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czynnik ludzki w bezpieczeñstwie pracy

gdzie najwa¿niejszym aktorem jest chory
W dniach 1516 czerwca 2000 r. mia³o miejsce wa¿ne wydarzenie. W Warszawie obradowa³a konferencja naukowo-szkoleniowa nt.: BLOK OPERACYJNY  organizacja i funkcjonowanie. Autorami pomys³u zorganizowania konferencji by³o dwóch
wybitnych uczonych: chirurg prof. dr hab. med. Krzysztof Bielecki oraz anestezjolog prof. dr hab. med. Tadeusz Szreter.
Blok operacyjny to zespó³ pomieszczeñ szpitala, wyposa¿onych w najdro¿sze urz¹dzenia, aparaturê i rozwi¹zania logistyczne. Z blokiem operacyjnym zwi¹zany jest codzienn¹ prac¹ zespó³ wykonuj¹cy swoje obowi¹zki: lekarze zabiegowi ró¿nych
specjalnoci, lekarze anestezjolodzy, pielêgniarki instrumentariuszki, pielêgniarki anestezjologiczne, personel pomocniczy i
techniczny. Od sprawnoci dzia³ania, wzajemnego zrozumienia, podzia³u ról i obowi¹zków cz³onków zespo³u bloku operacyjnego zale¿y ostateczny sukces, wynik zabiegu operacyjnego.
Ale  jak zgodnie podkrelali pomys³odawcy konferencji  sala
operacyjna to scena, na której najwa¿niejszym aktorem jest chory. Jak zagramy sztukê, to zale¿eæ bêdzie od nas, wszystkich cz³onków zespo³u (K. Bielecki).
3 sesje tematyczne konferencji powiêcono wiod¹cym problemom zwi¹zanym z architektur¹ i podzia³em funkcjonalnym
pomieszczeñ i wyposa¿enia, organizacj¹ pracy w bloku  tak
chirurga jak i anestezjologa, racjonalnym wykorzystaniem i ci¹gle aktualnym problemem specjalizacji, czy interdyscyplinarnoci bloku operacyjnego.
Wiele uwagi powiêcono wspó³pracy zespo³u w bloku operacyjnym. Referentem i entuzjast¹ tego zagadnienia by³ prof.
T. Szreter. Omówi³ on system szkolenia zespo³ów operacyjnych
tzw. TOMS (Team oriented medical simulation). Idea takiego
szkolenia zosta³a zapo¿yczona ze znanych rozwi¹zañ w szkoleniu wspó³dzia³ania za³óg lotniczych. Za klasyczne uzasadnienie
celowoci szkolenia we wspó³dzia³aniu w lotnictwie, uchodzi
przebieg lotu, samolotu pasa¿erskiego, lec¹cego z Denver do
Chicago (lot 232). Podczas lotu dosz³o do (wydawa³o siê beznadziejnej) awarii jednego z silników samolotu, która to doprowadzi³a do uszkodzenia hydrauliki sterów. Na pok³adzie znajdowa³o siê 296 pasa¿erów i 3-osobowa za³oga kabinowa (piloci)
oraz personel pok³adowy (stewardesy). Za³oga kabinowa w³¹czy³a do wspó³pracy w rozwi¹zywaniu sytuacji kryzysowej przypadkowo lec¹cego pilota  pasa¿era oraz ca³y personel pok³adowy. Rozdzielono zadania wszystkim osobom, kontrolowano rozwój sytuacji, cz³onkowie zespo³u proponowali mo¿liwe rozwi¹zania. Lot zakoñczy³ siê wprawdzie katastrof¹, ale prze¿y³o 185
osób  prze¿yli wszyscy piloci. W lotnictwie norm¹ jest ju¿ szkolenie za³óg lotniczych we wspó³dzia³aniu w symulowanych sytuacjach awaryjnych. Piloci wspó³czesnych samolotów pasa¿erskich  jako wymóg wa¿noci ich licencji zawodowych  odby-
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waj¹ regularne treningi na symulatorach, u¿ywanego przez nich,
sprzêtu lotniczego. Podczas treningu instruktor symuluje awarie
ró¿nych systemów samolotu i obserwuje prawid³owoæ reakcji
egzaminowanego pilota.
