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Narzędzie chirurgiczne pozostawione w jamie brzusznej
Surgical instrument left inside abdomen
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StreSzczenie:  Pozostawienie narzędzi chirurgicznych w ciele pacjenta jest jedną z najtrudniejszych sytuacji w karierze zawodowej operato-
ra, a jednocześnie może spowodować groźne konsekwencje dla pacjenta. W przeciwieństwie do piśmiennictwa światowego, 
w publikacjach polskich brak jest doniesień o takich zdarzeniach. Brak takich publikacji stwarza wrażenie, że w Polsce nie do-
chodzi do pozostawienia w czasie operacji narzędzi, co wydaje się tezą pozbawioną podstaw. W doniesieniu przedstawiono 
dwa przypadki pozostawienia w jamie brzusznej kleszczyków chirurgicznych. Zdaniem autorów podobne publikacje mogą 
uwrażliwić zespoły operacyjne na krytyczną ocenę, dotychczas stosowanych zasad kontroli instrumentarium i materiału op-
eracyjnego. Ważne jest aby potwierdzenie zgodności narzędzi i materiału przez pielęgniarki operacyjne nie stanowiło dla 
operatora jedynego kryterium oceny w tym zakresie.

Słowa kluczowe:   narzędzie chirurgiczne – ciało obce, operacje brzuszne

abStract:   Leaving surgical instruments in the patient’s body is one of the most difficult situations in the professional career of an opera-
tor and it can also have severe consequences for the patient. Contrary to world literature, there are no reports of such incidents 
in Polish publications. Lack of such reports creates an illusion that leaving surgical instruments in the patient’s body does not 
happen in Poland, which is an unsubstantiated thesis. This paper presents two cases of leaving hemostats in the abdominal 
cavity. According to the authors, similar publications may facilitate critical assessment of the existing rules for inspecting in-
struments and surgical material by surgical teams. Importantly, confirming the compliance of instruments and material by 
surgical nurses is not the only criterion of assessment in this matter for the operator.
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oboma łukami żebrowymi. Podczas operacji stwierdzono masywne 
zrosty w okolicy trzustki i cechy nadciśnienia wrotnego. Wycięto 
miejscowo głowę trzustki i wykonano zespolenie trzustkowo-je-
litowe sposobem Frey-Smitha (wyizolowaną pętlę jelita cienkiego 
sposobem Roux, zespolono z trzustką bok do boku). Główne etapy 
operacji przeprowadził specjalista chirurgii ogólniej i onkologicznej 
ze stopniem dr hab. med. Końcowy etap zabiegu był udziałem spe-
cjalisty chirurgii ogólnej. Po uzyskaniu informacji od pielęgniarki 
operacyjnej o zgodnym stanie narzędzi i materiału operacyjnego 
operator zamknął  powłoki brzuszne. Po około dwóch godzinach 
od zakończenia zabiegu lekarze otrzymali wiadomość ze steryli-
zacji, że w zestawie narzędzi otrzymanym po operacji trzustki, 
brakuje kleszczyków Kochera. Wykonano kontrolne badanie ra-
diologiczne, które potwierdziło pozostawienie w jamie brzusznej 
pacjenta narzędzia chirurgicznego. Podjęto decyzję o pilnej inter-
wencji chirurgicznej. Podczas operacji stwierdzono, że kleszczyki 
Kochera są zapięte ,,na szczycie otrzewnej”. Narzędzie wydobyto i 
ponownie zamknięto jamę brzuszną. 

Przypadek II
Pacjentka lat 61, o wzroście 169 cm, ciężarze ciała 102 kg, po 
przebytej resekcji esicy z powodu zapalenia uchyłków, wyłonieniu 
sztucznego odbytu i następowym odtworzeniu ciągłości przewo-
du pokarmowego, została przyjęta na oddział chirurgiczny szpi-
tala powiatowego. Chorą zakwalifikowano do operacji przepukli-
ny pooperacyjnej. Specjalista chirurgii ogólnej, wykonał plastykę 
przepukliny brzusznej z wszyciem wszczepu syntetycznego. W 

wStęp

Do pozostawienia ciała obcego w ciele pacjenta podczas zabiegów 
operacyjnych dochodzi niezwykle rzadko. Najczęściej jest to ma-
teriał operacyjny. W piśmiennictwie fachowym istnieją jedynie 
pojedyncze doniesienia o pozostawieniu narzędzi chirurgicznych 
w jamach ciała. Polskie publikacje dotychczas nie zajmowały się 
tym zagadnieniem. Zdarzenia takie są przedmiotem coraz częst-
szych roszczeń prawnych, nie tylko cywilnych.

