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Sieć i współpraca
NICU Chelsea & Westminster hospital (London)
• Partner północno-zachodniej sieci serwisu
neonataologicznego w Londynie
• Poziom III leczenia
• Główne centrum chirurgiczne
• Współpraca akademicka (Imperial College London)
• Możliwości oddziału – 36 miejsc (w trakcie rozbudowy)
• Ponad 500 przyjęć rocznie (NDAU)

Neonatal research projects:
• 1 miejscowy
• 4 wielo-ośrodkowe (krajowe)
• 3 międzynarodowe

Rola pielęgniarki neonatologicznej
Pielęgniarka odcinkowa
-----------------------------------------------Zarządzanie zespołem pielęgniarskim
Zarządzanie oddziałem
Bezpieczeństwo pacjenta
Przyjęcia/Wypisy/Przewóz pacjenta
Nagłe wypadki – interwencja
System wsparcia rodzin
Lider zespołu
Członek zespołu specjalistycznego
Nauczyciel/audytor
Organizator planu pracy (dyżury,
nieobecności)
Kierownik akcji (w przypadku pożaru)
Nadzór nad elektronicznym system
danych

-----------------------------------------------Pielęgniarka nadzorująca badania
naukowe i menadżer projektu

EPR
Research

Care plan

Family

Team work

Training

Policies
QI
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Strategia prowadzenia badań naukowych

Rozwój osobisty i kariera zawodowa
Każda pielęgniarka jest zobowiązana co trzy lata do
odnowienia licencji w Nursing & Midwifery Council
(NMC). Wymaganiem jest przepracowanie 450 godzin
i 35 godzin kursów podnoszących kwalifikacje
zawodowe.
Dobra Praktyka Kliniczna (DPK) jest międzynarodowym
standardem dotyczącym zasad prawidłowego
prowadzenia badań klinicznych przyjętych przez kraje
członkowskie Wspólnoty Europejskiej (UE), Japonię i
Stany Zjednoczone Ameryki Północnej w 1997 roku.
Elektroniczny system nauczania (E-learning, STiNE,
NLS) w celu uzupełnienia obowiązkowych szkoleń.
Plan rozwoju indywidualnego (PRI).
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Dlaczego pielęgniarki powinny być zaangażowane
w kliniczne badania?
• Pielęgniarki odgrywają znaczącą rolę w obronie małego pacjenta,
zapewnieniu bezpiecznego leczenia i ochrony w codziennych czynnościach
pielęgniarskich na każdym etapie terapii
• Codzienna praktyka pielęgniarek oparta jest o dowody i wyniki w leczeniu
• Praktyka pielęgniarska porusza aspekt etyki, bezpieczeństwa pacjenta i
wymaga współpracy wielu specjalistów
• Wszyscy tworzą zespół kompleksowej opieki nad pacjentem, zarówno ci
bezpośrednio zaangażowani w proces leczenia jak i klinicznych badań
naukowych
Research is an indispensable part of a modern, effective health service and
essential to the provision of effective and safe health and social care (Royal
College of Nursing, 2009; Department of Health, 2005).

Pielęgniarstwo I badania kliniczne
Istotne znaczenie ma wdrażanie klinicznych badań
w oddziałach neonatologicznycch i poszerzanie
standardowej roli pielęgniarki w codziennej praktyce.

Czy praktykujemy tak jak nauczamy?
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Zaangażowanie rodziców
EU regulacja na temat danych osobowych

Grupa do neonatologicznych badan naukowych ,
Chelsea and Westminster campus

Narodowe Neonatalogiczne Dane
Badawcze
(NNRD)
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Kliniczne badania naukowe
(NICU)

Gama
badań
klinicznych

Badania
nad
żywieniem
wcześniaków

Rutynowe zbieranie danych pacjenta prowadzi do korzystniejszych powiązań
w ustalaniu długoterminowych rezultatów
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Poprawa satysfakcji rodziców
2018 The Lancet

Powstaje obecnie nowy trend obejmujący mierzenie poziomu
satysfakcji rodziców nowworodków, który oddzwierciedla
jakość świadczonych na oddziale usług.
Opiekunowie dzieci mają znaczący choć zróżnicowany pogląd
w wielu kwestiach dotyczącej opieki neonatologicznej.
BUDS project (Better Use of Data to Improve Parental Satisfaction)
Ten projekt (Efektywne użycie danych pacjenta w celu poprawy satysfakcji rodziców) jest
doskonałym przykładem zwiększenia zadowolenia rodziców z otrzymanych usług.
Kwestionariusz pokazał, że włączenie rodziców w proces decyzyjny podniósł poziom ich
zadowolenia z 29% az do 82%.

Audity i zasady w praktyce
Noise levels in neonatal units
Noise levels within the ear and post-nasal space in neonates in
intensive care S S Surenthiran, K Wilbraham, J May, T Chant,AJB
Emmerson, V E Newton
Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2003;88:F315–F318

Poziom hałasu na oddziale noworodkowym
• Pomimo licznych badań naukowych potwierdzaących negatywny wpływ hałasu na
ogólny rozwój wcześniaków, nadal są one wystawiane na tego rodzaju dzwięki
• Nadmierna stymulacja dźwiękowa powoduje negaywne skutki objawiające się
bezdechami, zmiennośćią akcji serca, wzrostem ciśnienia krwi i spadkiem saturacji
• Dopuszczalna norma dzwięku na oddziałąch neonatologicznych (wg Amerykańskiej
Akademii Pediatrycznej) nie powinna przekraczać 45 decybeli. Jednakże badania
pokazują, że często poziom dochodzi do nawet 120 decybeli.
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Zalegania żołądkowe wyznacznikiem oceny
tolerancji pokarmowej

Wyzwania i przeszkody
Wdrożenie metod i narzędzi usprawniających sposoby zarządzania:
Zaplanuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj
• Sporządzenie planu i wytycznych do działania
• Poprawa jakość usług medycznych na podstawie wyników z audytów
• Elektroniczny system danych nową opcją rozumienia opieki i potrzeb
pacjenta
• Utrzymanie systematyczność działań I motywacji personelu

“Zrób coś. Jeśli zadziała to rób tak dalej. A jeśli nie to zró coś innego.”
Franklin Delano Roosevelt
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Podsumowanie
• Dowody na stwierdzenie co jest
„najlepszą opieką” nie zawsze
pokrywają się z codzienną praktyką
• Wdrożenie badań naukowych w
praktyce pielęgniarskiej jest sporym
wyzwaniem

• Badania kliniczne są podstawą w
ustalaniu nowych metod leczenia i
poprawy opieki pacjenta
• Pielęgniarki zaangażowane w
badania naukowe są w czołówce
wyznaczania nowych standardów
opieki

Picture presented with parental consent

Podziękowania
Bardzo dziękuję rodzicom noworodków, którzy wzięli
udział w badaniach naukowych, personelowi medycznemu oddziału
neonatologicznego i przełożonym, a także sponsorom.

Zaświadczam, że moja prezentacja nie zawiera
materiałów przyczyniających się do konfliktu interesów
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Dziękuję Państwu za uwagę.

•
•
•
•

Email: i.andrzejewska@imperial.ac.uk
www.neoepoch.com
Twitter: @Iza67872889
Tel: 0044/020 3315 7883 NICU
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