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Nie spotkałam w dokumentach archiwalnych wypełnio-
nego indywidualnego dziennika praktyk, którego analiza 
ułatwiłaby odpowiedź jak i czy kursantki realizowały pod-
czas zajęć praktycznych czynności przewidziane programem 
opracowanym dla słuchaczek 12-miesięcznych kursów sa-
nitarnych zorganizowanych przez Wydział Zdrowotności 
Publicznej. Różnorodny charakter oddziałów szpitalnych 
dawał możliwość pielęgnowania chorych ze zróżnicowanymi 
dolegliwościami, zatem gwarantował realizacje programu 
i wszechstronne przygotowanie kursantek do przyszłej pracy 
zawodowej. Z pewnością personel pielęgniarski i lekarski 
czuwający nad czynnościami praktykantek w oddziałach 
szpitalnych (będących bazą szkolenia praktycznego) miał też 
swój znaczący udział w dobrym przygotowaniu zawodowym 
absolwentek kursu pielęgniarskiego skoro wszystkie znalazły 
pracę zgodną z uzyskanymi na kursie kwalifikacjami. (Mimo 
początkowego powątpiewania, bo chyba tak należy rozumieć 
następujące zdanie zawarte w dokumencie pt. „Kursy dla 
pielęgniarek”25 cytuję: „ Na razie zapewne nie wszystkie nowe 
pielęgniarki znajdą zajęcia w szpitalach łódzkich. Należy 
jednak sądzić, że zastęp dobrze przygotowanych pielęgnia-
rek znajdzie gdzie indziej właściwe zastosowanie w służbie 
przy chorych”).

Z perspektywy prawie 100 lat należy wyrazić słowa uzna-
nia i szacunku światłym łódzkim lekarzom tamtego okresu, 
którzy widzieli potrzebę funkcjonowania w łódzkich szpi-
talach pielęgniarek z pełnymi kwalifikacjami. W tym celu 
mimo trudności i oporów nawet we własnym środowisku, 
uruchomili i doprowadzili do szczęśliwego zakończenia 

„jednoroczny praktyczny i teoretyczny kurs dla pielęgniarek”.
Na specjalną pochwałę zasługuje prawie całkowite finan-

sowanie przez Władze Łodzi wydatków związanych z nauką, 
wyżywieniem i zakwaterowaniem kilkudziesięciu dziewcząt.

W sytuacji powszechnej biedy w mieście, była to niebaga-
telna pomoc materialna dla uczących się pielęgniarstwa kobiet.

Na zakończenie powinnam odpowiedzieć, czy tym opra-
cowaniem osiągnęłam określony na początku niniejszej pracy 
cel. Pozwolę sobie zatem na kilka subiektywnych refleksji.

Spotkanie z teczką pt. „Kursy dla pielęgniarek i dezynfek-
torów 1916–1922” było dla mnie nieoczekiwaną intelektualną 
przygodą. Zajęłam się, z racji zainteresowań, pierwszą częścią 
teczki tzn. dokumentami odnoszącymi się do organizowania 
i prowadzenia kursu kształcącego przyszłe pielęgniarki.

Analiza dokumentów, pozwoliła mi poznać historię pierw-
szego na ziemiach polskich rocznego kursu przygotowującego 
osoby świeckie do zawodu pielęgniarki i uświadomiła, że 
mam do czynienia z wydarzeniem roku 1916 nieznanym 
w historii naszego miasta, i w historii pielęgniarstwa, i tymi 
wiadomościami podzieliłam się z czytelnikami Biuletynu. 

Opracowanie powstało z inicjatywy 
dr Barbary Dobrowolskiej

25. Akta Magistratu sygnatura 18781 k. 68.

Uzdrawiająca moc tlenu – terapia hiperbaryczna  

Tlen został odkryty w 1774 r. przez J. Priestleya a w 1775 
r. pierwiastek ten został nazwany oxygenium. Nazwę 

