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Udział pielęgniarki w diagnozowaniu chorych z problemami
pulmonologicznymi metodą bronchoskopii
Streszczenie
Wstęp. Długotrwały trend spadkowy umieralności z powodu chorób układu
oddechowego zakończył się w 1994 roku. Po kilku latach współczynnik zgonów
ponownie wzrósł, a ponadto zachorowalność na raka oskrzela i płuca (wśród mężczyzn)
w Polsce należy do jednej z najwyższych w krajach UE. W takich okolicznościach
współczesna opieka pulmonologiczna staje się zadaniem zespołowym, w którym
wiodącą rolę odgrywa lekarz, jednak na personel pielęgniarski nakładane są z tytułu
diagnozowania oraz rozpoznania chorób układu oddechowego coraz to nowe zadania, w
tym czynnego udziału samego chorego, lekarza i pielęgniarki. Najczęściej
diagnozowanie odbywa się z wykorzystaniem bronchoskopii. Działania podejmowane
przez personel medyczny wobec chorego diagnozowanego metodą bronchoskopii
pozwalają na wczesne zdiagnozowanie ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie
wczesnego leczenia.
Cel pracy. Celem głównym pracy jest określenie częstości diagnozowania metodą
bronchoskopii w populacji pacjentów z problemami pulmonologicznymi, a celem
praktycznym udoskonalenie algorytmu opieki nad pacjentem poddawanym
bronchoskopii oraz pozyskanie wiedzy, która pozwoli na określenie kierunków rozwoju
prewencji chorób układu oddechowego podnoszącej efektywność zapobiegania przez
celowe działanie (ze wskazaniem na potrzebę i zakres edukacji w lokalnej
społeczności).
Materiał i metoda. W pracy wykorzystano dokumentację medyczną pacjentów
hospitalizowanych w ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim, w oddziale pulmonologii, w
2011 roku, u których w toku pobytu wykonano bronchoskopię. Do gromadzenia danych
wykorzystano księgi statystyczne oddziału, tzw. ruch chorych, wykaz wykonywanych
bronchoskopii oraz karty statystyczne.
Wyniki. W ciągu trzech kolejnych lat od 2009 do 2011 roku liczba leczonych w
oddziale pulmonologii jest zbliżona, natomiast systematycznie zwiększa się liczba i
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udział procentowy wykonywanych u hospitalizowanych chorób bronchoskopii. Wśród
badanych dominowali mężczyźni (69%), najwięcej było osób w wieku powyżej 61 lat
(56%), zamieszkujących w mieście (52%). U 41% wykonano bronchoskopię z
pobraniem materiału do badań histopatologicznych, najczęstszą przyczyną
diagnozowania metodą bronchoskopii było (24%) podejrzenie nowotworu płuca, u 20%
populacji bronchoskopia była wykonana już kolejny raz. Najrzadziej diagnozowano
metodą bronchoskopii w maju (5,8%), a najczęściej (11,6%) w marcu. Bronchoskopia
jest częstą metodą badania i ze względu na fakt uznania ją za podstawę postępowania
diagnostycznego w chorobach układu oddechowego jej wykonywanie będzie coraz
powszechniejsze i będzie wymagało większego zaangażowania i udziału personelu.
Wnioski. Bronchoskopia jest metodą diagnostyczną wykonywaną u ponad połowy
badanych chorych hospitalizowanych w oddziale pulmonologii, dwukrotnie częściej u
mężczyzn, niż u kobiet. Wśród diagnozowanych dominowały osoby po 50 roku życia.
Miejsce zamieszkania nie odgrywało roli w badanej populacji osób, u których
wykonano bronchoskopię. Najczęstszym powodem wykonania bronchoskopii był
nowotwór płuc oraz gruźlica. Widoczna jest sezonowość w wykonywaniu endoskopii
układu oddechowego, która jest największa w marcu, a najmniejsza w maju i sierpniu.
Pielęgniarka pełni istotną rolę w diagnozowaniu przy użyciu bronchofiberoskopii,
ponieważ uczestniczy w przygotowaniu pacjenta do badania, asystuje w toku jego
trwania, opiekuje się pacjentem po badaniu oraz uczestniczy w jego edukacji. Wyniki
badań własnych w zakresie częstości wykonywanych bronchoskopii, przyczyn
diagnozowania tą metodą, wieku i płci badanych oraz procedur realizowanych w toku
badania pokrywają się z danymi opisującymi inne populacje.
