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Centralna Sterylizatornia jest działem bardzo waż
nym dla  jakości  oraz  bezpieczeństwa  leczenia  pa
cjentów.  Przestrzeganie  norm,  walidacja  procesu, 
nadzorowany  sprzęt  i  system  umożliwiający  kon
trolę  danych  na  każdym  etapie,  to  elementy  nie
zbędne,  aby  proces  sterylizacji  był  procesem 
bezpiecznym.
Proces sterylizacji należy do grupy procesów „spe
cjalnych”.  Jego  celem  jest  inaktywacja wszystkich 
form mikroorganizmów,  takich  jak: bakterie, grzy
by,  pierwotniaki  i  wirusy,  również  ich  form  prze
trwalnikowych. W  efekcie  tego  procesu  następuje 
przekształcenie  produktu  niesterylnego w  produkt 
sterylny, czyli wolny od zdolnych do życia drobno
ustrojów.
Sterylizacja  odbywa  się  w  pomieszczeniach  zwa
nych sterylizatornią, charakteryzujących się: zapla
nowanym  układem,  właściwie  dobranymi 
urządzeniami, dodatkowym wyposażeniem pomoc
niczym, materiałami  do  sterylizacji,  a  także  opro
gramowaniem  do  obsługi  i  przede  wszystkim 
znormalizowanymi warunkami produkcji oraz wali
dacją procesu mycia i sterylizacji.
Centralna  Sterylizatornia  w  ZOZ  Dębica  została 
wybudowana  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisa
mi prawnymi i stanowi integralną część Bloku Ope
racyjnego  od  dnia  01.08.2019r,  której  zadaniem 
jest  przygotowanie  i  przechowywanie    narzędzi 
chirurgicznych,  sprzętu  i  materiałów  medycznych 
w  sposób  gwarantujący  personelowi  i  pacjentom 
bezpieczeństwo ich użycia.

Zgodnie  z  Rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia 
w  sprawie  wymagań  jakim  powinny  odpowiadać 
pod  względem  fachowym  i  sanitarnym  pomiesz
czenia  i  urządzenia  zakładu  opieki  zdrowotnej 
w  Centralnej  Sterylizatorni  wyodrębnione  są  trzy 
strefy: 
 strefa brudna, 
 strefa czysta,
 strefa sterylna. 
W  strefie  brudnej  przyjmowane  są  narzędzia 
i  sprzęt medyczny  po  dezynfekcji  wstępnej,  który 
podlega  następnie  myciu  ręcznemu  i  dezynfekcji 
właściwej  (mechanicznej)  w  przelotowych  myj
niachdezynfektorach.  W  strefie  czystej  zestawy 
narzędziowe  i  sprzęt  medyczny  są  przeglądane 
pod  kątem  czystości,  sprawności,  konserwowane, 
kompletowane i pakietowane, przygotowywane do 
sterylizacji,  a  następnie  umieszczane  są  w  komo
rze sterylizatora. Strefa sterylna służy do bezpiecz
nego  wyładowania  jałowego  sprzętu,  kontroli 
procesu  sterylizacji  oraz  magazynowania  i  ekspe
dycji wyrobów sterylnych. Strefy Centralnej Stery
lizatorni  są  oddzielone  od  siebie  śluzami 
umywalkowofartuchowymi,  które  stanowią  barie
rę  epidemiologiczną.  Powyższy  system  zapewnia 
właściwe bezpieczeństwo  i higienę pracy oraz od
powiedni kierunek obiegu sprzętu, który  jest pod
dawany  procesom  dekontaminacji.  Procesy 
dezynfekcji  i  sterylizacji przeprowadzane są w no
woczesnych  urządzeniach,  które  spełniają wszyst
kie aktualne przepisy i międzynarodowe standardy.

Centralna sterylizatornia

Maria Bodzioch

fot. mgr Ernest Garstka

fot. mgr Ernest Garstka
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udokumentowanie jego jakości poprzez sprawdze
nie parametrów. Metody kontroli procesu steryliza
cji dzielą się na: 
 fizyczne 
 chemiczne 
 biologiczne. 
9. Zwalnianie produktu sterylizacji. Po zakończeniu 
procesu sterylizacji pakiety wyjęte z komory stery
lizatora  są  bardzo  dokładnie  sprawdzane  pod 
względem  ich  szczelności  i  oczekiwanej  zmiany 
barwy  testów kontrolnych, np.  testu kontroli wsa
du,  który  wskazuje  na  prawidłową  penetrację 
i ekspozycję pakietu na czynnik sterylizujący.
10.  Zapewnienie  właściwych  warunków  przecho
wywania.  Wyroby  sterylne  przechowywane  są 
w  magazynach  spełniających  warunki  odnośnie 
czystości,  temperatury  i  wilgotności.  Sposób  ma
gazynowania  pakietu  sterylnego  determinuje  jego 
okres przydatności do użycia. 
11.  Transport.  Transport  wyrobów  sterylnych  od
bywa  się  czystymi  wydzielonymi  ciągami  komuni
kacyjnymi w  specjalnych wózkach  transportowych 
z zachowaniem ostrożności, żeby nie spowodować 
mechanicznych  uszkodzeń  jednorazowych  opako
wań. 
Wszystkie  urządzenia,  w  które  jest  wyposażona 
Centralna  Sterylizatornia  poddawane  są  bieżącej 
i okresowej kontroli. Umożliwiają przeprowadzenie 
procesów  dekontaminacji  od  najprostszego  do 
skomplikowanego technicznie sprzętu. 
Procesy mycia, dezynfekcji  i sterylizacji są kontro
lowane  i monitorowane  testami chemicznymi, bio
logicznymi,  systemem  kontroli  wsadu  PCD. 
Dokumentacja  procesów  jest  archiwizowana 
i przechowywana w szpitalu przez okres 10 lat.
Ważnym  elementem  przyjętego  systemu  doku
mentacji  jest  oznakowanie  każdego  pakietu  po
dwójnie  przylepną  etykietą  zawierającą  takie 
informacje  jak:  datę  sterylizacji,  datę  ważności, 
nazwa  sterylizatora,  numer  cyklu  i  kod  osoby  pa
kującej. Umożliwia to identyfikację użytego w pro
cedurze  medycznej  pakietu  do  konkretnego 
pacjenta.
• Centralna Sterylizatornia pracuje całodobowo
•  Zatrudnia  wysoko  wykwalifikowany  i  odpowie
dzialny  personel  z  dużym  doświadczeniem  w  wy
konywaniu  procesów  dekontaminacji,  który 
w  systematyczny  sposób podnosi  swoje  kwalifika
cje  zawodowe. 
•  Zapewnia  pełną  dokumentację  jałowości

