
STRESZCZENIE 

Wprowadzenie 

Zarządzanie czasem na sali operacyjnej jest zagadnieniem aktualnym zarówno 

z naukowego jak i ekonomicznego punktu widzenia. Jego organizacja lub też jej brak, koszt 

bezczynnego BO są przykładami zmarnowanego czasu i zasobów, które wpływają na pacjenta, 

członków rodziny, szpital i specjalistów. Będąc najważniejszym źródłem dochodów i wydatków 

szpitali BO stanowi kluczowy obszar każdego szpitala. Tutaj realizowane są przez specjalistów 

najbardziej skomplikowane i kosztowne procedury medyczne na zazwyczaj bardzo drogim 

sprzęcie. Zwiększone koszty opieki zdrowotnej zmuszają szpitale do obniżenia kosztów 

i podniesienia jakości opieki. Dlatego też należy podjąć wszelkie środki, aby była ona wysoce 

efektywna. Wydajność sali operacyjnej ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia optymalnej opieki 

zdrowotnej i utrzymania dobrego statusu finansowego szpitala. Niniejsze badanie ma na celu ocenę 

wydajności BO, ze szczególnym uwzględnieniem czasu bezpośredniego i pośredniego 

przeznaczonego na realizację zabiegów w różnych specjalnościach medycznych i pomocniczej roli 

narzędzia ułatwiającego dokonanie takiej oceny.   

 

Cel badania 

Głównym celem pracy jest wykazanie użyteczności zastosowania narzędzia badawczego: 

określonego nazwą „Kalkulatora Zarządzania Czasem” (KZC) w optymalizacji zarządzania 

blokiem operacyjnym (miejsce, czas, personel). 

Na podstawie celu głównego określono cel szczegółowy, którym jest ocena efektywności 

wykorzystania potencjału danej komórki organizacyjnej podmiotu leczniczego (BO). 

Na podstawie celu sformułowano następujące problemy badawcze: 

• Czy czas bezpośredni przeprowadzenia procedury operacyjnej stanowi znaczący składnik 

procentowy w dobowym wykorzystaniu sali operacyjnej ? 

• Czy czas pośredni związany z przeprowadzeniem danej procedury operacyjnej (przed 

i bezpośrednio po zabiegu operacyjnym) stanowi znaczący składnik procentowy 

w dobowym wykorzystaniu sali operacyjnej ? 

• Czy średni czas trwania zabiegów przeprowadzanych w poszczególnych salach 

operacyjnych jest zróżnicowany ? 



• Czy struktura zajętości bloku operacyjnego jest zróżnicowana, jeśli tak to  w jakim stopniu? 

• Jakie jest średnie dobowe wykorzystanie sal bloku operacyjnego? 

• Jaka jest struktura proporcji czasu bezpośredniego i pośredniego w wykorzystaniu sal bloku 

operacyjnego? 

• Czy struktura proporcji czasu bezpośredniego i pośredniego ma wpływ na organizację 

czasu pracy? 

• Jaka jest struktura procentowego wykorzystania sal bloku operacyjnego w cyklu dobowym 

oraz w dni ustawowo wolne od pracy? 

• Czy struktura czasowa zajętości bloku operacyjnego jest zróżnicowana w zależności 

od dyscypliny zabiegowej?  

 

W odniesieniu do powyższych problemów postawiono następujące hipotezy 

badawcze: 

• Czas bezpośredni przeprowadzenia procedury operacyjnej stanowi znaczący składnik 

procentowy w dobowym wykorzystaniu sali operacyjnej. 

• Czas pośredni związany z przeprowadzeniem danej procedury operacyjnej stanowi 

nieznaczący składnik procentowy w dobowym wykorzystaniu sali operacyjnej. 

• Średni czas trwania zabiegów przeprowadzanych w poszczególnych salach operacyjnych 

jest zróżnicowany. 

• Struktura zajętości bloku operacyjnego jest zróżnicowana w nieznacznym stopniu. 

• Średnie dobowe wykorzystanie sal bloku operacyjnego jest duże. 

• W strukturze proporcji czasu bezpośredniego i pośredniego w wykorzystaniu sal bloku 

operacyjnego przeważa czas bezpośredni. 

• Struktura proporcji czasu bezpośredniego i pośredniego nie ma wpływu na organizację 

czasu pracy. 

• Struktura procentowego wykorzystania sal bloku operacyjnego w cyklu dobowym jest 

najwyższa w dni robocze godzinach 7.00 -15.00 

• Struktura czasowa zajętości bloku operacyjnego jest zróżnicowana w zależności 

od dyscypliny zabiegowej. 

 

  



Materiał i metodyka  

 Rejestrowano czas trwania wszystkich zabiegów operacyjnych wykonywanych 

z sześcioma salami operacyjnymi podmiotu leczniczego w ośmiomiesięcznym czasookresie 

z podziałem czasu na: czas bezpośredni trwania zabiegu operacyjnego oraz czas pośredni: przed 

i po zabiegu. 

Rejestracja była dokonywana z zastosowaniem opracowanego, autorskiego narzędzia 

badawczego, skonstruowanego na bazie arkusza kalkulacyjnego Excel. Dane zostały 

usystematyzowane w 13 blokach zatytułowanych jako: zabiegi 7-15, zabiegi 15-19, zabiegi 

19 - 7 ,święta, sala 1, sala 2, sala,3, sala 4, sala 5, sala cesarskich cięć, suma 1-5, suma dzienna oraz 

zestawienia miesięczne.  