Słowa kluczowe: nowotwory układu oddechowego, bronchoskopia, diagnozowanie
The participation of a nurse in the diagnosis of patients with pulmonological
problems by means of bronchoscopy
Summary:
Introduction: A long lasting downward trend in mortality of pulmonary diseases ended
in 1994. After a few years the rate of deaths has grown again, moreover the bronchus
and lung cancer incidence (among men) in Poland is one of the highest in EU countries.
In such circumstances, the contemporary pulmonological help is becoming a team aim,
in which the leading role is played by a doctor, still the nurses are receiving newer and
newer tasks concerning the diagnosis and illness recognition procedures. Most often the
diagnosis takes place by means of bronchoscopy. The actions undertaken by the medical
personnel towards the patient diagnosed by means of brochoscopy allow to diagnose
possible abnormalities and undertake early treatment.
Aim: The main aim of the work is to define the frequency of diagnosis by means of
bronchoscopy among the patients with respiratory problems, and the practical aim is to
improve the algorithm of care provided to patients undergoing brochoscopy as well as
gaining knowledge which will allow to define the ways of development of pulmonary
diseases prevention increasing the effectiveness of prevention by intentional actions
(including the need and scope of education among the local population).
Material and method: The medical documentation of patients hospitalized in Hospital
in Ostrowiec Świętokrzyski, from the pulmonology ward in 2011 who underwent the
bronchoscopy was used in the work. To gather the data, the statistical books of the ward
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(so called patients’ movement) were used, the list of bronchoscopies done and the
statistical cards.
Results: During the three consecutive years from 2009 till 2011, the number of cured at
the pulmonological ward is similar, whereas the number and percentage of undergone
bronchoscopies among patients is constantly increasing. Men dominated among the
researched (69%), the biggest number of people were those over the age of 65 (56%),
living in the city (52%). 41% of people underwent brochoscopy together with collecting
the material for histopathological examination, the most often reason for diagnosis
based on bronchoscopy was suspected lung cancer (24%), bronchoscopy was done
another time in 20% of patients. The least often brochoscopy was used in diagnosis in
May (5,8%) and the most often in March (11,6%). Bronchoscopy is a common method
of examination due to the fact that it is recognized as the basic diagnostic procedure for
respiratory diseases. Its usage is going to increase and will require a bigger involvement
of the personnel.
Conclusions: Bronchoscopy is a diagnostic method done in over half of the researched
patients hospitalized at the pulmonological ward, twice as often among men than among
women. People over the age of 50 dominated among the diagnosed patients. The place
of living did not have any influence in the researched population. The most common
reason for doing the bronchoscopy was the lung cancer or TB. Quite visible is the
seasonal character of the examinations concerning the respiratory system, with the
biggest number of examinations in March and the lowest in May and August. The nurse
plays a crucial role during the diagnosis by means of bronchoscopy due to the fact that
they take part in the whole preparation of the patient, assist during the procedure, take
care of the patients after the examination and educate them. The results of the research
in the field of the frequency of conducted bronchoscopies, the reasons of diagnosis by
means of this method, the age and sex of the researched are the same as the data from
other populations.
Key-words: respiratory system cancers, bronchoscopy, diagnosis

