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STANDARD POSTĘPOWANIA 

OKOŁOOPERACYJNEGO W 

KLINICCE CHIRURGI 

NACZYNIOWEJ PUM W 

SZCZECINIE 
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WSTĘP 

Wprowadzenie standardów postępowania ma na celu zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu 

w przypadku udzielania pomocy przez mniej doświadczony zespół. Usystematyzowanie 

postępowania stanowi też prawne zabezpieczenie w przypadku ewentualnych roszczeń ze 

strony chorego. Wypracowanie standardów postępowania wymaga analizy aktualnych 

zaleceń krajowych i międzynarodowych, a następnie dostosowanie ich do warunków ośrodka, 

który je zamierza wprowadzić. W Klinice Chirurgii Naczyniowej Ogólnej i Angiologii w 

Szczecinie obowiązują aktualnie zmodyfikowane zasady postępowania w przypadkach 

nagłych oparte na zaleceniach Europejskiej Rady Resuscytacji z 2010 roku.  Ze względu na 

to, że coraz więcej szpitali posiada standard ISO, zatem zalecenia postępowania 

okołooperacyjnego również powinny stanowić część tej dokumentacji.  

 

STANDARDY POSTĘPOWANIA 

Standardy postępowania obejmują zarówno określenie wskazań i pilności wezwania lekarza 

jak również określają zalecenia co do postępowania w sytuacjach nagłych. Szybkie 

rozpoznanie chorego zagrożonego zatrzymaniem krążenia jest podstawowym warunkiem 

uzyskania dobrych wyników leczenia. Istotą jest rozpoznanie niestabilnego chorego i 

rozpoczęcie skutecznego leczenia zanim dojdzie do nieodwracalnych zaburzeń.  

Do końca 2010 w Klinice Chirurgii Naczyń PUM w Szczecinie obowiązywały następujące 

kryteria wezwania lekarza (patrz tabela 1.) 

tabela 1. Kryteria wezwania lekarza 

NATYCHMIASTOWE PILNE 

Tętno > 100 lub <50/min Diurezy <30ml/h (lub 100ml/3 h) 

Ciśnienie skurczowe>170 lub <90mmHg Nieprawidłowego zapisu EKG 
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Duszności bilans płynów +1000ml i więcej przy 
niskiej diurezie 

Bólu w klatce Hb <5mmol/l  

Zaburzeń świadomości Temperatura >38C 

Drenażu >100-150ml/h  

 

 

Aktualnie, to jest od 2011 roku, powyższe kryteria uzupełnia zalecany przez Europejską Radę 

Resuscytacji system wczesnego wzywania pomocy (Early Warning Score). Patrz tabela 2.  

Uzyskana wartość punktowa w skali EWS przenosi się na planowanie postępowania z 

pacjentem. 

 

Tabela  2. Kryteria wezwania EWS (wg. ERC 2010) 

SCORE 3 2 1 0 1 2 3 

Puls   ≤40 41-50 51-90 91-110 111-130 ≥131 

Częstość 
oddechu 

≤8  9-11 12-20  21-24 ≥25 

Temperatura ≤35.0  35.1-
36.0 

36.1-38 38.1-
39.0 

≥39.1  

Ciśnienie 
skurczowe 

≤90 91-100 101-110 111-249 ≥250   

Saturacja ≤91 92-93 94-95 ≥96    

Tlenoterapia    Nie 
wymaga 

  Wymaga 

Świadomość    Bez 
zmian 

  Pogarszający 
się kontakt 

 

 
 

EWS Zadania 
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Minimalny odstęp 
między 
obserwacjami 

Pielęgniarki Lekarza 

3-5 Co 4 godziny Kontrola 
parametrów 

 

