
PIELĘGNIARKA OPERACYJNA PIELĘGNIARKA POMAGAJACA  

Przed zabiegiem operacyjnym wspólne zadania: 

 Określenie/ rozpoznanie (diagnoza) przedoperacyjne i  rodzaj planowanego zabiegu (w przypadku niestandardowej procedury zabiegowej dodatkowe 

informacje uzyskane od chirurga operatora) 

 Uzyskanie istotnych, dodatkowych informacji o chorobie pacjenta, np. poprzednie operacje. 

 Identyfikacja nazwisk osób wchodzących w skład zespołu operującego. 

Przed zabiegiem operacyjnym: 

 Przygotowuje stolik z narzędziami, kontrolując przygotowany sprzęt 

w sposób profesjonalny, z obowiązującymi standardami. 

 Kontrola ilościowa, która polega na liczeniu przygotowanych 

materiałów, np. narzędzi, gazików i tupferów chirurgicznych, 

materiałów jednorazowych. Gotowe, firmowo przygotowane 

opakowania, z oznaczoną liczbą narzędzi należy koniecznie jeszcze 

raz przeliczyć. 

 Kontrola jakościowa/makroskopowa narzędzi polega na zwróceniu 

uwagi na sprawności instrumentów i  makroskopowa kontrola 

materiałów jednorazowych. 

 Przygotowanie jałowych ubrań dla operatora i  asystentów, kto gdzie 

stoi i  jakie ma zadania.  Instrumentariuszka decyduje, kto otrzyma 

jaki fartuch chirurgiczny, np. z wstawką, czy bez wstawki, jakiego 

rozmiaru 

 Czynności związane z obłożeniem pola operacyjnego. Po dezynfekcji 

przez operatora skóry pacjenta, podaje dla zespołu jałowe obłożenie. 

Przed zabiegiem operacyjnym: 

 Pomoc instrumentariuszce przy rozkładaniu bielizny operacyjnej, 

roztworów do płukania oraz środków dezynfekcyjnych i leków. 

 Zewnętrzna kontrola wskaźników jałowości, rozpakowanie 

pojemników, wyłożenie jałowych materiałów, od tego momentu nie 

wolno usuwać żadnych śmieci lub opakowań na zewnątrz sali 

operacyjnej. 

 Prowadzenie dokumentacji operacyjnej (protokół pielęgniarki), w 

trakcie całego zabiegu operacyjnego oraz sprawdzenie dokumentacji 

pacjenta (tożsamości pacjenta, rodzaj planowanego zabiegu 

operacyjnego), przygotowanie ewentualnego skierowania do badania 

histopatologicznego oraz przygotowanie pojemników na ewentualne 

preparaty, 

 Pomoc przy ułożeniu pacjenta (ułożenie pacjenta do i  w  czasie 

zabiegu jest zadaniem lekarza operującego), istotnym zadaniem 

pielęgniarki pomagającej jest ułożenie biernej elektrody 

(uziemienia), podłożenie serwet operacyjnych wchłaniających płyny 



Wymagania jakościowe przy obłożeniu pola operacyjnego to: 

nieprzepuszczalne dla płynów, złożone z małej liczby elementów, 

antystatyczne, stanowiące barierę dla bakterii, dobrze umocowane 

oraz funkcjonalne, ekonomiczne, niechłonne. 

 Sprawdza i kontroluje stan techniczny urządzeń medycznych, 

umieszcza stolik z narzędziami, który jest przejrzyście 

uporządkowany, co umożliwia sprawną pracę oraz taki sposób pracy 

chroniący kręgosłup. 

dezynfekcyjne w celu uniknięcia poparzeń skóry. 

 Umocowanie głowy pacjenta do zabiegu 

 Zabezpieczenie całego ciała pasami bezpieczeństwa, w przypadku 

manewrowania stołem operacyjnym 

 Pomoc pielęgniarce w ubraniu się na jałowo. 