Wstęp
Nowotwory chorób układu oddechowego są główną, obok chorób
układu krążenia przyczyną zachorowań i zgonów w krajach wysoko
uprzemysłowionych i w Polsce. Rak płuca jest najczęściej występującym
nowotworem złośliwym u mężczyzn i u kobiet, a największą zachorowalność
obserwuje się między 55, a 70 rokiem życia.
Długotrwały trend spadkowy umieralności z powodu chorób układu
oddechowego zakończył się w 1994 roku i następnie, po paru latach wzrostu i
niewielkiego spadku, współczynnik zgonów ponownie wzrósł, a ponadto
zachorowalność na raka oskrzela i płuca (wśród mężczyzn) w Polsce należy do
jednej z najwyższych w krajach UE [1].
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Na podstawie oceny sytuacji można więc przypuszczać, że tworzy się
nowy trend stanowiący nowy problem zdrowia publicznego, stąd zagadnienie
diagnozowania i wczesnego wykrywania chorób układu oddechowego oraz
udziału w nim pielęgniarki stało się przedmiotem badania.
Choroby układu oddechowego w stopniu zaawansowanym wiążą się z
nasileniem objawów, a leczenie powoduje liczne skutki uboczne. Pacjent już w
momencie podejrzenia nowotworu potrzebuje pomocy i wsparcia psychicznego.
Pielęgniarka ściśle współpracując z zespołem interdyscyplinarnym
uczestniczy w procesie diagnostycznym i terapeutycznym. Zaistnienie choroby
może wyzwolić u pacjenta i jego rodziny różne uczucia, dlatego rola
wspierająca pielęgniarki polega na tłumaczeniu terminologii medycznej,
wspieraniu duchowym, łagodzeniu zagubienia i poczucia osamotnienia. Ważne
jest także, aby pielęgniarka starała się zmniejszyć nadmierne emocje i wpływać
na poprawę nastroju.
Współczesna opieka pulmonologiczna staje się zadaniem zespołowym,
w którym zasadniczo wiodącą rolę odgrywa lekarz, jednak, z tytułu
diagnozowania oraz rozpoznania, na personel pielęgniarski nakładane są coraz
to nowe zadania.
Obok zwyczajowej pielęgnacji i opieki, pielęgniarki współdziałają w
wybranych zakresach rehabilitacji i edukacji. Ponadto podejmują one role
organizacyjne oraz koordynujące.
Diagnozowanie chorych z problemami pulmonologicznymi wymaga
często skorzystania z bronchoskopii. Związany z tym jest czynny udział samego
chorego, lekarza i pielęgniarki, gdyż diagnozowanie tą metodą jest złożonym
procesem, który obejmuje przygotowanie do badania, udział podczas jego
trwania oraz okres po badaniu.
Działania podejmowane przez personel medyczny wobec chorego
diagnozowanego metodą bronchoskopii pozwalają na wczesne zdiagnozowanie
ewentualnych nieprawidłowości i podjęcie wczesnego leczenia. Mają one na
celu obniżenie zachorowalności i umieralności z powodu chorób układu
oddechowego.
Ważnym elementem działań jest przekonanie chorego o konieczności
wykonania bronchoskopii i jego wsparcie psychiczne przed badaniem i w
trakcie jego trwania [2,3,4].
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Cel pracy
Celem głównym pracy jest określenie częstości diagnozowania metodą
bronchoskopii w populacji pacjentów z problemami pulmonologicznymi.
Celem praktycznym pracy jest udoskonalenie algorytmu opieki nad
pacjentem poddawanym bronchoskopii oraz pozyskanie wiedzy, która pozwoli
na określenie kierunków rozwoju prewencji chorób układu oddechowego
podnoszącej efektywność zapobiegania przez celowe działanie (ze wskazaniem
na potrzebę i zakres edukacji w lokalnej społeczności).
Materiał i metoda
W pracy wykorzystano dokumentację medyczną pacjentów
hospitalizowanych w ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim, w oddziale
pulmonologii, w 2011 roku, u których w toku pobytu wykonano bronchoskopię.
Do gromadzenia danych wykorzystano księgi statystyczne oddziału, tzw. ruch
chorych, wykaz wykonywanych bronchoskopii oraz karty statystyczne.
Przy gromadzeniu danych posłużono się arkuszem do zbierania danych
własnej konstrukcji, na który nanoszono dane z dokumentacji medycznej i
wykorzystano, jako zbiór informacji poddanych obliczeniom. Wykorzystano
również symbole wykonywanych procedur oraz kodów chorób wg ICD 10.
W toku badań korzystano z dokumentacji za zgodą dyrekcji ZOZ, z
zachowaniem zasad zapewniających pełną ochronę danych osobowych.
Wyniki
Praca opiera się na ocenie sytuacji w zakresie liczby chorych z
problemami pulmonologicznymi diagnozowanych metodą bronchoskopii.
W ciągu trzech lat 2009-2011 liczba leczonych w oddziale
pulmonologii jest zbliżona, natomiast systematycznie zwiększa się liczba i
udział procentowy wykonywanych u hospitalizowanych chorób bronchoskopii
(strukturę zachodzących zmian zawiera tabela 1).
Tabela 1. Liczba osób leczonych w oddziale pulmonologii i wykonanych obserwacji
w okresie 2009- 2011 roku

