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THE ROLE OF NURSES IN POSTOPERATIVE PAIN MANAGEMENT
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STRESZCZENIE

Podstawą kompleksowego leczenia pooperacyjnego jest sku-
teczna terapia przeciwbólowa, która przyczynia się nie tylko do 
poprawy jakości życia pacjenta po zabiegu, ale także zmniejsza 
ryzyko wystąpienia powikłań, a tym samym skraca czas pobytu 
chorego w szpitalu. Wykorzystując aktualny stan wiedzy i dostępne 
leki przeciwbólowe, możliwe staje się całkowite wyeliminowanie 
bólu pooperacyjnego, lecz wymaga to przede wszystkim dosko-
nałej współpracy całego zespołu terapeutycznego. Kluczowa rola 
w zwalczaniu doznań bólowych przypada jednak personelowi pie-
lęgniarskiemu, który spędza najwięcej czasu przy chorym, przez 
co ma możliwość wnikliwej identyfi kacji pacjentów z bólem. Waż-
nym aspektem staje się zatem prowadzenie regularnych szkoleń 
personelu pielęgniarskiego, tak aby prawidłowo posługiwał się do-
stępnymi skalami do pomiaru natężenia bólu, wykorzystywał naj-
nowocześniejsze metody zwalczania bólu, prowadził odpowiednią 
dokumentację chorego i uczestniczył w edukacji pacjentów. Celem 
pracy jest zatem analiza funkcji personelu pielęgniarskiego, jaką 
pełni w zwalczaniu bólu pooperacyjnego.
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ABSTRACT

The basis of postoperative complex treatment is effective postop-
erative pain management, which can reduce occurrence of post-
operative complications and, simultaneously, the time of patients’ 
hospitalization. It is possible to fi ght the pain with the application of 
current knowledge and available treatment methods, but it requires 
an excellent collaboration of the whole therapeutic staff. The key 
role in the fi ght against pain is played by nurses who spend most 
of the time with the patients and they can also identify the patient 
with pain. It is important to educate the nursing staff so they can as-
sess pain intensity using the available scales of measuring it, take 
actions to alleviate the pain, document the results, and educate the 
patient. This article sets out to analyse the role of nurses in the fi ght 
against postoperative pain. 

KEYWORDS: postoperative pain, postoperative pain management, 
role of nurses.

Wstęp
Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu defi niuje 
ból  jako subiektywne, nieprzyjemne wrażenie zmysło-
we i emocjonalne, powstające pod wpływem bodźców 
uszkadzających tkankę lub zagrażających ich uszko-
dzeniem. Defi nicja ta podkreśla, iż ból jest nie tylko 
zjawiskiem somatycznym, lecz również psychicznym. 
Odczuwanie bólu wpływa bezpośrednio  na stan emo-
cjonalny, co może prowadzić do zaburzeń psycholo-
gicznych, takich jak depresja czy uzależnienie od leków 
[1]. Powszechnie uważa się, iż ból ma charakter wielo-
wymiarowy, a leczenie powinno być wielodyscyplinar-
ne. Skuteczna terapia przeciwbólowa musi opierać się 
zatem na zrozumieniu wszystkich składowych bólu, ta-
kich jak: anatomia, fi zjologia, psychologia [2]. 

Ból pooperacyjny
Ból pooperacyjny spowodowany jest śródoperacyjnym 
uszkodzeniem tkanek i narządów. Intensywność odczu-
wanego bólu jest zazwyczaj wprost proporcjonalna do 

