
 
 
 
 
Miejsce na naklejkę z danymi 
pacjenta 

 

                             MECHANICZNE WSPOMAGANIE KRĄŻENIA  
POMPĄ WSZCZEPIALN Ą O CIĄGŁYM PRZEPŁYWIE 

KRWI  - informacja dla pacjenta 
 

Zarządzenie Dyrektora Nr 163/2014 z dnia 28.08.2014 r. 

 1 

Szanowna Pani, Szanowny Panie 

Implantacja (wszczepianie) systemu wspomagania pracy komór jest zabiegiem wykonywanym  

u chorych z ciężkim i odwracalnym (lub nieodwracalnym) uszkodzeniem serca, u których zostały wyczerpane 

możliwości leczenia alternatywnego, tzn. nie ma możliwości wykonania innego zabiegu kardiochirurgicznego, 

a leczenie farmakologiczne nie daje nadziei na powstrzymanie dalszego postępu choroby.   

Zabieg implantacji systemu mechanicznego wspomagania krążenia jest zabiegiem, który:  

1. Pozwala pacjentowi zaczekać do transplantacji serca (gdy uszkodzenie serca jest nieodwracalne)  

i poprawia komfort życia  w okresie oczekiwania. 

2. W schyłkowej niewydolności krążenia jest terapią docelową.  

3. W sytuacji, gdy funkcja serca ulegnie poprawie można rozważyć wyszczepienie pompy (2 – 5% 

przypadków). 

 Zabieg operacyjny wykonywany jest z dostępu przez sternotomię i polega na wszczepieniu pompy  

o ciągłym przepływie, która zapewnia cyrkulację krwi przez wypompowanie jej z lewej części serca   

i przepompowanie jej do aorty (dużego naczynia krwionośnego,  którym krew płynie z serca  do pozostałych 

części ciała). Zabieg wykonuje się w krążeniu pozaustrojowym. Bezpośrednio po zabiegu pacjent 

przekazywany jest do oddziału pooperacyjnego, gdzie po odzyskaniu świadomości i stwierdzeniu pełnej 

sprawności płuc usuwana jest rurka intubacyjna (extubacja), a w ciągu kolejnych dni kontynuowanie leczenia 

farmakologicznego mające na celu zmniejszanie dawek leków wspierających funkcje układu krążenia. 

Utrzymywany jest tzw. drenaż ze śródpiersia i ewentualnie jam opłucnowych, co oznacza, że z wnętrza klatki 

piersiowej poprzez specjalny układ drenów usuwany jest płyn, który gromadząc się wokół serca i płuc mógłby 

utrudniać ich funkcję. We wczesnym okresie pooperacyjnym utrzymywany jest również cewnik w pęcherzu 

moczowym. Na ogół wymagane jest zastosowanie licznych wkłuć naczyniowych, zarówno żylnych jak  

i tętniczych.  

Interwencja kardiochirurgiczna, zabieg operacyjny, niesie ze sobą ryzyka wystąpienia powikłań 

niepożądanych, a nawet ryzyko śmierci. 

Do najważniejszych komplikacji zabiegu należą:    

- krwawienia okołooperacyjne, związane z koniecznością stosowania podczas operacji leków całkowicie 

znoszących krzepnięcie krwi, 

- powikłania płucne pod postacią infekcji, niedodma tkanki płucnej, odma opłucnowa; 

- powikłania neurologiczne takie jak: udar mózgowy spowodowany zatorami mózgowymi lub krwotoczny 

wymagający terapii nerkozastępczej we wczesnym okresie pooperacyjnym, 

- niewydolność nerek. 
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W celu stworzenia możliwości oszacowania ryzyka operacji w konkretnym przypadku stworzono skalę 

ryzyka EUROSCORE oraz skalę INTERMACS, która na podstawie stanu serca konkretnego chorego oraz 

występujących u niego chorób towarzyszących pozwala ocenić prawdopodobieństwo wystąpienia powikłań w 

konkretnym przypadku.      