6 Co 4 godziny Wezwanie lekarza Badanie lekarskie w 
ciągu  1 godziny  

7-8 Co 1 godzinę Wezwanie lekarza 
Podłączenie 
monitora na stałe 

Badanie lekarskie w 
ciągu 30 min 

≥9 Co 30 min Wezwanie lekarza 
Podłączenie 
monitora na stałe 

Badanie lekarskie w 
ciągu 15 min.  
Konsultacja 
Anestezjologiczna 

 
 
Usystematyzowano również postępowanie w najczęściej występujących stanach nagłych, jak 

spadek lub zwyżka ciśnienia, tachy- i bradykardia, zaburzenia rytmu serca, zaburzenia 

diurezy, gorączka i inne. Zaprezentowano je w poniższych tabelach: 

Ze względu na to iż najczęściej po operacji mamy do czynienia z hipowolemią postępowanie 

przy spadku ciśnienia tętniczego ma priorytet. 

Tabela 3. Postępowanie przy spadku ciśnienia tętniczego 

Unieść „nogi” łóżka  

Zmierzyć ciśnienie na drugim ramieniu 

Tętno >100   przetoczyć  500ml HES iv lub 1000ml NaCl0,9% 

Osłuchać płuca 

BEZ ZASTOJU  

bez trzeszczeń i duszności 

ZASTÓJ  

Duszność lub trzeszczenia 

Przetoczyć   500ml HES iv Płyny wg. bilansu (OCŻ jeśli możliwe).  

Sprawdź bilans płynów  Konsultacja Kardiologa (IM/ONLK) 
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Płyny iv do wyrównania bilansu Konsultacja Nefrologa (dializa?) 

 Konsultacja Anestesjologa (diafiltracja?) 

 

Ustawienie łóżka w pozycji Trendelenburga ma za zadanie ocenę odpowiedzi układu krążenia 

na próbną mechanicznej centralizacji krążenia. Ze względu na to, że najczęściej przyczyna 

hipotensji jest w chirurgii hipowolemia pozwala to na potwierdzenie decyzji o szybkim 

przetoczeniu płynów. Potwierdzeniem konieczności płynoterapii jest wzrost ciśnienia i brak 

nasilenia duszności. Z powodu uogólnionej miażdżycy w tym w zakresie naczyń 

odchodzących od łuku aorty pacjenci chirurgii naczyniowej mogą mieć znaczną różnicę 

ciśnień na obu kończynach. Może to zafałszowywać pomiar ciśnienia krwi. Dlatego zalecana 

jest kontrola ciśnienia na obu ramionach. Jeśli chory zdradza objawy ostrej niewydolności 

lewokomorowej (ONLK) możliwej w przypadku zawału serca (MI) objawiającym się 

zastojem w krążeniu płucnym natychmiast zalecane jest wezwanie konsultacji trój –

dyscyplinarnej (patrz tabela 3)   

Nie mniej istotne jest leczenie nadciśnienia w okresie okołooperacyjnym, ze względu 

na ryzyko powikłań krwotocznych jak i sercowo-naczyniowych 

Tabela 4. Postępowanie przy zwyżce ciśnienia 

>200mmHg 
Podać:    Ebrantil bolus iv lub Nitrogliceryna wlew iv 

>170 i <200mmHg 

Efektywne leczenie bólu 

Ogrzanie chorego 

rozważyć podanie: 
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leków własnych  

Ale nie podawać leków doustnych lub podjęzykowych 

krótkodziałających (CORDAFEN)  

Rozważyć zawał serca gdy: ból w klatce, zaburzenia 

świadomości, duszność 

Innych grup leków: 

a)Captopril (12,5-25mg po), Enalapril (5-10mg) 

b)Amlodipina (AMLOZEK 10mg po) 

c)Tertensif SR 1x1tabl lub Furosemid 40mg po/iv  

 

Najczęstszą przyczyną zwyżki ciśnienia jest niewystarczająca kontrola bólu i wychłodzenie 

po zabiegu. Często również odstawienie leków własnych przez samego chorego skutkuje 

destabilizacją ciśnienia. Dlatego przyjęty został następujący schemat postępowania. Zwyżki 

ciśnienia po wyżej 200mmHg są już niebezpieczne dla zespoleń naczyniowych i wymagają 

bezpośredniej interwencji. 

