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Wprowadzenie
Doustne antykoagulanty, których zadaniem jest spo-
walnianie, utrudnianie bądź uniemożliwienie krzepnię-
cia krwi, stanowią powszechnie stosowaną grupę leków 
w profi laktyce i leczeniu żylnej choroby zakrzepowo-
zatorowej oraz zatorowości płucnej, zapobieganiu 
zatorom systemowym u chorych z migotaniem przed-
sionków, z ostrym zawałem serca/niestabilną chorobą 
wieńcową, z wszczepionymi mechanicznymi, sztuczny-
mi lub biologicznymi zastawkami serca oraz w wadach 
zastawkowych serca [1–4]. W praktyce klinicznej sto-
suje się leki z grupy antagonistów witaminy K (pochod-
ne 4-hydroksykumaryny, pochodne indan-1, 3-dionu) 
oraz – coraz częściej – tzw. nowe leki przeciwzakrzepo-

we (etaksylan dabigatranu, rywaroksaban, apiksaban 
i edoksaban) [1–5].

Leczenie przeciwzakrzepowe wydaje się trudne, 
jednak tylko w początkowym okresie jego stosowania. 
Po kilku miesiącach nie powinno stanowić ono już więk-
szego problemu dla chorego, jeśli zrozumie on zasady 
stosowania tej farmakoterapii. Ważne jest, aby pacjenci 
ściśle współpracowali z zespołem terapeutycznym. Za-
równo prawidłowe funkcjonowanie pacjenta, jak i jakość 
jego życia w dużej mierze zależą od wsparcia i edukacji 
ze strony personelu medycznego [3, 6].

Rola pielęgniarki nie ogranicza się tylko i wyłącznie 
do udziału w badaniach diagnostycznych, ale również 
do wnikliwej obserwacji stanu oraz funkcjonowania pa-
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STRESZCZENIE

Wprowadzenie. Leki przeciwzakrzepowe są powszechnie stoso-
wane w profi laktyce i leczeniu zaburzeń sercowo-naczyniowych. 
Cel pracy stanowiło sformułowanie planu opieki pielęgniarskiej 
nad pacjentem stosującym doustne antykoagulanty; wykorzysta-
no terminologię ICNP®.
Opis przypadku. Badaniem objęto 75-letniego chorego z rozpo-
znanym migotaniem przedsionków, hospitalizowanego w Klinice 
Kardiologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego we wrześniu 
2017 roku. W badaniach zastosowano metodę case study (tech-
nikę wywiadu, obserwacji, pomiarów, analizy dokumentacji me-
dycznej). 
Wnioski. Na podstawie uzyskanych danych sformułowano dia-
gnozy pielęgniarskie: ryzyko krwotoku, ryzyko efektu ubocznego 
leku, brak wiedzy o leku, zaburzona funkcja serca, ryzyko zakrze-
picy żył głębokich, zmienione ciśnienie krwi, duszność wysiłko-
wa, zawroty głowy, nietolerancja aktywności, ryzyko zaburzenia 
integralności skóry.

SŁOWA KLUCZOWE: terapia przeciwzakrzepowa, opieka pielę-
gniarska, diagnoza pielęgniarska, klasyfi kacja. 

ABSTRACT

Introduction. Anticoagulants are widely used in the prevention 
and treatment of cardiovascular disorders. The aim of the study 
was to formulate a nursing care plan for a patient applying oral 
anticoagulants using the ICNP® terminology.
Case study. The study involved a 75-year-old patient diagnosed 
with atrial fi brillation, hospitalized at the Department of Cardiol-
ogy, Medical University of Gdańsk, in September 2017. The study 
used the case study method (the technique of the interview, ob-
servation, measurement and analysis of medical records). 
Conclusions. Based on the data obtained, nursing diagnoses 
were formulated: risk for haemorrhaging, risk for medication side 
effect, lack of knowledge of medication, impaired cardiac func-
tion, risk for deep vein thrombosis, altered blood pressure, func-
tional dyspnoea, dizziness, activity intolerance, risk for impaired 
skin integrity. 

