
PRACE POGLĄDOWE • REVIEWS

Family Medicine & Primary Care Review 2014; 16, 3: 313–316

PL
 IS

SN
 1

73
4-

34
02

© Copyright by Wydawnictwo Continuo

Medycyna okołooperacyjna – strategie redukcji ryzyka

Perioperative medicine – strategies of risk reduction

Piotr NowakowskiB–F, Paweł JurszewiczB–F

oddział anestezjologii i intensywnej terapii szpitala czerniakowskiego w warszawie

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

współcześnie coraz większa liczba problemów medycznych może być skutecznie leczona technikami chirur-
gicznymi. Poprawę wyników leczenia operacyjnego przynosi wdrożenie całościowego, multidyscyplinarnego pakietu postę-
powania, obejmującego wszystkie aspekty postępowania okołooperacyjnego. Przedoperacyjnie priorytetem jest identyfikacja 
pacjentów z grupy wysokiego ryzyka i wdrożenie działań ukierunkowanych na modyfikację ryzyka. Śródoperacyjnie należy 
dążyć do jak najmniejszej ingerencji w funkcjonowanie organizmu i minimalizować jatrogenność postępowania medycznego. 
Pooperacyjnie najważniejsze znaczenie ma wczesne uruchomienie pacjenta, rehabilitacja oraz wspieranie jego samodzielno-
ści. usystematyzowany pakiet postępowania pozwala na skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu oraz zmniejszenie ryzyka 
powikłań związanego z leczeniem operacyjnym.
Słowa kluczowe: ryzyko okołooperacyjne, redukcja ryzyka, opieka okołooperacyjna.

Nowadays an increasing number of health problems may be effectively managed using surgical treatment. opera-
tive treatment outcomes may be improved by implementation of consistent multidisciplinary care package of perioperative 
interventions. the main priority of preoperative care is identification of high risk patients and modification of the risk. the focus 
of perioperative management is set on minimizing physiological disturbances exerted by surgical and anesthetic procedures as 
well as avoiding iatrogenicity of interventions. the most important aspect of postoperative care is early mobilisation, physio-
therapy and promotion of patient’s independence. implementation of consistent perioperative care package results in reduction 
in hospital length of stay and improvement of outcomes.
Key words: perioperative risk, risk reduction, perioperative care.

Streszczenie

Summary

Wstęp
Postęp w medycynie sprawia, że coraz większa liczba 

problemów zdrowotnych może być skutecznie leczona 
chirurgicznie. Poprawę wyników leczenia operacyjnego 
przynosi wdrożenie całościowego pakietu postępowania, 
obejmującego wszystkie aspekty leczenia okołooperacyj-
nego. Jest to postępowanie zespołowe i multidyscyplinarne. 
wymaga określenia indywidualnych zagrożeń, identyfikacji 
modyfikowalnych czynników ryzyka, eliminacji jatrogen-
ności postępowania oraz podjęcie właściwych interwencji 
w odpowiednim czasie. Pacjent musi być aktywnym uczest-
nikiem procesu leczenia i dochodzenia do sprawności [1].

I. Okres przedoperacyjny
Na tym etapie głównym celem postępowania jest iden-

tyfikacja pacjentów wysokiego ryzyka z uwagi na schorze-
nia towarzyszące, modyfikacja ryzyka oraz optymalizacja 
stanu pacjenta. 

1. Układ krążenia

większość powikłań okołooperacyjnych występuje 
u pacjentów obciążonych kardiologicznie. indywidualne 
ryzyko danego pacjenta istotniej rzutuje na ryzyko powi-
kłań okołooperacyjnych niż czynniki zależne od procedury 
chirurgicznej [2]. obecnie za najlepszy wskaźnik ryzyka 
sercowego uważana jest skala Lee. obejmuje ona ocenę 5 
parametrów klinicznych, ponadto uwzględnia ryzyko zwią-
zane z rodzajem zabiegu. każdy z elementów w równym 
stopniu wpływa na wynik oceny (tab. 1).

istotnym czynnikiem rokowniczym, zwłaszcza u pacjen-
tów wysokiego ryzyka, jest wydolność wysiłkowa mierzona 
w ekwiwalentach metabolicznych (Met) (tab. 2) [3, 4].