 Otwarcie pakietów z bielizną operacyjną, instrumentarium 

chirurgicznym z pierwszego opakowania oraz otwarcie materiału 

dodatkowego. 

 Pomoc w myciu i dezynfekcji pola operacyjnego. 

 Pomoc w ubraniu na jałowo zespołu operującego. 

Zadania śródoperacyjne: 

 Dostosowanie do sytuacji instrumentowania w  czasie zabiegu 

operacyjnego. Instrumentariuszka powinna znać przebieg zabiegu i 

podawać odpowiednie narzędzia bez wezwania operatora. Wgląd 

instrumentariuszki w  pole operacyjne jest niezbędnym wymogiem w  

przypadku wielu zabiegów. Fachowość i  kompetencja wyrażają się 

poprzez opanowanie i  spokój szczególnie w  sytuacjach zagrożenia 

życia. Żadnych nerwowych działań! 

 Podawanie materiałów opatrunkowych do hemostazy. 

 Podaje roztwory do płukania, dba o odpowiednią temperaturę 

roztworu z reguły podobna do temperatury ciała. 

 Wydaje preparaty, pobrane w czasie zabiegu, pielęgniarce 

pomagającej. 

Zadania śródoperacyjne: 

 Samodzielna pomoc pielęgniarki pomagającej podczas zabiegu 

operacyjnego jest koniecznym warunkiem, aby instrumentariuszka 

instrumentująca do zabiegu operacyjnego mogła się skupić na 

przeprowadzonej operacji. Niezbędne są wysokie kompetencje 

zawodowe i organizacyjne, tj. znajomość przebiegu operacji, aby 

postępować w sposób odpowiedni do sytuacji. 

 Na wezwanie operatora otwiera (wcześniej wybraną dla konkretnego 

pacjenta) model soczewki do implantacji – czyta wszystkie 

szczegółowe dane np. imię, nazwisko, moc soczewki, miejsce 

implantacji. 

 Obserwacja i  opieka nad pacjentem (w  przypadku znieczulenia 

miejscowego kontrola stanu przytomności, zaproponowanie 



 Komunikuje się z personelem pomocniczym, anestezjologiem i 

zespołem operacyjnym. 

 Sprawdza kompetentność zestawu narzędzi po zabiegu operacyjnym.  

 Podaje jałowy opatrunek, pomoc przy zakładaniu opatrunków, 

kontrola skóry pacjenta. 

słuchania muzyki). 

 Podaje na wezwanie lekarza krople do worka spojówkowego 

 Mocuje opatrunek do skóry pacjenta 

 Kontrola ilościowa materiałów, prowadzona w porozumieniu z 

pielęgniarką instrumentującą. 

Po zabiegu operacyjnym (okres pooperacyjny):  

 Sprawdzanie kompletności (całości) obłożenia oraz usunięcie 

obłożenia przy pomocy operatora i asystentów. 

 Usunięcie uchwytów do lamp operacyjnych/ osłon do mikroskopu 

 Usuwanie i przeliczenie narzędzi chirurgicznych, w przypadku 

septycznego zabiegu włożenie ich do oznaczonego pojemnika oraz 

usuwanie ostrych przedmiotów do odpowiedniego pojemnika. 

 Usunięcie kabli wysokiej częstotliwości, usuwanie bielizny 

operacyjnej i rękawiczek chirurgicznych, powinno odbywać się w 

taki sposób, by nie zabrudzić skóry. 

 

Po zabiegu operacyjnym (okres pooperacyjny):  

 Usunięcie elektrody biernej 

 Okrycie pacjenta czystą serwetą, przed opuszczeniem sali 

operacyjnej. 

 Udziela niezbędnych informacji dla pacjenta do samopielęgnacji po 

zabiegu.  

 Powiadomienie personelu sprzątającego. Czynności związane z 

porządkowaniem i sprzątaniem sali operacyjnej powinno odbywać 

się po wywiezieniu pacjenta z sali. 

 

Opracowanie na podstawie literatury, dostępnej u autora.  