KEYWORDS: anticoagulant therapy, nursing care, nursing dia-
gnosis, classifi cation.  
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cjenta w sferze biologicznej, psychicznej i społecznej. 
Pielęgniarka powinna zatem znać zasady prawidłowej 
farmakoterapii, by móc odpowiednio rozpoznawać ak-
tualne i potencjalne problemy pacjenta. Ważną rolę 
odgrywa edukacja zarówno pacjenta, jak i jego najbliż-
szych w zakresie farmakoterapii, interakcji z innymi le-
kami, ale przede wszystkim na temat powikłań, na które 
będzie narażony chory podczas zażywania doustnych 
antykoagulantów [3, 7]. 

Cel pracy stanowiło sformułowanie, z wykorzysta-
niem terminologii ICNP®, planu opieki pielęgniarskiej 
nad pacjentem stosującym doustne antykoagulanty.

Materiał i metody
Badania przeprowadzono we wrześniu 2017 roku na Od-
dziale Kardiologii Ogólnej Kliniki Kardiologii w Uniwer-
syteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Badaniem 
objęto 75-letniego pacjenta. Na przeprowadzenie ba-
dań uzyskano zgodę chorego oraz dyrekcji podmiotu 
leczniczego i kierownictwa oddziału. W badaniu zasto-
sowano metodę studium indywidualnego przypadku 
i posłużono się techniką wywiadu, obserwacji, pomia-
rów i analizy dokumentacji medycznej chorego. 

Opis przypadku
Pacjent – w wieku 75 lat – został hospitalizowany w trybie 
pilnym z powodu migotania przedsionków serca. Pacjent 
obciążony chorobą niedokrwienną serca, nadciśnieniem 
tętniczym, miażdżycą tętnic kończyn dolnych. Chory kil-
kanaście lat wcześniej przebył zabieg pomostowania aor-
talno-wieńcowego oraz zabieg udrożnienia tętnicy udowej 
wspólnej lewej z powodu jej ostrego niedokrwienia. 

Podczas przyjęcia do szpitala pacjent w pełni świa-
domy, z zachowaną orientacją auto- i allopsychiczną 
oraz kontaktem słowno-logicznym. Ciśnienie tętnicze 
krwi oscylowało w granicach 160/100 mmHg (pomimo 
stosowanych leków hipotensyjnych). Pacjent zgłaszał 
uczucie kołatania serca oraz zawroty głowy. Liczba od-
dechów wynosiła 18 na minutę, rytm oddechu prawi-
dłowy, bez udziału dodatkowych mięśni oddechowych. 
Tętno niemiarowe, dobrze wypełnione i wyczuwalne, 
około 80 uderzeń na minutę, temperatura ciała 36,8°C. 
Pacjent uskarżał się na duszność podczas wchodzenia 
po schodach oraz szybkiego marszu. U chorego stwier-
dzono ochłodzenie obwodowe kończyny dolnej lewej. 

Łaknienie i pragnienie w normie, perystaltyka jelit 
obecna, wydalanie stolca regularne. Masa ciała prawi-
dłowa (BMI 22,8 kg/m2). Diureza prawidłowa. Skóra czy-
sta, zadbana, bez uszkodzeń, o prawidłowej wilgotności 
i ciepłocie – z wyjątkiem kończyny dolnej lewej. Pacjent 
zgłaszał skłonność do pojawiania się wybroczyn oraz 
przedłużających się krwawień po drobnych skalecze-
niach. Rytm snu i czuwania zachowany. Zachowanie 

pacjenta adekwatne do sytuacji, nastrój wyrównany. 
Pacjent jest wdowcem mieszkającym z synem i syno-
wą. Jest emerytem, ale w miarę możliwości prowadzi 
aktywny tryb życia. 

Podczas hospitalizacji u pacjenta wykonano elek-
trokardiografi ę (akcja serca w granicach 120 na minutę), 
echokardiografi ę, echokardiografi ę przezprzełykową, 
badania krwi (profi l lipidowy, stężenie elektrolitów, mor-
fologię krwi obwodowej, wskaźnik INR = 2,5). Pacjenta 
zakwalifi kowano do kardiowersji elektrycznej (uzysku-
jąc w efekcie powrót rytmu zatokowego 60 na minutę).  

