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krzy ca. Je śli pa cjent mu si być na czczo przed znie -
czu le niem ogól nym, na le ży od po wied nio do sto so -
wać daw ki le ków hi po gli ke micz nych lub in su li ny.
Pa cjen ci z cu krzy cą in su li no nie za leż ną za zwy czaj
do brze zno szą krót ki okres gło du, ale przy dłuż szych
za bie gach chi rur gicz nych mo gą wy ma gać in su li ny.
Dzień przed za bie giem po win no się prze rwać przyj -
mo wa nie do ust nych le ków hi po gli ke micz nych.

• Pa cjen ci z cu krzy cą in su li no za leż ną na dzień przed
za bie giem nie po win ni przyj mo wać swo jej wie czor -
nej daw ki dłu go dzia ła ją cej in su li ny, a po ziom cu kru
we krwi mo ni to ru je się naj pierw co 4 godz., a na -
stęp nie co 2 godz. Po da wa nie in su li ny z glu ko zą roz -
po czy na się ze zmien ną szyb ko ścią (50 j. in su li ny
w 50 ml so li fi zjo lo gicz nej w pom pie in fu zyj nej), do -
sto so wu jąc ją w mia rę po trze by. Pa cjent otrzy mu je
rów nież wę glo wo da ny. Al ter na tyw nie, w przy pad ku
do brze kon tro lo wa nej cu krzy cy, moż na za sto so wać
sche mat Al ber ti. Za kła da on po da nie do żyl ne w cią -
gu 5 godz. 500 ml 10% glu ko zy, 10 j. ludz kiej roz -
pusz czal nej in su li ny i 10 ml KCl. Daw kę in su li ny
oraz stę że nie KCl do sto so wu je się za leż nie od wy ni -
ków ba da nia krwi, dą żąc do utrzy ma nia stę że nia
glu ko zy we krwi w za kre sie 6–10 mmol/l.

• Na le ży uni kać sta nów hi po gli ke mii, po nie waż mo gą
po wo do wać uszko dze nie mó zgu. Stę że nie cu kru we
krwi mu si być re gu lar nie mo ni to ro wa ne za po mo cą
BM -Stix lub te stów pa sko wych, po nie waż kon tro la
cu krzy cy jest za kłó co na za bie giem chi rur gicz nym
oraz znie czu le niem.

Nie do czyn ność i nad czyn ność tar czy cy
Pa cjen ci z nie do czyn no ścią tar czy cy po win ni uni kać
opio idów, le ków se da cyj nych oraz znie czu le nia ogól -
ne go. Dla te go naj lep szym roz wią za niem jest u nich
le cze nie w znie czu le niu miej sco wym, chy ba że cho -
ro ba jest do brze kon tro lo wa na za po mo cą ty rok sy ny.

Znie czu le nie ogól ne u cho rych z nie le czo ną nad -
czyn no ścią tar czy cy nie sie ze so bą po waż ne ry zy ko
aryt mii.

Nie do czyn ność i nad czyn ność przy tar czyc
Nie do czyn ność przy tar czyc. Trze ba brać ją pod uwa gę
u pa cjen tów zgła sza ją cych się z pa re ste zją lub skur -
cza mi w ob rę bie twa rzy. Do in nych ob ja wów na le ży
opóź nio ne wy rzy na nie zę bów oraz hi po pla zja szkli wa.

Nad czyn ność przy tar czyc. Mo że ona da wać ob ja wy w ja -
mie ust nej, któ re są opi sa ne w roz dzia le 7. Znie czu le -
nie ogól ne wią że się z ry zy kiem aryt mii oraz wraż li wo -
ści na środ ki zwiot cza ją ce.

Cho ro by wą tro by
Cho ro by wą tro by mo gą za bu rzać pro duk cję fi bry no -
ge nu, czyn ni ków krzep nię cia (II, V, VII, VIII, IX, X,

XI), a tak że me ta bo lizm le ków. W przy pad ku wi ru so -
we go za pa le nia wą tro by ist nie je ry zy ko za ka że nia
krzy żo we go.

Za bu rze nie krzep nię cia. Przed le cze niem sto ma to lo -
gicz nym, a zwłasz cza przed za bie ga mi chi rur gicz ny mi
na le ży po twier dzić roz po zna nie dys funk cji ukła du
krzep nię cia i okre ślić cięż kość za bu rzeń (wy ko nu jąc
ba da nie krzep nię cia). Ko rek cja krzep nię cia mo że wy -
ma gać po da nia wi ta mi ny K lub świe żo mro żo ne go
oso cza i dla te go pa cjen ci ci wy ma ga ją le cze nia w wa -
run kach szpi tal nych.

Le ki. W cięż kim uszko dze niu wą tro by prze pi sy wa -
nie le ków jest pro ble ma tycz ne, wie le z nich na le ży sto -
so wać z du żą ostroż no ścią lub cał ko wi cie uni kać. Wśród
nich jest pa ra ce ta mol i nie ste ro ido we le ki prze ciw za -
pal ne oraz le ki se da cyj ne. Każ dy prze pi sy wa ny lek po -
wi nien za wie rać in for ma cje o swo im skła dzie. Trud no
jest prze wi dzieć sto pień upo śle dze nia me ta bo li zmu le -
ków na wet na pod sta wie te stów czyn no ści wą tro by.

Za ka że nie krzy żo we. Uni wer sal ne środ ki ostroż no ści
za po bie ga ją ce za ka że niom krzy żo wym za kła da ją, że
wszy scy pa cjen ci, nie za leż nie od te go, czy na le żą do
gru py wy so kie go ry zy ka, są trak to wa ni w ten sam spo -
sób, mi ni ma li zu ją cy ry zy ko trans mi sji czyn ni ków za -
kaź nych.

Cho ro by ne rek
Cho ro by ne rek wy ma ga ją re duk cji da wek le ków, po -
nie waż ich wy da la nie jest zmniej szo ne. Na le ży uni -
kać po da wa nia nie ste ro ido wych le ków prze ciw za pal -
nych. Sto pień uszko dze nia funk cji ne rek jest wy ra żo -
ny szyb ko ścią fil tra cji kłęb ko wej (GFR), któ ra za zwy -
czaj jest mie rzo na kli ren sem kre aty ni ny.

U tych pa cjen tów mo że wy stę po wać za bu rzo na
rów no wa ga pły no wa, nie pra wi dło we stę że nie elek tro -
li tów i dys funk cja pły tek krwi (za bu rzo na pro duk cja
pły tek), upo śle dzo na kon wer sja pro trom bi ny do trom -
bi ny, roz sze rze nie na czyń oraz sła ba agre ga cja pły tek.
Wszyst ko to po wo du je skłon ność do krwa wie nia.

Po stę po wa nie
• Le cze nie sto ma to lo gicz ne na le ży prze pro wa dzać

dzień po dia li zie, kie dy nie ma już dzia ła nia he pa -
ry ny, a jed no cze śnie wciąż utrzy mu ją się mak sy mal -
nie do bre wa run ki bio che micz ne uzy ska ne dia li zą.

• Pa cjen ci po trans plan ta cji ne rek otrzy mu ją le ki
im mu no su pre syj ne. Do za bie gów w znie czu le niu
ogól nym lub roz le głych za bie gów chi rur gicz nych
daw ka ste ro idów mu si być zwięk szo na. Mo że być
rów nież ko niecz na pro fi lak ty ka an ty bio ty ko wa.

Cho ro by ukła du po kar mo we go
Sto sun ko wo czę stą cho ro bą jest cho ro ba wrzo do wa,
któ ra mo że za ostrzyć się pod wpły wem nie ste ro ido -
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