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IX

PRZEDMOWA

Za wód pie lę gniar ki na le ży do tzw. za wo dów
sek to ro wych. Ozna cza to, że dy plom pie lę -
gniar ki jest au to ma tycz nie uzna wa ny w ca -
łej Unii Eu ro pej skiej, co umoż li wia pod ję cie
pra cy w tym za wo dzie w każ dym z kra jów
wspól no ty. Wią że się to jed nak z ko niecz no -
ścią har mo ni za cji wy ma gań do ty czą cych
kształ ce nia i szko le nia w za wo dzie w każ dym
z kra jów człon kow skich.

W Pol sce od ro ku 2012 obo wią zu ją stan -
dar dy kształ ce nia na kie run ku pie lę gniar -
skim. Do ty czą one stu diów za rów no I, jak
i II stop nia. Stan dar dy, oprócz efek tów
kształ ce nia, okre śla ją tak że za sa dy or ga ni za -
cji stu diów i me to dy we ry fi ka cji efek tów
kształ ce nia. Ostat nim eta pem spraw dza nia
efek tów kształ ce nia jest eg za min dy plo mo -
wy. Zgod nie ze stan dar da mi kształ ce nia eg -
za min dy plo mo wy ma gi ster ski „po wi nien
obej mo wać spraw dza nie wie dzy [...] zdo by -
tej w ca łym okre sie stu diów dru gie go stop -
nia”. Wy cho dząc na prze ciw po trze bom stu -
diu ją cych i kie ru jąc się ty mi za pi sa mi, prze -
ka zu je my do rąk Czy tel ni ków pod ręcz nik
za wie ra ją cy ze staw py tań wraz z od po wie -
dzia mi z za kre su wie dzy opi sa nej w stan dar -
dach kształ ce nia ję zy kiem efek tów kształ ce -
nia dla dru gie go po zio mu stu diów na kie run -
ku pie lę gniar skim. Tak jak w stan dar dach,
py ta nia i od po wie dzi do ty czą dwóch ob sza -
rów: wy bra nych za gad nień z za kre su na uk
spo łecz nych oraz opie ki spe cja li stycz nej. In -
ten cją au to rów by ło stwo rze nie kom plek so -
we go re pe ty to rium, któ re po mo że w przy go -
to wa niach do eg za mi nu dy plo mo we go. Re -

pe ty to rium nie za stę pu je pod ręcz ni ków za le -
ca nych ja ko li te ra tu ra obo wiąz ko wa do na uki
po szcze gól nych przed mio tów, umoż li wia
jed nak po wtó rze nie wia do mo ści zdo by tych
pod czas stu diów, usys te ma ty zo wa nie ich
i do ko na nie cze goś w ro dza ju sa mo spraw -
dze nia. Uczy rów nież syn te tycz ne go for mu -
ło wa nia i wy ra ża nia my śli pod czas eg za mi nu.

Py ta nia za war te w re pe ty to rium, ze wzglę -
du na je go kom plek so wy cha rak ter, mo gą
być tak że wy ko rzy sty wa ne przez eg za mi na -
to rów podczas eg za mi nu dy plo mo we go.
Od po wie dzi na to miast po mo gą w stan da ry -
za cji eg za mi nu oraz okre śla niu kry te riów
ocen z eg za mi nu.

Każ dy roz dział w książ ce roz po czy na się
od przy po mnie nia efek tów kształ ce nia z za -
kre su wie dzy obo wią zu ją cej na stu diach
II stop nia na kie run ku pie lę gniar stwo, za -
war tych w za łącz ni ku nr 4 do roz po rzą dze nia
Mi ni stra Na uki i Szkol nic twa Wyż sze go
z dnia 9 ma ja 2012 ro ku w spra wie stan dar -
dów kształ ce nia dla kie run ków stu diów: le -
kar skie go, le kar sko -den ty stycz ne go, far ma -
cji, pie lę gniar stwa i po łoż nic twa (Dz.U. 2012,
poz. 631). Py ta nia i od po wie dzi w po szcze gól -
nych roz dzia łach od no szą się do tych efek tów.

Od da jąc pod ręcz nik do rąk Czy tel ni ków,
skła dam ser decz ne po dzię ko wa nia wszyst -
kim au to rom, a stu den tom ży czę suk ce sów
pod czas eg za mi nu dy plo mo we go i sa tys fak -
cji z pra cy.

Dr hab. n. med. 
Bo że na Czar kow ska -Pą czek
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Rent ge no dia gno sty ka kon wen cjo nal na. Źró -
dłem pro mie nio wa nia jest lam pa rent ge now -
ska emi tu ją ca pro mie nio wa nie rent ge now skie
prze cho dzą ce i osła bia ne przez cia ło pa cjen ta,
a na stęp nie pa da ją ce na de tek tor (kli szę rent -
ge now ską, pły tę fos fo ro wą lub sen sor cy fro -
wy). Sta cjo nar ne apa ra ty rent ge now skie słu żą
do wy ko ny wa nia zdjęć rent ge now skich i prze -
świe tleń. Po nad to wy ko rzy stu je się spe cja li -
stycz ne ze sta wy jezd ne do zdjęć przy łóż ko -

wych, mam mo gra fy oraz apa ra tu rę do zdjęć
zę bów ce lo wa nych czy pan to mo gra ficz nych.