Chory przyjmuje doustnie: leki przeciwzakrzepowe 
(Agregex 75 mg oraz Xarelto 15 mg), a także hipotensyjne, 
hipolipemizujące oraz stosowane w chorobie niedokrwien-
nej serca (Preductal MR, Concor COR 1,25 mg, Diuver 
5 mg, Accupro 10 mg, Rosulip plus 10 mg + 10 mg).

Ocenę statusu pacjenta uzupełniono o skale 
C-HOBIC [8] w zakresie: 

Oceny podstawowych czynności dnia codzien-1. 
nego (ADL) – chory niezależny.
Oceny odleżyn – bez odleżyny. 2. 
Oceny trzymania moczu – trzymanie moczu.3. 
Oceny występowania upadków – bez upadków. 4. 
Oceny bólu – bez bólu.5. 
Oceny duszności – nieobecna przy odpoczyn-6. 
ku, pojawiająca się przy średniej aktywności. 
Oceny nudności – bez nudności.7. 
Oceny zmęczenia – minimalne zmęczenie – zmniej-8. 
szona energia, ale chory może wykonać codzien-
ne czynności.
Oceny gotowości do wypisu/zdolności do sa-9. 
moopieki:

wiedza o lekach – częściowo przygotowany,• 
wiedza, dlaczego przyjmujesz lek – czę-• 
ściowo przygotowany,
zdolność przyjmowania leków zgodnie ze • 
zleceniem – bardzo dobrze przygotowany,
zdolność do dostrzegania objawów/zmian • 
związanych ze zdrowiem – częściowo 
przygotowany,
zdolność wykonywania zaleceń leczenia do • 
zarządzania objawami – częściowo przygo-
towany,
wiedza, do kogo można się zgłosić po po-• 
moc w wykonywaniu codziennych czynno-
ści – brak wiedzy,
wiedza, do kogo można się zgłosić w razie • 
nagłego zdarzenia medycznego – częścio-
wo przygotowany,
zdolność do podejmowania codziennych • 
aktywności – bardzo dobrze przygotowany.

W planie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem wy-
korzystano Międzynarodową Klasyfi kację Praktyki Pie-
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lęgniarskiej (ang.  International Classifi cation for Nur-
sing Practice – ICPN®), stanowiącą międzynarodową 
terminologię referencyjną [9–12]. W pracy zastosowano 
wersję słownika z 2017 roku [9].

Plan opieki pielęgniarskiej
Diagnoza: Zaburzona funkcja serca [10037305] 
Interwencje:

Ocenianie statusu kardiologicznego za pomocą 1. 
urządzenia monitorującego [10002706]
Monitorowanie statusu kardiologicznego [10034285]2. 
Współdziałanie z lekarzem [10023565]3. 
Współdziałanie z zespołem wielospecjalistycz-4. 
nym interdyscyplinarnym [10039416]
Ewaluacja odpowiedzi na leczenie [10044195]5. 

Oczekiwany wynik: Akcja serca w granicach normy 
[10029229]

Diagnoza: Ryzyko krwotoku [10017268] 
Interwencje:

Identyfi kowanie ryzyka krwotoku [10009696]1. 
Pobieranie próbki krwi żylnej [10044633]2. 
Pielęgnacja miejsca wprowadzenia urządzeń in-3. 
wazyjnych [10031592]
Monitorowanie perfuzji tkankowej [10035335]4. 
Monitorowanie saturacji krwi tlenem za pomocą 5. 
pulsoksymetru [10032047] 
Monitorowanie statusu (wydolności) oddychania 6. 
[10012196] 
Monitorowanie statusu kardiologicznego [10034285]7. 
Monitorowanie statusu neurologicznego [10035326]8. 
Monitorowanie temperatury ciała [10012165]9. 

