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Pozostawienie ciała obcego w ciele pacjenta podczas 
zabiegu z zakresu chirurgii jamy brzusznej – problem 
wciąż aktualny
Leaving a foreign object in the body of a patient during abdominal 
surgery: still a current problem
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StreSzczenie:  Wstęp: Pozostawienie ciała obcego (ang. Retained Surgical Item – RSI) w trakcie zabiegów chirurgicznych jamy brzusznej 
i miednicy małej jest zjawiskiem stosunkowo częstym, niedoszacowanym, a niebezpiecznym dla zdrowia pacjenta i bezpie-
czeństwa prawnego personelu medycznego. Są to zdarzenia niepożądane, łatwe do uniknięcia przy zastosowaniu właściwych 
środków prewencji. Celem pracy jest zebranie danych epidemiologicznych, określenie czynników ryzyka, symptomatologii, 
skutków zdrowotnych oraz metod zapobiegania RSI.

  Materiał i metody: Analiza światowych  publikacji naukowych w bazach: Pubmed, ClinicalKey, Google Scholar, ScienceDirect 
i Scopus związanych z tematyką RSI.

  Wyniki: Częstość incydentów RSI oscyluje w granicach 1–10/10000 zabiegów operacyjnych, co skutkuje przynajmniej 1 przypadkiem 
w przeciętnym, wielospecjalistycznym szpitalu w skali roku. Do najczęściej pozostawianych należą ciała obce miękkie – gaziki 
i chusty (90%). Do czynników ryzyka zalicza się m.in.: tryb nagły zabiegu operacyjnego, wysokie BMI pacjenta, znaczną 
utratę krwi w trakcie operacji, zaniedbania w przeliczaniu materiałów i narzędzi chirurgicznych. Przebieg pooperacyjny, choć 
w wielu przypadkach asymptomatyczny, może być powikłany stanem zapalnym, sepsą, krwawieniem, perforacją, prowadzić 
do konieczności reoperacji, a nawet w 2–4% przypadków zakończyć się śmiercią. Skuteczna diagnostyka to badania obrazowe. 
Wydolne metody zapobiegania RSI oparte są o listy kontrolne oraz systemy zliczające i monitorujące położenie materiału 
oraz narzędzi.

  Wnioski: Globalnie występujący problem RSI wymaga edukacji personelu bloku operacyjnego odnośnie czynników ryzyka, 
identyfikacji i eliminowania tego typu zdarzeń niepożądanych. Diagnostyka oparta o badania obrazowe powinna uwzględniać 
niespecyficzne dolegliwości wynikające z możliwego skąpoobjawowego przebiegu. RSI nie powinno być traktowane jako błąd 
medyczny. Zmiana sposobu postrzegania zjawiska ma za zadanie zredukować odpowiedzialność prawną personelu w przypadku 
pozostawienia ciała obcego. Pozostawienie ciała obcego w ciele pacjenta podczas zabiegu operacyjnego jest zjawiskiem 
powszechnie występującym i potencjalnie niebezpiecznym dla pacjenta, dlatego konieczna jest: edukacja na temat czynników 
ryzyka, sposobów zapobiegania oraz diagnostyki.

SłoWa kluczoWe: ciała obce, gossypiboma, zdarzenie niepożądane

abStract:   introduction: Leaving a foreign object (retained surgical item, or RSI) during surgery involving the abdominal cavity and pelvis 
minor is a relatively frequent, underestimated phenomenon which is dangerous to the health of the patient and the legal 
security of the medical personnel. These adverse events are easy to avoid through the use of appropriate means of prevention. 
The aim of the present paper is the collection of epidemiological data and determination of risk factors, symptomatology, 
health effects, and prevention methods associated with RSIs.

  Material and methods: Analysis of global scientific publications in the databases PubMed, ClinicalKey, Google Scholar, 
ScienceDirect, and Scopus related to the subject of RSIs.

  results: The frequency of RSI incidents ranges from 1 to 10 in 10,000 surgeries, which results in at least one case in an 
average multispeciality hospital on a yearly basis. The items most frequently left behind include soft foreign objects, such 
as swabs and bandages (90%). Risk factors include emergency surgical procedures, high patient BMI, significant loss 
of blood during surgery, and neglect in counting the material and surgical tools. The postoperative course, although in 
many cases asymptomatic, may be complicated by inflammation, bleeding, or perforation, leading to the necessity of 
a second operation and, in 2 to 4% of cases, even ending in death. Imaging tests are effective diagnostic tools. Effective methods 
of preventing RSIs are based on checklists and systems for counting and monitoring the location of material and tools.