To mo gra fia kom pu te ro wa (TK). Lam pa
rent ge now ska po ru sza się spi ral nym ru chem
okręż nym wo kół dłu giej osi pa cjen ta, a osła -
bie nie wiąz ki pro mie nio wa nia po przej ściu
przez cia ło ba da ne go mie rzo ne przez rzę dy
de tek to rów jest re je stro wa ne, prze twa rza ne
i pre zen to wa ne w for mie ob ra zów przez
układ kom pu te ro wy.

PYTANIE 7.1

Zastosowanie medyczne promieniowania jonizującego niesie ze sobą możliwość
niepożądanych skutków biologicznych. Stąd też konieczność przestrzegania zasad
ochrony radiologicznej przez pacjenta i personel w znacznej części pracowni
diagnostycznych.

Wymień i scharakteryzuj zasadnicze działy diagnostyki obrazowej
wykorzystujące to zjawisko, uwzględniając podstawowe różnice
metodyczne między nimi.

NOWOCZESNE TECHNIKI
DIAGNOSTYCZNE
Marek Gołębiowski

7

W ZA KRE SIE WIE DZY AB SOL WENT:

B.W1. omawia rodzaje, wskazania i użyteczność nowoczesnych technik diagnostycznych.

EFEKTY KSZTAŁCENIA
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Cy fro wa an gio gra fia rent ge now ska. Jed no
lub wie lo płasz czy zno we sys te my an gio gra -
ficz ne wy po sa żo ne m.in. w lam pę rent ge -
now ską, de tek to ry cy fro we, stół z pły wa ją -
cym bla tem i mo ni tor sta no wią wy po sa że nie
pra cow ni ra dio lo gii lub kar dio lo gii in ter -
wen cyj nej.

Me dy cy na nu kle ar na. Po da ny ra dio far -
ma ceu tyk gro ma dzo ny w okre ślo nych tkan -
kach i struk tu rach or ga ni zmu emi tu je m.in.

pro mie nio wa nie gam ma, któ re pod le ga po -
mia ro wi licz ni kiem scyn ty la cyj nym (ka me rą
gam ma) wy ko rzy sty wa nym w scyn ty gra fii,
to mo gra fii emi syj nej po je dyn czych fo to nów
(SPECT) lub to mo gra fii po zy to no wej (PET).
Hy bry do we po łą cze nie PET z TK lub na wet
z MR (re zo nans ma gne tycz ny, PET/CT lub
PET/MR) umoż li wia fu zję jed no cza so wo
uzy ska nych ob ra zów, łą cząc za le ty ob ra zo -
wa nia mor fo lo gicz ne go z czyn no ścio wym.

NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ

90

II

Me to da re zo nan su ma gne tycz ne go wy ko -
rzy stu je wła ści wo ści elek tro ma gne tycz ne ją -
der wo do ru wcho dzą ce go w skład czą ste czek

wo dy w tkan kach czło wie ka. Tech ni ka ba da -
nia opie ra się na de tek cji re zo nan su wzbu -
dzo nych pro to nów, któ re emi tu ją fa lę elek -

Ba da nia ul tra so no gra ficz ne, wy ko rzy stu ją -
ce zja wi sko od bi cia fal ul tra dź wię ko wych
o czę sto tli wo ści 2,0–15 mHz, są w peł ni bez -
piecz ne dla ba da nych w róż nym okre sie ich
ży cia za rów no pło do we go, jak i po opusz cze -
niu ło na mat ki. Me to da za pew nia wy so ką
traf ność dia gno stycz ną, umoż li wia jąc przy
tym uwi docz nia nie sze ro kie go za kre su pa to -
lo gii. Wy ko rzy stu jąc róż ne tech ni ki, wy ko -
nu je się ba da nia USG pra wie wszyst kich
struk tur i na rzą dów w ga bi ne tach dia gno -
stycz nych, sa lach ope ra cyj nych, przy łóż ku

cho re go czy na wet w in ku ba to rze, na po lu
wal ki lub w miej scu wy pad ku. Pod kon tro -
lą USG wy ko ny wa ne są m.in. biop sje, dre na -
że lub ce lo wa ne miej sco we po da nie le ków.
Me to da jest cał ko wi cie bez piecz na i stwa rza
moż li wość ba da nia pa cjen ta z nie ogra ni czo -
ną czę sto ścią. Do więk szo ści ba dań USG
(w sy tu acji ba dań ze wska zań ży cio wych –
do wszyst kich) nie jest wy ma ga ne spe cjal ne
przy go to wa nie. Apa ra tu ra USG jest mo bil -
na, a ce ny pod sta wo wych apa ra tów ra czej
ak cep to wal ne.

PYTANIE 7.2

Badania ultrasonograficzne są najczęściej wykorzystywaną metodą obrazowania
szerokiego zakresu patologii we wszystkich grupach chorych w warunkach
zarówno ambulatoryjnych, jak i szpitalnych.

Podaj i uzasadnij powody tak wysokiej wartości, przydatności i znaczenia
ultrasonografii.

PYTANIE 7.3

Metoda rezonansu magnetycznego (MR) jest jedną z głównych technik
obrazowania diagnostycznego. Podstawowa jej znajomość pozwala na określenie
zastosowania oraz potencjalnych przeciwwskazań i zagrożeń, jakie może stwarzać.