Centralna Sterylizatornia wyposażona jest w: 
3 myjniedezynfektory  które  spełniają wymagania 
normy PNEN ISO 15883, są przeznaczone do de
zynfekcji  termicznej  narzędzi  chirurgicznych,  orto
pedycznych,  ginekologicznych,  wyposażenia 
anestezjo  logicznego, misek, naczyń, pojemników 
i sprzętu szklanego. 
Do  kontroli  skuteczności  procesów  mycia  mecha
nicznego  stosujemy  testy  Load  Check,  a  do  kon
troli  skuteczności dezynfekcji  termicznej  testy Des 
Check.
• myjnię ultradźwiękową,
• 3 sterylizatory parowe,
• sterylizator plazmowy,
• zgrzewarki do zgrzewania pakietów
• metkownice,  inkubatory do odczytu wskaźników 
biologicznych,  podajniki  do  rękawów  papierowo 
foliowych, wózki transportowe i wózki wsadowe do 
myjnidezynfektorów,  moduły  do  narzędzi  laparo
skopowych, urządzenie Maxsteam do precyzyjnego 
mycia  narzędzi  koagulujących,  tnących  i  przeloto
wych, kontenery sterylizacyjne, przyrządy PCD.
Właściwe  postępowanie  z  narzędziami  i  sprzętem 
przeznaczonym do dekontaminacji to:
1. Dezynfekcja wstępna.
2. Mycie ręczne.
3.  Dezynfekcja  właściwa.  Procesy  mycia  i  dezyn
fekcji przeprowadzane są w sposób automatyczny. 
Automatyczne  myjniedezynfektory  w  odróżnieniu 
od mycia ręcznego zapewniają powtarzalny proces 
oraz eliminują ewentualne błędy personelu.
4.  Kontrola  i  konserwacja  narzędzi.  Przed  proce
sem sterylizacji narzędzia są sprawdzane wizualnie 
pod kątem czystości i drożności ich świateł. 
5.  Pakowanie  narzędzi  do  sterylizacji.  Właściwe 
zapakowanie  narzędzi,  aby  nie  doszło  do  uszko
dzenia  opakowania  zapewnia możliwość  aseptycz
nego wyjęcia zawartości. 
6. Załadunek komory sterylizatorów. Ciężkie wyro
by  zużywające dużo pary wodnej podczas  ich na
grzewania  się,  układamy  na  dole  sterylizatora, 
lekkie  natomiast  na  górze,  w  celu  ochrony  przed 
zamoczeniem skroplinami. 
7.  Sterylizacja. Dobór metody i parametrów stery
lizacji jest określony przez producenta wyrobu me
dycznego.  Proces  ten  nie  może  zmieniać  ani 
uszkadzać właściwości sterylizowanego wyrobu. 
Istotna  jest dobra penetracja czynnika sterylizują
cego, szybki czas działania i niezawodność.
8.  Kontrola  sterylizacji.  Kontrola  procesu  stanowi
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Centralna  Sterylizatornia  posiada  stację 
uzdatniania  wody,  system  dozowania  środków 
dezynfekcyjnych do myjni dezynfektorów. 
Wszystkie  nasze  działania  zmierzają  do 
zapewnienia  i  zwiększenia  bezpieczeństwa 
pacjentów  w  Naszym  Szpitalu.  Dokładamy 
wszelkich  starań  w  celu  zapewnienia  najwyższej 
jakości  wytwarzanych  przez  nas  wyrobów 
medycznych.

T I M E 

Leczenie ran przewlekłych, pomimo dużego postę
pu w ciągu ostatnich lat, wciąż jest olbrzymim pro
blemem  dla  współczesnej  medycyny.  Takie 
jednostki  chorobowe  jak:  odleżyny,  owrzodzenia 
podudzi  i  stopa cukrzycowa pochłaniają olbrzymią 
część budżetu ochrony zdrowotnej, a wyniki lecze
nia  są  niezadowalające.  Ze względu  na  niezwykle 
złożoną patologię rany przewlekłej,  tylko wielokie
runkowe  i  całościowe  podejście  do  leczenia może 
przynieść  pożądany  efekt  kliniczny.  Temu  celowi 
służy  opracowana  przez  European  Wound  Mana
gement Association strategia TIME. 
Co to jest TIME?
TIME jest akronimem utworzonym od:
T – Tissue management – tkanki w ranie, martwi
cze lub niepełnowartościowe.
I –  Infection or  inflammation –  zakażenie  lub  za
palenie.
M  –  Moisture  imbalance  –  wilgotne  środowisko 
w ranie.

E – Edge of  the wound, Epithelium – brzeg rany, 
naskórek. 
Jak  łatwo  zauważyć,  całość  tworzy  słowo  time  – 
czas. Zastosowanie zasad TIME w praktyce klinicz
nej  pozwala  znacząco  skrócić  czas  gojenia  się  ra
ny.

T:

Martwicze  lub niepełnowartościowe  tkanki obecne 
w  dnie  rany  powinny  być  usunięte,  ponieważ 
z  jednej  strony  stanowią mechaniczną  barierę  dla 
gojących się  tkanek, z drugiej zaś   stanowią śro
dowisko podtrzymujące zakażenie  i procesy zapal
ne.  Niezależnie  od  sposobu  oczyszczenia  rany, 
przewlekła rana w związku z  trwającym procesem 
chorobowym  prowadzącym  do  martwicy  tkanek, 
może  wymagać  czasem  wielokrotnego  oczyszcza
nia. Istnieje kilka sposobów oczyszczenia  rany.
  Oczyszczenie  chirurgiczne  jest  to  nadal  naj

nowoczesna strategia  
leczenia ran przewlekłych

mgr Maria Madeja
Grądzielewska  

produktu  (monitorowanie  biologiczne  zgodnie 
z  wytycznymi  i  zaleceniami  producentów  narzędzi 
i sprzętu). 
•  Prowadzi  szkolenia  dla  pracowników  Centralnej 
Sterylizatorni 
• Ściśle współpracuje z Blokiem Operacyjnym, Blo
kiem  Porodowym,  Oddziałami  Szpitalnymi,  Porad
niami  i  Pracowniami  udzielającymi  świadczeń 
medycznych w ZOZ Dębica
•  Pracownicy mają  ukończony  kurs  kwalifikacyjny 
z  zakresu  technologii  sterylizacji  i  dezynfekcji  lub 
posiadają  dyplom  potwierdzający  kwalifikacje 
w  zawodzie  technik  sterylizacji  medycznej.  Posia
dają  również  uprawnienia  eksploatacyjne  typu 
E do obsługi sterylizatorów parowych oraz upraw
nienia dozoru typu A. 

Maria Bodzioch

Zca  Kierownika  Centralnej  Sterylizatorni  w  ZOZ  Dębica, 
licencjat pielęgniarstwa, spec. pielęgniarstwa operacyjnego. 
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Antybiotyki.  U  chorych  z  ranami  przewlekłymi 
rzadko  konieczne  jest  stosowanie  antybiotyków 
ogólnie. Co więcej – ich nieprawidłowe stosowanie 
zwykle  prowadzi  do  selekcji  zjadliwych  szczepów 
opornych i narastania objawów zakażenia. 
 Antyseptyki.   Ważne miejsce w ograniczaniu za
każenia  w  ranie  mają  miejscowe  antyseptyki.   
W  leczeniu  znajdują  natomiast  zastosowanie  nie
które preparaty zawierające jod i srebro. 
 Preparaty zawierające jod. Preparatami z tej gru
py  są:  powidyna  jodowa  (povidone  iodine),  np. 
opatrunek  Inadine®  i  kadeksomer  jodowy  (cade
xomer  iodine),  np.  Iodosorb®,  Iodoflex®*.  Te 
związki  jodu mają  działanie  antyseptyczne,  a  jed
nocześnie nie działają toksycznie na młode komór
ki  w  ranie.  Szczególnie  korzystne  działanie  ma 
kadeksomer  jodowy,  który  powoli  i  przez  długi 
czas uwalnia aktywny jod do środowiska rany.
  Preparaty  zawierające  srebro.  Jony  srebra mają 
silne działanie antyseptyczne. Problemem jest fakt, 
że jony srebra w połączeniu z pochodzącymi z wy
sięku (a także ze stosownej do przepłukiwania ra
ny  soli  fizjologicznej)  jonami  chlorkowymi  tworzą 
nierozpuszczalny  i  nieaktywny  chlorek  srebra.  Ak
tywne opatrunki ze srebrem (zawierają sulfadiazy
nę  srebrową  lub  nanokryształki  srebra)  powoli 
uwalniają  jony  srebra do  środowiska  rany. Do  ta
kich  opatrunków  należą:  Contreet®,  Acticoat®, 
UrgotulSSD®,  AquacelAg®.  Srebro może  też  słu
żyć  do  zabijania  drobnoustrojów,  które  wniknęły 
do  opatrunku  (np.  Actisorb  Plus®).  Opatrunki  ze 
srebrem  są  bardzo  użyteczne w  leczeniu,  zwłasz
cza w przypadku nie gojących się ran zainfekowa
nych przez oporne na antybiotyki drobnoustroje.
 Opatrunki  z miodem. Miód  jest  środkiem  leczni
czym,  którego  korzystne  działanie  na  rany  opisy
wano  już  w  starożytności.  Szczególnie  dużą 
aktywnością  odznacza  się  produkowany  z  nektaru 
roślin  z  rodzaju  Leptospermum  miód    z  Australii 
(Medihoney®)  i  Nowej  Zelandii  (Manuka  Honey 
Woundcare®)
 Larwy much. W przypadku ciężkich  infekcji  rany 
wywołanych przez oporne na antybiotyki bakterie, 
szczególnie  przez  metycylinooporne  gronkowce 
i  pałeczkę  ropy  błękitnej,  można  zastosować 
oczyszczanie za pomocą larw muchy Lucilia serica
ta.  Larwy  much  usuwają  bakterie  z  rany  przede 
wszystkim poprzez aktywne zjadanie bakterii, któ
re  następnie  giną  w  przewodzie  pokarmowym 
larw, a  także dzięki mechanicznemu wypłukiwaniu