  conclusions: The globally occurring problem of RSIs requires education of the operating block personnel regarding risk factors 
and identification with elimination of adverse events of this type. Diagnostics based on imaging should take into account 
non-specific complaints resulting from a possible oligosymptomatic course. An RSI should not be regarded as a medical error. 
Changes in the perception of the phenomenon aim aimed at minimising the legal liability of the staff in the event of leaving 
a foreign object in a patient’s body.
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nego, możliwych konsekwencji prawnych i dużego, negatywnego 
wydźwięku medialnego. Sytuacja taka, łącznie z możliwym bezob-
jawowym przebiegiem, sprawia, że część zdarzeń nie jest ujawnia-
na lub w ogóle dostrzegana. Jak wynika z danych National Quality 
Form, w Stanach Zjednoczonych w ciągu każdego roku dochodzi 
do 2000–4000 przypadków RSI [6]. Z kolei 5-letnia analiza zbio-
rów amerykańskiej Agency for Healthcare Quality and Research 
(AHRQ), przeprowadzona przez Elsharydah i wsp., wykazała, że 
częstość ta kształtuje się na poziomie 13 zdarzeń na 100 000 pro-
ceduro-lat i utrzymuje się na podobnym poziomie [4]. Według 
większości publikacji częstotliwość pozostawiania ciał obcych 
mieści się przedziale od 1 do 10 przypadków na 10 000 zabiegów 
operacyjnych. Oznacza to, że można oczekiwać przynajmniej 1 in-
cydentu RSI w każdym typowym, wielospecjalistycznym szpitalu 
w skali roku [1–3, 7–13]. Brak jest danych dotyczących częstości 
tego zjawiska w Polsce. 

Do czynników wpływających na częstość występowania tego typu 
zdarzeń niepożądanych należą przede wszystkim: rodzaj oraz tryb 
wykonywanego zabiegu, warunki operacyjne, stan pacjenta, do-
świadczenie chirurga i personelu bloku operacyjnego,  procedury 
wewnętrzne danego ośrodka dotyczące postępowania z materiałami 
i narzędziami, a także system raportowania zdarzeń niepożądanych. 
Choć nie jest możliwe całkowite wyeliminowanie błędów wyni-
kających z czynnika ludzkiego, ścisłe przestrzeganie określonych 
zasad i wytycznych postępowania śród- i okołooperacyjnego może 
przyczynić się do znacznego zmniejszenia częstości występowania 
komplikacji związanych z RSI [14]. W przeciwieństwie do wyżej 
cytowanych badań amerykańskich, w Wielkiej Brytanii, na prze-
strzeni ostatnich lat, obserwuje się spadek częstości występowania 
RSI (wg Hariharana i wsp. w latach 80. XX wieku 1:1000–1:1500 
zabiegów w obrębie jamy brzusznej, obecnie 1:5500–1:18760). 
Różnice w podanych wartościach przypisuje się m.in. retrospek-
tywnemu modelowi badań naukowych, niechęci szpitali do ujaw-
niania wrażliwych danych dotyczących zdarzeń niepożądanych, 
asymptomatycznemu przebiegowi w wielu przypadkach RSI, jak 
również potencjalnym konsekwencjom prawnym [15]. Uznaje się, 
iż w czasie życia zawodowego przeciętnego chirurga może dojść 
przynajmniej do 1–2 incydentów RSI [9]. W badaniu ankietowym, 
przeprowadzonym przez Birolini i wsp., którego respondentami 
byli lekarze specjalności zabiegowych, 43% ankietowanych przy-
znało się do pozostawienia ciała obcego w obrębie ciała pacjenta 
w trakcie swojej pracy zawodowej, a 73% przynajmniej raz doko-
nało resekcji pozostawionego już wcześniej RSI [16]. Najczęściej 
do pozostawienia ciała obcego dochodzi na oddziałach chirur-
gii ogólnej (18%), ginekologicznych (13%), ortopedycznych (5%) 
i kardiochirurgicznych (2%) [10]. 

roDzaje rSi i uMiejScoWienie

Ciała obce pozostawiane w ciele pacjentów możemy podzielić na 
miękkie (tekstylne, syntetyczne), tj. gaziki, gazy i chusty chirur-
giczne oraz twarde (m.in. igły, klipsy stalowe, narzędzia chirur-
giczne np. retraktor, nożyczki, pean). Najczęściej pozostawiane są 
ciała miękkie – duży gazik (42,01%), mały gazik (26,11%), chusta 
(22,10%), natomiast spośród twardych – narzędzia chirurgiczne 
(5,21%) i igły (2,84%) [16]. Do ciał obcych twardych zaliczamy 