Uwzględniając powyższe, proszę skrótowo opisać metodę.
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tro ma gne tycz ną cha rak te ry stycz ną dla ota -
cza ją cych je wią zań ze związ ków che micz -
nych. Ba da nie wy ma ga m.in. in duk cji sta łe -
go po la ma gne tycz ne go, za zwy czaj o na tę że -
niu 1,5–3,0 T. Moż li we jest ob ra zo wa nie
mor fo lo gicz ne wszyst kich struk tur i na rzą -
dów o bar dzo wy so kiej swo isto ści tkan ko wej
i sub mi li me tro wej roz dziel czo ści, a tak że
okre śle nie ich wła ści wo ści fi zy ko bio che micz -
nych (ob ra zo wa nie per fu zji i dy fu zji tkan ko -
wej, spek tro sko pia re zo nan su ma gne tycz ne -
go) oraz pa ra me trów czyn no ścio wych (fMR).

Me to da jest bez piecz na i mo że być wie lo -
krot nie po wta rza na. Po ten cjal ne za gro że nia
dla pa cjen ta stwa rza od dzia ły wa nie mię dzy
sta łym po lem ma gne tycz nym w po miesz -
cze niu sys te mu z ma gne sem, cew ka mi gra -
dien to wy mi i nadaw czo od bior czy mi (klat -
ka Fa ra daya) a fer ro ma gne ty ka mi w cie le
pa cjen ta, je go ubio rze i wno szo ny mi przy -
pad ko wo przez per so nel me dycz ny (klu cze,

no życz ki itp.). Ele men ty te mo gą się prze -
miesz czać, stąd m.in. bez względ ny za kaz ich
wno sze nia. Ba da niu MR nie mo gą być pod -
da ni cho rzy z wszcze pio ny mi roz rusz ni ka mi
ser ca, pom pa mi in su li no wy mi, neu ro sty mu -
la to ra mi (np. im plan ta mi śli ma ko wy mi),
we wnątrz czasz ko wy mi klip sa mi fer ro ma -
gne tycz ny mi czy odłam ka mi me ta lo wy mi
w oczo do le. Więk szość obec nie sto so wa nych
ma te ria łów me dycz nych jest do pusz czo na
do pra cy w po lu elek tro ma gne tycz nym (ko -
niecz ność po sia da nia od po wied nich pasz -
por tów i/lub ate stów). Nie za le ca się wy ko -
ny wa nia ba dań w pierw szym try me strze
cią ży. Wy ko na nie ba da nia czę sto wy ma ga
po da nia za wie ra ją ce go ga do lin pa ra ma gne -
tycz ne go środ ka kon tra sto we go, któ ry jest
prze ciw wska za ny u osób ze zna mien ną nie -
wy dol no ścią ne rek, ze spo łem wą tro bo wo -
-ner czy co wym oraz w okre sie oko ło ope ra -
cyj nym po prze szcze pie niu wą tro by.
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Szko dli we dzia ła nie pro mie nio wa nia rent ge -
now skie go, ja kie mu pod da ny jest pa cjent
pod czas zdjęć rent ge now skich, ma cha rak ter
sto cha stycz ny i hi po te tycz nie, wprost pro -
por cjo nal nie do wiel ko ści daw ki, mo że skut -
ko wać zwięk szo nym ry zy kiem no wo two rów
zło śli wych oraz wad roz wo jo wych po tom -
stwa. Mi mo że ba da nia za po mo cą ra dio lo -
gii kon wen cjo nal nej na le żą do względ nie
bez piecz nych, to – uzna jąc słusz ność bez -
pro go wej teo rii szko dli we go dzia ła nia na -
wet nie wiel kich da wek pro mie nio wa nia jo -
ni zu ją ce go – za le ca się ogra ni cze nie ba dań
rent ge now skich do przy pad ków uza sad nio -

nych wzglę da mi me dycz ny mi. W mia rę
moż li wo ści na le ży za stą pić ba da nie in ną,
mniej in wa zyj ną me to dą. Kon tro l ne ba da nie
przed ope ra cyj ne (np. klat ki pier sio wej) po -
win no być zle ca ne do pie ro po upew nie niu
się o nie wy ko na niu ana lo gicz ne go ba da nia
w nie da le kiej prze szło ści. Szcze gól nej ochro -
nie ra dio lo gicz nej pod le ga ją ko bie ty w wie -
ku roz rod czym, dzie ci i mło dzież. U ko biet
ba da nie mo że być wy ko na ne w okre sie 10
dni od po cząt ku cy klu mie siącz ko we go. Je -
śli nie ma pew no ści, czy ko bie ta nie jest
w cią ży, ba da nie na le ży od ro czyć do cza su
wy ja śnie nia, chy ba że rze czy wi ście nie zbęd -

PYTANIE 7.4

Ryzyko narażenia na promieniowanie jonizujące w trakcie rentgenodiagnostyki
utrzymuje się mimo że jest minimalizowane dzięki metodyce wykonywania badań
rentgenowskich.

