzenie zabiegu rekonstrukcyjnego w dwóch zespołach znacznie skraca czas operacji. Zapewnia również
czystość onkologiczną oraz umożliwia jednoczasowe zaopatrzenie ubytku tkanek po resekcji guza płatem skórno-mięśniowym z uda lub przedramienia. Pomimo pracy
w dwóch zespołach zabiegi te należą do wielogodzinnych,
a co za tym idzie w znacznej części pacjenci narażeni są na
powstawanie odleżyn i powikłań związanych z długim znieczuleniem. Podawanie leków przeciwzakrzepowych jest
niezbędne ponieważ istnieje ryzyko powstania zakrzepicy
i odrzucenia przeszczepu z drugiej zaś strony zwiększa to
możliwość krwawienia. Duża rozległość pól operacyjnych
powoduje u chorych znaczne dolegliwości bólowe i ograniczenia ruchowe.
Leczenie zaawansowanych nowotworów głowy i szyi powoduje oprócz zagrożenia życia pacjenta szereg dysfunkcji,
takich jak: utrata mowy, zmiana sposobu odżywiania, 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.

PIELĘGNACJA
Pielęgnowanie pacjenta po rozległych resekcjach z powodu nowotworów głowy i szyi wymaga doświadczenia.
Personel pielęgniarski powinien wykazać się szczególną
czujnością i umiejętnością wyłaniania problemów pielęgnacyjnych a proces pielęgnowania pacjenta powinien odbywać się w oparciu o interdyscyplinarne działania i sprawną
komunikację pomiędzy wszystkimi członkami zespołu terapeutycznego.

III OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA
INNOWACJE W OTOLARYNGOLOGII
WYZWANIA – MOŻLIWOŚCI – PERSPEKTYWY
KONTROWERSJE W ONKOLOGII
POZNAŃ, 11-13 KWIETNIA 2019 ROKU
Szanowni Państwo,
Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji „Innowacje
w otolaryngologii: wyzwania-możliwości-perspektywy. Kontrowersje w onkologii”,
która odbędzie się w hotelu Andersia w Poznaniu w dniach 11 – 13 kwietnia 2019 r.
Ideą, organizowanej co dwa lata konferencji jest wprowadzanie do codziennej
praktyki rekomendacji europejskich dotyczących diagnostyki, leczenia i pielęgnacji
chorych w zakresie otorynolaryngologii. Podobnie jak w latach ubiegłych odbędą
się sesje dla pielęgniarek, fizjoterapeutów i logopedów. Będziemy promować
interdyscyplinarność w leczeniu onkologicznym.
Zapraszamy do:
Zgłaszania tematów wystąpień podczas Sympozjum Pielęgniarskiego 12 kwietnia
Udziału Sympozjum Pielęgniarskim 12 kwietnia oraz Warsztatach 13 kwietnia
Udziału w uroczystej kolacji 12 kwietnia – DLA PRELEGENTÓW BEZPŁATNY UDZIAŁ
Zgłoszenia przyjmujemy mailowo pod adresem: laryngologia2019@wco.pl
W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:
Prof. zw. dr hab. med. Wojciech Golusiński
Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Głowy, Szyi
i Onkologii Laryngologicznej
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
mgr Zofia Cwalina
Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
pielęgniarstwa onkologicznego
Pielęgniarka Naczelna
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
mgr Anita Szymańska
Pielęgniarka Oddziałowa
Katedra i Klinika Chirurgii Głowy, Szyi
i Onkologii Laryngologicznej
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu
Panele tematyczne:
Piątek 12 kwiecień – Sympozjum pielęgniarskie
Wykład inauguracyjny – Leczenie trudno gojących się ran – Prof. Tomasz
Banasiewicz
I sesja
Nowe trendy w opiece nad pacjentem z tracheostomią.
II sesja
Żywienie chorych po operacjach z powodu nowotworów głowy i szyi.
III sesja
Specyfika opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z trudno gojącą się raną.
IV sesja
Bezpieczeństwo chorego podczas wykonywania wielogodzinnych operacji
w rejonie głowy i szyi i w pierwszych dobach po operacji.
Sobota 13 kwiecień – Warsztaty dla pielęgniarek
• Nowe trendy w zakresie pielęgnacji chorego po całkowitym usunięciu krtani.
• Aktualne możliwości w zakresie zaopatrzenia trudno gojących się ran w rejonie
głowy i szyi.
• Żywienie chorych
Termin zgłaszania prac:
do 31.01.2019 – DLA PRELEGENTÓW BEZPŁATNY UDZIAŁ I ZAKWATEROWANIE!!!
Adresy na które należy wysłać prace:
zofia.cwalina@wco.pl ; anita.szymanska@wco.pl

noworoczne postanowienia
D laczego
nie działają?