WStęp

Niezamierzone pozostawienie ciała obcego w trakcie zabiegów 
chirurgicznych obejmujących jamę brzuszną i miednicę mniejszą, 
choć statystycznie nie należy do częstych, to wzbudza wiele emocji 
zarówno po stronie lekarza, jak i pacjenta oraz jego bliskich. Przez 
prawników może być rozpatrywane jako przyczynek do odpowie-
dzialności prawnej – karnej i cywilnej. Z punktu widzenia kultury 
bezpieczeństwa w udzielaniu świadczeń zdrowotnych jest jednak 
typowym zdarzeniem niepożądanym (adverse event), które choć nie 
powinno mieć miejsca, wciąż występuje na całym świecie. Często-
tliwość omawianego zjawiska jest niedoszacowana, co związane jest 
z brakiem właściwego systemu kontroli sprzętu używanego podczas 
zabiegów, brakiem raportowania (w obawie przed odpowiedzial-
nością prawną), a także asymptomatycznym niekiedy przebiegiem 
pooperacyjnym. Problem stanowi zatem wyzwanie, pole do popi-
su dla tych, którzy chcą poprawić jakość procedur zabiegowych, 
wprowadzając skuteczne metody zaradcze zamiast represji [1–3]. 

W literaturze przedmiotu zwykle posługujemy się określeniem 
Retained Surgical Item (RSI), oznaczającym wszelkie obiekty nie-
umyślnie pozostawione w obrębie ciała pacjenta w trakcie zabiegu 
operacyjnego [4]. Zjawisko to zostało sklasyfikowane w ramach 
systemu ICD-10 pod numerem T81.5 jako „ciało obce pozostawio-
ne przypadkowo w jamie ciała lub ranie operacyjnej po zabiegu”, 
zaś jego konsekwencje jako T81.6 – „ostry odczyn na ciało obce 
przypadkowo pozostawione w czasie zabiegu” [5]. RSI zalicza-
ny jest do tzw. never event, czyli zdarzeń niepożądanych w syste-
mie ochrony zdrowia, których można łatwo uniknąć, w zasadzie 
nie powinny wystąpić, ale jeśli się wydarzą, mogą być tragiczne 
w skutkach dla pacjenta. Celem pracy jest określenie częstości 
występowania RSI w chirurgii jamy brzusznej i miednicy mniej-
szej, usystematyzowanie aktualnej wiedzy na temat rodzaju ciał 
obcych, zabiegów chirurgicznych, w trakcie których dochodzi do 
ich pozostawienia, czynników ryzyka, symptomatologii, możliwych 
skutków zdrowotnych i konsekwencji prawnych, a także analiza 
rozwiązań, których implementacja umożliwia zmniejszenie ryzy-
ka wystąpienia tego zdarzenia.

Materiał i MetoDy

Przeprowadzono analizę światowych publikacji naukowych w me-
dycznych bazach PubMed, ClinicalKey, Google Scholar, Science-
Direct i Scopus, dotyczących pozostawienia ciała obcego w ciele 
pacjenta w obszarze jamy brzusznej i miednicy, pod kątem epidemio-
logii zjawiska, czynników ryzyka i typowych skutków zdrowotnych. 
W celu wyszukania publikacji wprowadzano następujące hasła: reta-
ined surgical items, retained foreign body, gossypiboma, never event, 
textilloma. Spośród dostępnej literatury wybrano: najnowsze pu-
blikacje, takie, które obejmują dużą grupę pacjentów oraz donoszą 
o ciekawych przypadkach (np. nietypowej lokalizacji).

epiDeMioloGia

Dane dotyczące częstości RSI należy traktować z dużą ostrożno-
ścią. Wynika to z charakteru opisywanego zdarzenia niepożąda-

keyWorDS:  adverse event, foreign object, gossypiboma, never event, retained foreign object