Tabela 1. Skala Lee przedoperacyjnej stratyfikacji ryzyka 
kardiologicznego

Skala Lee Punkty

choroba wieńcowa 1

Niewydolność serca 1

choroba naczyń mózgowych 1

cukrzyca leczona insuliną 1

Niewydolność nerek (kreatynina  
> 2,0 mg/dl)

1

zabieg chirurgiczny wysokiego ryzyka 1

Interpretacja

Punkty Ryzyko (%)

0 bardzo niskie – 0,4

1 niskie – 0,9

2 umiarkowane – 7

≥3 wysokie > 11

Tabela 2. Przykłady aktywności wraz z odpowiadającymi 
wartościami MET [3, 4]

Rodzaj aktywności MET

Jedzenie, ubieranie się, powolne chodzenie, 
zmywanie naczyń, gotowanie

1–3

cięższe prace domowe, wchodzenie po scho-
dach, jazda rowerem

4–5

Lekkie prace ogrodowe, pływanie 5–7

uprawianie sportów ≥ 8
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Przy wydolności wysiłkowej prawidłowej lub wyższej 
od spodziewanej rokowanie pacjenta jest bardzo dobre, 
nawet przy obecności czynników ryzyka. wydolność < 4 
Met koreluje ze wzrostem śmiertelności okołooperacyjnej. 
również Met poniżej oczekiwanej przekłada się na wzrost 
ryzyka (tab. 3) [2, 5]. 

Tabela 3. Szczytowe wartości MET oraz wpływ na śmier-
telność okołooperacyjną zmiany wartości rzeczywistych 
względem oczekiwanych

Oczekiwane szczytowe MET

Mężczyźni: Kobiety:

18,4 – (0,16 × wiek) 14,7 – (0,13 × wiek)

Zmiana MET wobec oczekiwanych Wpływ na śmiertel-
ność (%)

↑  o 2 ↓ o 24

↑  o 1 ↓ o 13

↓ o 1 ↑o 15

↓ o 2 ↑  o 32

Pacjenci o niskim ryzyku mogą być operowani bez 
opóźnienia. w tym przypadku strategia redukcji ryzyka nie 
wpłynie na jego dalsze zmniejszenie. u pacjentów wyso-
kiego ryzyka postępowanie powinno być ukierunkowane 
na modyfikację ryzyka. Ponadto przekazanie pacjentowi 
informacji o ryzyku związanym z operacją może wpłynąć 
na jego decyzję o takim postępowaniu [6]. 

Do interwencji, których wykonanie może wpłynąć na 
rokowanie, należą zabiegi w obrębie naczyń wieńcowych. 
wykazano również korzystny wpływ niektórych rodzajów 
farmakoterapii. 

β-blokery 
korzystny wpływ leczenia b-blokerami wynika ze 

zmniejszenia przez nie zapotrzebowania miokardium na 
tlen przez zwolnienie rytmu, wydłużenie rozkurczu, zmniej-
szenie kurczliwości. obserwuje się redystrybucję przepły-
wu krwi do warstwy podwsierdziowej, stabilizację blaszki 
miażdżycowej oraz podwyższenie progu migotania komór. 
korzyści są najwyższe u pacjentów wysokiego ryzyka lub 
przed zabiegami wysokiego ryzyka (iB). terapia powinna 
zostać rozpoczęta minimum 7, optymalnie 30 dni przed za-
biegiem. zastosowanie b-blokerów można rozważyć przed 
zabiegami o umiarkowanym ryzyku lub przed zabiegami 
o niskim ryzyku u pacjentów z czynnikami ryzyka (ii B). 

Statyny 
statyny wpływają na stabilizację blaszki miażdżycowej 

przez ograniczenie procesu oksydacji tłuszczów, procesu 
zapalnego, aktywności metaloproteinaz macierzy, zmniej-
szenie apoptozy komórek. Mogą zapobiec pęknięciu blasz-
ki miażdżycowej i wystąpieniu zawału serca w okresie 
okołooperacyjnym. chorzy ze zmianami miażdżycowymi 
poza naczyniami wieńcowymi powinni otrzymywać staty-
ny w prewencji wtórnej, niezależnie od ryzyka związanego 
z leczeniem chirurgicznym. Lek należy włączyć najpóźniej 
na 7 dni przed zabiegiem (iB). wskazane jest stosowanie 
preparatów długodziałających lub o przedłużonym uwal-
nianiu z uwagi na brak postaci dożylnych.

Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACEI)
acei poprawiają czynność śródbłonka naczyń. Mają 

one właściwości przeciwzapalne oraz bezpośrednio wpły-
wają na proces aterogenezy. Hamowanie układu renina–an-
giotensyna–aldosteron chroni przed niedokrwieniem mię-
śnia sercowego oraz rozwojem dysfunkcji lewej komory. 
efekty te są niezależne od działania hipotensyjnego. acei 

zalecane są przed zabiegami o wysokim ryzyku u stabilnych 
kardiologicznie pacjentów ze skurczową dysfunkcją lewej 
komory (ic). Do rozważenia jest ich włączenie przed zabie-
gami o ryzyku niskim lub pośrednim [5].

2. Choroby płuc

Przewlekłe choroby układu oddechowego zwiększa-
ją ryzyko pooperacyjnych powikłań oddechowych, w tym 
niewydolności oddechowej oraz konieczności wentylacji 
mechanicznej. obecność PochP zwiększa ryzyko powi-
kłań niemal dwukrotnie wobec pacjentów zdrowych. ryzy-
ko to zwiększają także niektóre rodzaje zabiegów (operacje 
brzuszne, klatki piersiowej), długi czas zabiegu i starszy 
wiek pacjenta [2]. Patologie układu oddechowego usposa-
biają do powikłań kardiologicznych. spadek FeV1 o każde 
10% podwyższa śmiertelność z powodów krążeniowych 
o 30%, a liczbę incydentów wieńcowych o 20% [5]. 

celem przygotowania przedoperacyjnego jest optyma-
lizacja czynności płuc: wyleczenie infekcji, zmniejszenie 
skurczu oskrzeli, optymalizacja funkcji układu krążenia 
oraz zachęcanie do rzucenia palenia. 

Palenie papierosów zwiększa ryzyko powikłań odde-
chowych o 25%. z tego powodu przed operacją zalecane 
jest zaprzestanie palenia. Należy je rozpocząć co najmniej 
6–8 tygodni przed zabiegiem, okres minimalny to 4 tygo-
dnie.

Nie wykazano, aby przedoperacyjna ocena spiromet-
ryczna w operacjach innych niż kardio- i torakochirurgicz-
ne pozwalała na skuteczne przewidywanie ryzyka powikłań 
u poszczególnych pacjentów. rtG klatki piersiowej u więk-
szości pacjentów nie ma wartości dla przewidywania po-
operacyjnych powikłań płucnych [2].

3. Cukrzyca 

cukrzyca jest przyczyną mikro- i makroangiopatii, po-
wodujących uszkodzenie narządów końcowych, zwłaszcza 
serca, mózgu i nerek. okołooperacyjne podwyższone stę-
żenie glukozy sprzyja zakażeniu miejsca operacji i zwięk-
sza ryzyko niewydolności serca. z tych powodów cukrzy-
ca wpływa na wzrost ryzyka sercowego lub niewydolności 
nerek.

u pacjentów leczonych lekami doustnymi należy roz-
ważyć celowość przestawienia na insulinę w okresie około-
operacyjnym. uzasadnieniem jest przewidywany długi czas 
braku żywienia dojelitowego, co jest zależne od rodzaju 
operacji. u pacjentów poddawanych zabiegom o umiarko-
wanym zakresie, bez ingerencji w układ pokarmowy i krót-
kim czasie pozostawania na czczo (≤ 4 godz.), wystarczy 
pominąć przedoperacyjną dawkę leków doustnych bez 
przestawiania na insulinę. w pozostałych przypadkach ce-
lowe jest przejście na leczenie insuliną [4].

4. Niewydolność nerek

Niewydolność nerek predysponuje do powikłań w okre-
sie okołooperacyjnym. Pomimo, że w przewlekłej niewy-
dolności nerek ubytek czynnych nefronów jest procesem 
nieodwracalnym, to możliwość przedoperacyjnej poprawy 
funkcji nerek wynika z optymalizacji schorzeń towarzyszą-
cych, takich jak: przewlekła choroba serca, PochP, nadci-
śnienie tętnicze [2].