Materiał i Metoda

W niniejszej pracy przedstawiono dwa przypadki pozostawienia 
kleszczyków chirurgicznych w jamie brzusznej pacjenta. Dane te 
pochodzą z opinii sądowo-lekarskich wykonanych przez zespół 
biegłych Zakładu Medycyny Sądowej. Dokonano analizy przy-
czyn pozostawienia ciała obcego, oraz wskazano na zasady, które 
powinny zapobiec takim zdarzeniom.

Przypadek I
Pacjent lat 58, o wzroście 180 cm, ciężarze ciała 80 kg, po przebytej 
cholecystektomii wykonanej z cięcia Kochera i po splenektomii, 
został przyjęty do kliniki chirurgicznej szpitala uniwersyteckiego. 
U pacjenta rozpoznano przewlekłe zapalenie trzustki, guz zapal-
ny i torbiel głowy trzustki. Chorego zakwalifikowano do usunięcia 
głowy trzustki. Jamę brzuszną otwarto z cięcia poprzecznego pod 
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wać przez ścianę jelita grubego i ulec wydaleniu przez odbyt [9, 19]. 
Badania ankietowe potwierdzają, że wśród wszystkich pozostawio-
nych [9, 19] ciał obcych, narzędzia chirurgiczne stanowią 5,21% 
[20]. Zwykle objawy pozostawienia ciał obcych manifestują się w 
pierwszych dwóch miesiącach po zabiegu operacyjnym [16, 18, 
21]. Podobnie było u chorej opisanej w przypadku II, u której cia-
ło obce rozpoznano po 18 dniach od pierwszej operacji. Częstość 
występowania symptomów u osób z ciałami obcymi różni się w 
zależności od lokalizacji i rodzaju tych ciał [20]. Objawy nie wy-
stępują u 33%, osób z pozostawionymi narzędziami chirurgiczny-
mi, w przeciwieństwie do przypadków z zostawionym materiałem  
operacyjnym, u których brak manifestacji obecności ciał obcych 
notuje się rzadko, jedynie w 12% [20]. 

Rozstrzygającym w ustaleniu rozpoznania jest badanie radiolo-
giczne jamy brzusznej [17, 22]. W przypadku wykrycia guza lub 
przetok, po operacji brzusznej wskazane jest wykonanie badań 
obrazowych: tomografii komputerowej lub rezonansu magne-
tycznego, w celu ustalenia rozpoznania [17, 22, 23]. U pacjentów z 
niedrożnością przewodu pokarmowego, konieczna jest pilna ope-
racja polegająca nie tylko na wydobyciu narzędzia chirurgiczne-
go, jak też wykonaniu odpowiednich zabiegów na jelicie [24]. Po-
dobnie było w opisanym przez nas przypadku II, kiedy z powodu 
martwicy niezbędna była resekcja jelita. Interwencje medyczne, 
konieczne w celu ewakuacji ciała obcego wiążą się z poważnymi 
konsekwencjami i  mogą być związane z wystąpieniem powikłań 
aż u 80% osób, a śmiertelność może sięgać 35% [25, 26].

Oprócz obowiązków pielęgniarki operacyjnej w ciągłym czuwaniu 
nad zgodnością instrumentarium, podkreślana jest rola operatora, 
w skontrolowaniu jamy brzusznej pod kątem pozostawienia ciała 
obcego [10]. W przypadku niezgodności w liczeniu instrumen-
tarium i materiału dodatkowego z gazy, zalecane jest wykonanie 
badania radiologicznego lub tomografii komputerowej [10, 27]. 
Niektórzy autorzy sugerują, aby w przypadku wysokiego ryzyka 
pozostawienia ciała obcego (otyłość pacjenta, zabieg w trybie na-
głym, niespodziewana zmiana przebiegu operacji), przeprowadzić 
jeszcze na bloku operacyjnym kontrolę radiologiczną, niezależnie 
od liczenia materiału operacyjnego i narzędzi chirurgicznych [15].

trakcie zabiegu, ze względu na duże rozmiary przepukliny i oty-
łość pacjentki, konieczne było uzupełnianie narzędzi chirurgicz-
nych. Po uzyskaniu potwierdzenia o zgodności narzędzi i materia-
łu operacyjnego od pielęgniarki instrumentującej operator zaszył 
powłoki brzuszne. Chorą wypisano z oddziału. 