37POL PRZEGL CHIR, 2019: 91 (6), 35-40

artykuł przeglądowy / review article

również niekompletne narzędzia chirurgiczne, a także pozosta-
wione jego fragmenty [17]. W związku z tym, że najczęściej po-
zostawiane są gaziki i gazy chirurgiczne, w literaturze określane 
są mianem gossypibomas (łac. gossypium – bawełna) i boma – co 
oznacza w języku suahili „miejsce ukrycia”, gauzoma oraz muslino-
ma od muślinu [18]. Zgodnie z danymi statystycznymi najczęściej 
pozostawiane są ciała obce podczas procedur medycznych wyko-
nywanych w obrębie jamy brzusznej i miednicy [16], dlatego auto-
rzy niniejszej pracy skupili się na tych lokalizacjach. Przypadki RSI 
dotyczą również innych okolic – jamy czaszki, zatoki szczękowej, 
szyi, klatki piersiowej, dołu pachowego, pochwy, okolicy przykrę-
gosłupowej, osierdzia [1, 19–22]. Do najczęstszych lokalizacji, po  
jamie otrzewnowej (55,26%), należą: jama opłucnowa (18,42%), 
miednica mała (10,52%), drogi moczowe (7,89%), podprzeponowa 
część przewodu pokarmowego (5,26%) i jama czaszki (2,63%) [10]. 
Według innych źródeł do pozostawienia ciał obcych dochodzi 
w 54% w jamie brzusznej lub macicy, 22% w pochwie, 7,4% w klatce 
piersiowej, 17% w innej lokalizacji (kanał kręgowy, twarz, mózg) [2].

poWikłania

Każde ciało obce wywołuje reakcje obronne organizmu. W zależ-
ności od rodzaju pozostawionego ciała obcego, lokalizacji oraz 
sytuacji zdrowotnej pacjenta, różna może być manifestacja kli-
niczna. W wielu przypadkach chirurgii jamy brzusznej pozo-
stawienie ciała obcego może nie powodować żadnych objawów, 
w innych, gdy dojdzie do kolonizacji bakteriami, może rozwinąć 
się miejscowa lub uogólniona reakcja zapalna. W badaniu obej-
mującym 1100 przypadków RSI przeprowadzonym przez Styk-
sel i wsp. śmiertelność w wyniku komplikacji po pozostawieniu 
ciała obcego oszacowano na 4,5% [9]. W 78,1% przypadków zda-
rzenie takie wiązało się z trwałym, a w 16,3% czasowym fizycz-
nym uszczerbkiem na zdrowiu, natomiast w 1,1% z następstwami 
natury psychologicznej [23]. Średnia śmiertelność według różnych 
badań waha się od 2 do 4% [2, 9].

Wyróżniamy dwie klasyczne reakcje organizmu na pozostawione 
ciało obce – ostrą odpowiedź zapalną (bez lub z wtórnym wytwo-
rzeniem ropnia) oraz przewlekły proces zapalny ze zwłóknieniem 
i wytworzeniem patologicznej masy guza [1]. Pierwsza z reakcji 
pojawia się wcześnie, ulegając stopniowej progresji. Włóknienie 
charakteryzuje się z kolei tworzeniem ziarniny [1]. Przewlekła od-
powiedź na obecność ciała obcego może manifestować się klinicz-
nie jako niespecyficzne dolegliwości bólowe, jadłowstręt czy utrata 
masy ciała. Ze względu na niejasny obraz kliniczny, brak szerokiej 
diagnostyki może błędnie sugerować schorzenia układowe, zabu-
rzenia czynnościowe lub chorobę nowotworową [1]. Dolegliwości 
odczuwane przez pacjenta w związku z pozostawieniem ciała ob-
cego zwykle są trudne do różnicowania z powikłaniami zabiegu. 
Należą do nich: bóle zlokalizowane w miejscu pozostawionego 
ciała obcego (co często odpowiada polu operacyjnemu), gorącz-
ka, nudności, wymioty, zaburzenia gojenia rany pooperacyjnej 
[1, 24]. Skutkiem pozostawienia ciała obcego może być zapale-
nie otrzewnej, powstanie przetoki, ropnia, zwężenie światła jelit, 
niedrożność [25, 26]. Do rzadszych powikłań należą krwawienia 
i perforacje. Najczęstszym skutkiem powikłań jest konieczność 
usunięcia ciała obcego (69%) i konieczność ponownej hospitali-
zacji (59%) [2]. Reoperacja nie jest regułą. Decyzja podejmowana 
jest z uwzględnieniem ryzyka i korzyści – zwłaszcza przy prze-
biegu skąpo lub bezobjawowym. 

W przypadku jałowych gazików i gaz chirurgicznych najczęściej re-
akcja organizmu, jest skąpoobjawowa (71% przypadków) podobnie, 
jak przy pozostawieniu sterylnych igieł chirurgicznych (90%). Jest 
ona związana z niespecyficznymi dolegliwościami w jamie brzusz-
nej bądź obecnością masy wyczuwalnej w badaniu palpacyjnym. 
Materiały tekstylne mogą, w niektórych wypadkach (według cy-
towanego badania dotyczy to 17% przypadków), doprowadzić do 
ostrej reakcji zapalnej. Co ciekawe zdekontaminowane narzędzia 
chirurgiczne w 2/3 przypadków nie dają żadnych objawów (67%) 
[16]. Jałowe ciała obce twarde są pozostawiane rzadziej niż mięk-
kie i mogą pozostać w organizmie przez długi czas bez żadnych 
objawów klinicznych lub powodować niespecyficzne dolegliwości 
bólowe z komponentą zapalną lub bez niej. Do infekcji prowadzi 
zwykle wtórna kolonizacja bakteryjna. 