Standardy postępowania w innych stanach pogrupowano w kolejności częstości 

występowania. Począwszy od leczenia duszności do rozpoznania nagłego zatrzymania 

krążenia.   

Tabela  5. Postępowanie w przypadku duszności 

Czynność obowiązkowa Czynność dodatkowa 

Tlen (6-10l/min) EKG, Troponiny co 6,12,18h  

(jeśli podejrzenie zespołu wieńcowego) 

Saturacja (uwaga gdy <90%) Leczenie objawowe (Tlen, Morfina, rozważ 

Solbutamol, Aminophylinę, Hydrokotyzon)  

Osłuchać płuca (wykluczyć zastój) Sprawdź leki własne chorego 

Sprawdź bilans płynów i diurezę Wezwać kardiologa / internistę 

 

 

 

Tabela 6. Postępowanie w przypadku niskiej diurezy <30ml/h 
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Oceń bilans płynów. 

Ujemny Dodatni (+1000ml) 

Przetocz bolus krystaloidów 500ml+500ml iv Furosemid 1x40mg iv (lub więcej) 
Furosemid na pompie 25amp/50ml- 2ml/h 

Płyny do wyrównania bilansu płynów Mieszanka Kapsztadzka 
(100ml Mannitolu+80mg Furosemidu = 20-100ml/h)  

Jeśli mocznik >100mg/dl nie podawaj Albumin lub Mannitolu  

 Badania kontrolne 
Mocznik, albuminy, kreatynina, jonogram, morfologia 

 Konsultacja Nefrologa 
Rozważenie wskazań  do dializy 

 Konsultacja Anestezjologa 
Kontrola OCŻ, założenie linii centralnej, 

 

 

Kontrola bilansu płynów jest kluczowa dla oceny przyczyny oligurii. Hipowolemia i 

przesunięcia płynowe związane ze stresem około zabiegowym i okołooperacyjną utratą 

płynów wymagają szybkiego wyrównania. Niestety znaczny odsetek chorych rozwija 

przednerkową niewydolność nerek i wymagają intensywnego nawodnienia co w przypadku 

częstej u chorych naczyniowych niewydolności krążenia może wikłać się obrzękiem płuc. 

Dlatego w standardzie postępowania obowiązującym w oddziale konsultacja Nefrologa i 

Anestezjologa zajmuje kluczową rolę.  

 

Tabela 7. Postępowanie w przypadku napadu migotania przedsionków  

SPRAWDŹ PODAJ 

Historię Choroby, EKG przy przyjęciu 
(utrwalone migotanie przedsionków, 
choroba tarczycy?) 

1amp.    MgSO4 iv (do aktualnie toczonego 

płynu) 

jonogram (K) KCl iv (zależnie od jonogramu) 



 

8 

EKG (archiwizacja i potwierdzenie FAP) HDCz - (prewencja zatorowości) 

LECZENIE 

Wezwij konsultację kardiologa 

Tętno >120 Betaloc 5mg iv bolus; +5mg po 3-10 min 

Jeśli nie ma nadczynności tarczycy!!!!! Cordarone/Amiodaron -1200mg/24h 

450mg (3 amp) w 50ml Glukozy 5% - 20ml/h 
450mg (3 amp) w 50ml Glukozy 5% - 10ml/h 
450mg (3 amp) w 50ml Glukozy 5% - 5ml/h 

Jeśli jest nadczynność tarczycy rozważyć Rythmonorm 2x150mg iv  
(powolny wlew w 100ml płynu). Jeśli EF>40%!!!!!!!!!!. 