Oczekiwany wynik: Bez krwawienia [10028806]

Diagnoza: Ryzyko zakrzepicy żył głębokich [10027509]
Interwencje:

Nauczanie o terapii przeciwzakrzepowej [10036531] 1. 
Terapia przeciwzakrzepowa [10039284] 2. 
Ocenianie tętna na stopie [10042927] 3. 
Monitorowanie tętna na tętnicy grzbietowej sto-4. 
py [10036633]
Monitorowanie perfuzji tkankowej [10035335] 5. 

Oczekiwany wynik: Bez zakrzepicy żył głębokich 
[10036406]

Diagnoza: Zmienione ciśnienie krwi [10022954]
Interwencje: 

Zmierzenie ciśnienia krwi [10031996]1. 
Monitorowanie ciśnienia krwi [10032052]2. 
Administrowanie lekiem [10025444]3. 
Monitorowanie odpowiedzi na leczenie [10032109] 4. 

Oczekiwany wynik: Efektywne ciśnienie krwi [10027647]

Diagnoza: Duszność funkcjonalna (wysiłkowa) 
[10029414]
 Interwencje: 

Ocenianie statusu kardiologicznego [10036738]1. 
Zmierzenie oddechów [10046338]2. 
Monitorowanie statusu (wydolności) oddychania 3. 
[10012196]
Pozycjonowanie pacjenta [10014761]4. 
Zachęcanie do odpoczynku [10041415]5. 
Zarządzanie aktywnością pacjenta [10044971]6. 

Oczekiwany wynik: Bez duszności [10029264]

Diagnoza: Zawroty głowy [10045584]
Interwencje: 

Ocenianie zawrotów głowy [10045917] 1. 
Zachęcanie do odpoczynku [10041415] 2. 
Monitorowanie statusu kardiologicznego [10034285]3. 
Nauczanie o kontrolowaniu objawów podmioto-4. 
wych [10038080] 
Promowanie samodzielnego zarządzania obja-5. 
wami [10038469]
Zarządzanie niwelowaniem objawu [10038718] 6. 

Oczekiwany wynik: Bez zawrotów głowy [10045681]

Diagnoza: Nietolerancja aktywności [10000431]
Interwencje:

Monitorowanie tolerancji aktywności ruchowej 1. 
[10036622]
Nauczanie o sposobie zwiększania tolerancji ak-2. 
tywności ruchowej [10024660]
Zarządzanie aktywnością pacjenta [10044971]3. 

Oczekiwany wynik: Efektywna tolerancja aktywności 
[10027634]

Diagnoza: Ryzyko efektu ubocznego leku [10037604]
Interwencje: 

Ocenianie efektu ubocznego leku [10039087]1. 
Monitorowanie efektów ubocznych działania 2. 
leku [10043884]
Nauczanie o efektach ubocznych leku [10044614]3. 
Nauczanie o technice obniżania ryzyka [10038804] 4. 
Promowanie przestrzegania zaleceń przyjmo-5. 
wania leków [10038051]

Oczekiwany wynik: Bez efektu ubocznego leku 
[10040295]

Diagnoza: Ryzyko zaburzenia integralności skóry 
[10015237] (+ termin z osi lokalizacja noga [10011298])
Interwencje:

Ocenianie integralności skóry [10033922] 1. 
Ocenianie perfuzji tkanek [10030775]2. 
Ocenianie w zakresie samopielęgnacji skóry 3. 
[10030747] 
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Nauczanie o samopielęgnacji skóry [10033029] 4. 
Pielęgnacja skóry [10032757]5. 
Utrzymywanie integralności skóry [10035293]6. 