Przedstaw to zagrożenie, opisując również u kogo i w jakiej sytuacji
badania rentgenowskie są przeciwwskazane.
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na eks po zy cja wią że się z nie wiel ka daw ką
pro mie nio wa nia (RTG zę ba, klat ki pier sio -
wej, ba da nie ob wo do wych czę ści koń czyn),
a przy tym wy ko rzy stu je się wszel kie ko -
niecz ne osło ny kon tak to we. Ba da nia rent ge -
now skie u ko biet w cią ży moż na wy ko nać
tyl ko w sta nach za gro że nia zdro wia z mak -
sy mal nym wy ko rzy sta niem osłon. Do ty czy
to zwłasz cza zdjęć rent ge now skich ja my
brzusz nej lub mied ni cy ma łej, któ rych wy -
ko na nie mu si być ogra ni czo ne do sy tu acji
wy jąt ko wych, gdy nie ma moż li wo ści ba da -

nia al ter na tyw ne go, a stan kli nicz ny stwa rza
ta ką ko niecz ność. Sto so wa nie osłon kon tak -
to wych na go na dy, zwłasz cza u osób w wie -
ku roz rod czym i u dzie ci, jest ob li ga to ryj -
ne.  U mło dych pa cjen tów z ra cji więk szej
wraż li wo ści na pro mie nio wa nie i pro gno zo -
wa ne go dłuż sze go cza su ży cia ry zy ko no wo -
two ru in du ko wa ne go eks po zy cją rent ge -
now ską jest więk sze. Stąd ko niecz na więk sza
wstrze mięź li wość w kie ro wa niu dzie ci na
ba da nia rent ge now skie po łą czo na z mi ni -
ma li za cją da wek eks po zy cyj nych.

NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ
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Mia nem ne fro pa tii po kon tra sto wej okre śla
się wzrost stę że nia kre aty ni ny w su ro wi cy
o po nad 25% (lub 0,5 mg/dl) war to ści wyj -
ścio wej w cią gu 2–3 dni od do na czy nio we -
go wstrzyk nię cia wod ne go jo do we go środ ka
kon tra sto we go. Za gro że nie po wi kła niem
wzra sta pro por cjo nal nie wraz ze spad kiem
fil tra cji kłę busz ko wej w me cha ni zmie wyj -
ścio wej nie wy dol no ści ne rek, zwłasz cza
w prze bie gu cu krzy cy. Czyn ni kiem ry zy ka
jest już mier ne pod wyż sze nie stę że nia kre -
aty ni ny (1,5 mg/dl) i umiar ko wa ne ob ni że -
nie eGFR (< 60 ml/min/1,73 m²). War to ści
eGFR ≤ 45 ml/min/1,73 m² po tę gu ją ry zy ko
wy stą pie nia ne fro pa tii.

Naj waż niej szym czyn ni kiem ry zy ka jest
prze wle kła cho ro ba ne rek. Do dat ko wo są
nim sta ny po wo du ją ce zmniej szo ną per fu zję
ne rek (od wod nie nie, cięż ka nie wy dol ność

ser ca) oraz le ki (środ ki mo czo pęd ne, nie ste -
ro ido we le ki prze ciw za pal ne), zwłasz cza
w przy pad ku współ ist nie nia do dat ko wych
czyn ni ków zwięk sza ją cych uszko dze nia ne -
rek (sep sa, okres po ope ra cyj ny, szpi czak
mno gi, le cze nie nie któ ry mi an ty bio ty ka mi
i cy to sta ty ka mi). Spo śród wszyst kich na ra -
żo nych na wy stą pie nie ne fro pa tii po kon tra -
sto wej naj bar dziej za gro żo ną gru pą są lu dzie
star si. Do tęt ni cza dro ga po da nia środ ka
kon tra sto we go szcze gól nie pre dys po nu je
do wy stą pie nia ne fro pa tii, po dob nie jak
więk sza ilość po da ne go pre pa ra tu, je go wy -
so ka mo lal ność oraz po wtór ne po da nie
w od stę pie mniej szym niż 2 ty go dnie.

Istot na w za po bie ga niu ne fro pa tii po kon -
tra sto wej, po za mak sy mal nym wy ko rzy sta -
niem al ter na tyw nych me tod ob ra zo wa nia,
jest iden ty fi ka cja pa cjen tów na ra żo nych.

PYTANIE 7.5

Po podaniu dożylnym lub dotętniczym wodnego jodowego środka kontrastowego
pacjentom zakładu radiologii może dojść do ostrego uszkodzenia nerek (nefropatii
pokontrastowej). Dotyczy to przeważającej większości badań TK i wszystkich
angiografii rentgenowskich.

Zidentyfikuj czynniki ryzyka oraz przedstaw sposoby zapobiegania temu
powikłaniu.
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Stad też ko niecz ność ak tu al nej oce ny wy -
dol no ści ne rek co naj mniej przez okre śle nie
po zio mu kre aty ni ny oraz wy klu cze nia in -
nych czyn ni ków ry zy ka. W tej gru pie cho -
rych ko niecz ność wy ko na nia ba da nia po -
win na być jesz cze raz kry tycz nie roz wa żo na.
Pod sta wą za po bie ga nia jest od po wied nie na -
wod nie nie pa cjen tów. W prze wa ża ją cej
więk szo ści wy star cza ją ce jest wy pi cie 500–
1000 ml pły nu 3 go dzi ny przed ba da niem.
Pa cjen ci szcze gól nie na ra że ni win ni być pro -
fi lak tycz nie na wad nia ni pa ren te ral nie, rów -