Okres
obserwacji

Liczba osób leczonych w Ilość
oddziale pulmonologii
wykonanych
bronchoskopii

Udział %

12

ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS

2009

658

312

47,41%

2010

628

341

54,00%

2011

649

378

58,00%

Ogółem

1935

1031

53,28%

Systematycznie wzrasta liczba wykonywanych badań przy minimalnie
mniejszej liczbie hospitalizowanych. Wyniki porównania graficznie
przedstawia rycina 1.

2009 rok
312

2010 rok
341

2011 rok
378

Rycina 1. Liczba bronchoskopii wykonanych w okresie 2009-2011 r.

Osoby leczone w oddziale pulmonologii, u których wykonano
bronchofiberoskopię zbadano pod kątem podstawowych cech demograficznych.
Wśród badanych dominowali mężczyźni, którzy stanowili 69%, kobiety
zaś 31% (strukturę płci przedstawia rycina 2).
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kobiety
119= 31%

mężczyźni
259= 69%

Rycina 2. Struktura płci badanych

Analiza wieku badanych w dziesięcioletnich przedziałach wieku (rycina
3) pozwoliła stwierdzić, że wśród nich najwięcej było osób w wieku powyżej
61 lat, które stanowiły 56% badanych. Udział kolejnych grup wieku to (wg
liczebności) badani w wieku 51-60 lat (32%), 41-50 lat (8%) i (po 2%) w wieku
31-40 lat i poniżej 30 roku życia. Osoby powyżej 51 roku życia stanowiły 88%
badanych.

do 30 lat
6= 2%

31-40 lat
7= 2%
41-50 lat
30= 8%

51-60 lat
120= 32%

> 61 lat
215= 56%

Rycina 3. Struktura wieku
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Charakterystyka badanej populacji pod kątem miejsca zamieszkania
wykazała, że osoby poddane bronchoskopii zamieszkujące w mieście stanowiły
52% badanych, zaś na wsi 48%, a różnica pomiędzy miejscem zamieszkania
badanych w mieście i na wsi była niewielka.

wieś
181=
48%

miasto
197=
52%

Rycina 4. Struktura miejsca zamieszkania badanych

Wśród badanych największą grupę stanowiły osoby przyjęte
bezpośrednio do oddziału, które stanowiły 93,39% badanych. 6,61% to osoby,
które trafiły do pracowni bronchofiberoskopii z innych oddziałów.
W toku wykonywania bronchoskopii, chorzy mieli realizowaną
procedurę diagnostyczną oglądania drzewa oskrzelowego i pobrania wycinka
tkanki do badania (33.24) lub tylko oglądania, bez pobierania materiałów do
badań (33.22). Wyniki obserwacji w tym zakresie przedstawia tabela 2.
Tabela 2. Rodzaj procedury realizowanej w toku bronchoskopii