5. Leczenie przeciwzakrzepowe i przeciwpłytkowe

Główne wskazania dla leczenia doustnymi lekami 
przeciwzakrzepowymi (pochodne acenokumarolu lub war-
faryny) to przebyta zakrzepica żył głębokich/zatorowość 
płucna, sztuczne zastawki serca lub utrwalone migotanie 
przedsionków. Leczenie przeciwzakrzepowe w okresie 
okołooperacyjnym wiąże się ze wzrostem ryzyka krwawie-
nia podczas zabiegu. Postępowanie wynika z oceny ryzyka 
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powikłań zakrzepowo-zatorowych. u niektórych pacjen-
tów korzyści płynące z utrzymania terapii przeciwkrzepli-
wej przewyższają ryzyko powikłań krwotocznych, u nich 
terapia ta powinna być utrzymana lub jedynie zmodyfiko-
wana. u pacjentów z niskim ryzykiem zakrzepicy terapia 
przeciwzakrzepowa powinna być wstrzymana dla ograni-
czenia ryzyka powikłań krwotocznych [7].

Głównymi wskazaniami do leczenia przeciwpłytkowe-
go jest wtórna profilaktyka incydentów sercowo-naczynio-
wych lub przebyta interwencja w obrębie naczyń wieńco-
wych. w tych przypadkach konieczna jest ocena stosunku 
ryzyka do korzyści, nieuzasadniona ingerencja w leczenie 
antyagregacyjne może skutkować powikłaniami sercowymi. 
zasady postępowania podsumowano w tabeli 4 [5].

Tabela 4. Zabieg chirurgiczny u pacjenta po przebytych 
interwencjach na naczyniach wieńcowych [5]

angioplastyka balo-
nowa

< 14 dni odroczyć niepilny zabieg

≥ 14 dni zabieg + aspiryna

stent metalowy ≥ 6 tyg

< 6 tyg odroczyć niepilny zabieg

stent uwalniający 
leki

<12 mies

≥12 mies zabieg + aspiryna

II. Bezpośredni okres przedoperacyjny

Postępowanie w tym okresie ma na celu ograniczenie 
negatywnych następstw zabiegu operacyjnego oraz umożli-
wić pacjentowi szybki powrót do zwykłej aktywności. Pobyt 
pacjenta w szpitalu przed zabiegiem powinien być jak naj-
krótszy. celowa jest rezygnacja z premedykacji przed zabie-
giem. Dla zmniejszenia niepokoju pacjenta ważniejsze jest 
przekazanie informacji dotyczących zaplanowanego zabie-
gu oraz realnej oceny przewidywanego czasu hospitalizacji. 
wskazane jest możliwie małe ograniczenie przedoperacyj-
nej aktywności pacjenta, np. umożliwienie mu poruszania 
się i samodzielnego przejścia na blok operacyjny [8].

ważna jest długość przedoperacyjnego głodzenia. re-
akcja na uraz chirurgiczny wiąże się ze zwiększonym wy-
datkiem energetycznym i ujemnym bilansem azotowym. 
Metabolizm glukozy w okresie okołooperacyjnym przypo-
mina zaburzenia obecne w cukrzycy typu 2. obserwuje 
się hiperglikemię i insulinooporność. korzystny wpływ na 
metabolizm wywiera właściwe nawodnienie i zapewnienie 
zasobów energetycznych przed zabiegiem. aktualne za-
lecenia pozwalają na przyjmowanie płynów do 2 godzin 
przed operacją, a pokarmów stałych do 6 godzin [4]. spo-
życie przed zabiegiem napoju zawierającego węglowodany 
zmniejsza insulinooporność nawet o 50%, poprawia ob-
wodowy metabolizm glukozy i ułatwia syntezę glikogenu. 
w efekcie pooperacyjny katabolizm może zostać zastąpio-
ny anabolizmem [8].

III. Zabieg operacyjny

ryzyko związane z operacją zależne jest od rodzaju 
procedury chirurgicznej (tab. 5). 

w przypadku zabiegów o niskim ryzyku prawdopodo-
bieństwo powikłań jest znikome, chyba że pacjent ma istot-
ne obciążenia. rozległość urazu tkanek związanego z inter-
wencją chirurgiczną i nasilenie następowej reakcji zapalnej 
zależy od techniki operacyjnej. korzystna jest atrauma-
tyczna i mało inwazyjna technika chirurgiczna, zwłaszcza 
metody endoskopowe oraz krótki czas zabiegu. ważne jest 
utrzymanie normotermii i normowolemii, unikanie hipoksji, 
przewodnienia i nadmiernego ładunku sodu. Postępowanie 
anestezjologiczne powinno opierać się na użyciu leków 
krótkodziałających i minimalizacji zaburzeń fizjologii orga-
nizmu [8, 9]. 