nież przez kil ka go dzin po ba da niu. Po żą da -
ne jest cza so we od sta wie nie le ków po ten cjal -
nie ne fro tok sycz nych. W związ ku z moż li wą
kwa si cą mle cza no wą u cho rych z ne fro pa tią
cu krzy co wą le czo nych met for mi ną lek ten
trze ba od sta wić na 2 do by. W ce lu mo ni to -
ro wa nia ewen tu al nej nie wy dol no ści po kon -
tra sto wej wszy scy na ra że ni cho rzy win ni
mieć ozna czo ne stę że nie kre aty ni ny w su ro -
wi cy 2–3 dni po ba da niu. Je że li stę że nie kre -
aty ni ny zwięk szy się o 25%, za le ca się pil ną
kon sul ta cję ne fro lo gicz ną.
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Pod sta wo wą me to dą ba da nia gru czo łu
pier sio we go jest mam mo gra fia rent ge now -
ska. Mam mo gra fia jest rów nie sze ro ko wy -
ko rzy sty wa na w róż ni co wa niu wy czu wal -
ne go pal pa cyj nie gu za, jak i w ba da niach
prze sie wo wych. Jej tech nicz nym roz wi nię -
ciem jest to mo syn te za. Od se tek wy ni ków
fał szy wie ujem nych mam mo gra fii oscy lu je
w gra ni cach od kil ku do kil ku na stu pro cent
i wy ni ka za rów no z błę dów tech nicz nych lub
me to dycz nych, jak i z gę stej bu do wy miąż szu
ba da ne go gru czo łu. W ra zie gę ste go, gru czo -
ło we go utka nia ba da nych pier si, skut ku ją ce -
go naj czę ściej nie jed no znacz nym wy ni kiem
mam mo gra fii, wska za na jest ul tra so no gra fia.
Do ty czy to zwłasz cza pa cjen tek młod szych.
Po nad to ul tra so no gra fia zna ko mi cie róż ni cu -
je zmia ny li te i tor bie lo wa te. Ba da nie ul tra so -
no gra ficz ne mo że wspo ma gać tech ni ka dop -
ple row ska oce nia ją ca una czy nie nie zmian
ogni sko wych lub ela sto gra fia okre śla ją ca cha -

rak ter tkan ko wy na pod sta wie po mia ru od -
kształ cal no ści (ela stycz no ści). Naj więk szą
czu łość w roz po zna wa niu zmian ogni sko -
wych ma ba da nie MR. Je go szer sze za sto so wa -
nie ogra ni cza sto sun ko wo ma ła swo istość.
Stąd też me to da ma cha rak ter uzu peł nia ją cy,
znaj du jąc za sto so wa nie zwłasz cza w ba da -
niach prze sie wo wych ko biet o szcze gól nie wy -
so kim ry zy ku za cho ro wa nia. Ba da nia MR za -
le ca się rów nież u osób z im plan ta mi pier si.

Do osta tecz nej we ry fi ka cji roz po zna nia
słu ży biop sja gru bo igło wa, obec nie wspo -
ma ga na próż nią (mam mo to micz na). Biop -
sję mam mo to micz ną wy ko nu je się w wa -
run kach am bu la to ryj nych pod kon tro lą
mam mo gra ficz ną, USG lub MR.

W mak sy mal nie szyb kim wy kry ciu bez ob -
ja wo wych no wo two rów pier si po ma ga ją
prze sie wo we ba da nia mam mo gra ficz ne.
Wy ko ny wa ne w od stę pach dwóch lat do ty -
czą ko biet w wie ku 50–69 lat.

PYTANIE 7.6

Do roz po zna nia ra ka gru czo łu pier sio we go słu ży kil ka me tod ob ra zo wa nia.

Wy mień je i opisz, oma wia jąc przy tym ich za sto so wa nie.
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Pod sta wo wą me to dą oce ny na czyń jest bez -
in wa zyj na, ogól nie do stęp na i moż li wa do
wy ko na nia w pra wie każ dej sy tu acji kli nicz -
nej ul tra so no gra fia. Po zwa la na okre śle nie
za rów no ich mor fo lo gii, jak i pa ra me trów
he mo dy na micz nych prze pły wu. W ba da niu
wy ko rzy stu je się tech ni kę du plex dop pler,
bę dą ca po łą cze niem ana to micz nej pre zen ta -
cji B z tech ni ką dop ple row ską wspar tą ko lo -
ro wym od wzo ro wa niem prze pły wu. Me to da
umoż li wia do sko na łą oce nę ukła du na czy -
nio we go i to za rów no głów nych pni, jak i ga -
łę zi ob wo do wych. Nie kie dy po da je się de -
dy ko wa ne środ ki kon tra sto we za wie ra ją ce
mi kro pę che rzy ki. Rza dziej wy ko ny wa ny mi
ba da nia mi są dop ple row ska ul tra so no gra fia
prze zczasz ko wa, ul tra so no gra fia prze zprze -
ły ko wa i in wa zyj na ul tra so no gra fia śród na -
czy nio wa.