Oczekiwany wynik: Efektywna integralność skóry 
[10028501] 

Diagnoza: Brak wiedzy o leku [10025975]
Interwencje:

Ocenianie wiedzy o reżimie przyjmowania leku 1. 
[10039039]
Nauczanie o leku [10019470]2. 
Nauczanie o podawaniu leku [10040712]3. 
Zapewnienie materiału instruktażowego [10024493]4. 
Nauczanie o terapii przeciwzakrzepowej [10036531] 5. 
Ewaluacja odpowiedzi psychospołecznej na in-6. 
struowanie dotyczące leku [10007130]

Oczekiwany wynik: Wiedza o leku [10025968]

Dyskusja
Migotanie przedsionków stanowi najczęściej występu-
jącą arytmię u osób w wieku podeszłym, w istotny spo-
sób zwiększając ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu. 
Dla zwiększenia przeżywalności chorych, zwłaszcza po 
75. roku życia, szczególne znaczenie ma zatem profi -
laktyka przeciwzakrzepowa. Wyzwaniem jednak są 
stosunkowo często pojawiające się w omawianej grupie 
chorych zaburzenia funkcji poznawczych, utrudniające 
stosowanie zaleceń. Ponad połowa pacjentów stosują-
cych przewlekle doustne antykoagulanty ma problem 
z trzymaniem się planu terapeutycznego, co w dużym 
stopniu uwarunkowane jest również brakiem właściwie 
przekazanych informacji dotyczących konieczności za-
stosowania i kontroli leczenia [3].

Nowe leki przeciwzakrzepowe pomimo niewątpli-
wych zalet mają również szereg działań niepożądanych, 
o których pacjent i jego rodzina powinni zostać poinfor-
mowani. Xarelto, stosowany przez pacjenta, podobnie 
jak inne antykoagulanty może powodować krwawienia, 
które mogą prowadzić do nagłego spadku ciśnienia 
tętniczego krwi oraz potencjalnego zagrożenia życia 
pacjenta. Krwawienia mogą występować w postaci: 
krwiomoczu, krwawienia ze śluzówek nosa lub dziąseł, 
z przewodu pokarmowego oraz z dróg oddechowych, 
wylewów do skóry, krwawień po mikrourazach oraz za-
biegach stomatologicznych i chirurgicznych, krwawie-
nia do ważnych narządów (np. mózgu) [2, 4, 13].

Efektami ubocznymi leczenia przeciwkrzepliwe-
go mogą być także: nudności, objawy dyspeptyczne, 
gorączka, zwiększenie aktywności enzymów wątro-
bowych, zmniejszenie liczby erytrocytów, zaparcia, 
biegunka, wymioty, suchość w jamie ustnej, wysyp-
ka, świąd skóry, zaburzenia czynności nerek. Ryzy-
ko krwawień zwiększają dodatkowe preparaty, które 

może przyjmować pacjent (np. kwas acetylosalicylo-
wy, niesterydowe leki przeciwzapalne, antybiotyki, leki 
przeciwgrzybicze), a także gorączka, choroby wątroby. 
Chory musi mieć świadomość konieczności konsultacji 
w zakresie rodzaju dozwolonych preparatów i/lub zmia-
ny dawkowania stosowanych przewlekle antykoagulan-
tów. Lekami, które z kolei mogą powodować osłabienie 
działania leków przeciwzakrzepowych, są: leki hormo-
nalne oraz antyhistaminowe. Istotne jest, aby pacjent 
był poinformowany o bezwzględnym przeciwwskazaniu 
stosowania iniekcji domięśniowych, ponieważ mogą 
spowodować powstanie krwiaków [2, 13]. 

Przyjmując preparaty przeciwzakrzepowe, pacjen-
ci powinni unikać spożywania alkoholu, gdyż zmienia 
on siłę działania leków i nasila ryzyko zakrzepicy oraz 
krwawienia. Chorzy powinni zostać poinformowani rów-
nież o niepokojących symptomach, które wymagają wy-
jaśnienia i zgłoszenia personelowi (długie lub nadmierne 
krwawienie, nietypowe osłabienie, zmęczenie, bladość, 
zawroty głowy, ból głowy, obrzęk o nieznanej przyczy-
nie, duszność, ból w klatce piersiowej), który może za-
decydować o konieczności dokładniejszej obserwacji 
pacjenta bądź zmianie sposobu leczenia [2, 4, 6].

Odpowiednio przeprowadzona edukacja pacjenta 
i jego rodziny może przyczynić się do poprawy stanu 
zdrowia chorego, jak również zapobiec wielu zdarze-
niom niepożądanym, co znacząco wpłynie na długość 
i jakość życia chorego. 
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