W rejestracji czasu trwania poszczególnych procedur operacyjnych posłużono się techniką 

rejestracji czasu pracy w rezultacie obserwacji bezpośredniej i analizą zbiorczej dokumentacji 

medycznej. Czynności pomiarowych dokonano przy użyciu zegara. 

Zebrany materiał badawczy opracowano statystycznie za pomocą pakietu statystycznego 

IBM SPSS Statistics, wersja 27.  

Zależność pomiędzy dwiema zmiennymi jakościowymi sprawdzono testem chi-kwadrat. 

Ta metoda statystyczna bazuje na porównaniu ze sobą wartości obserwowanych (empirycznych) 

a wartości teoretycznych (oczekiwanych), obliczonych przy założeniu, że pomiędzy zmiennymi 

nie ma żadnego związku.  

W celu testowania różnicy pomiędzy średnimi zastosowano jednoczynnikową analizę 

wariancji (ang. one-way analysis of ariance - ANOVA).  

Statystyka ta służy do weryfikacji hipotezy o równości średnich badanej zmiennej w kilku 

(k  2) populacjach. 

Otrzymane wyniki analizy przyjęto za statystycznie istotne przy poziomie 

istotności p<0,05. 



Wyniki  

• Korelacja pomiędzy oddziałem a ilością zabiegów nie była istotna statystycznie (chi-

kwadrat=34,580; p=0,488). 

• Poszczególne oddziały różniły się średnim czasem zabiegu  (F=67,21; p<0,001). 

Najdłuższe zabiegi były w Chirurgii i Ginekologii, najkrótsze w Położnictwie 

i Laryngologii.  

• W każdym z badanych miesięcy korelacja pomiędzy dyscypliną zabiegową a czasem 

zabiegu była istotna statystycznie. 

• Najwyższe, 63 % wykorzystanie bloku operacyjnego miało miejsce w godzinach 

7.00 - 15.00. 

• Niewykorzystany potencjał BO w przedziałach czasowych: 15.00-19.00, 19.00-7.00 oraz 

w dni wolne przekraczał 90%. 

• Najwyższy odsetek spośród wszystkich przeprowadzonych w bloku zabiegów 

operacyjnych stanowiły zabiegi ortopedyczne 39%, kolejno  zabiegi chirurgiczne - 27%, 

zaś zabiegi urologiczne 15%. 

• Najwyższe - 22% średnie dobowe wykorzystanie spośród wszystkich sal operacyjnych 

BO w badanym ośmiomiesięcznym czasookresie miała sala operacyjna nr 1. 

• W wykorzystaniu poszczególnych sal bloku operacyjnego średnio w czasie doby czas 

pośredni przeważał nad bezpośrednim. 

 

Wnioski 

• Analiza wykorzystania bloku operacyjnego przy pomocy Kalkulatora Zarządzania 

Czasem wskazuje na istniejący, znaczny i niezagospodarowany potencjał w każdym 

z badanych przedziałów czasowych, zbędne generowanie kosztów, niezasadność 

utrzymywania istniejących rozwiązań organizacyjnych w zakresie czasu pracy personelu. 

• Struktura zajętości bloku operacyjnego „ przed zabiegiem” jak i „ po zabiegu” wskazuje 

na konieczność wdrożenia rozwiązań organizacyjnych ukierunkowanych na racjonalną, 

bezpieczną redukcję czasu pośredniego. 

• Analiza wykorzystania sal operacyjnych wskazuje na istniejący, znaczny 

i niezagospodarowany potencjał w obszarze personelu oddziałów zabiegowych: 



ginekologicznym i laryngologicznym. Niska aktywność zabiegowa tych zespołów 

wymaga interwencji zarządzających w celu ustalenia przyczyn, pogłębionej analizy 

kosztów  oraz planu działań ukierunkowanych na zwiększenie wykorzystania ich 

potencjału. 

• Optymalne zarządzanie blokiem operacyjnym powinno wykorzystywać wskaźniki 

tj. średni czas trwania zabiegu operacyjnego oraz strukturę czasową zajętości bloku 

operacyjnego do racjonalnego gospodarowania swoim potencjałem. Pogłębionych analiz 

jakościowych wymagają zarejestrowane  przekroczenia czasowe zarówno  wydłużające 

czas trwania zabiegu jak i skracające go. 

• W strukturze proporcji czasu bezpośredniego i pośredniego w wykorzystaniu sal bloku 

operacyjnego przeważa czas pośredni nad bezpośrednim stanowiąc znaczący składnik 

procentowy w dobowym wykorzystaniu sali operacyjnej. 

• W każdym z badanych miesięcy wystąpiła istotna statystycznie korelacja pomiędzy 

oddziałem i czasem zabiegu. W każdym z badanych miesięcy odsetek czasu samego 

zabiegu był najwyższy w oddziałach: Chirurgii oraz Ginekologii. W siedmiu na osiem 

badanych miesięcy odsetek czasu przed zabiegiem był najwyższy w oddziale: Ortopedii. 

W każdym z badanych miesięcy odsetek czasu po zabiegu  był najwyższy w oddziałach: 

Laryngologia oraz Położnictwo. 

• Kalkulator Zarządzania Czasem jest przydatnym narzędziem do monitorowania 

działalności bloku operacyjnego. Skuteczne implementowanie działań wynikających 

z oceny może służyć optymalizacji działalności tej komórki organizacyjnej podmiotu 

leczniczego.  

 