powszechniej stosowana metoda. 
 Autoliza pod opatrunkiem okluzyjnym.
Zastosowanie  opatrunków  zapewniających  wilgot
ne środowisko w ranie, np. opatrunków hydrokolo
idowych  lub  poliuretanowych  pozwala  na 
rozpuszczenie  martwicy  pod  wpływem  enzymów 
wydzielanych przez własne komórki chorego (m.in. 
makrofagi i neutrofile). 
Oczyszczanie  enzymatyczne    rozpuszczenie  mar
twiczych  tkanek  można  przyśpieszyć  poprzez  za
stosowanie  na  ranę  maści  z  dodatkiem  enzymów 
trawiących  białka  i  kwasy  nukleinowe  (np.  Fibro
lan®, Iruxol mono®). 
 Oczyszczanie biochirurgiczne  oczyszczanie rany 
za pomocą żywych larw muchy Lucilia sericata jest 
metodą, która od 10 lat przeżywa renesans. Larwy 
much szybko (w ciągu 23 dni), precyzyjnie  i bez
piecznie  oczyszczają  ranę  z  tkanek  martwiczych, 
jednocześnie  zmniejszając  ilość  bakterii  w  ranie 
i pobudzając procesy gojenia. Obecnie w medycy
nie  stosuje  się  sterylne  larwy pochodzące  ze  spe
cjalnych  hodowli.  Niedogodnością  tej metody  jest 
lęk  lub  psychologiczny  opór  chorych  i  personelu 
medycznego  przed  „robakami”.  Ponieważ  sterylne 
larwy  nie  są  produkowane  w  Polsce,  problemem 
może być transport  larw (czas od wysyłki do apli
kacji larw na ranę nie powinien przekraczać 2 dni). 
W przypadku oczyszczania rany u chorych ze stopą 
cukrzycową,  należy  pamiętać,  że  larwy  usuwają 
tylko  martwicę,  natomiast  nawarstwienia  rogowe 
muszą być usunięte chirurgicznie.

I:

Zakażenie.  Praktycznie  we  wszystkich  przewle
kłych ranach są obecne drobnoustroje. Jednak za
każenie  wpływające  na  proces  gojenia  występuje 
tylko  w  części  ran  przewlekłych.  Na  to,  czy  rana 
jest  tylko  skolonizowana,  czy  też  można  mówić 
o zakażeniu, mają wpływ zarówno: gatunek drob
noustrojów (szczególnie niekorzystnie wpływają na 
gojenie paciorkowce ropne  Streptococcus pyoge
nes i pałeczka ropy błękitnej  Pseudomonas aeru
ginosa),  ilość  gatunków  (rany  zakażone 
równocześnie przez kilka gatunków zwykle goją się 
gorzej  niż  skolonizowane  tylko  przez  jeden  gatu
nek), ilość bakterii (klinicznie istotne zakażenie wy
stępuje przy ilości bakterii od 106 na gram tkanki). 
Istotne  znaczenie ma  też  takie  zjawisko,  jak  two
rzenie się biofilmów. 
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na skutek zwiększonej produkcji płynu wysiękowe
go w  ranie.  Larwy wydzielają  także  do  rany  sub
stancje o działaniu bakteriobójczym.
  Opatrunki  z  podciśnieniem.  Zastosowanie  opa
trunków z podciśnieniem (np. system VAC® – Va
cuum Assisted Closure) dzięki  ciągłemu odsysaniu 
wydzieliny z rany – zmniejsza ilość drobnoustrojów 
i  nie  dopuszcza  do  ich  nadmiernej  ilości  w  tkan
kach. Podciśnienie jest szczególnie przydatne w le
czeniu odleżyn i stopy cukrzycowej.

M:

Podstawową  zasadą  współczesnego  leczenia  ran 
jest zachowanie wilgotnego środowiska gojenia. 
• Rany wysychające.
  Opatrunki  hydrokoloidowe  (np.  Comfeel®,  Gra
nuflex®, Hydrocoll®, AskinaHydro®. Obecnie jest 
to  podstawowy  typ  opatrunku  do  leczenia  ran 
przewlekłych.  Opatrunki  hydrokoloidowe  są  łatwe 
w  stosowaniu,  zapewniają  wilgotne  środowisko 
w  ranie,  nie  przylegają  do  powierzchni  rany,  co 
ułatwia  ich zmianę. Opatrunki hydrokoloidowe po
winny być stosowane u większości chorych z rana
mi  przewlekłymi.  Jednak w przypadku  ran  z  dużą 
ilością wysięku po założeniu opatrunku hydrokolo
idowego  stan  rany może  się  pogorszyć  –  dlatego 
w  tych przypadkach  tego  typu opatrunki  powinno 
się stosować z ostrożnością.
 Opatrunki poliuretanowe (np. Allevyn®, Tielle®) 
–  wskazania  i  ograniczenia  dotyczące  tych  opa
trunków  są  podobne  jak  w  przypadku  hydrokolo
idów.
 Alginiany. Są to opatrunki produkowane z sacha
rydów  otrzymywanych  z  morskich  glonów  (Kalto
stat®,  Nugel®,  Sorbalgon®,  AskinaSorb®. 
Alginiany  tworzą  na  powierzchni  rany  żel  zapew
niający  wilgotne  środowisko,  jednocześnie  wchła
niając nadmierną ilość wysięku. 
• Rany zbyt wilgotne.
  Opatrunki  typu  tulle  gras  z  kompresami 
włókninowymi.  Istnieje  wiele  typów  opatrunków 
w  formie  siateczki  (zwykle  bawełnianej) 
nasączonej  parafiną  lub  innymi  substancjami  nie 
pozwalającymi  na  przyleganie  opatrunku  do  rany 
(np. Atrauman®, Jelonet®, Grassolind®). Niektó
re  z  nich  są  dodatkowo nasączone  antyseptykami 
(np.  Bactigras®,  Inadine®).  Zbliżone właściwości 
mają opatrunki, w których powierzchnia przylega
jąca  do  rany  zbudowana  jest  z  siateczki  silikono

wej (np. Mepitel®). Zamiast prostych opatrunków 
typu  tullegras  można  też  użyć  opatrunku  Urgo
tul®,  który  również ma  formę  siateczki,  lecz  jest
pokryty  lipidokoloidami,  tak  więc  posiada  cechy 
opatrunków hydrokoloidowych, nie pozwala jednak 
na niekorzystne gromadzenie się wysięku pod opa
trunkiem.  Opatrunek  UrgotulSSD®  dodatkowo 
uwalnia do rany jony srebra. 
    kompresjoterapia   w  leczeniu owrzodzeń pod
udzi bardzo ważne jest leczenie kompresyjne (ban
daże i pończochy elastyczne). 
 pasta cynkowa – skórę wokół rany z dużą ilością 
wysięku można zabezpieczyć pastą cynkową. 
 opatrunki z węglem aktywowanym (np. Actisorb 
Plus®) – są szczególnie przydatne do opatrywania 
ran z wydzieliną o nieprzyjemnym zapachu.
 opatrunki z miodem  w leczeniu
  zakażonych  ran  z  dużą  ilością  ropnego  wysięku 
można zastosować opatrunki z miodem. 
 opatrunki z podciśnieniem. Systemy z podciśnie
niem (np. VAC® dzięki stałemu odsysaniu wysięku 
nie  dopuszczają  do  jego  nadmiernego  gromadze
nia  i związanego z tym niekorzystnego wpływu na 
procesy gojenia.