DiaGnoStyka

Diagnostyka pozostawionego ciała obcego w jamie brzusznej pole-
ga na różnicowaniu zgłaszanych przez chorego dolegliwości [27]. 
Część asymptomatycznych ciał obcych wykrywanych jest przy-
padkowo podczas badań prowadzonych w innym celu. Wykrycie 
RSI z reguły następuje dzięki diagnostyce obrazowej (68%), rza-
dziej badaniu fizykalnemu (31%) [10]. Pacjent najczęściej zgłasza 
się do lekarza pierwszego kontaktu z powodu niespecyficznych 
dolegliwości bólowych w jamie brzusznej bądź miednicy małej, 
luźnych stolców, stanów gorączkowych, ogólnego złego samo-
poczucia. W pierwszej kolejności zaleca się wykonanie badania 
USG jamy brzusznej. Ciała obce twarde i metaliczne identyfiko-
wane są z łatwością na zdjęciach radiograficznych dzięki różnicy 
gęstości i charakterystycznym kształtom [28, 29]. Badanie tomo-
grafii komputerowej (TK) wykonywane jest zwykle celem wykry-
cia materiałów nietekstylnych, ciał obcych twardych składających 
się z materiałów plastikowych bądź metalowych. Diagnostykę 
w przypadku złego przygotowania pacjenta mogą utrudniać gazy 
jelitowe przysłaniające obraz zarówno w badaniu RTG jak i TK, co 
sprzyja niezdiagnozowaniu RSI przez dłuższy czas [30]. Pomimo 
diagnostyki obrazowej ciała obce mogą nie zostać wykryte (13 na 27 
przypadków w badaniu Stawickiego i wsp.) [3]. 

Średni czas od pozostawienia ciała obcego do jego wykrycia jest bar-
dzo zróżnicowany, waha się od kilkunastu dni do kilku lat. Według 
badania Zarenezhada i wsp., w którym analizowano 38 przypadków 
RSI (w tym 28 przypadków pozostawienia gazików, 7 innych ma-
teriałów tekstylnych, 2 nożyczek i 1 kleszczy), średni czas wynosił 
76 dni [10]. W innym badaniu średni czas od zabiegu do wykrycia 
wynosił 1225 dni (3 lata i 4 miesiące), z czego połowa zlokalizowa-
na została w pierwszym roku [31]. Z kolei w analizie D. V. Birolini 
i wsp. okazało się, że spośród 4547 przypadków pozostawienia ciała 
obcego, u 42% pacjentów zostało ono wykryte w ciągu pierwszych 
dwóch miesięcy od zabiegu, 36% w ciągu 10 miesięcy, a 78% w cią-
gu roku. Ponadto 14% zostało zdiagnozowanych w ciągu 5 lat [16]. 
Taka rozbieżność czasowa może być tłumaczona faktem, iż w okre-
sie pooperacyjnym pacjenci przechodzą kontrolne badania obrazo-
we, więc część ciał obcych jest wykrywana. W dodatku, jeśli ciała 
obce nie pozostają bezobjawowe w tym samym czasie, powodują 
wysiękową odpowiedź organizmu, co zmusza lekarzy do poszuki-
wania źródła zapalenia. Późno wykryte RSI zazwyczaj pozostają 
bezobjawowe, ale w przypadku ciał obcych tekstylnych powodują 
włóknienie (które jest skapo- lub bezobjawowe). Zdarzają się rów-
nież przypadki wykrycia RSI po 12 latach [32].
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w zależności od przypadku mogą się one znacząco różnić [35]. 
Koszty odszkodowań w USA, jak podają Hariharan i wsp., nawet 
gdy pacjent nie poniósł dużej szkody w związku z wystąpieniem 
RSI, wahają się od ok. 37,000$ do 2,350,000$, dając średnią kwotę 
ok. 95,000$ [15]. W większości przypadków w Polsce, gdzie do-
minuje „kultura represji”, możliwa jest odpowiedzialność karna za 
pozostawienie ciała obcego, doprowadzającego do uszczerbku na 
zdrowiu, rzadziej narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo 
utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu czy nieumyślne 
spowodowanie śmierci. O ile w przypadku odpowiedzialności cy-
wilnej pozwanym może być jednostka, w której przeprowadzano 
zabieg, o tyle w przypadku postępowania karnego konieczne jest 
wskazanie konkretnej osoby odpowiedzialnej za czyn niedozwolo-
ny. To rodzi spór, czy jest nią zawsze pierwszy operator rewidujący 
pole operacyjne, instrumentariuszka zliczająca materiał, czy może 
mamy do czynienia z odpowiedzialnością zespołu operacyjnego. 
Problem ten, co do zasady prawny, nie może mieć jednak wpływu 
na rozwój skutecznych metod zapobiegania RSI. 