nadał mu A. Lavoisier zajmujący się badaniem składników 
powietrza. Pomimo że tlen został odkryty już w 1774 r., zasto-
sowanie tlenu w terapii zostało zapoczątkowane dużo później. 
W 1789 r. Lavoisier i Saguin – chemicy francuscy – ogłosili 
pracę o toksyczności tlenu. W związku z tym odkryciem nie 
stosowano sprężonej formy tlenu w leczeniu przez następne 
kilkadziesiąt lat. Pierwszą osobą, stosującą sprężone powietrze 
do leczenia chorób płuc, był brytyjski lekarz dr C. Hens-
haw, który skonstruował komorę o nazwie „Domocilium”. 
Następnie przez lata komory hiperbaryczne były używane 
i ciągle ulepszane w celu leczenia nurków i pracowników 
kesonowych. Pierwsze zastosowanie komory ciśnieniowej 
w celach terapeutycznych miało miejsce w 1907 roku gdzie 
zastosowano czysty tlen. W 1956 roku odbyły się pierwsze 
zabiegi w chirurgii naczyniowej i chirurgii serca w warunkach 
hiperbarii. Ojcem nowoczesnej medycyny hiperbarycznej jest 
holenderski kardiochirurg Ide Boerema. Fenomen terapii 
hiperbarycznej polegał na możliwości wykorzystania w wa-
runkach nadciśnienia tlenu rozpuszczonego w surowicy krwi 
w ilości pokrywającej bieżące zapotrzebowanie metaboliczne 
organizmu. W 1977 r. powstała pierwsza lista wskazań do 
stosowania hiperbarycznej terapii tlenowej. W ciągu ostatnich 
kilkudziesięciu lat nastąpił gwałtowny rozwój w badaniach 
i stosowaniu terapii tlenem hiperbarycznym (ang. hyperbaric 
oxygen therapy, hbo). W 1977 r. w usa powstało 37 komór 
hiperbarycznych natomiast w 2000 r. było już ich około 
300. Obecnie w Europie funkcjonuje około 480 ośrodków,  

a w Polsce terapię hiperbaryczną, w ramach umowy z nfz 
prowadzi 8. W tym roku otwarte zostaną ośrodki w Byd-
goszczy i Krakowie. 

Terapia hiperbaryczna (hbo) jest metodą leczenia polegającą 
na podawaniu 100 proc. tlenu w warunkach zwiększonego 
ciśnienia wytwarzanego w komorze hiperbarycznej (ciśnienie 
przekracza 1, 5 razy ciśnienie atmosferyczne). W trakcie zabiegu 
do organizmu przez płuca do krwi dostarczana jest duża ilość 
tlenu (prawie piętnaście razy więcej niż w normalnym ciśnie-
niu), wzrasta również ilość tlenu w surowicy krwi, co zwiększa 
stopień i obszar jego przenikania, wpływa to korzystnie na 
utlenowanie uszkodzonych chorobą tkanek i narządów, zmniej-
sza ich obrzęk, przyspiesza gojenie się ran, poprawia krążenie 
krwi, wspomagane są mechanizmy odpornościowe, następuje 
przyspieszona eliminacja tlenku węgla, zmniejsza się objętość 
pęcherzyków gazu (w zatorowości powietrznej lub gazowej). 

W terapii hiperbarycznej stosuje się dwa rodzaje komór: 
jednoosobowe (tzw. monoplace chambers), wieloosobowe (tzw. 
multiplace chambers). 

Pacjent w tego typu komorze, której wnętrze wypełnione 
jest tlenem znajduje się w pozycji leżącej. Obserwację pacjenta 
umożliwia przezroczysty cylinder, a komunikację interkom.

Ośrodek Terapii Hiperbarycznej w Łodzi nzoz Creator 
powstał w kwietniu 2009 roku (jako piąty ośrodek w Polsce). 
Zabiegi refundowane są przez nfz. Ośrodek wyposażony jest 
w komorę wieloosobową, salę intensywnego nadzoru, gabinet 
zabiegowy i inne niezbędne pomieszczenia oraz sprzęt. 

Komora hiperbaryczna składa się z przedziału zasadniczego 
i przedsionka. Wielkość komory umożliwia swobodne wejście 

do jej wnętrza i poruszanie się w nim. W środku komory znajdu-
je się 12 stanowisk leczniczych wyposażonych w indywidualne 
układy poboru tlenu, podawanego przez maskę lub kaptury 
(hełmy). Możliwe jest także leczenie pacjentów w stanie ciężkim. 
Stosowany w takich przypadkach sprzęt np. łóżko, respirator, 
monitor (ekg, rr, SpO2), pompa infuzyjna, ssak muszą posia-
dać certyfikaty możliwości pracy w komorze hiperbarycznej. 
W przedsionku można osobno zwiększać ciśnienie, co w razie 
potrzeby umożliwia wejście do komory dodatkowego personelu 
medycznego lub wyprowadzenie pojedynczego pacjenta bez 
konieczności przerywania trwającego zabiegu.