E:

Jeśli  prawidłowo  stosuje  się  zasady  T,  I  oraz  M, 
rana  powinna  zacząć  się  goić.  Objawem  gojenia 
się  jest  narastający  od  brzegu  rany  nowy  naskó
rek.  W  ramach  strategii  TIME  należy  przede 
wszystkim leczyć wyjściową patologię.
I tak – w przypadku stopy cukrzycowej  koniecz
ne jest wyrównanie glikemii. U chorych z neuropa
tyczną  stopą  cukrzycową  duże  znaczenie  ma 
postępowanie odciążające (np. opatrunek gipsowy 
lub specjalny but  Pneumatic Walker Diabetic Sys
tem®) .  
U  chorych  z  owrzodzeniami  podudzi  pochodzenia 
żylnego  nie  można  pominąć  kompresjoterapii 
(bandaże  lub pończochy elastyczne), a jeśli  to ko
nieczne, inwazyjnego leczenia patologii układu żyl
nego  (np.  usunięcie  niewydolności  żyły 
odpiszczelowej    chirurgiczne  lub za pomocą skle
roterapii  piankowej.  U  chorych  z  odleżynami,  re
dukcja  ciśnienia wywieranego na okolicę odleżyny 
(specjalne  materace  lub  łóżka,  troskliwa  opieka 
pielęgniarska)  oraz  właściwe  odżywienie  chorego 
mają kluczowe znaczenie.
 Przeszczepy skóry – płatkowe lub siatkowane. 
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Tradycyjnie  wykonuje  się  je  z  wycięciem martwi
czych  tkanek  (shave  procedure),  w  znieczuleniu 
ogólnym. 
  Opatrunki  z  podciśnieniem  (VAC®    systemy 
z podciśnieniem pobudzają procesy  regeneracyjne 
w ranie.
  Promogran®    opatrunek  zawiera  kolagen 
i  oksydowaną  regenerowaną  celulozę.  Pod  jego 
wpływem dochodzi do inaktywacji metaloproteinaz 
macierzy  pozakomórkowej,  elastazy  i  plazminy 
oraz  wzrostu  stężenia  czynników wzrostu  (przede 
wszystkim PDGF) w  ranie. Dzięki  inaktywacji nad
miernej  ilości  proteinaz,  Promogran®  stymuluje 
angiogenezę w ranie.
Regranex®  żel zawierający 0,01% becaplerminę 
(rhPDGF    recombinant  human  Platelet  Derived 
Growth  Factor).  PDGF w warunkach  fizjologii  jest 
produkowany przez płytki, makrofagi i komórki en
dotelium.  Regranex®*  jest  szczególne  zalecany 
w  leczeniu owrzodzeń u chorych  ze  stopą cukrzy
cową.
 SmartPReP® – urządzenie do produkcji koncen
tratu autologicznych płytek krwi. Po pobraniu nie
wielkiej  ilości  krwi  od  chorego,  wytwarza  się 
koncentrat płytek. Koncentrat umieszcza się w ra
nie.  Aktywowane  płytki  wytwarzają  PDGF,  który 
pobudza procesy gojenia 
  Dermagraft®,  Apligraf®    substytuty  skóry 
otrzymywane  na  drodze  bioinżynierii,  zbudowane 
są  z  3wymiarowej  sieci  białkowowęglowodano
wej zawierającej żywe komórki.
 Epicel®, Epibase®  produkt zawierający pocho
dzące  od  chorego  keratynocyty.  Produkt  ten  jest 
drogi, wymaga biopsji  skóry oraz 3tygodniowego 
okresu  oczekiwania,  w  czasie  którego  hoduje  się 
komórki. 
 Hyalofill®, Ialuset®  preparaty zawierające ze
stryfikowany kwas hialuronowy, służą jako substy
tut macierzy pozakomórkowej.
  Integra®    3wymiarowa  sieć  zbudowana 
z  kolagenu  i  glikozoaminoglikanów,  pokryta 
warstwą  silikonową.  Integra®  może  służyć  jako 
substytut  macierzy  pozakomórkowej  i  stanowić 
rusztowanie dla gojących się komórek. 
 Oasis®  3wymiarowa sieć otrzymywana z pod
śluzówki  jelita wieprzowego (kolagen, proteoglika
ny,  fibronektyna,  glikozoaminoglikany:  kwas 
hialuronowy, siarczan chondroityny A  i B, siarczan 
heparanu,  heparyna),  nie  zawiera  żywych  komó
rek.  Mechanizm  działania  podobny  do  opatrunku

Integra® 
  AlloDerm®    produkt  otrzymywany  ze  skóry 
ludzkich zwłok, nie zawiera żywych komórek. Może 
być  stosowany  jako  przeszczep  skóry.  Przeszczep 
za  pomocą  AlloDerm®  można  połączyć  z  równo
czesnym  wykonaniem  autoprzeszczepów  płatko
wych lub siatkowanych.  
 Emdogain®  preparat z białkami macierzy poza
komórkowej szkliwa (EMP  enamel matrix protein) 
otrzymywany  z  zarodków  zębów  świń.  Również 
służy  jako  substytut  macierzy  pozakomórkowej. 
Preparat  jest  stosowany  w  stomatologii,  jednak 
w testach klinicznych wykazano również korzystne 
działanie na rany przewlekłe.
  Polyheal®    preparat  zawierający  syntetyczne 
mikrosfery  polimerowe.  Wykazano  dużą  skutecz
ność preparatu Polyheal® w gojeniu nawet bardzo 
opornych  ran,  jednak  jego  mechanizm  działania 
jest niejasny.  Przypuszcza się, że Polyheal® może 
wpływać  na  procesy  komunikacji międzykomórko
wej oraz proliferację  i migrację komórek.

Piśmiennictwo :

1.  Rybak  Z,  Krasowski  G,  Stępiński  P  i  wsp.: 
Opatrunki hydrokoloidowe w leczeniu przewlekłych 
owrzodzeń  goleni  pochodzenia  żylnego  –  ocena 
skuteczności  klinicznej.  2.  Simka  M:  Kliniczne 
i  socjoekonomiczne  problemy  związane  z  lecze
niem  owrzodzeń  żylnych  podudzi  w  Polsce.  Pol 
Przegl Chir 2004; 76: 103643.

