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megakariocyty szpiku kostnego i trombocyty krwi 
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rozciąganie von Willebranda 
efekt zaniechania?  

efekt braku wiedzy i doświadczenia? 

• mocznik, kreatynina, kwas moczowy, hipoglikemia, kwasica metaboliczna 

• zespół zmiaźdźeniowy 

• ARDS , ALI – uszkodzenie pęcherzyków płucnych toksycznymi gazami  
- wzrost wartości pCO2  i zmniejszenie wartości pO2     

• zmiany reologiczne krwi – wiry, zmiany prędkości, zmiany siły ścinania 

• utrata integracyjności śródbłonka naczyniowego – działanie 
prokoagulacyjne 

• wzrost wytwarzania IL3, IL6, IL8, TGF-beta,zaburzenie wytwarzania NO,  
PGI - prostacykliny 

• nieadekwatna płynoterapia - obrzęk pozanaczyniowy – śródkomórkowy 
 – brak relaksacji ściany naczynia i hamowanie uprzątania metabolicznego 

• uwolnienie mikropęcherzyków cytoplazmatycznych trombocytów jako 
wtórnych aktywatorów krzepnięcia krwi 

• aktywacja trombocytów i następczy wyrzut jonów Ca2+ 

 

 

 



chito gauze, celox gauze 

• chito gauze: otrzymywany z chityny morskich zwierząt, nie wywołuje efektu 
koagulacji białek tkanek, biodegradowalny, oporny na działanie szczepów MRSA, 
VRF, Acinetobacter baumanni, reakcja chityna+/-trombocyt 

 

• celox gauze: działa w warunkach hipotermii, nie jest wchłaniany przez organizm, 
nie przywiera do rany dzięki czemu jest łatwy do usunięcia, interakcja z krwią 
zheparynizowaną, reakcja chityna+/-trombocyt 
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combat gauze, quit clot acs 

• combat gauze: nasączona kaoliną, aktywacja osoczowych czynników krzepnięcia XII 
w obecności kalikreiny i kininogenu o wysokiej masie cząsteczkowej - HMWK 

• quit clot acs: chemicznie obojętny, zawarte w opakowaniu granulki adsorbują 
wodę miejscowo tworząc koagulację przy udziale czynnika XII i tym samym 
tworzenie skrzepu krwi. 
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badania mikrobiologiczne 
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model refleksyjnego uczenia - model Kolba – cykl Kolba  

 
-nauczanie jest procesem holistycznym, związek między 
nauczycielem i jego doświadczeniem, a zdobywaniem wiedzy 
przez szkolącego się w sposób samodzielny z następczym 
testowaniem tejże w praktyce 

 

a.udział w doświadczeniu 

b.refleksja nad doświadczeniem, opracowanie zjawiska 

c.konceptualizacja wiedzy, wnioski z doświadczenia 

d.ekstrapolowanie nowej wiedzy na co dzień 

 
Tobiasz-Adamczyk B., Relacje lekarz-pacjent w perspektywie socjologii medycyny, Kraków, Wydawnictwo UJ 2002 



egzaminowanie 

• Egzaminowanie 

-zasady i reguły egzaminu USMLE – United 
States Medical Licensing Examination 

-American Board of Internal Medicine 

 

 

 

dziękuję za uwagę 
materiał ilustracyjny – zbiory własne : mjr lekarz Grzegorz Lewandowski - brak konfliktu interesów., WCKMed – 2017 

 
 

 