Liczba
osób
badanych

Udział %

Rodzaj wykonanej procedury: bronchoskopia

Ogółem

z pobraniem wycinków bez pobrania wycinków do
do badań
badań
154

224

378

40,74%

59,26%

100%

Z grupy badanych, w toku diagnostyki chorób układu oddechowego,
bronchoskopię z pobraniem materiału do badań histopatologicznych wykonano
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u 40,74% osób. Zdecydowanie częściej jednak, bo u 59,26% osób badanie
zrealizowano bez pobierania dodatkowych materiałów. Decyzja o wyborze
rodzaju procedury zapadała w toku badania, na podstawie wyniku obrazu
uzyskanego w toku bezpośredniego oglądania tkanek.
Najczęstszą przyczyną diagnozowania metodą bronchoskopii był u
23,55%, (89 osób) nowotwór płuc o nieznanym charakterze. W grupie
kolejnych 20,37% badanych (77 osób), przyczynę diagnozowania stanowił
nowotwór złośliwy płuca potwierdzony histopatologicznie. 11,66% badanych
było diagnozowanych przy wykorzystaniu bronchoskopii z powodu gruźlicy
układu oddechowego potwierdzonej badaniem histopatologicznym lub
bakteriologicznym (A15) i gruźlicy układu oddechowego nie potwierdzonej
(A16).
7,67% badanych (29 chorych) było poddanych badaniu z powodu
częstych krwawień z nosa (Epistaxis), a dalsze 5,82% (22 osoby) z powodu
nieprawidłowego wyniku badań obrazowych płuc (R 91).
Zebrany materiał i wyniki pozwoliły wykazać, że liczba powodów
diagnozowania metodą bronchoskopii przekracza liczbę badanych (100%), co
oznacza, że były osoby, u których powodem wykonania bronchoskopii były
więcej niż jedna choroba.
Szczegółową strukturę przyczyn diagnozowania uwzględniającą kody i
rodzaje chorób wg ICD 10 zawiera tabela 3.
Tabela 3. Struktura przyczyn diagnozowania chorób układu oddechowego metodą
bronchoskopii

Liczba
badanych

Udział %

Gruźlica układu oddechowego potwierdzona
badaniem histopatologicznym lub bakteriologicznym
(A15) i gruźlica układu oddechowego nie
potwierdzona (A16)

44

11,64%

Nowotwór złośliwy tchawicy (C 33)

2

0,53%

77

20,37%

Rodzaj choroby

Nowotwór
złośliwy
histopatologicznie (C 34)

płuca

potwierdzony
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Wtórny nowotwór złośliwy płuc (C 78)

1

0,27%

Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze
(D38)

89

23,55%

Sarkoidoza (D 86)

3

0,79%

Nieokreślona sarkoidoza (D 88)

1

0,275

Zapalenie płuc wywołane pałeczką grypy (J14)

3

0,79%

Zapalenie płuc wywołane pałeczką zapalenia płucKlebsiella pneumoniae (J 15)

11

2,91%

Nieokreślone zapalenie płuc (J 18)

4

1,06%

Ostre zapalenie oskrzeli wywołane Mycoplasma
pneumoniae (J 26)

4

1,06%

Zapalenie oskrzeli nieokreślone jako ostre albo
przewlekłe (J 40)

1

0,27%

Przewlekła zaporowa chorób płuc z ostrym
zakażeniem dolnych dróg oddechowych (J 44)

19

5,03%

Dychawica oskrzelowa (J 45)

12

3,18%

Rozstrzenie oskrzeli (J 47)

15

3,97%

Płuco rolnika (J 67)

1

0,27%

Ostre objawy płucne wywołane napromieniowaniem
(J 70)

2

0,53%

Zespół ciężkiej
dorosłych (J 80)

4

1,06%

Obrzęk płuc (J 81)

1

0,27%

Choroby pęcherzyków płucnych i tkanek około
pęcherzykowych

7

1,85%

Zgorzel lub martwica płuca (J 85)

6

1,59%

Ropniak opłucnej z przetoką (J 86)

2

0,53%

niewydolności

oddechowej

u

(J 84)
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Wysięk opłucnej niesklasyfikowany, gdzie indziej (J
90)

