Warszawa, 13 lutego 2017 r.

Szanowni Państwo,
zwracam się z prośbą o wsparcie i zaangażowanie Państwa placówki w planowane przeze mnie badanie Ocena
płynoterapii śródoperacyjnej w polskich szpitalach.
Celem badania jest zwiększenie wiedzy i świadomości na temat płynoterapii w polskim lecznictwie. Działania
skupią się na zagadnieniu płynoterapii – jednej z najczęściej wykonywanych interwencji terapeutycznych u chorych
poddanych hospitalizacji. Okołooperacyjna płynoterapia zapewnia utrzymanie prawidłowej czynności układu
krążenia i uzupełnia niedobory będące skutkiem tak choroby, jak i operacji. Wszelkie błędy w leczeniu płynami
wynikające z pośpiechu lub niedostatecznej wiedzy merytorycznej personelu medycznego skutkują wydłużeniem
hospitalizacji i zwiększeniem kosztów, które ponosi szpital.
W badaniu weźmie udział blisko 300 szpitali w naszym kraju. Opublikowanie wyników raportu opracowanego na
bazie informacji dostarczonych przez szpitale objęte badaniem, pozwoli przeanalizować codzienną praktykę
w zakresie płynoterapii, a także wystosować odpowiednie wnioski mające na celu ocenę płynoterapii
w placówkach medycznych.
Badanie polegało będzie na bez mała jednoczasowym sprawozdaniu z rodzaju płynów infuzyjnych użytych do
znieczulenia w polskich szpitalach. Analizie poddane zostaną znieczulenia wykonywane w trybie planowym – tak
ogólne, regionalne, jak i zbilansowane – wykonywane w ciągu dwóch wybranych przez Państwa dni w ciągu
jednego tygodnia (drugi tydzień marca tj. 6-12.03.2017 r.). Celem badania jest poddanie analizie płynoterapii
podejmowanej wyłącznie w określonej grupie chorych, znajdujących się w konkretnym stanie fizycznym
i w konkretnym interwale czasowym (PATRZ: PROTOKÓŁ BADAWCZY). Nie jest celem badania wypracowywanie
zaleceń, rekomendacji, czy standardów. Autor projektu uznał, że konieczne jest poznanie nawyków polskich
anestezjologów dotyczących wyboru płynów infuzyjnych, aby wyniki można było odnieść w przyszłości do
charakteru płynów podawanych w innych specjalnościach medycznych.
Mając na względzie wymiar terapeutyczny i społeczny poruszanego zagadnienia zwracam się do z prośbą
o wsparcie idei badania, jak i przebiegu samego badania poprzez czynny udział specjalistów Państwa placówki
w planowanym badaniu. Jednocześnie oświadczam, że badanie nie jest realizowane za zlecenie żadnego
z producentów.
Mam nadzieję, że dzięki Państwa wsparciu zwiększeniu ulegnie świadomość o płynoterapii jako jednej z najczęściej
wykonywanych interwencji terapeutycznych u osób hospitalizowanych.
W załączeniu przesyłam do Państwa wglądu kartę badania, która jest zdepersonalizowana. W dniach
poprzedzających tydzień, w którym ma odbyć się badanie, otrzymają Państwo listownie pakiet kart badań.
Nadmieniam, że badanie „Ocena płynoterapii śródoperacyjnej w polskich szpitalach” prowadzone jest pod
patronatem Konsultanta Krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii – prof. dr. hab. n. med.
Radosława Owczuka oraz otrzymało pozytywną ocenę Komisji Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (nr
RNN/29/17KN), co pozwala na publikację jego wyników.
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