
STRESZCZENIE 
 

 

Wstęp: Określenie nakładu pracy pielęgniarek jest istotną kwestią zarówno dla 

zarządzających systemem opieki zdrowotnej, który działa na wielu poziomach struktur 

społecznych jak i dla samych pielęgniarek. Dzięki badaniom naukowym prowadzonym nad 

nakładem pracy pielęgniarek udowodniono, iż pracodawca może poprawiać jakość opieki                    

w swojej placówce poprzez prawidłową organizację pracy, z drugiej jednak strony badania 

wykazują, że pielęgniarstwo generuje wysokie koszty opieki nad pacjentami, gdyż to właśnie 

ta grupa zawodowa jest jedną z liczniejszych, które pracują w szpitalu. 

Metoda: Celem prowadzonych badań było porównanie nakładu pracy pielęgniarek                            

u pacjentów po zabiegach kardiochirurgicznych z dostępu minimalnego, znieczulanych 

standardowo oraz według protokołu ERAS. Pacjentów zakwalifikowanych do badania 

dobierano na zmianę – jeden pacjent kwalifikowany był do znieczulenia ERAS, a kolejny do 

znieczulenia standardowego. 

Wyniki: Zgodnie z wynikami badań własnych wykazano, że nakład pracy w grupie 

pacjentów kardiochirurgicznych znieczulanych protokołem ERAS był niższy. Zgodnie ze 

skalą NEMS nakład pracy wynosił w kolejnych w dobach dyżurów dziennych odpowiednio                            

w znieczuleniu ERAS: 50,3 pkt, 32,0 pkt, 27,4 pkt, natomiast w znieczuleniu standardowym: 

54,1 pkt, 38,8 pkt, 40,3 pkt. Zgodnie ze skalą NEMS nakład pracy wynosił w kolejnych                          

w dobach dyżurów nocnych odpowiednio w znieczuleniu ERAS: 34,9 pkt, 26,0 pkt, 23,7 pkt, 

natomiast w znieczuleniu standardowym: 37,2 pkt, 41,5 pkt, 44,8 pkt. Wyniki te były 

znamienne statystycznie. 

Zgodnie ze skalą NAS nakład pracy wynosił w kolejnych w dobach dyżurów 

dziennych odpowiednio w znieczuleniu ERAS: 67,5 pkt, 48,6 pkt, 46,8 pkt, natomiast w 

znieczuleniu standardowym: 106,5 pkt, 74,5 pkt, 62,9 pkt. Zgodnie ze skalą NAS nakład 

pracy wynosił                   w kolejnych w dobach dyżurów nocnych odpowiednio w 

znieczuleniu ERAS: 54,9 pkt, 47,9 pkt, 46,2 pkt, natomiast w znieczuleniu standardowym: 

97,5 pkt, 65,4 pkt, 61,2 pkt. Wyniki te były znamienne statystycznie. 

 Protokół ERAS nie miał negatywnego wpływu na bezpieczeństwo pacjentów. Średni 

czas pobytu pacjentów znieczulanych protokołem ERAS oraz standardowo wynosił kolejno:  

24,1 godzin i  55 godzin. Średni czas wentylacji pacjentów znieczulanych protokołem ERAS 

oraz standardowo wynosił kolejno: 216 minut i 626,2 minut. Średnie przetoczenia krwi                         

u pacjentów ERAS i znieczulanych standardowo wynosiły kolejno: 0,04 jednostek i 0,72 



jednostek. Średnie przetoczenia osocza wynosiły odpowiednio u pacjentów znieczulanych 

standardowo 0,24 jednostki, natomiast u pacjentów ERAS przetoczenia te nie miały miejsca. 

Średni drenaż u pacjentów ERAS i znieczulanych standardowo wyniósł odpowiednio: 309,6 

ml i 540,6 ml. Nieinwazyjna wentylacja mechaniczna była konieczna u 12% pacjentów 

znieczulanych standardowo. U pacjentów ERAS maska CPAP nie była konieczna. Odleżyny 

wystąpiły u 9% pacjentów znieczulanych standardowo, natomiast nie występowały one                       

w grupie ERAS. Ponowna intubacja miała miejsce u 6% pacjentów znieczulanych 

standardowo. U pacjentów ERAS nie było takiej konieczności. Ponowny wjazd na blok 

operacyjny odnotowano u 6% pacjentów znieczulanych standardowo. W grupie ERAS nie 

było konieczności rewizji. 

 Wnioski: Badania przeprowadzone w Klinice Kardiochirurgii Intensywnej Terapii                        

w Rzeszowie, wykazały, iż nakład pracy pielęgniarek zmniejsza się w przypadku 

zastosowanego protokołu ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) u pacjentów po 

zabiegach zastawki mitralnej z dostępu minimalnego. Zastosowanie znieczulenia zgodnie z 

protokołem ERAS jest korzystniejsze na każdym etapie opieki okołooperacyjnej u pacjentów 

kardiochirurgicznych. Ponadto wykazano, że protokół ERAS wpływa korzystnie na 

bezpieczeństwo pacjentów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