7

1,85%

Wysięk opłucnowy (J 94)

2

0,53%

Ostra niewydolność oddechowa (J 96)

3

0,79%

Epistaxis (R 04)

29

7,67%

Krwotok z dróg oddechowych (R05)

1

0,27%

Asfiksja (zamartwica) (R 09)

10

2,65%

Nieprawidłowe wyniki badań obrazowych płuc (R
91)

22

5,82%

Zawroty głowy i odurzenie (R 42)

1

0,27%

Najbardziej oczekiwanym efektem istniejącego stanu chorobowego jest
całkowite wyzdrowienie. Jednak nie zawsze j możliwe est uzyskanie takiego
efektu terapeutycznego i zdarza się, że choroba kończy się
niepełnosprawnością, a nawet zgonem.
U części chorych, u których wykonano bronchofiberoskopię,
hospitalizacja zakończyła się zgonem (wyniki obserwacji w tym zakresie
zawiera tabela 4).

Tabela 4. Obecność zgonów w populacji chorych, u których wykonano
bronchofiberoskopię

Liczba badanych, u których Liczba badanych, u Udział %
wykonano bronchofiberoskopię
których doszło do
zgonu
378

11

2,91%

Populacja osób, u których doszło do zgonu stanowiła 2,91% badanych.
U 20,37% bronchoskopia była wykonana już kolejny raz.
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Następny obszar uwzględniony w badaniu to sezonowość (wyniki w
tabeli 5).
Tabela 5. Sezonowość miesięczna wykonywania bronchoskopii

Miesiąc 2011 roku

Liczba wykonanych badań

Udział procentowy

Styczeń

30

7,94%

Luty

34

8,99%

Marzec

44

11,64%

Kwiecień

32

8,47%

Maj

22

5,82%

Czerwiec

32

8,47%

Lipiec

29

7,67%

Sierpień

24

6,35%

Wrzesień

31

8,20%

Październik

33

8,73%

Listopad

32

8,47%

Grudzień

35

9,26%

Razem

378

100,00%

Minimum badań, jakie wykonano w miesiącu to 22, tj. 5,82%
(wykonane w maju), zaś maksimum to 44, tj. 11,64% (wykonane w marcu). Był
to jedyny miesiąc, gdy liczba wykonanych bronchoskopii przekroczyła 40. Z
kolei najmniej badań wykonano w maju i lipcu. W pozostałych miesiącach
wykonywano od 30 do 35 badań. Wynik sezonowości przedstawiono w formie
graficznej na rycinie 5.
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Rycina 5. Sezonowość wykonywanych bronchofiberoskopii