Do wy ko ny wa nia an gio gra fii to mo gra fii
kom pu te ro wej (an gio TK) po trzeb ne jest
kosz tow ne oprzy rzą do wa nie, ja kim jest spi -
ral ny wie lo rzę do wy to mo graf kom pu te ro -
wy, oraz do żyl ne po da nie wod ne go jo do we -
go środ ka kon tra sto we go. An gio TK po zwa -
la na otrzy ma nie mor fo lo gicz nych ob ra zów
tęt nic i żył do sko na łej ja ko ści i jest me to dą
re fe ren cyj ną w dia gno sty ce wszyst kich pa to -
lo gii du żych i śred nich na czyń oraz du żej
czę ści scho rzeń na czyń ma łych. Jest me to dą
z wy bo ru w przed ope ra cyj nej oce nie tęt nia -
ków, mal for ma cji tęt ni czo -żyl nych i żyl -
nych, zwę żeń i nie droż no ści na czy nio wych
oraz zmian po ura zo wych. Man ka men tem
me to dy jest na ra ża nie na pro mie nio wa nie
rent ge now skie i ko niecz ność po da nia jo do -
we go środ ka kon tra sto we go

An gio gra fia re zo nan su ma gne tycz ne go
(an gio MR) rów nież jest me to dą wy ma ga ją -
cą dro gie go oprzy rzą do wa nia. Tech ni ki MR,
wy ko rzy stu ją ce róż ni ce ma gne ty za cji mię -

dzy struk tu ra mi sta cjo nar ny mi a pły ną cą
krwią, po zwa la ją na oce nę za rów no na czy nia,
jak i szyb ko ści i cha rak te ru prze pły wa ją cej
w nim krwi. Trud no ści w ob ra zo wa niu du -
żych ob sza rów cia ła oraz wol no pły ną cej lub
tur bu lent nej krwi po wo du ją, iż ten ro dzaj
an gio gra fii (an gio gra fia cza su prze pły wu lub
kon tra stu fa zy) zna lazł ru ty no we za sto so wa -
nie w oce nie na czyń mó zgu. Naj sku tecz niej -
szym ro dza jem an gio gra fii MR jest an gio gra -
fia wzmoc nio na do żyl nym po da niem środ ka
kon tra sto we go za wie ra ją ce go ga do lin, po -
wszech nie sto so wa ny pre pa rat o sto sun ko wo
ma łej licz bie re ak cji nie po żą da nych. Dzię ki
sta łe mu po stę po wi tech no lo gicz ne mu roz -
dziel czość te go ro dza ju ob ra zów an gio gra -
ficz nych uzy ska nych apa ra ta mi naj now szej
ge ne ra cji nie wie le od bie ga od ob ra zów TK.
Obec nie an gio gra fia MR jest ba da niem z wy -
bo ru u cho rych, któ rym nie za le ca się TK
(np. cię żar ne, dzie ci i oso by młod sze).

An gio gra fia rent ge now ska (cy fro wa an -
gio gra fia rent ge now ska) po le ga na wstrzyk -
nię ciu do wy biór czo za cew ni ko wa ne go na -
czy nia tęt ni cze go lub żyl ne go spe cjal ne go
pre pa ra tu jo do we go i re je stra cji je go wy peł -
nie nia przez kon tra stu ją cą krew. Układ tęt -
ni czy cew ni ko wa ny jest z doj ścia przez tęt ni -
cę udo wą, ży ły i tęt ni cę płuc ną po na kłu ciu
ży ły udo wej. Ba da nia wy ko nu je się cy fro -
wym an gio gra fem rent ge now skim. An gio -
gra fia rent ge now ska jest ba da niem in wa zyj -
nym o moż li wych po wi kła niach wy wo ła nych
za rów no tech ni ką za bie gu, jak i po da niem
środ ka kon tra sto we go. Po nad to me to da nie -
sie ze so bą na ra ża nie na pro mie nio wa nie jo -
ni zu ją ce.

Obec nie pra wie każ da ar te rio gra fia jest czę -
ścią in ter wen cyj ne go za bie gu śród na czy nio -
we go. Sto sun ko wo rzad ko na dal wy ko nu je
się dia gno stycz ne ba da nia fle bo gra ficz ne.

NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ
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PYTANIE 7.7

Schorzenia układu naczyniowego mogą być obrazowane różnymi metodami.

Omów poszczególne procedury, oceniając ich znaczenie diagnostyczne.
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Pie lęgniar ki w za kła dach i pra cow niach ra -
dio lo gicz nych zaj mu ją się pa cjen ta mi we
wszyst kich fa zach pro ce su dia gno stycz ne go,
tzn. przed ba da niem, w trak cie ba da nia
i po ba da niu. Do ty czy to pra wie wy łącz nie
ba dań i za bie gów in ter wen cyj nych oraz pro -
ce dur wy ma ga ją cych śród na czy nio we go po -
da nia środ ków kon tra sto wych lub ra dio far -
ma ceu ty ków. Oprócz pra cow ni ków re je -
stra cji pie lę gniar ka jest czę sto pierw szym
pra cow ni kiem za kła du sty ka ją cym się z pa -
cjen tem. Po za od po wie dzią na szcze gó ło we
py ta nia i wąt pli wo ści do ty czą ce sa me go ba -
da nia (wcze śniej opi sa ne go w ogól nie do -
stęp nych ma te ria łach in for ma cyj nych za kła -
du) oraz po mo cą w wy peł nia niu an kiet i zgód
przez cho rych istot na jest iden ty fi ka cja osób,
któ rym bądź ba da nia nie moż na wy ko nać,
bądź też na le żą do grup szcze gól ne go ry zy ka.
Do ty czy to przede wszyst kim osób ma ją cych
bez względ ne lub względ ne prze ciw wska za -
nia do ba da nia rent ge now skie go lub MR oraz
po da nia środ ków kon tra sto wych za wie ra ją -
cych jod lub ga do lin. Szcze gól nie do ty czy to
pa cjen tów z nie wy dol no ścią ne rek, wy wia -
dem uczu le nio wym lub hi sto rią po wi kłań
po po przed nim po da niu środ ka. O osta tecz -
nym wy ko na niu i me to dy ce ba da nia de cy du -