W wielu krajach wprowadzono podobny system treningu dla
zespo³ów anestezjologicznych. U¿ywany jest symulator anestezjologiczny  fantom pacjenta. Trenuj¹cy anestezjolog ma mo¿liwoæ zaintubowania pacjenta, wykonywaæ zabiegi reanimacyjne
(masa¿ serca, defibrylacja itp.), podawaæ leki zale¿nie od zaistnia³ej sytuacji. Jednoczenie system monitorowania przekazuje
bie¿¹ce dane dotycz¹ce parametrów fizjologicznych pacjenta
(fantomu).
W opinii prof. K. Bieleckiego, odpowiedzialnoæ za los chorego, przebieg operacji, spoczywa wy³¹cznie na barkach chirurga. To chirurg bowiem po stwierdzeniu wskazañ skierowa³ pacjenta na zabieg operacyjny, on odpowiada przed pacjentem, s¹dem i w³asnym sumieniem w razie powik³añ, czy zgonu pacjenta. W takim przypadku zbiorowa odpowiedzialnoæ nie obowi¹zuje. Koncepcja TOMC mo¿e przyczyniæ siê do troski wszystkich cz³onków o zapobieganie zaka¿eniom i powik³aniom pooperacyjnym, co bêdzie mia³o ogromne, korzystne znaczenie dla
pacjentów.
Wiedza i dowiadczenie zawodowe i ci¹gle jeszcze sprawnoæ manualna chirurga, maj¹ znaczenie dla przebiegu zabiegu,
oszczêdne operowanie ogranicza traumatyzacjê tkanek, ogranicza utratê krwi. Nie sposób pomin¹æ przytoczony za Thomasem
Fullerem cytat dotycz¹cy charakterystyki zawodu:
chirurg powinien mieæ oczy or³a, rêce kobiece i serce
lwa
Co do rodzaju i wielkoci zagro¿eñ towarzysz¹cych pobytowi chorego na sali operacyjnej wiadomo stosunkowo wiele i tej
sprawie powiêcono 3 sesje omawianej konferencji.
Do organizacji 4. sesji konferencji  sesji panelowej, nt.: Bezpieczeñstwo i ochrona pracy w bloku operacyjnym zaproszono
pracowników naukowych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Przedstawiono i omówiono kompleks zagadnieñ bezpieczeñstwa i ochrony pracy wszystkich uczestników wydarzeñ na bloku operacyjnym. Poza g³ównym aktorem  chorym, omówiono
zagro¿enia personelu medycznego i technicznego.
Moderatorem sesji by³ autor felietonu, prof. K. Kwarecki
(CIOP), który przedstawi³ wybrane zagadnienia bezpieczeñstwa
i ochrony w bloku operacyjnym. Rozwiniêto ró¿nice w wymogach komfortu termicznego miêdzy operowanym pacjentem a
personelem bloku operacyjnego. Temperatura neutralna (minimalna utrata p³ynów i ciep³a, najmniejsze zu¿ycie tlenu) dla nagiego cz³owieka, a takim jest operowany pacjent wynosi 29oC.
Optymalna temperatura rodowiska pracy dla operuj¹cego chi-
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rurga jest znacznie ni¿sza i jest szacowana na 2122oC. Im wy¿sza temperatura sali operacyjnej, powy¿ej komfortu dla cz³owieka lekko ubranego, tym w zespole operacyjnym dochodzi do
szybszego zmêczenia i pogorszenia sprawnoci. Warunki pracy
chirurga pogarszaj¹ siê w miarê czasu trwania i ciê¿koci zabiegu. Komfort termiczny obni¿a u¿ywanie masek na twarzy i zwykle lateksowych rêkawic chirurgicznych.
Zrozumia³e wiêc staje siê, ¿e pacjent nara¿ony jest podczas
zabiegu operacyjnego na ekspozycjê na temperaturê otoczenia
ni¿sz¹ od komfortowej. Mo¿e pojawiaæ siê tendencja do hipotermii pacjenta (obni¿ania siê temperatury g³êbokiej cia³a). Poza
temperatur¹ powietrza w sali operacyjnej, hipotermii sprzyjaj¹:
 rodki chemiczne stosowane do narkozy, mog¹ powodowaæ one ró¿nie nasilone niedotlenienie tkanek,
 ucieczka ciep³a poprzez otwart¹ ranê operacyjn¹.
Powszechnoæ stosowania zabiegów laparoskopowych, bez
otwierania chirurgicznego pow³ok, ³¹czy siê z wype³nianiem jam
cia³a CO2. Gaz ten przechowywany w butlach ma temperaturê
pokojow¹, a po wprowadzeniu do pow³ok cia³a wywiera efekt
ch³odz¹cy. Na szczêcie ten efekt ch³odz¹cy nie stanowi wiêkszego zagro¿enia dla pacjenta.