Do najczęściej występujących powikłań odległych w trakcie leczenia mechanicznym wspomaganiem 

serca pompą o ciągłym przepływie krwi są: 

- powikłania zakrzepowo – zatorowe 

- krwawienia (najczęściej z przewodu pokarmowego, nosa) 

- infekcje związane z linią zasilającą pompę.                                       

Pacjent/ka  po wszczepieniu systemu wspomagającego pracę serca pompą o ciągłym przepływie krwi 

zostaje po okresie rehabilitacji pooperacyjnej objęty stałą kontrolą ambulatoryjno-szpitalną w tutejszej Klinice 

na Oddziale Ciężkiej Niewydolności Krążeniowo-Oddechowej i Mechanicznego Wspomagania Krążenia oraz 

w Poradni Transplantacyjnej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.  

           W przypadku pogorszenia wydolności fizycznej lub wystąpienia ewentualnych zdarzeń niepożądanych 

pacjent jest poinformowany o stałej 24 godzinnej możliwości kontaktu telefonicznego z zespołem 

Mechanicznego Wspomagania Krążenia. 

                    Wraz z implantowaną pompą wspomagającą pracę serca pacjent/ka otrzymuje: 

1. Kontroler sterujący pracę pompy + kontroler zapasowy w ramach zabezpieczenia w sytuacji 

konieczności wymiany kontrolera. 

2. 4 baterie. 

3. Ładowarkę do baterii. 

4. Zasilacz sieciowy (2sztuki) lub stację zasilającą w zależności od typu urządzenia. 

5. Zasilacz samochodowy. 

6. Torbę zabezpieczającą urządzenie. 

7. Torbę zabezpieczającą urządzenie, lecz umożliwiającą prysznic. 

Po wszczepieniu pacjent/ka przejdzie cykl szkoleń z zakresu eksploatacji i obsługi oraz rozpoznawania 

alarmów urządzenia do wspomagania serca.   

 Pacjent/ka zostanie przeszkolony/a teoretycznie i praktycznie w zakresie pielęgnacji, wykonywania 

opatrunków wokół wyjścia linii oraz prawidłowego mocowania linii zasilającej, wyżej wymienionego 

urządzenia. 
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Pacjent/ka odbędzie również szkolenie z obsługi aparatu i wykonywania pomiarów wskaźnika INR  

z krwi włośniczkowej z palca jako elementu prowadzonego leczenia przeciwkrzepliwego, a wraz z wypisem 

pacjentowi zostaje użyczony aparat do oznaczania INR na podstawie odrębnej umowy użyczenia. 

 

              rys. 1 - Pompa o ciągłym przepływie krwi Heart Ware 

 

 

rys. 2 - Pompa o ciągłym przepływie krwi Heart Mate II 
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OSWIADCZENIE PACJENTA 
 
Niniejszym oświadczam ze w rozmowie z dr…………………………………………………………..... 

zostałem(am) poinformowany(a) o wynikach przeprowadzonych u mnie badań, stanie mojego zdrowia  

i o konieczności przeprowadzenia zabiegu operacyjnego. Rozumiem potrzebę leczenia operacyjnego mojego 

schorzenia i konieczności wyrażenia przeze mnie zgody na zabieg operacyjny. Otrzymałem(am) wystarczającą 

ilość informacji na temat sposobu przeprowadzenia zabiegu (ustnie i pisemnie), możliwych powikłań i ich 

konsekwencji. Rozumiem korzyści płynące z jego przeprowadzenia jak również ewentualne następstwa jego 

zaniechania. Po zapoznaniu się ze skalą ryzyka EUROSCORE przyjmuje do wiadomości ryzyko wystąpienia 

zdarzeń niepożądanych związanych z moją chorobą podstawową jak również ze schorzeniami towarzyszącymi. 

Otrzymałem(am) odpowiedzi na wszystkie zadane pytania. Rozumiem, że odmowa poddania się operacji nie 

oznacza zakończenia leczenia. Wyrażam pełną i świadomą zgodę na proponowane mi leczenie operacyjne. 

Zgadzam się na rozszerzenie zakresu operacji w przypadku wystąpienia zagrażających życiu powikłań. 

Oryginał tego formularza wyrażenie pełnej i świadomej zgody na zabieg zostanie włączony do dokumentacji 

medycznej. 

 

 
 
……………………………………………………… ………………………………………………..  
(podpis chorego lub jego opiekuna prawnego)                                                           (podpis i pieczątka lekarza) 
 
 
Zabrze, dnia……………………………………… ….     
 
 