W literaturze przedmiotu znajduje się wiele analiz przypadków, 
prac poglądowych identyfikujących przyczyny i czynniki ryzyka 
pozostawienia ciała obcego oraz sugestii dotyczących sposobów 
postępowania mających na celu zapobieganie takim zdarzeniom 
[13, 36–40]. Pomimo wielu badań światowych skala zjawiska w Pol-
sce nie jest znana i brakuje opracowań na ten temat. Raportowa-
nie zdarzeń niepożądanych odbywa się w ramach procedur jako-
ściowych, lecz nie jest to kwestia obligatoryjna czy kontrolowana. 
Centrum Monitorowania Jakości wydało w 2015 roku zalecenia 
dotyczące przeciwdziałania wystąpieniu zdarzeń niepożądanych, 
w tym pozostawienia ciał obcych [40]. W tym samym roku rozpo-
rządzeniem Ministra Zdrowia przyjęto obowiązek prowadzenia 
Okołooperacyjnej Karty Kontrolnej (OKK), wzorowanej na tej opi-
sywanej przez  Atula Gawandego, chirurgicznej liście kontrolnej 
WHO, zakładającej zliczanie materiału wraz z potwierdzeniem 
zgodności [41]. Badania nad skutecznością listy kontrolnej, takie 
jak cytowane powyżej, dowodzą, że sumienne jej wypełnianie po-
zwala na osiągnięcie znacznego efektu w postaci redukcji zdarzeń 
niepożądanych – w tym RSI. Dodatkowo nie generuje ona dużych 
kosztów. Wprowadzenie OKK, jako obligatoryjnego dokumentu 
w Polsce, daje szansę na redukcję zjawiska w przyszłości, choć 
w dużej mierze efekt ten będzie zależał od dyscypliny personelu, 
zrozumienia i akceptacji idei wprowadzanych zmian. 

Z punktu widzenia „kultury bezpieczeństwa”, dla uniknięcia RSI, 
kluczowa jest szeroka wiedza całego personelu o istocie problemu, 
identyfikacja czynników ryzyka, a także lokalna oraz globalna ocena 
zjawiska. W dużym przeglądzie literatury Hempel i wsp. wskazali 
na zachowania zespołu operacyjnego mogące przyczynić się do 
pozostawienia ciała obcego w ciele pacjenta. Są to: brak komuni-
kacji pomiędzy członkami zespołu operacyjnego podczas zabiegu 
czy pominięcie lub niekompletne liczenie narzędzi chirurgicznych 
[13]. Interesującą zależność zaobserwowali Stawicki i wsp. – obec-
ność lekarza szkolącego się przy stole operacyjnym związana jest 
z mniejszym ryzykiem RSI. Najprawdopodobniej  spowodowane 
jest to cechami charakteryzującymi lekarzy szkolących się – czuj-
ność, zadawanie pytań o zasadność działania, dociekliwość [3]. 
Najpowszechniejszą praktyką zapobiegającą zjawisku RSI jest li-
czenie całego używanego sprzętu i materiałów przed zabiegiem, 
w jego trakcie oraz po jego zakończeniu. Wskazuje to na kluczową 
rolę pielęgniarek operacyjnych w unikaniu RSI. W szczególnych 
sytuacjach, takich jak: operacje w trybie nagłym, zużywanie dużej 

Właściwości chłonne materiałów tekstylnych wprowadzanych do 
jam ciała sprzyjają pozostawianiu ich w polu operacyjnym i utrud-
niają diagnostykę. To tłumaczy wspomniane wcześniej statystyki 
– przedmiotami najczęściej pozostawianymi są gazy chirurgiczne i są 
one trudne do wykrycia. Namakanie, przesiąkanie materiału krwią, 
skłębianie, zmniejszanie wymiarów i przemieszczanie się w polu 
operacyjnym utrudniają odróżnienie ich od struktur anatomicznych. 