Jeśli EF<40% i nadczynność tarczycy podać Metocard 2x25mg p.o.  
 wezwać konsultację kardiologiczną kwalifikująca do kardiowersji 

Jeśli ABP <90mmHg,  ból w klatce, 
duszność, zab. świadomości 

 do pilnej kardiowersji  

(pilna konsultacja kardiologa i anestezjologa) 

 

W każdym przypadku napadu migotania przedsionków istotne jest zasięgnięcie opinii 

specjalisty. Dlatego prawie zawsze przed podjęciem decyzji o podjęciu próby umiarowienia 

chorego zalecana jest konsultacja kardiologa 

 

Tabela  8. Postępowanie w przypadku Bradykardii <50/min  

EKG (porównaj z wyjściowym EKG) 

Krew na poziom K 

Podać 0,5 mg Atropiny. (powtarzać co 1min do max 3 mg) 

Wezwać kardiologa  

ABP >100mmHg ABP <90mmHg 

Aminophylina 1a iv. lub Dopamina  
(200mg/50mg NaCl0,9% przepływ 10ml/h - weryfikować zależnie 

od odpowiedzi) 
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Astmopent  
(1a/50ml 0,9% NaCl) na pompie. Zacząć od 10ml/h (weryfikować 

zależnie od odpowiedzi)  

rozważyć świeży zawał serca, gdy: 

ABP <90mmHg,  ból w klatce lub duszność, zastój, GCS<15 

 

 

Tabela  9. Postępowanie w przypadku gorączki 

Pielęgniarka Lekarz 

zmierz temperaturę (> 39C) Podaj Paracetamol iv lub Pyralgin  

Poinformuj lekarza dyżurnego  Rozważ posiew krwi (do decyzji lekarza) 

 

 

 

Tabela 10. Postępowanie w przypadku Hiperglikemii  >170mg% 

Glikemia Czynność 

170-300mg% Żywienie doustne  podać Actrapid sc.   
(1 U obniża glikemię o 30mg%)  

170-300mg% Dieta ścisła i płyny iv 

GIK = 1U Insuliny / 2g glukozy w płynie 
(500ml 5% glukozy z 12j Actrapidu)-25g 

(500ml 10% glukozy z 25j Actrapidu)-50g 

>300mg% wlew insuliny i glukozy  

  

insulina Actrapid 50j w strzykawce 50ml NaCl 0,9% z  szybkością 

200-300mg% 2-3ml/h 

300-400mg% 3-4ml/h 

400-500mg% 4-5ml/h 
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500-600mg% 5-8ml/h 

>600mg% 10ml/h 

Jeśli glikemia spadnie do 180mg% włącz 

dodatkowo wlew glukozy  

glukoza 5% w strzykawce 50ml z szybkością 

50ml/h 

 

 

 

Tabel a 11. Postępowanie w przypadku Hipokalemi <3,5mmol/l 

Poziom K Dawka KCl 

2-2,5 5x40mmol w 5x500mlNaCl lub PWE 

2,5-3 3x40mmol w 4x500mlNaCl lub PWE 

3-3,5 2x40mmol w 4x500mlNaCl lub PWE lub  

Kaldyum 3x2 tabl po 

3,5-4 2x20mmol w 2x500mlNaCl lub PWE lub 

Kaldyum 3x1 tabl po 

 

 

 

Tabela  12. Postępowanie w przypadku HIPERKALEMI >5,5mmol/l 

Poziom K Postępowanie 

>5,5 ale <6,5 Nawodnienie zgodnie z bilansem płynów 

Furosemid  

Mieszanka Kapsztadzka 

500ml Glukozy 10% +25j Actrapidu  

>6,5 10% CaCl 10ml iv 

Rezonium (1 miarka = 1 mmol/l w surowicy) 

Rozważ inne opcje: Dializa, Solbutamol  

Konsultacja Nefrologa 
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Tabela 13. Postępowanie w przypadku NZK. Rola pielęgniarki. 