mgr Maria MadejaGrądzielewska  

Absolwentka  Liceum  Ogólnokształcącego  im.  Tadeusza  Ko
ściuszki  w  Ropczycach  oraz  Uniwersytetu  Rzeszowskiego  od 
wielu lat pracuje w Oddziale Dzieciecym Szpitala ZOZ w Dębi
cy jako specjalista pielęgniarstwa pediatrycznego.
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Rana  jest  to  przerwanie  ciągłości  skóry,  a  także 
błon  śluzowych  z  uwzględnieniem  chorobowo 
zmienionych tkanek i uszkodzonych komórek. Naj
szybciej można  zaobserwować  uszkodzenia  skóry, 
ale rana może sięgać głębiej, także do tkanki pod
skórnej, powięzi oraz mięśni, a nawet do jam ciała 
i narządów wewnętrznych. 
Ze  względu  na  przyczynę  oraz  czas  trwania  rany 
dzielimy  na  rany  ostre  i  rany  przewlekłe.  Wśród 
ran ostrych powstałych na skutek działania czynni
ków zewnętrznych wyróżnia się:
  rany  urazowe  –  powstałe w wyniku mechanicz
nego uszkodzenia tkanek
  rany  termiczne – powstałe z powodu ekspozycji 
na niskie lub wysokie temperatury
  rany  powstałe  na  skutek  ekspozycji  na  czynniki 
chemiczne  tj.  oparzenia  kwasami  czy  promienio
waniem ultrafioletowym.
Rany przewlekłe tj. owrzodzenia podudzi, odleżyny 
czy zespół stopy cukrzycowej czyli takie, które nie 
goją się powyżej 48 tygodni, zwykle są wynikiem 
chorób współtowarzyszących. 
W obydwu rodzajach ran istotne jest odpowiednie 
postępowanie  zgodnie  z  obowiązującymi  wytycz
nymi oraz dobór odpowiadających na potrzeby ra
ny opatrunków specjalistycznych.
POURAZOWA RANA GOLENI
OPIS PRZYPADKU:
W  dniu  14.08.2019  r.  do  przychodni  lekarskiej 
zgłosiła  się  pacjentka  w  wieku  82  lat.  Powodem 
wizyty  była  rana  goleni  lewej,  która  powstała 
w  wyniku  urazu  3  dni  wcześniej.  Rana  wielkości 
ok. 3x5 cm z ubytkiem tkanki mięśniowej sięgają
cym  do  1  cm  w  głąb  rany.  Pacjentka  stosowała 
miejscowo  preparat  Dermatol,  który  ostatecznie 
udało  się usunąć  z  rany po 2  tygodniach. Zostało 
wdrożone następujące postępowanie:
• oczyszczenie  rany za pomocą skalpela oraz ste
rylnych kompresów gazowych, po uprzednim miej
scowym znieczuleniu Lignocainą 2% w żelu,

• przyłożenie sterylnego kompresu gazowego, na
sączonego roztworem Aqvitox®D  i pozostawienie 
go na ranie przez 10 minut,
• zastosowanie jako opatrunek pierwotny UrgoCle
an® Ag – mniejszymi fragmentami wypełniono lo
żę  rany,  większy  zaaplikowano  na  powierzchnię, 
jako opatrunek wtórny użyto UrgoTul® Absorb,
•  w  związku  z  prawidłowym  wynikiem  wskaźnika 
ABI  (ang.  ABI  –  anklebrachial  index  –  wskaźnik 
kostkoworamienny)  oraz  ze  względu  na  obrzęki 
goleni  i  widoczne  żylaki  włączono  kompresjotera
pię CoFlex TLC Calamine Lite.
W  trakcie  wizyty  w  dniu  22.08.2019  r.  podczas 
oczyszczania rany uwidoczniła się kieszeń w górnej 
części  rany,  o głębokości  do 3  cm. Zaopatrywano 
ją  podłużnym  fragmentem  UrgoClean®  Ag,  uzy
skując  jej oczyszczenie  i zamknięcie w ciągu 2 ty
godni.  Od  dnia  19.09.2019  r.  jako  opatrunek 
pierwotny  stosowano  UrgoTul®  Ag/Silver.  Całko
wite wygojenie uzyskano w dniu 08.10.2019 r.
WNIOSKI:
Odpowiednie  postępowanie  miejscowe  oraz  uni
wersalne  właściwości  opatrunku  UrgoClean®  Ag 
umożliwiły szybkie zamknięcie rany.
 
Ryc.  1.  Stan  rany  w  dniu  rozpoczęcia  leczenia 
(14.08.2019 r.)

 

Skuteczność opatrunków 
specjalistycznych w przypadkach 

ran ostrych, pourazowych
lek. Łukasz 
Szczepański

na skutek zwiększonej produkcji płynu wysiękowe
go w  ranie.  Larwy wydzielają  także  do  rany  sub
stancje o działaniu bakteriobójczym.
  Opatrunki  z  podciśnieniem.  Zastosowanie  opa
trunków z podciśnieniem (np. system VAC® – Va
cuum Assisted Closure) dzięki  ciągłemu odsysaniu 
wydzieliny z rany – zmniejsza ilość drobnoustrojów 
i  nie  dopuszcza  do  ich  nadmiernej  ilości  w  tkan
kach. Podciśnienie jest szczególnie przydatne w le
czeniu odleżyn i stopy cukrzycowej.

M:

Podstawową  zasadą  współczesnego  leczenia  ran 
jest zachowanie wilgotnego środowiska gojenia. 
• Rany wysychające.
  Opatrunki  hydrokoloidowe  (np.  Comfeel®,  Gra
nuflex®, Hydrocoll®, AskinaHydro®. Obecnie jest 
to  podstawowy  typ  opatrunku  do  leczenia  ran 
przewlekłych.  Opatrunki  hydrokoloidowe  są  łatwe 
w  stosowaniu,  zapewniają  wilgotne  środowisko 
w  ranie,  nie  przylegają  do  powierzchni  rany,  co 
ułatwia  ich zmianę. Opatrunki hydrokoloidowe po
winny być stosowane u większości chorych z rana
mi  przewlekłymi.  Jednak w przypadku  ran  z  dużą 
ilością wysięku po założeniu opatrunku hydrokolo
idowego  stan  rany może  się  pogorszyć  –  dlatego 
w  tych przypadkach  tego  typu opatrunki  powinno 
się stosować z ostrożnością.
 Opatrunki poliuretanowe (np. Allevyn®, Tielle®) 
–  wskazania  i  ograniczenia  dotyczące  tych  opa
trunków  są  podobne  jak  w  przypadku  hydrokolo
idów.
 Alginiany. Są to opatrunki produkowane z sacha
rydów  otrzymywanych  z  morskich  glonów  (Kalto
stat®,  Nugel®,  Sorbalgon®,  AskinaSorb®. 
Alginiany  tworzą  na  powierzchni  rany  żel  zapew
niający  wilgotne  środowisko,  jednocześnie  wchła
niając nadmierną ilość wysięku. 
• Rany zbyt wilgotne.
  Opatrunki  typu  tulle  gras  z  kompresami 
włókninowymi.  Istnieje  wiele  typów  opatrunków 
w  formie  siateczki  (zwykle  bawełnianej) 
nasączonej  parafiną  lub  innymi  substancjami  nie 
pozwalającymi  na  przyleganie  opatrunku  do  rany 
(np. Atrauman®, Jelonet®, Grassolind®). Niektó
re  z  nich  są  dodatkowo nasączone  antyseptykami 
(np.  Bactigras®,  Inadine®).  Zbliżone właściwości 
mają opatrunki, w których powierzchnia przylega
jąca  do  rany  zbudowana  jest  z  siateczki  silikono

wej (np. Mepitel®). Zamiast prostych opatrunków 
typu  tullegras  można  też  użyć  opatrunku  Urgo
tul®,  który  również ma  formę  siateczki,  lecz  jest
pokryty  lipidokoloidami,  tak  więc  posiada  cechy 
opatrunków hydrokoloidowych, nie pozwala jednak 
na niekorzystne gromadzenie się wysięku pod opa
trunkiem.  Opatrunek  UrgotulSSD®  dodatkowo 
uwalnia do rany jony srebra. 
    kompresjoterapia   w  leczeniu owrzodzeń pod
udzi bardzo ważne jest leczenie kompresyjne (ban
daże i pończochy elastyczne). 
 pasta cynkowa – skórę wokół rany z dużą ilością 
wysięku można zabezpieczyć pastą cynkową. 
 opatrunki z węglem aktywowanym (np. Actisorb 
Plus®) – są szczególnie przydatne do opatrywania 
ran z wydzieliną o nieprzyjemnym zapachu.
 opatrunki z miodem  w leczeniu
  zakażonych  ran  z  dużą  ilością  ropnego  wysięku 
można zastosować opatrunki z miodem. 
 opatrunki z podciśnieniem. Systemy z podciśnie
niem (np. VAC® dzięki stałemu odsysaniu wysięku 
nie  dopuszczają  do  jego  nadmiernego  gromadze
nia  i związanego z tym niekorzystnego wpływu na 
procesy gojenia.