Tabela 5. Ryzyko związane z rodzajem operacji, przykłady

Ryzyko niskie Ryzyko pośrednie Ryzyko wysokie

operacje po-
wierzchowne 
(w tym piersi), 
okulistyczne, 
endoskopowe, 
małe zabiegi 
ortopedyczne, 
urologiczne

operacje 
brzuszne, klatki 
piersiowej, tętnic 
szyjnych, angio-
plastyka tętnic 
obwodowych, 
operacje biodra, 
kręgosłupa

operacje aorty, 
dużych naczyń, 
naczyń obwodo-
wych, zabiegi dłu-
gotrwałe i z duży-
mi przesunięciami 
płynów

IV. Leczenie bólu

Ból pooperacyjny wywiera niekorzystny wpływ na funk-
cję układu krążenia, oddechowego, na stan psychiczny 
pacjenta, opóźnia jego uruchomienie. Leczenie bólu nale-
ży rozpocząć już w okresie przedoperacyjnym. analgezja 
z wyprzedzeniem pozwala na zmniejszenie sensytyzacji 
obwodowej i umożliwia zmniejszenie nasilenia bólu po-
operacyjnego. ogranicza częstość występowania zespołów 
bólu przewlekłego [10]. Pooperacyjnie należy stosować 
analgezję multimodalną, obejmującą połączone zastosowa-
nie leków działających na różne punkty uchwytu w obrębie 
układu nocyceptywnego oraz technik anestezji regionalnej 
(ra). te ostatnie obejmują znieczulenie nasiękowe, blokady 
obwodowe i centralne. ra zmniejsza odpowiedź stresową 
i reakcję zapalną, jak również częstości powikłań oddecho-
wych i sercowych [11]. koncepcja analgezji multimodalnej 
zakłada optymalizację leczenia bólu przy wykorzystaniu le-
ków nieopioidowych i technik regionalnych z minimaliza-
cją użycia opioidów. Po zabiegu konieczne jest monitoro-
wanie nasilenia bólu i stosowanie protokołów jego leczenia 
opartych na koncepcji drabiny analgetycznej [8]. 

V. Okres pooperacyjny

Priorytetem w tym okresie jest wczesne uruchomienie 
i rehabilitacja pacjenta. Jest to najważniejszy aspekt po-
stępowania pooperacyjnego. zwiększenie samodzielności 
pacjenta w bezpośrednim okresie pooperacyjnym może 
skutkować poprawą odległych wyników leczenia [12]. Po-
jenie i żywienie doustne należy rozpocząć możliwie szyb-
ko. Postępowanie musi być ukierunkowane na wspieranie 
samodzielności pacjenta w zakresie codziennych aktywno-
ści (jedzenie, mycie, ubieranie się, poruszanie). ważne jest 
ułatwianie kontaktu z bliskimi. Niezbędnymi warunkami 
ku temu są efektywna analgezja przy minimalizacji uży-
cia opioidów oraz zapobieganie nudnościom i wymiotom. 
zwiększaniu aktywności sprzyja brak lub wczesne usunię-
cie drenów, cewników czy sondy żołądkowej. Fizykote-
rapia powinna wspierać wczesne uruchomienie chorego 
i zwiększanie zakresu jego aktywności [8, 9].

wypis do domu następuje po spełnieniu określonych 
wstępnie kryteriów. Przy wypisie pacjent otrzymuje indywi-
dualne, wyczerpujące instrukcje dotyczące dalszego postę-
powania, zwłaszcza leczenia przeciwbólowego i rehabilita-
cji, a także późniejszych wizyt kontrolnych.

Podsumowanie
zastosowanie spójnego pakietu postępowania około-

operacyjnego pozwala na skrócenie czasu hospitalizacji, 
zmniejszenie jatrogenności postępowania oraz ograniczenie 
ryzyka związanego z leczeniem. wymaga wielokierunko-
wego, wielospecjalistycznego postępowania oraz uwzględ-
nienia podmiotowości pacjenta i jego czynnego uczest-
nictwa w procesie leczenia. konieczna jest komunikacja 
między wszystkimi uczestnikami postępowania [13].
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