je le karz. Po za kwa li fi ko wa niu do ba da nia
przed pa ren te ral nym po da niem środ ka kon -
tra sto we go, opie ra jąc się na pod sta wo wych
pa ra me trach ży cio wych, na le ży oce nić ogól -
ny stan pa cjen ta, je go na wod nie nie oraz
okre ślić ilość i ro dzaj po da wa ne go środ ka
kon tra sto we go. Nie zwy kle waż ne jest za cho -
wa nie za sad asep ty ki i an ty sep ty ki po stę po -
wa nia. W ra zie ko niecz no ści pie lę gniar ka
współ uczest ni czy w far ma ko lo gicz nym przy -
go to wa niu cho re go (np. se da cji). W trak cie
i po apli ka cji pre pa ra tu kon tra sto we go ko -
niecz ne jest ak tyw ne mo ni to ro wa nie sta nu
cho re go o róż nej czę sto ści, aż do cza su prze -
ka za nia pa cjen ta opie ku nom lub sa mo dziel -
ne go opusz cze nia prze zeń za kła du. W ra zie
ko niecz no ści pre me dy ka cji lub le cze nia po -
ja wia ją cych się po wi kłań te ra pię na le ży pro -
wa dzić we dług zle ce nia le ka rza or dy nu ją ce -
go w pra cow ni. W ce lu za pew nie nia szyb kie -
go ewen tu al ne go po da nia le ków cew nik,
przez któ ry wstrzy ki wa no pre pa rat dia gno -
stycz ny, po wi nien po zo stać w na czy niu przez
co naj mniej 20 mi nut po za koń cze niu każ de -
go ba da nia. W każ dej pra cow ni, w któ rej wy -
ko nu je się ta kie ba da nia, mu si być ła two do -
stęp ny ze staw le ków i in stru men tów do zwal -
cza nia ob ja wów nie po żą da nych.
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PYTANIE 7.8

Wśród personelu przeważającej części zakładów radiologii i diagnostyki obrazowej
są pielęgniarki (rzadziej pielęgniarze).

Określ rolę i wymień podstawowe zadania pielęgniarki w zakładzie
diagnostyki obrazowej (z wyłączeniem pracowni radiologii
interwencyjnej, w której pielęgniarki zabiegowe mają zadania
szczególne).
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Do za dań per so ne lu pie lę gniar skie go na le ży:
współ pra ca z pio nem ste ry li za cyj nym, przy -
go to wa nie bie li zny ope ra cyj nej, nie zbęd -
nych na rzę dzi, pro wad ni ków, cew ni ków,
pre pa ra tów i środ ków lecz ni czych oraz asy -
sta w cza sie za bie gu, a po za bie gu przy go to -
wa nie sprzę tu wie lo ra zo we go do ste ry li za cji.
Po nad to do obo wiąz ków per so ne lu pie lę -
gniar skie go na le ży bez po śred ni, ak tyw ny
nad zór nad cho rym przed za bie giem,
w trak cie i po za bie gu, w tym okre so wa oce -
na pa ra me trów ży cio wych pa cjen ta opi sy -
wa na póź niej w pro to ko le ba da nia. Po za bie -
gu i usu nię ciu ko szul ki na czy nio wej trzeba

za ło żyć opa tru nek uci sko wy w miej scu
wkłu cia. Bar dzo czę sto za mien nie w miej sce
ta kie go opa trun ku sto su je się in ne urzą dze -
nia me cha nicz ne przy spie sza ją ce he mo sta zę,
skra ca ją ce czas unie ru cho mie nia w łóż ku
i zmniej sza ją ce licz bę po wi kłań.

Zgod nie z obo wią zu ją cy mi prze pi sa mi
mi ni ster stwa zdro wia ko niecz ne jest po sia -
da nie przez pie lę gniar ki od po wied nich po -
dy plo mo wych kwa li fi ka cji, przy czym jed -
na oso ba z ze spo łu pie lę gniar skie go win -
na le gi ty mo wać się ty tu łem spe cja li sty
z dzie dzi ny pie lę gniar stwa ane ste zjo lo gicz -
ne go i in ten syw nej te ra pii.

NAUKI W ZAKRESIE OPIEKI SPECJALISTYCZNEJ
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PYTANIE 7.9

Personel pielęgniarski stanowi, oprócz lekarzy i techników radiologicznych, jedną
z podstawowych grup personelu pracowni radiologii naczyniowej interwencyjnej.