E:

Jeśli  prawidłowo  stosuje  się  zasady  T,  I  oraz  M, 
rana  powinna  zacząć  się  goić.  Objawem  gojenia 
się  jest  narastający  od  brzegu  rany  nowy  naskó
rek.  W  ramach  strategii  TIME  należy  przede 
wszystkim leczyć wyjściową patologię.
I tak – w przypadku stopy cukrzycowej  koniecz
ne jest wyrównanie glikemii. U chorych z neuropa
tyczną  stopą  cukrzycową  duże  znaczenie  ma 
postępowanie odciążające (np. opatrunek gipsowy 
lub specjalny but  Pneumatic Walker Diabetic Sys
tem®) .  
U  chorych  z  owrzodzeniami  podudzi  pochodzenia 
żylnego  nie  można  pominąć  kompresjoterapii 
(bandaże  lub pończochy elastyczne), a jeśli  to ko
nieczne, inwazyjnego leczenia patologii układu żyl
nego  (np.  usunięcie  niewydolności  żyły 
odpiszczelowej    chirurgiczne  lub za pomocą skle
roterapii  piankowej.  U  chorych  z  odleżynami,  re
dukcja  ciśnienia wywieranego na okolicę odleżyny 
(specjalne  materace  lub  łóżka,  troskliwa  opieka 
pielęgniarska)  oraz  właściwe  odżywienie  chorego 
mają kluczowe znaczenie.
 Przeszczepy skóry – płatkowe lub siatkowane. 
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Ryc. 6. Całkowite wygojenie rany (08.10.2019 r.)

POURAZOWA RANA PALCA
OPIS PRZYPADKU:
W dniu 1 października 2019 r. do poradni  lekarza 
rodzinnego  z  powodu  urazu  paliczka  dystalnego 
palca  III  ręki  lewej  z  uszkodzeniem  paznokcia 
zgłosił się 50letni pacjent. Doznał on urazu 3 dni 
wcześniej, w wyniku przygniecenia w  trakcie prac 
budowlanych.  Rana  wielkości  ok.  1,5x1,5  cm 
z  martwicą  rozpływną  w  dnie,  bez  widocznych 
cech zakażenia tkanek głębokich.
Wdrożono następujące postępowanie:
• oczyszczenie za pomocą skalpela, po uprzednim 
miejscowym znieczuleniu Lignocainą 2% w żelu,
•  przyłożenie  sterylnego  kompresu  gazowego 
nasączonego  roztworem  Aqvitox®D 
i pozostawienie go na ranie przez 10 minut,
•  zastosowanie  jako  opatrunek  pierwotny 
UrgoClean® Ag, który zabezpieczono Omnifixem.
Z  uwagi  na  okoliczności  powstania  rany  (brudne 
środowisko  prac  budowlanych),  pomimo  iż  rana 
początkowo  nie  wykazywała  cech  infekcji, 
zdecydowano  o  prewencyjnym  zastosowaniu 
opatrunku UrgoClean® Ag.
Na  kolejnej  wizycie  zdecydowano  o  usunięciu 
paznokcia  z  tego  palca  i  podtrzymano 
dotychczasowe  postępowanie.  Ze  względu  na 
charakter  obrażenia  oraz  wyczuwalną  pod 
skalpelem  patologiczną  strukturę  zalecono  RTG 
palca.  Opis  RTG  potwierdził  podejrzewane 
zmiażdżenie  dystalnej  części  paliczka  dalszego 
palca III ręki lewej. Ze względu na poprawę stanu 
palca  w  czasie  kolejnych  wizyt  zrezygnowano 
z  konsultacji  ortopedycznej.  Przez  pierwsze  2  ty
godnie,  zmiany  opatrunków  odbywały  się 
codziennie, z przerwą na weekendy. Następnie od 
3  tygodnia  leczenia,  wizyty  kontrolne  zalecono 
w  odstępach  24  dni.  W  dniu  28.10.2019r.

Ryc.  2.  Stan  rany  podczas  kolejnej  wizyty 
(16.08.2019 r.)

Ryc. 3. Aplikacja opatrunku UrgoClean® Ag.

Ryc. 4. Stan rany w dniu 30.08.2019 r

Ryc. 5. Stan rany w dniu 12.09.2019 r.

Tradycyjnie  wykonuje  się  je  z  wycięciem martwi
czych  tkanek  (shave  procedure),  w  znieczuleniu 
ogólnym. 
  Opatrunki  z  podciśnieniem  (VAC®    systemy 
z podciśnieniem pobudzają procesy  regeneracyjne 
w ranie.
  Promogran®    opatrunek  zawiera  kolagen 
i  oksydowaną  regenerowaną  celulozę.  Pod  jego 
wpływem dochodzi do inaktywacji metaloproteinaz 
macierzy  pozakomórkowej,  elastazy  i  plazminy 
oraz  wzrostu  stężenia  czynników wzrostu  (przede 
wszystkim PDGF) w  ranie. Dzięki  inaktywacji nad
miernej  ilości  proteinaz,  Promogran®  stymuluje 
angiogenezę w ranie.
Regranex®  żel zawierający 0,01% becaplerminę 
(rhPDGF    recombinant  human  Platelet  Derived 
Growth  Factor).  PDGF w warunkach  fizjologii  jest 
produkowany przez płytki, makrofagi i komórki en
dotelium.  Regranex®*  jest  szczególne  zalecany 
w  leczeniu owrzodzeń u chorych  ze  stopą cukrzy
cową.
 SmartPReP® – urządzenie do produkcji koncen
tratu autologicznych płytek krwi. Po pobraniu nie
wielkiej  ilości  krwi  od  chorego,  wytwarza  się 
koncentrat płytek. Koncentrat umieszcza się w ra
nie.  Aktywowane  płytki  wytwarzają  PDGF,  który 
pobudza procesy gojenia 
  Dermagraft®,  Apligraf®    substytuty  skóry 
otrzymywane  na  drodze  bioinżynierii,  zbudowane 
są  z  3wymiarowej  sieci  białkowowęglowodano
wej zawierającej żywe komórki.
 Epicel®, Epibase®  produkt zawierający pocho
dzące  od  chorego  keratynocyty.  Produkt  ten  jest 
drogi, wymaga biopsji  skóry oraz 3tygodniowego 
okresu  oczekiwania,  w  czasie  którego  hoduje  się 
komórki. 
 Hyalofill®, Ialuset®  preparaty zawierające ze
stryfikowany kwas hialuronowy, służą jako substy
tut macierzy pozakomórkowej.
  Integra®    3wymiarowa  sieć  zbudowana 
z  kolagenu  i  glikozoaminoglikanów,  pokryta 
warstwą  silikonową.  Integra®  może  służyć  jako 
substytut  macierzy  pozakomórkowej  i  stanowić 
rusztowanie dla gojących się komórek. 
 Oasis®  3wymiarowa sieć otrzymywana z pod
śluzówki  jelita wieprzowego (kolagen, proteoglika
ny,  fibronektyna,  glikozoaminoglikany:  kwas 
hialuronowy, siarczan chondroityny A  i B, siarczan 
heparanu,  heparyna),  nie  zawiera  żywych  komó
rek.  Mechanizm  działania  podobny  do  opatrunku
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stwierdzono  całkowite  zagojenie  rany.  Zalecono 
natłuszczanie  miejsca  po  urazie.  Po  kilku 
miesiącach  od  urazu,  zaobserwowano  minimalną 
deformację  palca,  a  także  prawidłowy  wzrost 
paznokcia.
WNIOSKI:
Adekwatne  postępowanie  miejscowe,  częsty 
nadzór  i  odpowiednio  dobrany  opatrunek 
UrgoClean®  Ag  pozwala  leczyć  nawet  powikłane 
rany w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej.

    Ryc.  1a.  Stan  rany w dniu  rozpoczęcia  leczenia 
(01.10.2019 r.)

Ryc. 1b. Zastosowanie opatrunku UrgoClean® Ag 
na ranę.
 