Zabiegi obarczone dużym ryzykiem pozostawienia ciała obcego to: 
cięcie cesarskie (18%), histerektomia przezbrzuszna (16,3%), lapa-
rotomia zwiadowcza z powodu diagnozy ostrego brzucha (13,5%), 
laparotomia zwiadowcza wykonana po urazie (7,3%), cholecystek-
tomia klasyczna (6,6%), kolektomia (4,1%), appendektomia (3,6%) 
[16]. Do głównych czynników niezależnych od rodzaju procedury 
należą zabiegi przeprowadzane w trybie nagłym, nieplanowana 
zmiana trybu i zakresu operacji, wysoka wartość BMI pacjenta [2]. 
Dodatkowo ryzykowne są operacje złożone z kilku subprocedur 
(zwłaszcza wykonywanych przez zmieniające się zespoły opera-
torów), znaczna utrata krwi (> 500 ml), przeprowadzanie zabie-
gów w mniejszych ośrodkach [4, 33]. D. V. Birolini i wsp. wyróż-
nili następujące czynniki ryzyka: nagły zabieg chirurgiczny (26%), 
nieprzeliczenie instrumentarium po wykonanej procedurze (25%), 
trudne warunki operacyjne (12%), otyłość u pacjenta (11%), nie-
spodziewana zmiana w protokole zabiegowym (11%), przemęcze-
nie i przepracowanie personelu medycznego (9%), zmiana zespołu 
operacyjnego w trakcie trwania zabiegu (5%) oraz wielospecjali-
styczny zespół przy stole operacyjnym (2%) [16].

DySkuSja

Pozostawienie ciała obcego w ciele pacjenta w trakcie zabiegu, 
obecnie klasyfikowane jako never event, jest zjawiskiem rzadkim, 
jednak potencjalnie niebezpiecznym dla pacjenta [2, 9, 17]. Pierw-
sza publikacja autorstwa C.P. Wilsona, donosząca o incydencie RSI, 
pochodzi z 1884 roku i odnosi się do pozostawienia gazy chirur-
gicznej podczas laparotomii [34]. Problem choć znany od dawna, 
pomimo wdrażania środków zapobiegawczych, wciąż jest aktualny. 
Co więcej, będzie występował nadal, a jedyne co możemy uczy-
nić, to podjąć działania mające na celu zmniejszenie jego często-
ści. Warto zatem krótko zastanowić się czy RSI należy traktować 
jako: powikłanie, które może wystąpić pomimo zachowania nale-
żytej staranności, błąd medyczny rodzący konsekwencje prawne, 
czy – zgodnie z duchem „kultury bezpieczeństwa” – zdarzenie 
niepożądane wymagające wnikliwej analizy przypadku i wprowa-
dzenia (lub sprawdzenia) wydolności metod zapobiegania. Więk-
szość prawników, bez uwzględniania realiów operacyjnych czy też 
wyników takich analiz, pozostawienie ciała obcego traktuje jako 
„rażące niedbalstwo”, wykluczając definiowanie przypadku jako 
błędu medycznego (zgodnie z definicją – nieprawidłowego mery-
torycznie postępowania). Poza zakresem rozważań przedstawionej 
analizy leży dyskusja nad słusznością takiego podejścia. Doktry-
na prawna wynikająca z orzecznictwa sądów zdaje się pogląd ten 
przeważnie podzielać, niekiedy wskazując na błąd organizacyjny 
czy nieprzestrzeganie procedur przez personel bloku operacyj-
nego [35]. Konsekwencją RSI praktycznie w każdym przypadku 
może być skuteczne roszczenie cywilne, uwzględniające szko-
dę pacjenta (w tym materialną, deficyt zdrowia, ból, cierpienie, 
ujemne przeżycia psychiczne itp.). W Polsce, w większości tego 
typu spraw, wyroki sądów uznają pozew za zasadny, brakuje na-
tomiast danych o zakresach przyznawanych odszkodowań, gdyż 
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go RTG na sali operacyjnej w ujawnieniu pozostawionego ciała 
obcego wynosi 67%, w badaniu jednak nie uwzględniono gazików 
znakowanych markerem [48]. Stosowanie gazików znakowanych 
markerami radiowymi zmniejsza ryzyko ich pozostawienia, ponie-
waż są łatwo wykrywane w rutynowej diagnostyce obrazowej [45].  

