
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spotkanie naukowo-szkoleniowe 

dla pielęgniarek anestezjologicznych 

,,Poprawa jakości w opiece nad pacjentem operowanym – 

interdyscyplinarne standardy i praktyczne możliwości w zapobieganiu 

zakażeniom” 
 

W dniu 21 czerwca 2017 roku w Restauracji Przerwa w Łodzi odbyło się spotkanie naukowo-

szkoleniowe. Kolejne już spotkanie zorganizowane przez Dział Medyczny firmy 3M Poland 

Sp. z o.o., w którym wzięło udział 36 pielęgniarek anestezjologicznych z wiodących łódzkich 

szpitali, dotyczyło „Poprawy jakości w opiece nad pacjentem operowanym – 

interdyscyplinarne standardy i praktyczne możliwości w zapobieganiu zakażeniom”. 

         Spotkanie rozpoczął Pan Przemysław Lenartowicz – Kierownik ds. Nauki i Edukacji, 

Koordynator ds. Badań Klinicznych 3 M Poland. W swoim wystąpieniu zwrócił szczególną 

uwagę na problem, jakim jest zakażenie miejsca operowanego oraz zapobieganie 

niezamierzonej hipotermii śródoperacyjnej. Zakażenie miejsca operowanego to drugi 

najczęstszy typ zakażenia szpitalnego w EU i USA, dotyczący 2-5% pacjentów 

chirurgicznych, stanowiący 16-17% wszystkich zakażeń szpitalnych. Czynnikami ryzyka jest 

wiek pacjenta, cukrzyca, palenie tytoniu, niedożywienie, otyłość, sterydoterapia, przedłużony 

pobyt w szpitalu przed zabiegiem operacyjnym, kolonizacja S. aureus, wewnętrzne źródło 

zakażenia. Aby zapewnić standaryzację i koordynację działań, najwyższą jakość oraz 

najlepsze rezultaty leczenia i opieki należy stosować wytyczne, rekomendacje, procedury 

szpitalne, listy kontrolne, oparte na dowodach klinicznych. 

 



             Wprowadzanie Nice Pathways,  jak również dobrej praktyki do zmniejszenia zakażeń 

miejsc operowanych CATS Decrease Surgical Site Infections w formie plakatu (tj. właściwa 

technika  usuwania owłosienia bezpośrednio przed zabiegiem przy użyciu elektrycznych 

strzyżarek z wymienną końcówką zamiast golarki z ostrzem, antybiotykoterapia, utrzymanie 

normotermii oraz właściwego poziomu glukozy), skutkuje znaczącym obniżeniem ilości 

powikłań  oraz kosztów leczenia bez negatywnego wpływu na czas leczenia. Najnowsze 

wytyczne NICE, UK, październik 2008, w oparciu o  systematyczną metaanalizę badań 

klinicznych zalecają: ,,Jeśli folia chirurgiczna jest stosowana to stosuj folię bakteriobójczą z 

jodoforem, chyba, że pacjent jest uczulony na jod”.  

            Bardzo istotną sprawą jest zapewnienie normotermii w okresie okołooperacyjnym –

zalecane na całym świecie jako kluczowe w redukowaniu częstości zakażeń w miejscu 

operowanym. Każdy pacjent poddawany znieczuleniu ogólnemu/miejscowemu narażony jest 

na wystąpienie hipotermii okołooperacyjnej, gdyż w 1-szej godzinie anestezji następuje 

charakterystyczny, gwałtowny spadek temperatury ciała o ok.1ºC. Przybliżone zostały 

mechanizmy termoregulacji oraz zapobieganie hipotermii poprzez zastosowanie pomiarów 

temperatury  i aktywne ogrzewanie pacjenta chirurgicznego.  

W spotkaniu udział wziął dr hab. n. med. prof. UM Waldemar Machała, Kierownik 

Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK UM w Łodzi – specjalista w swojej 

dziedzinie, praktyk skoncentrowany na jakości i standardach opieki, który w sposób bardzo 

ciekawy przybliżył temat normotermii śródoperacyjnej. Możliwość przeprowadzania 

wielogodzinnych zabiegów, jaką przyniósł rozwój nowoczesnych technik chirurgicznych i 

anestezjologicznych, wiąże się z trudnościami utrzymania homeostazy ustroju, gdy konieczne 

jest wspomaganie bądź zastąpienie zniesionych przez znieczulenie mechanizmów obronnych. 

Warunki panujące w środowisku sali operacyjnej powinny być komfortowe dla wszystkich 

członków pracującego tam zespołu, ale przede wszystkim dla samego pacjenta. Środowisko to 

powinno zapewnić komfort przed indukcją, czyli wprowadzeniem do  znieczulenia oraz nie 

powinno stanowić czynnika zwiększającego ryzyko wystąpienia powikłań w czasie trwania 

operacji i znieczulenia.  