Pacjentom w czasie zabiegu towarzyszy zawsze osoba z per-
sonelu medycznego (lekarz lub pielęgniarka nazywani wg 
Europejskiego Kodeksu Dobrej Praktyki w Terapii Tlenem 
Hiperbarycznym – atendentem). Po wejściu pacjentów do ko-
mory następuje stopniowe, trwające około 10 minut sprężanie 
powietrza do ciśnienia 2,5 atmosfer, czasie którego większość 
osób odczuwa tzw. trzaski w uszach. Aby ułatwić wyrównanie 
ciśnienia, pacjenci otrzymują cukierki do ssania, wodę do picia, 
a w razie potrzeby krople do nosa. Kiedy ciśnienie w komorze 
zostanie osiągnięte, pacjenci otrzymują polecenie założenia 
masek, w przypadku konieczności zastosowania kaptura (np. 
u osób nietolerujących maski, z obrażeniami twarzy, u małych 
dzieci) personel pomaga go założyć. W zależności od wyboru 
programu pacjenci oddychają najczęściej w czasie trzech 20-mi-
nutowych cykli z 5-minutowymi przerwami (zapobiegają one 
skutkom ubocznym działania tlenu – drgawkom). Pacjenci 
mają możliwość czytania książek, prasy, oglądania filmów (we-
wnątrz komory znajdują się odpowiednio zabezpieczone ekrany 

 mgr BARBARA MUSZYŃSKA

Wnętrze komory hiperbarycznej 
w czasie zabiegu, Wrocław 
(materiały informacyjne 
firmy Creator).

Komora hiperbaryczna – widok 
wewnątrz podczas zabiegu, 

autorka artykułu jako atendent, 
czuwająca i nadzorująca 

prawidłowy przebieg 
tlenoterapii (Łódź)



16 www.oipp.lodz.pl

n
r

 1
1/

20
13

telewizyjne). Zabieg kończy się stopniowym rozprężaniem 
– stopniowym zmniejszaniem ciśnienia w komorze komory.

Wnętrze komory wyposażone jest w system kamer i mi-
krofonów, co daje możliwość porozumiewania się z pozo-
stałym zespołem uczestniczącym w zabiegu, czyli lekarzem/
pielęgniarką i operatorem komory oraz ciągłego monitoro-
wania i rejestracji przebiegu zabiegów na nośnikach multi- 
medialnych.

Na zewnątrz znajduje się panel sterujący, który obsługiwany 
jest przez wykwalifikowany personel. Komora wyposażona 
jest w komputerowy i ręczny system sterowania parametrami 
terapii oraz wiele systemów zabezpieczających np. przed na-
głym rozprężeniem, jak również instalacja przeciwpożarowa, 
oraz system monitorowania stężenia tlenu w pomieszczeniach 
poza komorą. 

Personel zatrudniony w Ośrodku – lekarze, pielęgniarki 
oraz technicy obsługujący komorę – posiadają niezbędne 
kwalifikacje do pracy, zgodne z wytycznymi echm (Europejski 
Komitet Medycyny Hiperbarycznej) oraz wymogami nfz.

Personel medyczny powinien posiadać odpowiednie 
kwalifikacje: 

•	 lekarze – specjalizację w dziedzinie anestezjologii i inten-
sywnej terapii lub w dziedzinie medycyny ratunkowej oraz 
kurs z medycyny nurkowej i hiperbarycznej,

•	 pielęgniarki – specjalizację lub kurs kwalifikacyjny w dzie-
dzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, 
2-letni staż pracy oraz ukończony kurs z medycyny nurkowej 
i hiperbarycznej, szkolenie w Ośrodku Terapii Hiperbarycznej 
(oth) pracującym zgodnie ze standardami echm. 