Wymień zadania i obowiązki pielęgniarek.

Naj częst szym po wi kła niem jest krwiak
w miej scu wkłu cia, nie wy ma ga ją cy za zwy -
czaj le cze nia chi rur gicz ne go. Stąd też po za -
bie gu ist nie je ko niecz ność szczel ne go za bez -
pie cze nia miej sca wkłu cia opa trun kiem uci -
sko wym. Przez 8 go dzin po za bie gu cho ry
po wi nien le żeć, nie zgi nać koń czy ny w sta -
wie bio dro wym oraz ko la no wym i mieć mo -
ni to ro wa ne pa ra me try ży cio we, a zwłasz cza

tęt no i ci śnie nie krwi (po 15, 30, 60 mi nu -
tach, a póź niej co 2 go dzi ny). Na le ży roz wa -
żyć na wad nia nie pa ren te ral ne. Ob ser wa cji
win no być pod da wa ne miej sce wkłu cia ze
zwró ce niem uwa gi na ce chy ewen tu al ne go
krwa wie nia, tzn. obec ność świe żej krwi,
prze sięk opa trun ku, po więk sza nie się krwia -
ka, ból czy obrzęk. Mo ni to ro wa nie ewen tu -
al ne go po wi kła nia nie do krwie niem lub za -

PYTANIE 7.10

Powikłania po inwazyjnych rentgenowskich badaniach i zabiegach
śródnaczyniowych przeprowadzanych w pracowniach radiologii interwencyjnej
występują stosunkowo rzadko i najczęściej wynikają z nakłucia tętnicy,
wprowadzenia prowadnika i cewnika oraz podania jodowego środka
kontrastowego. Ich zapobieganiu oraz minimalizacji służy odpowiednia opieka
i pielęgnacja po badaniu (zabiegu).

Opisz jej zasady.
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krze pi cy żył głę bo kich koń czy ny pod da nej
in ter wen cji wy ma ga ob ser wa cji ocie ple nia
i ko lo ru skó ry, ewen tu al ne go obrzę ku czy
bó lu koń czy ny oraz ba da nia tęt na ob wo do -
we go. Po kil ku go dzi nach ob ser wa cji, po
usta bi li zo wa niu pa ra me trów krzep nię cia
krwi, opa tru nek lub in ne urzą dze nie uci sko -
we na le ży po lu zo wać, a na stęp ne go dnia za -
stą pić opa trun kiem ja ło wym. W ra zie ob ja -
wów krwa wie nia wska za na jest re wi zja chi -
rur gicz na miej sca wkłu cia. Po za krwia kiem
in ny mi moż li wy mi miej sco wy mi po wi kła -
nia mi są tęt niak rze ko my, prze to ka tęt ni -
czo -żyl na oraz za ka że nie. Aby unik nąć po -
wi kłań za pal nych w cza sie za bie gu i po za -
bie gu, trze ba bez względ nie prze strze gać
ogól nych za sad asep ty ki i an ty sep ty ki. Po -
nad to na le ży pa mię tać o zna cze niu wcze -

śniej sze go miej sco we go przy go to wa nia pa -
cjen ta, tzn. ogo le niu obu pa chwin i utrzy ma -
niu skó ry w czy sto ści.

Przez pierw sze dni po za bie gu pa cjent po -
wi nien uni kać wy sił ku fi zycz ne go, dłu go trwa -
ją cych go rą cych ką pie li (do pusz czal ny prysz -
nic) oraz ob ser wo wać miej sce wkłu cia pod ką -
tem ustę po wa nia obrzę ku i moż li we go bó lu.

Po nad to w trak cie po stę po wa nia oko ło -
dia gno stycz ne go na le ży wdro żyć pro ce du ry
ma ją ce mi ni ma li zo wać praw do po do bień -
stwo wy stą pie nia ne fro pa tii po kon tra sto wej
(szcze gól nie waż ne jest na wod nie nie przed
za bie giem). Na le ży mo ni to ro wać stan na -
wod nie nia cho re go (tęt no, ci śnie nie krwi,
stan skó ry, diu re za). Ko niecz ne jest zba da -
nie po zio mu kre aty ni ny w su ro wi cy krwi
w 2 lub 3 do bie po za bie gu.
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Podręcznik zawiera zestaw pytań wraz z odpowiedziami
z zakresu wiedzy dla drugiego poziomu studiów na kierunku
pielęgniarskim. Pytania i odpowiedzi dotyczą dwóch obszarów:
wybranych zagadnień z zakresu nauk społecznych oraz opieki
specjalistycznej. 

Intencją autorów było stworzenie kompleksowego
repetytorium, które pomoże w przygotowaniach do egzaminu
dyplomowego, umożliwi powtórzenie wiadomości zdobytych
podczas studiów, usystematyzowanie ich i dokonanie czegoś
w rodzaju samosprawdzenia. Ułatwi też naukę syntetycznego
formułowania i wyrażania myśli podczas egzaminu. 

Pytania zawarte w repetytorium, ze względu na jego
kompleksowy charakter, mogą być wykorzystywane także
przez egzaminatorów w trakcie egzaminu dyplomowego.
Odpowiedzi natomiast pomogą w standaryzacji egzaminu 
oraz określaniu kryteriów ocen z egzaminu.
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