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naukowo-szkoleniow ej,,NOMED 20 1,g,,
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PolskiegoTowarzystwa Pielqgn iarskiego pny Zar)qdziebddziatuw ratowicaih

W dniu 4.1o.2o13r. odbyla siq Vr og6lnopolska Konferencja naukowo-szkoleniowa
',NOMED2013" zorganizoryqnaprzez-OddzialChirurgii og6l;e5, tticzyniowej i Transplantacyjnej wraz z Polskim Towarzystwem Piel{9nia-r"f.t#'
liariEaem bddzialu
w Katowicach).
Wystqpienia prelegent6w obejmowaly zagad- rozwoju plodu, zmian,jakie zachodzqw
organienia:
nizmiematki, a takze zalecanychbadafii wi2yt
o,,Bezpieczefistwo
hospitalizowane- lekarskich,jakie przypadajqw danym okresie.
go pacjenta" mgr Iwona Wo2niak zwrocila
,,Wplyw cukrzycy na dlugo66 funkuwage na konieczno56
zapewnieniapacjentom cjonowania przetoki tqtniczo - 2ylne5 u
bezpieczefstwa. Nalezy zaplanowat diiatania chorych przewlekle hemodiatizowanVchjako6ciowei okresowekontrolejako profilak- - qgr Aneta Trzciriska
(WNoZ SUM, Katowice),
tyczna i skuteczna metoda redukujqca moz- om6wila wp+yw cukrzycy na dlugo66funkcjonoliwo56 wystqpienia zdarzel niepo2qdanych. wglig przetoki tqtniczo - 2ylnej
u chorych przeJednym ze sposob6w profilaktycznycliw tym wleklehemodializowanych.
WiekXXI rozpoczyna
z.akresiejest monitorowaniezdarzen niepo2E- siq od ogloszeniaepidemiichor6b przewleklych,
danychjako systemunadzorunad bezpieczefi- gdzie_obok
nadci5n
ienia tqtniczego,osteoporozy,
stwem. Pacjentjest narazony miqdzy innymi olVlo6ciznajduje siq takze cukLyca i przewlena: popelnianieblqd6w przedlaboratoryjnych, kla chorobanerek.Celembadaf byla
ocenadlupowiklaniapo wykonaniu badai diagnostycz- go6cifunkcjonowaniaprzetoki
tqtniczo - zylnej
nych, blqdy personelumedycznegoz powodu u chorych przewlekledializowanych,
u kt6rych
przeciqzenia p racq, zlq organizacjq p racy, bra- stwierdzono obecno6c
cukrzycy.AnaIiza danych
kiem koncentracji,
wiedzyi kompetencji,popel- wykazala, i2 cukrzyca niekorzystniewplywa na
niane blqdy w zakresiefarmakoterapii,urazy, dlugo6i funkcjonowaniaprzetokitqtniczo 2ylpo mylki w zakresie nieprawidlowej nej w5r6d dializowanych.Wyniki pokazujq,'2e
zaka2e_nia,
identyfikacjipacjentalub narzqdu.wykonani6 osoby z cukrzycq- w por6wnaniuz grupa
konzabiegubezzgody pacjenta.ZobowiEzaniepie- trolnq - czq6ciejmajq w swojej historii
choroby
lqgniarkii poloznejdo bezpiecznego
wykonania tworzone 4 pzetoki, a rzadziej 3, rzadziej 2.
pracy wynika gl6wnie zzasad wykonywaniaza? ,,Identyfikacja i kwalifikacja potenwod6w, ale tak2e z przepis6wog6lnychm.in.
cjafnego
dawcy narzqd6w,, - mgr Sylwia
kodeksupracy i kodeksukarnego.
Sekta (RegionalnyKoordynatords, Transplano ,,Platforma OSOZ - narzqdzie wspotacji, Poltransplant),
przedstawilatransplantamagajqce prace pielqgniarki i poto2nej- cjq narzqd6wjako uznanEi stosowanqmetodq
mgr AgnieszkaSowa (Kamsoft S.A., Wydzial leczeniaskrajnejniewydolno6ci
narzqdu,kt6ra
Projektowania Proces6w Zdrowotnych, Wy- stwarza szansQuratowania i przedlu2enia
2ydzial_OSOZ), przedstawilaOg6lnopolskiSy3- cia chorym ze schylkowqniewydolnoSciq
netem OchronyZdrowiajako kompleksowyi dlu- rek, trzustki, wqtroby, serca czy pluc. W polsce
g ofalowy p roje kt i nform acyj no-inform aiy czny, transplantologia
rozwijasiq od 1966 roku kiedy
kt6rego gl6wnym. celem jest wspomaganie to dokonano pierwszegoprzeszczepienia
nerki
zdrowia spoleczefstwa. Do najwa2niejizych od dawcyzmarlego.Od momentustwierdzenia
fu n kcjonaIno6ci projektu mozemy zaliciy c'In- Smiercimozgu dalszaopieka nad dawcq
staje
dywidualneKontoZdrowotne,kt6re umo2liwia siq opiekqnad potencjalnymibiorcami.Szanie
gromadzenieinformacji o stanie zdrowia, a na prze2yciezabiegu przeszczepienia
narzqdu i
tak2e udostqpnianieich w ramach wizyty wy- p62niejszajako6d zycia biorcy zale2qw duiym
branym lekarzom wsp6lpracujEcymz OSOZ. stopniu od jako6ci pobranychorgan6w.SzanDane zapisanena konciezdrowotnymdostqp- sQ tQ zwiqkszautrzymanieopieki nad
dawcq
ne sE z ka2degomiejsca i o kazdej porze pod n a n i e z m i e n i o n y mp o z i o m i e .W y d l u z o n yp o warunkiem, 2e u2ytkownikma dostqp do In- byt dawcy w OIT prowadzido poglqbienia
siq
ternetu. Juz wkr6tce bqdziemozna skorzysta6 zaburzeh hemodynamicznych, zafaZert
ora)
z PrenatalnegoProgramu Zdrowotnego.pro- uszkodzefinarzqd6w,kt6re moglyby uratowa6
gram pelni rolq poradnikai przewodnika,kt6ry zycie innym chorym.
nadzorujewykonan ie poszczeg6l
nych procedu r
,,Diagnostyka zaka2efi stopy cuprzewidzianychw okresie ciq2y.W ramach pror'- dr
krzycowej
n. med. Maciej Nowacki
gramu dostqpnesE informacjedotyczqcem.in.
(MSD Polska Sp.z.o., Warszawa), om6wil
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