Podczas pobytu w domu u pacjentki wystąpiły dolegliwości bólowe 
brzucha. Po 18 dniach od chwili przeprowadzenia operacji chora 
zgłosiła się ponownie do szpitala, gdzie wykonano plastykę przepu-
kliny. Na zdjęciu radiologicznym zaobserwowano obecność narzę-
dzia chirurgicznego w jamie brzusznej. Podczas operacji wydobycia 
ciała obcego stwierdzono martwicę zadzierzgniętego jelita cienkiego 
na kleszczykach Kochera, ,,zapiętych na brzegu wrót przepukliny”. 
Usunięto zmieniony, 25 cm odcinek jelita i wykonano zespolenie 
koniec do końca. Nie doszło do powikłań pooperacyjnych. 

dySkuSja 

Szacowana częstość pozostawienia ciała obcego w jamach ciała 
wynosi od 1:5500 do 1:18760 [1, 2, 3]. W Stanach Zjednoczonych 
pozostawianych jest około 1500 ciał obcych w ciągu roku [4]. Ge-
neruje to nie tylko koszty związane z konieczną reoperacją, ale rów-
nież inne, min. odszkodowania czy absencję zawodową. Kwoty te 
są niebagatelne i mogą wynosić od 37 tys. $ do 2,350  mln, średnio  
95 tys. $ [5, 6]. Część publikacji podaje, że ryzyko pozostawienia 
ciała obcego wzrasta u  pacjentów otyłych oraz podczas operacji 
wykonywanych z przyczyn urazowych i nagłych, wymagających 
użycia wielu narzędzi chirurgicznych i znacznej ilości materiału 
dodatkowego z gazy [7, 8, 9, 10]. Szacunkowe dane wskazują, że 
ryzyko pozostawienia ciała obcego wzrasta dziewięciokrotnie w 
nagłych operacjach i czterokrotnie w przypadkach, gdy dochodzi 
do nieplanowej zmiany przebiegu operacji [11]. Innymi czynni-
kami ryzyka są powikłania śródoperacyjne i niespodziewane zda-
rzenie, np. krwawienie [7, 10]. 

Liczne badania potwierdzają zgodnie, że najważniejszą  przyczy-
ną pozostawienia ciała obcego jest niedostateczna komunikacja 
pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu operacyjnego oraz 
błędy w liczeniu instrumentarium i materiału dodatkowego z gazy 
[10, 12]. Błędna kontrola może być spowodowana długim czasem 
trwania operacji (powyżej dwóch godzin), obecnością na sali ope-
racyjnej więcej niż dwóch pielęgniarek, wykonywaniem operacji 
w godzinach wieczornych [3]. Jak wynika z piśmiennictwa facho-
wego, nawet śródoperacyjne potwierdzenie zgodności materiału 
operacyjnego i narzędzi chirurgicznych nie zabezpiecza w pełni 
przed pozostawieniem ciała obcego. Niektórzy autorzy donoszą, 
że spośród wszystkich pacjentów z ujawnionym ciałem obcym, aż 
u 80–88% osób potwierdzono zgodność materiału operacyjnego i 
narzędzi chirurgicznych [11, 13, 14, 15]. 

Większość pozostawionych ciał obcych dotyczy jamy brzusznej 
i może sięgać 74%, a w klatce piersiowej 11% [16]. Jak wynika z 
doniesień, niezamierzone pozostawienie ciała obcego wymaga 
ponownych zabiegów w 70% przypadków [15]. Ciało obce może 
powodować szereg powikłań, wśród których oprócz bólu, naj-
częściej wymieniane są: guzy brzucha, ropnie śródotrzewnowe, 
niedrożność mechaniczna jelit, przedziurawienie jelita, przeto-
ki żołądkowo-jelitowe, krwawienie, migracja przez ścianę jelita, 
sepsa, a nawet zgon [17, 18]. Zdarza się, że pozostawiony w jamie 
brzusznej materiał operacyjny oraz części narzędzi mogą migro-

ryc. 1.  Narzędzie chirurgiczne pozostawione w jamie brzusznej pacjenta.
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wnioSki

Brak jest obecnie pewnych i powszechnie akceptowanych metod 
zapobiegania pozostawieniu narzędzia chirurgicznego w jamie 
brzusznej, innych niż bieżące czuwanie nad zgodnością narzędzi 
przez personel pielęgniarski i kontrola jamy brzusznej przed jej za-
mknięciem przez operatora. Kolejne polskie publikacje mogą uzmy-
słowić operatorom i pielęgniarkom operacyjnym, że podobnie jak 
w innych krajach, również w Polsce dochodzi do takich zdarzeń.

W opisanych w niniejszej pracy przypadkach, czynnikami ryzyk-
pozostawienia ciała obcego mogła być zmiana operatora podczas 
zabiegu w I przypadku, a w II przypadku do błędu mogła przyczy-
nić się otyłość pacjentki oraz uzupełnianie narzędzi koniecznych 
do wykonania operacji. 

Zwraca uwagę to, że w obu przypadkach pozostawiono w jamie brzusz-
nej kleszczyki służące zwykle do zamykania powłok. Może to sugero-
wać, że liczenie zgodności narzędzi przeprowadzono przed tym etapem.
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