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

Koniec roku kalendarzowego, pora przyjrzeć się minionym miesiącom, dokonać bilansu
porażek i dokonań… Patrzymy w lustro, stajemy na wadze, przebiegamy wzrokiem po
stertach dokumentów piętrzących się na biurku, oglądamy dokonania znajomych na
facebooku, przeglądamy stan konta, wbijamy wzrok w smog za oknem… No nie! Nie
może tak dalej być, coś trzeba zrobić! Bilans roku średnio ciekawy, życie przez palce
ucieka, czas coś zmienić! Nowy roku musi przynieść rewolucję! Koniec obijania się,
nadchodzi zmiana! Moim noworocznym postanowieniem jest… (i tu następuje lista…)!

P

rzełom roku to czas podsumowań i rozliczeń. I bardzo często rozważania te
kończą się podjęciem decyzji o zmianach. Chcemy żyć lepiej, zdrowiej, pełniej, ciekawiej. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie
fakt, że najczęściej na mocnym postanowieniu
poprawy się kończy. I pod koniec kolejnego roku sytuacja się powtarza, a poziom frustracji
i braku satysfakcji rośnie… Jak to w ogóle jest
z tym niedotrzymywaniem postanowień noworocznych? Przecież chęci były szczere!
Problem rozmijania się szczerych intencji
z rzeczywistością, to nie tylko problem przełomu roku. Bardzo podobne procesy następują,
kiedy zderzamy się z poważniejszym kryzysem,
szczególnie takim, który wyraźnie wskazuje na
naszą przemijalność. W przebiegu choroby nowotworowej również dokonuje się taka konfrontacja. Tutaj naprawdę czas na zmianę! Tutaj nierzadko włącza się w głowie „memento mori”
i tykanie zegara. Naprawdę nie chce się marnować czasu. Intencja jest szczera, ale… z realizacją już bywa bardzo różnie. Przyjrzyjmy się więc
dzisiaj nieco bliżej temu zagadnieniu.
Pierwszy ważny czynnik, jaki należy wziąć pod
uwagę, to gotowość na zmianę. Zmiana to zawsze proces, nie odbywa się na zasadzie włącz/
wyłącz. Wprawdzie nie raz spotkamy osobę, która opowiada, że rzuciła palenie z dnia na dzień,
że po prostu podjęła decyzję natychmiast i od
tej pory stale się jej trzyma itd. Jednak pod tymi
opowieściami kryje się szereg zdarzeń, o których
już ten człowiek nie mówi, a najczęściej nawet
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sobie ich nie uświadamia. Zgodnie z Transteoretycznym Modelem Zmiany Prochaski i DiClemente pierwszym krokiem do zmiany jest przejście
z fazy prekontemplacji do fazy kontemplacji. Prekontemplacja to etap, w którym człowiek nie ma
jeszcze żadnej wewnętrznej motywacji do wprowadzenia zmiany. Często nawet nie dopuszcza
do siebie komunikatów, które taką potrzebę by
sugerowały. Zacząć się ruszać? No niby aktywność fizyczna jest ważna – ale to inni powinni się
ruszać, mnie to raczej nie dotyczy. Tym bardziej,
że nasz mózg ma tendencję do niedoszacowywania ryzyka, jakie dotyczy nas samych („przykre wypadki zdarzają się innym, nie nam!”). W tej
fazie czasem deklarujemy, że zmiana może by
się przydała, ale jeszcze nie teraz, może kiedyś…
Z kolei kontemplacja to już faza, w której wiemy, że zmiany naprawdę potrzebujemy i jej chcemy. Brakuje nam jednak wiary, że to się może
udać. Zaczynamy się rozglądać, szukamy okazji, jesteśmy otwarci na podpowiedzi. W tej fazie nie ma już odkładania na odległą przyszłość.
W naszej głowie pojawia się coś w rodzaju terminu – wprowadzimy zmianę w ciągu najbliższego pół roku. Wreszcie następuje faza przygotowania. Tutaj termin zmiany jest już bardzo bliski.
Chcemy to zrobić w ciągu najbliższego miesiąca. Przygotowujemy się do dnia X w bardzo konkretny już sposób albo robimy przegląd naszych
zasobów i dochodzimy do wniosku, że właściwie jesteśmy w pełni gotowi. Potem pozostaje
już tylko działać i utrzymać to działanie długofalowo (co samo w sobie jest tematem na osobny