Postêpowanie chirurga i anestezjologa maj¹ ograniczaæ mo¿liwoæ i ewentualn¹ wielkoæ hipotermii inter- i pooperacyjnej.
Uwa¿a siê, ¿e hipotermia mo¿e pogarszaæ stan krzepniêcia krwi,
zwiêkszaæ krwawienia i przyczyniaæ siê do powstawania przesiêków do jam surowiczych cia³a.
W kolejnych wyst¹pieniach omawiano zagro¿enia towarzysz¹ce pracy w bloku operacyjnym. Dr K. Kuszewski z Pañstwowego Zak³adu Higieny przedstawi³ kompleks zagadnieñ zwi¹zanych z zagro¿eniami biologicznymi. Przedstawiono sytuacje
epidemiologiczn¹ zwi¹zan¹ z wirusowym zapaleniem w¹troby
(wzw) typu B i C. W Polsce do niedawna najwiêksze zagro¿enie
biologiczne (i dla pacjenta i dla s³u¿by zdrowia) stanowi³o wzw
B. Wprowadzenie szczepieñ ochronnych przeciwko wzw B doprowadzi³o do 4-krotnego zmniejszenia zachorowañ. Na w¹tpliw¹ pozycjê lidera wychodzi wzw C, co jest szczególnie niebezpieczne, jako ¿e infekcja ta powoduj¹c przewlek³y stan zapalny
z czasem przechodzi (w licz¹cym siê odsetku przypadków) w
raka w¹troby.
Personel sal operacyjnych i personel s³u¿by zdrowia nale¿¹
do grupy zwiêkszonego ryzyka osób nara¿onych na zaka¿enie
chorobami szerz¹cymi siê drog¹ naruszenia ci¹g³oci tkanek.
Zagro¿enie substancjami chemicznymi stosowanymi w znieczuleniu pacjenta przedstawi³y dr M. Poniak i dr J. Skowroñ z
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Zainteresowanie s³uchaczy wzbudzi³a sprawa postêpowania przy ewentualnych przekroczeniach NDS dla omawianych substancji. Wród pracowni-
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ków s³u¿by zdrowia nadal pokutuje przekonanie o pracy personelu medycznego w warunkach szkodliwych. Obowi¹zuj¹ce rozwi¹zania w Kodeksie pracy by³y dla wielu osób zaskoczeniem.
Mgr in¿. K. Gryz z tego¿ Instytutu przedstawi³ wystêpowanie
zagro¿eñ fizycznych zwi¹zanych z prac¹ w bloku operacyjnym.
Przypomniano o potencjalnych zagro¿eniach po¿arowo-wybuchowych zwi¹zanych z obecnoci¹ tlenu, ród³a otwartego ognia
i potencjalnie ³atwo palnych substancji (trójk¹t po¿arowy).
Dr T. Feliszewska-Robakowska, dr W. Kamiñska i dr K. Majchrzycka przedstawi³y problem stosowania rodków ochrony
indywidualnej przed czynnikami biologicznymi dla pracowników bloku operacyjnego. Szczególne zainteresowanie wzbudzi³y informacje o pracach nad tworzywami hypoalergicznymi,
które mog¹ zast¹piæ powszechnie stosowany lateks do produkcji
rêkawic chirurgicznych. Lateks stosunkowo czêsto wywo³uje
nadwra¿liwoæ skóry u chirurgów.
Sesjê przygotowan¹ przez pracowników naukowych Centralnego Instytutu Ochrony Pracy koñczy³o wyst¹pienie dr Danuty
Liu. Omówi³a aspekty biomechaniczne pracy personelu bloku
operacyjnego. W znacznej mierze sfeminizowane audytorium, z
zainteresowaniem wys³ucha³o informacji o ograniczeniu dopuszczalnej masy do 12 kg podczas podnoszenia u kobiet (w pracy
ci¹g³ej) i 20 kg (w pracy dorywczej).
Temu ostatniemu zagadnieniu, jak i innym problemom ergonomii sali operacyjnej, warto powiêciæ osobny felieton w nied³ugim czasie.
prof. Krzysztof Kwarecki
dr Krystyna Zu¿ewicz
Zak³ad Ergonomii
Centralnego Instytutu Ochrony Pracy
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