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dniu 18 listopada 2016 roku w Novotel Łódź Centrum 
Hotel odbyło się IV Seminarium Specjalistyczne 

Dobrej Praktyki na temat „Żywienie pacjentów na oddziale 
intensywnej terapii” zorganizowane przez Grupę Roboczą 
PTPAiIO i Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Pielęgnia-
rek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. W spotkaniu 
uczestniczyło ponad 50 osób z różnych regionów Polski. 
Przewodnicząca Oddziału Łódzkiego PTPAiIO – mgr Elżbieta 
Janiszewska – powitała zaproszonych gości: Wiceprezesa 
PTPAiIO – mgr Annę Zdun, koordynatora Grupy Roboczej 
do Spraw Praktyki w Pielęgniarstwie Anestezjologicznym 
i Intensywnej Opiece – mgr Małgorzatę Jadczak oraz uczest-
ników i prelegentów.

 Leczenie żywieniowe od dawna jest jedną z najbardziej 
dyskusyjnych interwencji terapeutycznych współczesnej 
medycyny. Istnieją bardzo wiarygodne dowody na to, że 
pacjenci leczeni w OIT ze względu na stan kliniczny, są 
obarczeni wysokim ryzykiem niedożywienia. Niedożywienie 
szpitalne stanowi niezależny czynnik ryzyka zwiększonej cho-
robowości, śmiertelności i obniżenia jakości życia. Wpływa na 
przedłużenie hospitalizacji a przez to zwiększa koszty leczenia. 
Wytyczne publikowane przez European Society for Clinical 
Nutrition and Metabolism (ESPEN) oparte na aktualnych 
i wiarygodnych danych naukowych dotyczących żywienia 
przez przewód pokarmowy (żywienia enteralnego), analizują 
w określony i powtarzalny sposób korzyści i ryzyko z nim 
związane. Wytyczne te stanowią jak dotychczas najpełniejszą 
ocenę żywienia w różnych stanach klinicznych.

 Pierwszym prelegentem była mgr Barbara Kwintal 
z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Instytutu 
CZMP w Łodzi. Podczas swojego wystąpienia przybliżyła 
pojęcia podstawowe, drogi podaży, skład mieszanek żywie-
nia dojelitowego i dożylnego na przestrzeni wieków oraz 
przedstawiła historię żywienia enteralnego i parenteralnego 
pacjentów w OIT w Polsce. Żywienie enteralne i parenteralne 
jest standardem w krajach Unii Europejskiej (od 1999 roku 
żywienie pozajelitowe zostało wpisane w Polsce do procedur 
wysokospecjalistycznych). W USA jak i w większości krajów 
europejskich prawo do żywienia jest uznane za jedno z pod-
stawowych praw człowieka.

 Tematem drugiego wystąpienia były sposoby odżywiania 
pacjentów w OIT. Wskazania, przeciwwskazania, niebezpie-
czeństwa związane z żywieniem dożylnym i przez przewód 
pokarmowy omówiła mgr Marika Ogrodnik z Oddziału 
Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej Terapii USK im. 
Norberta Barlickiego w Łodzi. Prelegentka zwróciła uwagę 
na żywienie pozajelitowe, metody jego przygotowywania 
i podaży. Zwróciła także uwagę na ryzyko powikłań zwią-
zanych z tą metodą leczenia żywieniowego, konieczność 
rygorystycznego przestrzegania zasad opieki nad dostępem 
naczyniowym, a także sposoby monitorowania skuteczności 
żywienia.

 Duże zainteresowanie wzbudziła prezentacja dr n. med. 
Agnieszki Podczaskiej-Słowińskiej z Centrum Leczenia 
Żywieniowego WSS im. M. Pirogowa w Łodzi. W swoim 
wystąpieniu przedstawiła problemy leczenia żywieniowego 

wśród krytycznie chorych w OIT. Omówiła trudności w stoso-
waniu żywienia dojelitowego zgodnie z zaleceniami u chorych 
krytycznie. Zwróciła też uwagę na to, jak wiele wymaga to 
wiedzy i doświadczenia personelu medycznego oraz prze-
strzegania przyjętych standardów. Według opinii ekspertów 
pacjenci, u których możliwe jest żywienie dojelitowe, powinni 
być żywieni tą drogą. Konieczne jest jednak dostosowanie 
ilościowe podaży do zapotrzebowania energetycznego oraz 
unikanie żywienia dojelitowego u chorych z niewydolnością 
przewodu pokarmowego. Badania kliniczne nie wykazały 
jednoznacznej przewagi skuteczności żywienia dojelitowego 
nad pozajelitowym, poza redukcją kosztów. Trzeba jednak 
pamiętać, że żywienie drogą przewodu pokarmowego jest 
najbardziej naturalną drogą odżywiania. Skutki zniszczenia 
bariery jelitowej przez długotrwałe głodzenie i związane 
z tym zaburzenia wchłaniania mają wpływ na funkcjono-
wanie całego organizmu. Prelegentka dokładnie omówiła 
również rodzaje diet przemysłowych (standardowe, specja-
listyczne i immunomodulacyjne). Zwróciła też uwagę na 
preparaty żywieniowe zawierające glutaminę, argininę oraz 
nukleotydy, mające działanie immunomodulujące, które 
powoduje istotne zmniejszenie liczby powikłań infekcyjnych, 
skraca czas pobytu chorych na OIT oraz w szpitalu.