artykuł…). Każda ze wspomnianych faz ma inna charakterystykę, inne procesy w niej zachodzą, inne potrzeby wychodzą na plan pierwszy. Pytanie, jakie należy sobie postawić, to
„w jakiej fazie gotowości na zmianę jestem?”
– w prekonteplacji, kontemplacji czy przygotowania? A może już działam? Jeżeli nasze postanowienie powstało na kanwie „noworocznej
fali”, bo tak nakazuje tradycja, to może wcale
nie wyszliśmy poza fazę prekontemplacji. Podobnie jest z postanowieniami, które podejmujemy w związku z konfrontacją z chorobą.
Z jednej strony uświadamiamy sobie, że wypadałoby coś zmienić, ale z drugiej nasze potrzeby ciągle jeszcze osadzone są w starym
życiu i ciągną do starych nawyków. Cóż… znowu prekontemplacja – to się nie może skończyć spektakularnym sukcesem… Co więcej,
przedwcześnie podjęte zmiany, kiedy albo nie
byliśmy jeszcze na nie otwarci, albo nie przygotowaliśmy się odpowiednio do ich przeprowadzenia, najczęściej kończą się niepowodzeniami, co z kolei może nas zniechęcić do
dalszych prób. Ot, to nie dla nas…
Drugi czynnik, który warto wziąć pod uwagę, analizując koszmar noworocznych postanowień, to odmienny sposób przetwarzania
informacji przez nasze dwie półkule mózgowe. Jedna jest bardziej analityczna, logiczna,
dobrze zna znaczenia słów, rozumie następstwo czasowe. Druga półkula myśli abstrakcyjnie, używa pojęć i wyobraźni, miesza
się w niej przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Zazwyczaj półkule te dobrze się ze
sobą komunikują i wtedy nasze postrzeganie rzeczywistości jest wszechstronne i adekwatne. Ale wystarczy, że coś w tej komunikacji zaszwankuje i wtedy nasze rozumienie
świata może już mocno rozmijać się z realiami. Wróćmy teraz do postanowień noworocznych. Powiedzmy, że stając na wadze i widząc niepokojąco wysoki wynik, podejmuję
wyzwanie i postanawiam, że od jutra „nie
będę jadła słodyczy!” Jedna półkula mojego mózgu doskonale rozumie znaczenie tej
decyzji i dobrze wie, że to koniec z obżeraniem się ciastkami. Natomiast druga półkula może nieźle zamieszać. Trudno sobie
bowiem wyobrazić pojęcie słowa „nie”. Możemy co najwyżej stworzyć obraz jedzenia
i potem go przekreślić. Półkula ta zobrazuje