 Ryc. 2. Stan rany w dniu 04.10.2019 r.
  

Ryc. 3. Stan rany w dniu 08.10.2019 r.

Ryc. 5. Stan rany w dniu 21.10.2019 r.

Ryc. 6. Stan rany w dniu 28.10.2019 r.

Piśmiennictwo:
Bartoszewicz M., Banasiewicz T., Bielecki K. 
i wsp.: Zasady postępowania miejscowego 
i ogólnego w ranach/owrzodzeniach 
przewlekłych objętych procesem infekcji. 
Forum Zakażeń 2019;10 (1):130

lek. Łukasz Szczepański

W  2009  r.  ukończył  Uniwersytet  Medyczny  w  Lublinie, 
w 2014r. uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ro
dzinnej.  Od  2015  r.  zajmuje  się  problematyką  leczenia  ran, 
kilkukrotnie  organizował  szkolenia  celem propagowania wie
dzy na ten temat.
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Zaburzenia neurologiczne 
u dzieci powodujące wystąpienie 

trudności szkolnych

dr n. med Lesław 
Ciepiela

Zaburzenia  neurologiczne  u  dzieci  to  takie,  przy 
których dochodzi do uszkodzenia układu nerwowe
go na różnym poziomie organizacji, począwszy od 
schorzeń  genetycznych,  dotyczących  nieprawidło
wej budowy lub liczby genów albo chromosomów. 
Choroby te są wrodzone, a będąc skutkiem malfor
macji  genetycznych  schorzenia  są  zwykle  wykry
walne  już we wczesnym  okresie  życia  płodowego 
lub zaraz po urodzeniu.

Niezwykle ważnym jest wiedza Rodziców na temat 
możliwych powikłań ciąży wynikających z kontaktu 
matki z alkoholem, którego skutkiem jest Płodowy 
Zespół  Alkoholowy  (zespół  FAS),  unikania  leków 
mogących  mieć  wpływ  na  rozwijający  się  układ 
nerwowy płodu,  unikania urazów i stresu. Rodzice 
powinni  w  trakcie  ciąży  śledzić  rozwój  wewnątrz 
łonowy  dziecka,  zwracać  uwagę  na  sygnały  nie
prawidłowe, jakie daje rozwijające się dziecko, za
burzenia,  takie  jak  krwawienia  w  ciąży,  stan 
łożyska  i wiele aspektów będących w zakresie za
interesowań położników.

Najczęstsze  zaburzenia  neurologiczne  u  dzieci, 
które  występują  zarówno  w  wieku  niemowlęcym, 
jak i późniejszym, to przede wszystkim:

1.  Różne  rodzaje  zaburzeń  napadowych  (w  tym 
padaczka wczesnodziecięca)    zaburzenia napado
we  bezdrgawkowe,  napady  miokloniczne;  Zespół 
Dravet,  Zespól  Acardi’ego,  Zespół  Ohtohary,  od 
wieku powyżej 6ciu miesięcy zespół Westa i moż
liwa,  pomimo  leczenia,  jego  transformacja  do  ze
społu  LenoxaGastatuta,  natomiast  w  wieku 
szkolnym – napady wyłączeń czyli pyknolepsja.
2.  Choroby  jednoznacznie  o  podłożu  genetycz
nym,  takie jak zespół Rett’a, zespół Angelmann’a, 
choroba Krabbego czy zespół di Georga.
3.  Wodogłowie,  przepuklina  oponowomózgowa 
i oponowordzeniowa czy rozszczep kręgosłupa;
4. Niezwykle  istotne  jest diagnozowanie  i  leczenie 
zespołu  okołoporodowych  encefalopatii  niedotle
nieniowoniedokrwiennych bądź krwawień do ukła
du  nerwowego  ośrodkowego,  których  skutkiem 
jest mózgowe porażenie dziecięce.
5.  Całościowe  zaburzenia  rozwojowe,  czyli  scho
rzenia ze spektrum autyzmu.
6.  Stwardnienie  rozsiane  diagnozowane  u  dzieci 
(SM),  stwardnienie guzowate (TS)
7. Różne postaci zapaleń mózgu, powikłania Odry, 
podostre  stwardniające  zapalenie  mózgu  (LESS), 
zapalenia  mózgu  autoimmunologiczne,  powikłania 
mózgowe choroby z Lyme.
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fot. mgr Ernest Garstka
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8.  Inne neuroinfekcje, w  tym zapalenie opon mó
zgowordzeniowych.
9. Z zaburzeń występujących szczęśliwie dużo rza
dziej  to  nowotwory  ośrodkowego  układu  nerwo
wego o różnej lokalizacji.

W aspekcie zaburzeń neurologicznych u dzieci nie
zwykle  ważne  są  takie  objawy,  jak  opóźnienie 
w  wykonywaniu  przez  dziecko  czynności  świad
czących o prawidłowym rozwoju, zwane kamienia
mi  milowymi  rozwoju.  Należą  do  nich  objawy 
trzymania głowy (3ci miesiąc), siadania (6ty mie
siąc),  postawa  stojąca  (9ty  miesiąca),  chodzenie 
(po 12tym miesiącu).  W drugim roku życia ocena 
integracji  sensorycznej,  obecność  takich  objawów 
jak przeczulica  skóry, w  tym stóp –  chodzenie na 
palcach,  unikanie  kontaktu wzrokowego,  zaburze
nia  kontaktów  z  rówieśnikami,  obecność  stereoty
powych ruchów kończyn, opóźnienie mowy.
Ważnym elementem oceny stanu neurologicznego 
dziecka  jest  ocena  zaburzenia  w  funkcjonowaniu 
słuchu,  wzroku,  równowagi,  globalnie  czucia,  na
pięcia  mięśniowego  (dziecko  „wiotkie”  przez  ręce 
lub  odwrotnie  –  wzmożone  napięcie  mięśniowe 
„spastyczność”).  Istotne zaburzenia pracy nerwów 
w  obrębie  twarzoczaszki,  zaburzenia  ruchomości 
gałek ocznych, zez, ruchy sakkadowe czy opsoklo
nie, zaburzenia powonienia, smaku, połykania. Ko
lejnym  objawem  są  zaburzenia  świadomości, 
występowanie  ruchów mimowolnych  (tików,  skur
czy – zarówno w obrębie twarzy, jak i kończyn).
Diagnostyka  zaburzeń  neurologicznych  po
wodujących  wystapienie  trudności  szkol
nych.
W okresie wczesnego rozwoju dziecka (pierwsze 6 
tygodni życia pozałonowego) w sytuacji wątpliwo
ści  Rodziców,  Położnej  prowadzącej  opiekę  nad 
dzieckiem, Lekarzy specjalistów w zakresie neona
tologii czy pediatrii najważniejsze jest podjęcie dia
gnostyki. Aktualnie istnieją pełne możliwości takich 
działań w oparciu o Szpitale kliniczne w Rzeszowie 
bądź  w  KrakowieProkocimiu.  Możliwa  jest  pełna 
diagnostyka  oparta  nawet  o  ocenę  informacji  ge
netycznej  umożliwiającej  wykrycie  zmian  w  DNA, 
mogących mieć wpływ na zdrowie człowieka.
Każdy  chromosom  składa  się  z  kilkuset  do  nawet 
kilku  tysięcy genów. Człowiek  standardowo posia
da  23  pary  takich  chromosomów otrzymanych  po 
połowie od matki i ojca. Każdy z nich zawiera bar
dzo  szczegółową  informację  na  temat  budowy

wszystkich  elementów  naszego  ciała,  począwszy 
od  syntezy  białek,  skończywszy  na morfologii  po
szczególnych  narządów  czy  wyglądzie  człowieka.