 Czwartą prezentację, która poświęcona była problemom 
pielęgnacyjnym pacjentów żywionych przez gastrostomię 
(PEG) przedstawiła Aneta Bronka z Oddziału Anestezjologii 
i Intensywnej Terapii WSS im. M. Pirogowa w Łodzi. Z uwagi 
na najmniejszą inwazyjność, łatwość w pielęgnacji i odwra-
calność zabiegu, przezskórna gastrostomia endoskopowa 
(percutaneous endoscopic gastrostomy – PEG) jest uznawana 
za dostęp z wyboru. Prelegentka bardzo dokładnie omówiła 
kontrolę i pielęgnację miejsca wyprowadzenia gastrostomii, 
jejunostomii, postępowanie w przypadku m.in. powikłań 
śródoperacyjnych (krwawienie, uszkodzenie jelita, śledziony), 
powikłań pooperacyjnych (zakażenie rany operacyjnej, ewen-
tracja – wytrzewienie), postępowanie w przypadku utraty 
drożności zgłębnika/przetoki odżywczej (sposoby udrażnia-
nia), w przypadku wycieku wokół cewnika stomijnego czy 
też jego przypadkowego wysunięcia oraz zasady żywienia 
pacjentów. Zwróciła szczególną uwagę na najczęściej popeł-
niane błędy w żywieniu oraz na sposób postępowania podczas 
podawania leków przez gastrostomię.

 Zalecenia Grupy Roboczej PTPAiIO w zakresie opieki 
nad centralnym dostępem naczyniowym zaprezentowała mgr 
Bogumiła Snopek – Abramowicz, członek Grupy Roboczej 
PTPAiIO z Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Intensywnej 
Terapii USK im. Norberta Barlickiego w Łodzi. Prezentacja 
wyjaśniła kryteria wyboru dostępu żylnego oraz wskazania 
do kaniulacji żył centralnych i zasady bezpiecznej terapii 
dożylnej. W trakcie swojej prezentacji prelegentka duży 
nacisk położyła na zasady postępowania pielęgnacyjnego 
zapobiegającego skażeniom infuzji dożylnych ze szczegól-
nym uwzględnieniem aseptycznej techniki bezdotykowej. 
Systemowe działania zgodne z zasadami dobrej praktyki pod-
noszą w znaczącym stopniu świadomość i wiedzę personelu 

opiekującego się pacjentami. Stanowią niezbędny element 
strategii pielęgnowania, dlatego też zalecane są systematyczne 
szkolenia personelu pielęgniarskiego w zakresie postępowania 
z linią naczyniową, wdrażanie zasad dobrej praktyki i two-
rzenie procedur postępowania z cewnikiem naczyniowym 
oraz prawidłowe dokumentowanie podjętych działań.

 Ostatnim prelegentem Seminarium był dr n.med. Andrzej 
Wieczorek z Oddziału Klinicznego Anestezjologii i Inten-
sywnej Terapii USK im. Norberta Barlickiego w Łodzi, który 
w niezwykle ciekawy sposób przedstawił znaczenie oceny 
stanu odżywienia pacjentów w OIT. Wskazał na korelację 
pomiędzy niedożywieniem a ryzykiem wystąpienia powi-
kłań u pacjentów krytycznie chorych. Współczesna wiedza 
na temat konsekwencji niedożywienia powinna skłaniać 
do jego zapobiegania, tymczasem dopiero od niedawna 
skale oceny odżywienia są częścią dokumentacji medycznej 
wymaganej podczas przyjęcia pacjenta do szpitala. Dr Wie-
czorek szczegółowo omówił zasady podaży energii i białka 
zgodne z wytycznymi ESPEN oraz przedstawił rolę emulsji 
tłuszczowych w żywieniu.

 Konferencja z uwagi na interesujące zagadnienia 
i kameralny charakter stanowiła znakomite forum dyskusji 
i wymiany poglądów. Zaplanowany na seminarium czas 
niestety nie pozwolił na wyczerpanie wszystkich zgłaszanych 
przez uczestników pytań i problemów z jakimi stykają się na 
co dzień w swojej pracy. Cykl wykładów został wzbogacony 
o część warsztatową, która umożliwiła zainteresowanym oso-
bom poszerzenie swojej wiedzy i umiejętności praktycznych 
w zakresie poruszanych na konferencji zagadnień. Spotka-
niu towarzyszyły wystawy firm medycznych prezentujące 
sprzęt medyczny. Seminarium zakończyła mgr Małgorzata 
Jadczak – koordynator Grupy Roboczej, dziękując uczest-
nikom za przybycie, podkreśliła rolę seminariów dobrej 
praktyki, które umożliwiają uczestnikom konfrontację swojej 
wiedzy ze specjalistami z innych ośrodków oraz wymianę 
doświadczeń.

 Podsumowując IV Seminarium Specjalistyczne Dobrej 
Praktyki PTTPAiIO było ciekawym wydarzeniem w Łodzi, 
spełniającym oczekiwania uczestników i odbywającym 
się w miłej atmosferze. Na tej płaszczyźnie profesjonaliści 
i praktycy mieli okazję wymienić się doświadczeniami zwią-
zanymi ze stosowaniem składników pokarmowych w terapii 
żywieniowej. Nadal przedmiotem debat jest skład i ilość 
potrzebnych składników pokarmowych, droga podawania, 
a także właściwa metodyka badań klinicznych oceniających 
interwencje żywieniowe.

Składamy podziękowania Zarządowi Głównemu 
PTPAiIO, organizatorom Seminarium, wszystkim prelegen-
tom i uczestnikom spotkania oraz przedstawicielom firm 
medycznych.
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