Podsumowanie
Pomimo postępu, jaki dokonał się i trwa w diagnostyce
pulmonologicznej, choroby układu oddechowego są nadal poważnym
problemem. Diagnostyka tych chorób nastręcza wiele trudności związanych z
ustaleniem ostatecznego rozpoznania oraz stopnia zaawansowania choroby [5].
Wg zaleceń diagnostykę chorób układu oddechowego rozpoczyna się
od metod najmniej inwazyjnych, najmniej obciążających i takich, które są
możliwe do wykonania w każdym oddziale chorób płuc. Standardowy algorytm
postępowania diagnostycznego u chorych z chorobami układu oddechowego
przewiduje wykonanie bronchoskopii, która spełnia wszystkie te warunki [6], i
jest badaniem mało obciążającym, mało inwazyjnym oraz możliwym do
wykonania w każdym oddziale pulmonologii.
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Zrealizowane badania własne wykazały, że zalecany standard
diagnostyczny w oddziale pulmonologii ZOZ w Ostrowcu Świętokrzyskim jest
w pełni realizowany, gdyż podstawą diagnostyki jest tutaj bronchoskopia
wykonywana u około połowy hospitalizowanych pacjentów, z wyraźną
tendencją wzrostową (w 2009 roku było to 47,41%, w 2010 roku 54%, a w
2011 roku 58% badanych).
W przypadku podejrzenia raka płuc, wykonanie bronchoskopii powinno
być związane z pobraniem materiału do badania histopatologicznego. To
zalecenie także jest realizowane w praktyce, gdyż wyniki pracy pozwoliły
ustalić, że 40,74% wykonanych badań zrealizowano z pobraniem wycinka do
badania. W grupie badanych było 23,55% chorych z nowotworem o niepewnym
lub nieznanym charakterze.
Wg danych dostępnych w literaturze przedmiotu, materiał uzyskany
poprzez wziernikowanie układu oddechowego jest wartościowym aspiratem
pozyskanym dzięki wykorzystaniu najczęstszej metody diagnostycznej chorób
układu oddechowego, jaką jest bronchoskopia [7,8,9].
Bronchoskopie wykonywane w diagnostyce realizowanej w oddziale
pulmonologii w Ostrowcu Świętokrzyskim były wykonane z pobraniem
materiału do badań, wg rozpoznania wstępnego, czyli do badania
cytologicznego, histopatologicznego lub w kierunku prątków gruźlicy. Na tej
podstawie można uznać, że w tym zakresie prowadzona diagnostyka także
spełnia swoje zadanie i jest zgodna z zaleceniami.
Dodatkowo wprowadzenie bronchofiberoskopu do codziennej praktyki
pneumonologicznej, pozwoliło, oprócz wizualizacji drzewa oskrzelowego, na
pozyskiwanie materiału z dolnych dróg oddechowych z wykorzystaniem
różnych metod i technik [10], o które obecnie jest wzbogacona diagnostyka w
oddziale.
Proces zapalny jest podstawowym zjawiskiem patogenetycznym chorób
płuc. W części przypadków rozpoznanie choroby opiera się na podstawie
danych uzyskanych z wywiadu lekarskiego, badań serologicznych,
immunologicznych i materiału pochodzącego z dolnych dróg oddechowych [11,
12].
W badaniu własnym zmiany zapalne w układzie oddechowym były
jednym z powodów wziernikowania. U 23,3 % powodem badania były zmiany
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o charakterze zapalenia płuc wywołanego pałeczką grypy, zapalenia płuc,
nieokreślone zapalenie płuc, ostre zapalenie oskrzeli wywołane Mycoplasma
pneumoniae oraz nieokreślone jako ostre albo przewlekłe. Zalecenia dostępne w
literaturze znajdują więc odzwierciedlenie w działaniach lokalnych oddziałów
pulmonologicznych.
Bronchoskopia jest wykonywana w sytuacjach zasadnych i zgodnych z
zaleceniami. Pacjenci mieli wykonane badanie w sposób standardowy zgodny z
wytycznymi [12], a badanie było potraktowane jako priorytetowe obok
diagnostyki obrazowej [13].
Ze względu na ilość wykonywanych badań tego typu (w badaniu
własnym bronchoskopię wykonano w ciągu ostatnich trzech u 53,28%
leczonych w oddziale) można stwierdzić, że jest ona badaniem powszechnym w
diagnostyce układu oddechowego. Jest to zgodne z danymi podawanymi w
literaturze [10].
Badanie bronchoskopowe w świetle zastosowania wielu nowych
sposobów oceny, które można wykonać po wprowadzeniu bronchoskopu,
stanowi podstawę dokładnej diagnostyki. Obecnie innowacyjne metody
diagnostyczne stają się możliwe dzięki metodzie wziernikowania układu