sobie również bardzo wyraziście moje ulubione ciastka. I już konflikt gotowy: po jednej stronie mamy „niejedzenie” po drugiej obrazek „jedzenia”. A jak na to zareaguje mój organizm?
Dla mózgu wyobrażenie i fakt są odbierane
bardzo podobnie. Przecież wystarczy wyobrazić sobie cytrynę, a ślinianki zrobią swoje; myśl
o stracie kogoś bliskiego potrafi wycisnąć nam
łzy, chociaż nie dzieje się to obecnie – to tylko wspomnienie w naszej głowie. W odniesieniu do funkcjonowania przewodu pokarmowego warto pamiętać, że faza głowowa trawienia
odpowiada za produkcję około 20% dziennej
objętości soków trawiennych. A jest to faza,
w której nie dochodzi nawet do bezpośredniego kontaktu jamy ustnej z pożywieniem. W tej
fazie jedynie myślimy, że niedługo będziemy
jeść, a układ pokarmowy po prostu się już do
tego przygotowuje. Wyobrażenie sobie obrazu moich ulubionych ciastek (których przecież
jeść nie mam zamiaru!) może uruchamiać fazę
głowową trawienia i efektem tego będą somatyczne odczucia, takie jak np. ssanie w żołądku,
burczenie w brzuchu itp. Tych objawów nie da
się już tak łatwo zignorować – mój umysł może
na ich podstawie uznać, że czas najwyższy coś
zjeść. A wtedy droga do ciastkarni czy lodówki
staje się bardzo kusząca… Moje postanowienie
zmiany bierze w łeb… Dobrze byłoby zatem tak
formułować nasze postanowienia, by obie półkule mózgowe były zgodne, a powstające wyobrażenia sprzyjały powziętemu celowi.
Wreszcie trzeci czynnik odpowiedzialny za
klęskę naszych mocnych postanowień poprawy, to błędnie rozpoznane potrzeby. Po prostu zmieniamy nie to, co trzeba. Trzymając
się już przykładu z niejedzeniem ciastek, zobaczmy, o co tutaj chodzi. Na poziomie podstawowym sprawa wydaje się być oczywista:
za dużo ważę – chcę schudnąć – jem za dużo słodyczy – więc postanawiam wyrugować
ciastka z diety. Ale czy zadaliśmy sobie pytanie, po co ja w ogóle te ciastka jem? Jaką one
pełnią funkcję w moim życiu? Zmiana nawyku
wymaga rozpoznania potrzeb, jakie za nim stoją. Nawyk jest zawsze zautomatyzowany. Nie
potrafimy tak łatwo go rozpracować na poziomie myślenia. Albo do czegoś nie mamy dostępu, albo sobie to skutecznie tak przetworzymy w głowie, że nic nie jest jasne… Trzeba
się temu przyjrzeć od strony naszych odczuć

34

Druga strona recepty

emocjonalnych i naszych zachowań. Tutaj pomocny jest monitoring naszego nawyku. Kiedy
jem ciastka? Sama czy z kimś? Gdzie to robię? W jakiej sytuacji? Jak się w tej sytuacji
czuję? Co działo się tuż przed? Być może jem
ciastko, bo wcześniej mam tyle zajęć, że zapominam o jedzeniu i mój organizm po prostu
nagle daje mi znać, że wypadałoby dość szybko podnieść sobie poziom glikemii. W tym wypadku zdrowszym postanowieniem byłoby nie
tyle zaniechanie jedzenia słodyczy, co decyzja
o wprowadzeniu regularności posiłków. Jeżeli
złapię się na tym, że słodycze wcinam w chwili przerwy w dyżurce, to może chodzi nie tyle o samo ciastko, tylko o tę chwilę wytchnienia czy o pogawędkę. W tym wypadku zmiana
powinna raczej dotyczyć zadbania o regularny odpoczynek czy o zmiany w swoim życiu
towarzyskim. Jeżeli sięgam po słodycze zawsze wtedy, kiedy jestem nerwowa, to może
czas zająć się zmianą w obszarze radzenia sobie ze stresem. Albo – co wydaje się być jeszcze lepsze – dobrze będzie się przyjrzeć, co
sprawia, że tak często jestem napięta. I to tam
trzeba wprowadzić jakieś zmiany. Jeżeli natomiast ciastko jest nagrodą za dobrze wykonane zadanie, to warto pomyśleć o innej formie
uczczenia sukcesu. Hmm… robi się to bardziej
skomplikowane i tak naprawdę bardzo odległe
od samej czynności jedzenia słodyczy.
Podsumowując, kiedy zamierzamy wprowadzić w nasze życie jakieś zmiany, zanim zrobimy sobie krzywdę, zastanówmy się nad tym,
czego naprawdę potrzebujemy, kiedy będzie
na to dobry czas i jak sformułować samo postanowienie, żeby w ogóle to miało jakiś sens.
A szczególnie wtedy warto się nad tym pochylić, kiedy i tak jest nam już wystarczająco źle.
Nie dokładajmy sobie wtedy ryzyka porażek.
Niekoniecznie przecież musimy podjąć wyzwania dokładnie w Nowy Rok. Powodzenia!
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Pas jest przeznaczony
dla osób z każdym rodzajem
stomii, a o jego wyjątkowości
świadczy możliwość indywidualnego
wycięcia otworu stomijnego w miejscu
wyłonienia stomii oraz możliwość wyboru
między trzema różnymi szerokościami.

PAS DOSTĘPNY W WIĘKSZOŚCI SKLEPÓW MEDYCZNYCH W POLSCE
LUB NA STRONIE WWW.SKLEP.PANI-TERESA.COM.PL