Pomimo aplikacji kosztownych rozwiązań technologicznych ma-
jących zmniejszać ryzyko RSI, nadal u podstaw zapobiegania leży 
właściwa komunikacja zespołu operacyjnego, dobrze pojęta aser-
tywność, sumienne zliczanie narzędzi i materiałów oraz wystar-
czająco liczna obsada bloku operacyjnego, zdolna do spokojnego 
wykonania wszystkich ciążących na nich zadań.

WnioSki

Pozostawienie ciała obcego w ciele pacjenta podczas zabiegu 
z zakresu chirurgii jamy brzusznej i miednicy mniejszej jest pro-
blem globalnym. W Polsce skala tego zjawiska pozostaje niezna-
na z powodu braku systemu ewidencji. Zapobiegnie RSI wymaga 
edukacji personelu bloku operacyjnego odnośnie do czynników 
ryzyka jego wystąpienia, umiejętności ich identyfikacji i elimino-
wania. Skuteczna prewencja może być zapewniona poprzez wpro-
wadzenie systemów organizacji pracy zapewniających właściwą 
komunikację, wystarczającą obsadę bloku operacyjnego, sumien-
ne przestrzeganie procedur (OKK) oraz nowoczesne rozwiązania 
technologicznie (monitorowanie użytego materiału). Diagnostyka 
obrazowa będąca najskuteczniejszym narzędziem detekcji RSI po-
winna być przeprowadzana zawsze w przypadku wątpliwości co do 
zgodności materiału i narzędzi użytych podczas operacji oraz wy-
stępowania niespecyficznych objawów niekoniecznie związanych 
z przeprowadzoną procedurą. RSI jest zdarzeniem niepożądanym, 
nie powinno być traktowane jako błąd medyczny, tym bardziej, poza 
wyjątkami, jako rażące niedbalstwo. Istotna jest zmiana sposobu 
postrzegania zjawiska i redukcja odpowiedzialności prawnej per-
sonelu w przypadku pozostawienia ciała obcego w ciele pacjenta.

ilości materiałów czy zmiana personelu pielęgniarskiego podczas 
zabiegu, zadanie to może utrudniać. Według danych literaturowych 
w 76–80% przypadków RSI liczba użytych narzędzi chirurgicznych 
i materiałów tekstylnych po zabiegu została zaraportowana jako 
prawidłowa [6, 42]. Jakkolwiek liczenie to łatwy sposób uniknię-
cia zjawiska RSI, jednak jest ono zawsze obarczone błędem ludz-
kim, do którego predysponują trudne warunki w trakcie ciężkich 
zabiegów. Błędy w liczeniu lub dokumentowaniu są czynnikiem 
predysponującym do wystąpienia RSI [13]. W badaniach wskazu-
je się na użyteczność różnych systemów oraz protokołów mają-
cych na celu unikanie tego rodzaju błędów [13, 43–46]. Należy do 
nich między innymi Sponge ACCOUNTing. Praktyka ta polega na 
specjalnym obchodzeniu się z gazikami podczas operacji i oparta 
jest na trzech krokach. W pierwszym z nich główną rolę odgry-
wa personel pielęgniarski, którego zadaniem jest umieszczenie 
10 gazików w plastikowych paczkach, następnie ułożenie dziesię-
ciu tak przygotowanych paczek na uchwytach, skąd są podawane 
chirurgom. Drugim krokiem jest dokonanie dokładnej rewizji rany 
przed końcowym zamknięciem powłok przez operatora. Ostatnim 
etapem jest złożenie przez instrumentariuszkę wykorzystanych 
gazików w ten sam sposób jak przed operacją – w tych samych 
uchwytach. Kluczowym elementem tego kroku jest wzajemna 
kontrola chirurga i instrumentariuszki. Operator powinien w tym 
momencie poprosić o pokazanie uchwytów oraz sprawdzić czy 
liczba paczek i gazików jest zgodna ze stanem sprzed zabiegu [6]. 
Inne systemy wykorzystują nowoczesną technologię do monito-
rowania materiału. W Mayo Clinic (Rochester, USA) stosuje się 
system ciągłego skanowania położenia gazików oznaczonych spe-
cjalną etykietą. Znane są również systemy detekcji fal radiowych 
wykorzystujące małe (4 mm x 12 mm) nadajniki umieszczone w 
materiałach tekstylnych [47]. Kontrolna diagnostyka obrazowa 
po operacji (RTG), obejmująca pole operacyjne, pomaga wykryć 
pozostawione ciała obce, choć z reguły stosuje się ją dopiero, gdy 
zliczanie wykaże niezgodności [15]. Największy problem stano-
wią gaziki nie posiadające znaczników. Jak wskazują autorzy ko-
mentarza do artykułu Hariharan i wsp., czułość pooperacyjne-
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