Pielęgniarki oth uczestniczą w przyjęciu pacjenta planowo 
i w sytuacjach nagłych (pacjent w stanie ciężkim), wykonują 
pomiary wyznaczonych parametrów oraz czynności niezbęd-
ne do bezpiecznego wykonania zabiegu. Rozpoczynającym 
zabiegi pacjentom pielęgniarki przekazują informacje doty-
czące zabiegu, zachowania się w komorze, uczą sposobów 
wyrównywania ciśnienia w uszach, przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa. 

Pacjentów i personel obowiązuje bezwzględne przestrze-
ganie ustalonych zasad (ze względu na szczególne warunki 
w trakcie zabiegów – wysokie stężenie tlenu w warunkach 
podwyższonego ciśnienia!) Terapia hbo jest bardzo bezpieczna, 
dopóki każdy kto się z nią styka (pacjent i personel) przestrze-
ga obowiązujących zasad i postępuje ściśle z wyznaczonymi 
standardami i procedurami. 

Zalecenia dla pacjentów:
•	 Konieczność bezwzględnego wykonywania poleceń 

personelu w czasie terapii hiperbarycznej z powodów bez-
pieczeństwa.

•	 Zakaz wnoszenia do komory następujących przedmio-
tów: materiałów łatwopalnych, zapałek, zapalniczek, tytoniu, 
telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, 
zegarków.

•	 Zakaz stosowania opatrunków z maściami i kremami 
przed zabiegiem.

•	 Konieczność przebierania się w ubrania dostarczone 
przez personel Ośrodka oraz nie stosowania bielizny z włó-
kien syntetycznych.

•	 Zakaz stosowania kosmetyków, maści, kremów, pomadek 
(dotyczy również personelu).

Kwalifikacja do zabiegów odbywa się w trakcie konsultacji 
na postawie skierowania od lekarza specjalisty. Lekarz Ośrodka 
przeprowadza dokładny wywiad, bada pacjenta, zapoznaje  
się z wynikami badań rtg klatki piersiowej, ekg i innymi  
badaniami istotnymi w kwalifikacji. W zależności od prob-
lemów zdrowotnych lekarz ordynuje/zleca stosowną ilość 
zabiegów. 

Wskazania ostre do hbo: choroba dekompresyjna, zator 
powietrzny lub gazowy, zatrucie tlenkiem węgla, zgorzel gazowa,  
uraz zmiażdżeniowy, oparzenia termiczne ii stopnia u dzieci, 
iii stopnia u dorosłych, nagła głuchota, krańcowa utrata krwi.

Wskazania przewlekłe to: popromienne uszkodzenia tka-
nek i narządów, zespół stopy cukrzycowej, owrzodzenia od-
leżynowe, owrzodzenia troficzne kończyn dolnych, zapalenie, 
martwica kości, zapalenie mostka, pooperacyjna niestabilność 
mostka, ropnie wewnątrzczaszkowe, ropień wątroby, płuc, 
przeszczepy skóry zagrożone martwicą, nieodbarczona odma 
opłucnowa, leczenie preparatami doksorubicyną (chemiote-
rapeutyk), disulfiramem (esperal), cis-platyna (cytostatyk). 

Przeciwwskazania względne: ciąża, zakażenia górnych 
dróg oddechowych, stany gorączkowe, nowotwory złośliwe, 
stany drgawkowe, przebyte operacje ucha i klatki piersiowej, 
rozedma płuc. 

Powikłania, jakie mogą się zdarzyć w terapii hiperbarycz-
nej: uraz ciśnieniowy ucha (uszkodzenie błony bębenkowej), 
drgawki (skutek uboczny działania tlenu na oun) przy zbyt 
dużej ilości tlenu może dojść do podrażnienia płuc, hipogli-
kemia, okresowa krótkowzroczność, bóle zębów. 

Należy pamiętać o tym, aby nie przekraczać zalecanych 
dawek, bo tlen hiperbaryczny to również lek. hbo podobnie 
jak w przypadku innych leków czy środków leczniczych, 
wymaga odpowiednich wskazań czy przeciwwskazań oraz 
ustalenia odpowiedniej dawki, aby uniknąć działań ubocznych 
i osiągnąć oczekiwane efekty lecznicze.

W Ośrodku Terapii Hiperbarycznej w Łodzi od 2009 roku 
leczono średnio 100 pacjentów rocznie. W wielu przypadkach 
uzyskano bardzo dobre efekty leczenia. 
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