oddechowego nową drogą diagnostyki i terapii zalecanej i uznanej przez wielu
badaczy i specjalistów pulmonologii [13-20] za wartościowe i skuteczne.
Wykonywanie na szeroką skalę bronchoskopii wśród badanej populacji stanowi
więc podstawę do rozszerzania diagnostyki o nowe techniki i metody w
najbliższej przyszłości.
Odnosząc się do badanej populacji własnej, w której dominowali
mężczyźni oraz osoby w wieku powyżej 51 roku życia, można stwierdzić, że
uzyskane wyniki własne charakteryzujące populację nie odbiegają od danych
epidemiologicznych innych badań.
Informacje dostępne w literaturze wskazują bowiem na dominację
mężczyzn wśród chorych na nowotwory układu oddechowego, [21,22] a dane
określające wiek chorych z chorobami układu oddechowego podają, że
największa zachorowalność na choroby wymagające diagnostyki przy użyciu
bronchoskopii przypada pomiędzy 55. a 70. rokiem życia [23].
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Próby ustalenia rozpoznania w przypadku pacjentów z chorobami
układu oddechowego wymagają postępowania interdyscyplinarnego i
współpracy [5].
Udział pielęgniarki w działaniach wobec pacjenta poddawanego
bronchoskopii jest widoczny w przygotowaniu chorego do zabiegu, w trakcie
jego trwania oraz w opiece po badaniu. Fakt ten potwierdza algorytm realizacji
badania przyjęty w pracowni, a opracowany i oparty na zaleceniach i
wytycznych [24,25].
Rola pielęgniarki w przypadku, gdy ponad połowa podopiecznych
hospitalizowanych w oddziale jest poddawana badaniu, które wymaga
specjalistycznego przygotowania, asystowania, opieki i edukacji jest znacząca i
potwierdzana w literaturze [26].
Nie dla wszystkich wyników analizowanych obszarów objętych
badaniem własnym odnaleziono odnośniki w literaturze, jednak niektóre
uzyskane informacje pozwalają na wstępne wnioskowanie lub stanowią
początek do pogłębienia badań i poszukiwania nowych rozwiązań.
W przypadku sezonowości wykonywania bronchoskopii, można
przypuszczać, że jej największa liczebność w marcu, a najmniejsza w maju i
sierpniu wynikają z sezonowości dolegliwości ze strony układu oddechowego
związanych z porą roku.
Brak
dominacji
miejsca
zamieszkania
badanych
wynika
przypuszczalnie z faktu lepszej dostępności do opieki zdrowotnej na wsi oraz
rozpowszechnienia palenia w populacji mieszkających na wsi i w mieście, które
decydują o dolegliwościach ze strony układu oddechowego.
Liczba zgonów u osób, u których wykonano bronchoskopię wynika z
kolei z faktu, że u ponad 20% populacji rozpoznanie wstępne wskazywało na
zaawansowany proces nowotworowy.
Brak możliwości porównania wszystkich wyników uzyskanych w
badaniach własnych z informacjami w literaturze przedmiotu, motywuje do
kontynuowania badań oraz ich pogłębiania, aby uzyskać materiał porównawczy.
Wnioski
Analiza zebranego materiału pozwoliła na sformułowanie następujących
wniosków:
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1. Bronchoskopia jest metodą diagnostyczną wykonywaną bardzo często u
chorych hospitalizowanych w oddziale pulmonologii (u ponad połowy
badanych).
2. Jest wykonywana dwukrotnie częściej u mężczyzn, niż u kobiet.
3. Wśród diagnozowanych przy pomocy bronchoskopii dominowały
osoby po 50. roku życia.
4. Miejsce zamieszkania nie odgrywało roli w badanej populacji osób.
5. Najczęstszym powodem wykonania bronchoskopii był nowotwór płuc
oraz gruźlica.
6. Widoczna jest sezonowość w wykonywaniu endoskopii układu
oddechowego, która jest największa w marcu, a najmniejsza w maju i
sierpniu.
7. Pielęgniarka pełni istotną rolę w diagnozowaniu przy użyciu
bronchofiberoskopii, ponieważ uczestniczy w przygotowaniu pacjenta
do badania, asystuje w toku jego trwania, opiekuje się pacjentem po
badaniu oraz uczestniczy w jego edukacji.
8. Wyniki badań własnych w zakresie częstości wykonywanych
bronchoskopii, przyczyn diagnozowania tą metodą, wieku i płci
badanych oraz procedur realizowanych w toku badania pokrywają się z
danymi opisującymi inne populacje.
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