Rola pielęgniarki Czynność 

Rozpoznanie NZK (Udrożnienie dróg oddechowych, oddech, 

tętno)  

Rozpoczęcie BLS 

Wezwanie a) lekarza dyżurnego 

b) anestezjologa 

Przyprowadzenie wózka reanimacyjnego (z defibrylatorem) i włączyć defibrylator 

Dostarczenie Ambu 

Kontynuować nieprzerwane uciskanie klatki piersiowej 

Dalsze postępowanie wg zaleceń ARC 

 

 

Tabela 14. Wezwanie konsultacji nefrologa. Rozważenie wskazań do czasowej terapii nerko 

zastępczej. 

Każdy chory z ostrym niedokrwieniem IIB wg Rutheforda po pilnej rewaskularyzacji 

Wzrost kreatyniny o 50% 

Oliguria <800ml/dobę mimo leczenia 

Wyjściowy poziom mocznika >60mg/dl  

Wyjściowy GFR <30ml/min/1.73mkw  

                (140-wiek) x mc x 0,85(kob) 
 GFR =     Kreat (mg%) x 72 
Oszacowana wg. Formuły Cocrofta-Goulta 
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Istotą efektywnego leczenia w grupie bardzo obciążonych chorych jest dostępność do opieki 

interdyscyplinarnej. Albowiem chorzy naczyniowi mają w ponad 30 % przewlekłą chorobę 

nerek w co najmniej III stadium, są po epizodach naczyniowo-mózgowych, czy sercowo-

naczyniowych. Mają często zaburzenia metaboliczne w tym cukrzycę i dyslipidemię. 

Obecność zaburzeń motoryki, choroby płuc i demencja nie poprawiają również rokowania.  

W naszej ocenie opieka interdyscyplinarna jest kluczowa i powinna obejmować dostępność 

do oddziału intensywnej terapii i leczenia  nerko-zastępczego. W wypracowanym w Klinice 

Chirurgii Naczyń PUM  modelu obowiązuje następujący model opieki multidiscyplinarnej. 

Patrz tabela 15.  

Tabela 15. Model opieki interdyscyplinarnej w opiece około zabiegowej 

Konsultacja / Leczenie Dostępność 

Anestezjologiczna / OIOM, diafiltracja 24 godziny / dobę 

Nefrologiczna / dializy 24 godziny / dobę 

Kardiologiczna / Stymulatory, PTCA 24 godziny / dobę 

Radiologiczna / angio CT 24 godziny / dobę 

Neurologiczna / Tomografia Tryb dzienny 

Internistyczna / UKG Tryb dzienny 

 

  Powyższe standardy postępowania stanowią jedynie wskazówkę i nie wykluczają 

dowolnych modyfikacji leczenia prowadzonego przez doświadczonego klinicystę 

Wniosek 

1. Wprowadzenie standardów postępowania usprawnia podejmowanie decyzji w sytuacjach 

nagłych.  
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2. Poprawia przepływ informacji między zespołem lekarzy i pielęgniarek postępujących 

zgodnie z tymi samymi wytycznymi.   

3. Pełni rolę drogowskazu w przypadkach wątpliwych lub pomagać młodym adeptom sztuki 

medycznej.  

 

   



 

14 

 

 

Piśmiennictwo 

TASC Working Group and the Society for Vascular Surgery, The North American Chapter of the International 
Society for Cardiovascular Surgery, The European Society for Vascular Surgery, The International Union of 
Angiology. TransAtlantic Inter-Society Consensus (TASC):Management of Peripheral Arterial Disease (PAD). J 
Vasc Surg. 2000; 31: 1–296.  
 
 Cockcroft D.W., Gault M.H. "Prediction of creatinine clearance from serum creatinine". Nephron 1976; 16, 1: 
31–41. 
 
 
 
11. Roberts T. The 'Early Warning Score': Is it the Right Tool for the Job? British Journal of Anaesthetic and 
Recovery Nursing. 2008; 9: 75-78. 