 

 

 



Optymalna temperatura sali operacyjnej to zagadnienie trudne do zdefiniowania, 

głównie ze względu na fakt, że ścierają się tu potrzeby kilku grup. Inny przedział optimum 

poprą chirurdzy, zaś inny anestezjolodzy czy pielęgniarki-instrumentariuszki. Pomimo 

znacznych różnic w przedziale temperatur komfortowych dla populacji ogólnej w zależności 

od położenia geograficznego, zakres temperatur pożądanych dla zespołów sal operacyjnych 

okazuje się globalnie dość zbliżony: 21–24°C w USA i 18–21°C w Wielkiej Brytanii.  

           Temperatura taka jest daleka od zakresu komfortowego dla pacjentów, którzy przed 

indukcją znieczulenia pozbawieni są odpowiedniego ubrania. Zwiększenie ich komfortu w 

okresie przedoperacyjnym to kolejne z trudnych zadań personelu anestezjologicznego. 

Zapobieganie wystąpieniu hipotermii jest więc stosunkowo efektywne, zakładając dostępność 

odpowiednich do tego narzędzi i właściwe ich wykorzystanie (wymienniki ciepła i wilgoci, 

izolacja, prześcieradła grzewcze-chemiczne, materace i koce wodne, materace i koce 

elektryczne, podgrzewacze płynów infuzyjnych, ciepłe płyny infuzyjne, koncentratory ciepła i 

wilgoci HME na układach oddechowych).   

          Uczestnicy szkolenia mogli skorzystać również z warsztatów, na których prezentowane 

były systemy ogrzewania wymuszonym obiegiem ciepłego powietrza (System Bair Hugger), 

różne typy kołder grzewczych dla dzieci i dorosłych, systemy ogrzewania krwi i płynów 

infuzyjnych (Range/Blood Fluid Warming System) oraz system nieinwazyjnego 

monitorowania temperatury wewnętrznej, który w sposób ciągły mierzy temperaturę pacjenta, 

wykorzystując w tym celu samoprzylepne czujniki jednorazowego użytku, umieszczane na 

powierzchni skóry – czoło pacjenta (SpotOn), tzw. metoda ,,zerowego przepływu” (zero-heat-

flux). Wybór optymalnego miejsca pomiaru temperatury w okresie śród- i pooperacyjnym 

zależy od rodzaju zabiegu (czas trwania/rozległość/otwarcie jam ciała). 

           Amerykańskie Towarzystwo Anestezjologów (ASA - American Society of 

Anesthesiologists) zaleca monitorowanie temperatury ciała pacjentów, u których należy 

spodziewać się klinicznie znaczących zmian temperatury ciała. To stanowisko jednak 

prowadzi do dowolnej interpretacji kiedy, jak długo i gdzie temperatura powinna być 

mierzona. Bardziej dokładnych wskazówek udzielają rekomendacje Amerykańskiego 

Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych (ASPAN - American Society of 

PeriAnesthesia Nurses), które zostały stworzone w oparciu o praktykę opartą na faktach 

(evidence-based practice). 

 



 

Podsumowując  

           W ocenie jakości pracy każdej placówki ochrony zdrowia jednymi z najlepszych 

wskaźników są wskaźniki epidemiologiczne zakażeń szpitalnych. Mimo ogromnego postępu 

w medycynie i rozwoju możliwości terapeutycznych, zakażenia szpitalne mają nadal 

znamienny udział w zachorowalności, śmiertelności i kosztach przewyższających 

oczekiwania związane z podstawową chorobą pacjenta. Poprawa sytuacji to nie tylko 

opracowanie systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń przez zespoły kontroli. To przede 

wszystkim skuteczne wdrożenie interdyscyplinarnego programu opieki nad pacjentem 

opartego o najnowsze wytyczne i standardy, gdzie ważnymi obszarami jest przygotowanie 

skóry pacjenta do zabiegu (usuwaniu owłosienia i stosowanie folii bakteriobójczej) – 

kluczowe dla zapobiegania zakażenia miejsca operowanego (ZMO) i kontrola ciepłoty ciała 

pacjenta operowanego w celu zapobiegania niezamierzonej hipotermii śródoperacyjnej.  

        Kolejne spotkanie naukowo-szkoleniowe, które odbyło się w Łodzi, było doskonałą 

okazją do dyskusji i wykorzystania wiedzy oraz umiejętności w podejmowaniu wspólnych 

inicjatyw w zakresie omawianej tematyki. Serdeczne podziękowania składamy Pani 

Aleksandrze Michalskiej, Panu Przemysławowi Lenartowiczowi oraz Panu Sławomirowi 

Muziołowi,  prelegentom oraz wszystkim uczestnikom spotkania. 

 

W trakcie przygotowywane są Zalecenia Grupy Roboczej ds. Praktyki Polskiego Towarzystwa 

Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki w sprawie postępowania 

okołooperacyjnego mającego na celu uniknięcie niezamierzonej okołooperacyjnej hipotermii 

u dorosłych, które zostaną przedstawione 21-23 września 2017r. na  X Międzynarodowym 

Zjeździe PTPAiIO w Karpaczu, na który serdecznie zapraszamy! 

 

                                                                                                 mgr piel. Elżbieta Janiszewska 

przewodnicząca PTPAiIO – Oddział w Łodzi, 

                                                                                    specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa                                                                                                      

anestezjologicznego i intensywnej opieki. 

 

 

 

 