Wyróżnia się dwie podstawowe techniki badań:

1. Sekwencjonowanie metodą Sangera,  którą wy
konuje  się  w  przypadku  podejrzenia  wystąpienia 
choroby  genetycznej  na  podstawie  charaktery
stycznych  objawów  (czyli  dysmorfodiagnostyka) 
i dotyczy badania konkretnego genu. Wynik bada
nia stanowi potwierdzenie lub zaprzeczenie wystą
pienia malformacji genetycznej.
2.  Sekwencjonowanie  nowej  generacji  (NGS  – 
Next generation sequencing)  w sytuacji podejrze
nia  malformacji  genetycznej  o  niejednoznacznym 
obrazie klinicznym
• sekwencjonowanie WES (Whole Exome Sequen
cing)
•  sekwencjonowanie WGS  (Whole  Genome  Sequ
encing)

Zmiany budowy chromosomów mogą występować 
i  być  diagnozowane  zarówno  w  wieku  niemowlę
cym,  jak  i  na  późniejszych  etapach  rozwoju.  Jak 
wiadomo, nie zawsze muszą  jednak oznaczać nie
odwracalne  i  nieuleczalne  zmiany – w wielu przy
padkach  da  się  zatrzymać  lub  maksymalnie 
spowolnić rozwój tych schorzeń u dzieci, wykorzy
stując odpowiednio dobraną  terapię  (zwykle   wie
lotorową),  obejmującą  terapię  genową, 
farmakoterapię,  leczenie chirurgiczne, rehabilitację 
ruchową  czy  terapię  neurologopedyczną, 
neuropsychologiczną  lub  farmakoterapię neurolep
tykami pod nadzorem psychiatry dziecięcego.

 dr n. med. Lesław Ciepiela

Ukonczył  I  Liceum  Ogólnokształcace  w  Debicy,  absolwent
Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie z roku
1981, pediatra i specjalista neurolog dzieciecy. Doktoryzował
sie  w  Collegium  Medicum  Uniwersytetu  Jagiellonskiego.
Zawodowo zwiazany ze Szpitalem Zespołu Opieki Zdrowotnej
w  Dębicy,  gdzie  jest  Kierownikiem  Zespołu  Poradni
Specjalistycznych.



14 1/2022 

Ucho pływaka, czyli zapalenie ucha zewnętrznego, 
powstaje głównie w wyniku długotrwałej ekspozy
cji  przewodu  słuchowego  na  działanie  wilgoci  lub 
wody.  Jeśli  leczenie  nie  zostanie  wdrożone  na 
czas,  może  to  doprowadzić  do  poważnych  powi
kłań,  wymagających  nawet  interwencji  chirurga, 
dlatego  bardzo  ważna  jest  szybka  diagnostyka. 
Sprawdź,  jakie  są  przyczyny  i  objawy  tzw.  ucha 
pływaka  (zapalenie  ucha  zewnętrznego)  i  jak wy
gląda leczenie tego dokuczliwego schorzenia. 

Najczęstszą przyczyną zapalenia ucha zewnętrzne
go jest jego regularna ekspozycja na działanie wo
dy  i  wilgoci  (dotyczy  to  szczególnie  zawodowych 
pływaków  stąd nazwa schorzenia). 
Częste przebywanie w wodzie powoduje nadmier
ne wymywanie naturalnej woskowiny usznej, która 
zapewnia  odpowiedni  poziom  nawilżenia  ucha. 
W  takich wypadkach  rozwojowi  zakażenia  sprzyja 
również niedostateczne osuszenie ucha po wyjściu 
z wody.

Schorzenie to dotyka także osoby, które latem za
żywają  kąpieli  w  brudnych  zbiornikach  wodnych. 
Ciepło  i  woda  to  sprzyjające  warunki  do  rozwoju 
grzybów i bakterii.
Do zakażenia może dojść także w miejscach, gdzie 
podwyższonej  wilgotności  powietrza  towarzyszy 
wysoka  temperatura,  np. w  saunie  czy w  krajach 
tropikalnych.
Zalegająca  w  uchu  woskowina  również  zwiększa 
wilgotność  i  lepkość  ucha  zewnętrznego,  dlatego 
tak ważna jest higiena osobista.

Czynnikami  sprzyjającymi  rozwojowi  zapalenia 
ucha są także zbyt głęboko wetknięte do uszu słu
chawki i noszenie aparatu słuchowego.
Ryzyko zakażenia wzrasta, jeśli dojdzie do podraż
nienia  przewodu  słuchowego  ucha  zewnętrznego, 
np.  podczas  osuszania  ucha patyczkiem higienicz
nym, kiedy usuwamy jednocześnie część naskórka.
Istotą choroby jest uszkodzenie przewodu słucho
wego  zewnętrznego  zakończonego  błoną
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bębenkową i małżowiny usznej, czego konsekwen
cją  jest  stan  zapalny.  Tego  typu  uszkodzenie 
sprzyja bowiem rozwojowi grzybów i bakterii.
Objawem  zapalenia  ucha  jest  obrzęk  i  zaczerwie
nie  w  obrębie  narządów,  które  składają  się  na 
ucho  zewnętrzne.  W  takiej  sytuacji  wychwytywa
nie  przez  małżowinę  uszną  fal  głosowych,  które 
wprawiają w drganie błonę bębenkową, jest utrud
nione, w wyniku  czego może dojść do  zaburzenia 
słuchu, a nawet niedosłuchu. Innymi objawami są 
także  zmiany  na  skórze  ucha.  Skóra  jest  zaczer
wieniona i pojawiają się na niej pęcherzyki wypeł
nione wydzieliną zabarwioną krwią.

Pozostałe  objawy  zapalenia  ucha  zewnętrzne
go  to:  uczucie  zatkanych  uszu,  świąd  ucha,  ból 
ucha nasilający się podczas  jedzenia  i picia, uczu
cie wycieku z ucha.
 
Uszkodzenia błony bębenkowej często przyczynia
ją  się  do  poważnego w  skutkach  zapalenia  ucha, 
które może  być  początkiem  groźnych  i  bolesnych 
powikłań. Na skutki uboczne narażone są nie tylko 
osoby,  u  których  stan  zapalny  przeniósł  się  do 
głębszych struktur narządu słuchu, lecz także oso
by z upośledzoną odpornością czy innymi choroba
mi, np. cukrzycą. 

W  takich  przypadkach  może  dojść  do  złośliwego 
zapalenia ucha zewnętrznego.  Infekcja  ta zajmuje 
nie tylko ucho zewnętrzne,  lecz także skórę, tkan
kę  podskórną,  chrząstki,  elementy  kostne  ucha 
i jego układ nerwowy, w wyniku czego może dojść 
do  niedowładu  lub  porażenia  nerwu  twarzowego 
po stronie zapalenia. 

W przypadku zapalenia ucha zewnętrznego należy 
udać się do  lekarza  (otolaryngologa), który wyko
na  otoskopię,  czyli  wziernikowanie  ucha,  a  także 
dermatologa, który pobierze wymaz z ucha do ba
dania  bakteriologicznego.  Na  podstawie  wyników 
badań, ustala się właściwe leczenie. 

W przypadku zakażenia na tle bakteryjnym zazwy
czaj  zaleca  się  podawanie  kropli  z  antybiotykiem 
do  ucha,  czasem  antybiotyki  doustne.  Ból  można 
zmniejszyć  za  pomocą  leków  dostępnych  bez  re
cepty. Ważne jest także systematyczne oczyszcza
nie  przewodu  słuchowego  zewnętrznego  przez 
lekarza.

Z kolei podstawą leczenia zakażeń grzybiczych jest 
mechaniczne  oczyszczanie  przewodu  słuchowego 
zewnętrznego  (przez  lekarza)  i  podawanie  leków 
przeciwgrzybiczych.
Jeśli choroba wystąpi, należy także:
 • zrezygnować z pływania
 • osłaniać ucho podczas mycia, by nie doszło do 
kontaktu z wodą
 • unikać przeciągów
 • stosować ciepłe okłady, które złagodzą ból ucha 
(może  to  być  nagrzany  ręcznik  lub  poduszka 
elektryczna).
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