
 

  Do lekarzy Anestezjologów i Ortopedów 

 

Szanowni Państwo, 

 

Chcieliśmy Państwa zaprosić do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, 

dotyczącym postępowania okołooperacyjnego w ujęciu interdyscyplinarnym.   

Wobec szybkiego narastania ilości wykonywanych zabiegów 

endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego, po dokładnej analizie 

dostępnego piśmiennictwa przygotowaliśmy kwestionariusz, którego celem jest 

określenie, jakie schematy postępowania okołooperacyjnego są stosowane w polskich 

szpitalach u pacjentów poddawanych tym procedurom. Ankieta w formie elektronicznej 

jest skierowana do lekarzy anestezjologów i ortopedów. Część pytań jest wspólna dla 

obu grup, pozostałe dotyczą szczegółowych kwestii postępowania specjalistycznego.  

Zebrane informacje, po opracowaniu statystycznym, posłużą do przedstawienia 

różnorodności podejścia w przygotowaniu pacjenta do zabiegu oraz porównania z 

praktyką ogólnoświatową. W przyszłości mogłyby również stać się podstawą do 

ujednolicenia zaleceń, co potencjalnie poprawiłoby jakość opieki nad pacjentem.  

 

Proponowane Państwu badanie ankietowe zostało zatwierdzone przez Komisję 

Bioetyczną, a wśród organizatorów badania są zarówno konsultanci krajowi z 

dziedziny Anestezjologii i Intensywnej Terapii jak i Ortopedii oraz Centrum 

Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.  

Pragniemy podkreślić, iż ankieta jest anonimowa oraz w żadnym opracowaniu 

nie zostaną udostępnione informacje, które mogłyby zidentyfikować Państwa ośrodek. 

Po uzupełnieniu ankiety, nie będzie można jej modyfikować ani wycofać. Jednak jeżeli 

w trakcie jej uzupełniania zdecydujecie Państwo, że z jakiegoś powodu nie chcecie jej 

kontynuować, będzie można przerwać uzupełnianie, a dane nie zostaną zapisane. 

Informacje z ankiety będą przechowywane w zabezpieczonych plikach przez okres 10 

lat i po tym czasie zostaną zniszczone. 

 

Proszę wybrać ankietę dla swojej specjalności (a w miarę możliwości zaprosić 

również koleżanki i kolegów ze swoich jak również zaprzyjaźnionych ośrodków) 

 

Ankieta dla Anestezjologów: 

https://ankieta.cm-uj.krakow.pl/index.php?r=survey/index&sid=145422&lang=pl 

 

Ankieta dla Ortopedów: 

https://ankieta.cm-uj.krakow.pl/index.php?r=survey/index&sid=236996&lang=pl  

 

 

Państwa głos jest dla nas niezmiernie ważny! 

  

Z wyrazami szacunku, 

https://ankieta.cm-uj.krakow.pl/index.php?r=survey/index&sid=145422&lang=pl
https://ankieta.cm-uj.krakow.pl/index.php?r=survey/index&sid=236996&lang=pl


 

prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik  

prof. dr hab. med. Radosław Owczuk – konsultant krajowy w dziedzinie Anestezjologii 

i Intensywnej terapii 

prof. dr hab. med. Jarosław Czubak – konsultant krajowy w dziedzinie Ortopedii i 

Traumatologii Narządu Ruchu  

prof. dr hab. med. Wojciech Marczyński – konsultant ds. obronności w dziedzinie 

Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu 

Halina Kutaj–Wąsikowska – dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 

Zdrowia 

  

W razie jakichkolwiek wątpliwości zapraszamy do kontaktu z zespołem: oit@uj.edu.pl 

 

prof. dr hab. med. Wojciech Szczeklik 

płk dr n. med. Sebastian Nowak 

lek. Izabela Pabjańczyk 

lek. Monika Jasińska  

lek. Krzysztof Węgrzyn 

 

 

 

mailto:oit@uj.edu.pl