rozległości zabiegu operacyjnego. Istnieją jednak indy-
widualne różnice w odpowiedzi na doznania bólowe, 
które wynikają z uwarunkowań genetycznych, kulturo-
wych, wieku i płci. Stopień odczuwania bólu zależy rów-
nież od poprzednich doświadczeń bólowych, ogólnego 
stanu zdrowia i stanu emocjonalnego przed zabiegiem 
operacyjnym. W zależności od pola wykonywanej ope-
racji źródłem bólu pooperacyjnego mogą być zarów-
no tkanki powierzchniowe (skóra, tkanka podskórna), 
jak i tkanki głębokie (otrzewna, opłucna, stawy). Ból 
pooperacyjny jest najsilniej odczuwany w pierwszej 
i drugiej dobie po operacji, stopniowo zmniejsza się 
w kolejnych dobach pooperacyjnych [3]. Nieleczony 
ból może wywołać nieprawidłowe reakcje fi zjologiczne 
i psychologiczne, co jest przyczyną wystąpienia powi-
kłań. Ból wywiera ujemny wpływ na układ oddecho-
wy, powodując zaburzenia oddychania, co przyczynia 
się do powstania niedodmy, nieprawidłowej wymiany 
gazowej, a nawet zapalenia płuc. Pacjent, czując ból, 
który nasila się podczas oddychania, oddycha płytko, 
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a zmniejszoną objętość oddechową rekompensuje 
przyspieszeniem oddechu. Lęk przed wykonaniem głę-
bokiego oddechu przyczynia się do zalegania wydzie-
liny w drzewach oskrzelowych. Na te powikłania nara-
żeni są przeważnie ludzie starsi, palacze tytoniu oraz 
pacjenci ze schorzeniami układu oddechowego. Ból 
wpływa również na układ krążenia, wywołując wzrost 
ciśnienia tętniczego, w tym również zaburzenia rytmu 
serca, co niekiedy może doprowadzić do zawału ser-
ca lub zastoinowej niewydolności krążenia. Powikłania 
zakrzepowo-zatorowe są kolejnym niebezpiecznym na-
stępstwem bólu, gdyż pacjenci, obawiając się dolegli-
wości bólowych, wykazują tendencje do leżenia nieru-
chomo po zabiegu operacyjnym [4]. Inne niekorzystne 
następstwa dolegliwości bólowych to: osłabienie od-
porności, bezsenność, przyśpieszenie metabolizmu.

Ocena kliniczna chorego 
z bólem pooperacyjnym
Opieka nad pacjentem z bólem jest bardzo trudna, 
gdyż ból jest objawem subiektywnym, a to, co dla jed-
nej osoby jest bólem akceptowanym, dla innej może być 
nie do zniesienia. Prawidłowy pomiar bólu jest zatem 
podstawowym i najważniejszym elementem zwalczania 
bólu pooperacyjnego. Kliniczna ocena stopnia nasilenia 
bólu polega na ocenie miejsca, natężenia, charakteru 
i czasu trwania dolegliwości bólowych. Natężenie bólu 
powinno być oceniane w spoczynku, lecz również pod-
czas wykonywania czynności ruchowych, tak aby oce-
nić stan funkcjonalny pacjenta. Jeżeli ból jest silny, to 
w oddziale pooperacyjnym należy dość często oceniać 
natężenie bólu, początkowo nawet co 15 minut, tak aby 
szybko uzyskać odpowiedź, czy zastosowane leczenie 
było skuteczne. Jeżeli natężenie bólu zmniejsza się, to 
jego pomiaru należy dokonywać co 1–2 godziny. Nie-
spodziewany wzrost nasilenia bólu z towarzyszącymi ob-
jawami, jak: nadciśnienie tętnicze, tachykardia, gorączka 
lub wzmożone napięcie powłok brzucha, może świad-
czyć o wystąpieniu infekcji, rozejściu się rany operacyjnej 
bądź zakrzepicy żył głębokich. Do oceny natężenia bólu 
najczęściej stosowane są skale: słowna, liczbowa, wzro-
kowo-analogowa i obrazkowa dla dzieci, w której wyko-
rzystuje się np. wizerunki różnych min (Rycina 1).

Rycina 1. Skala obrazkowa dla dzieci
Figure 1. Faces pain rating scale

Przy użyciu skali słownej (verbal rating scale – VRS) 
ból jest oceniany w sposób opisowy (Rycina 2). Skala 

ta zawiera szereg kolejno ustawionych cyfr z przypo-
rządkowanymi do nich określeniami stopnia natężenia 
bólu. Wykorzystywana jest pięciostopniowa skala Liker-
ta, dzięki której pacjent ma możliwość ocenić ból jako: 
bardzo mały, mały, średni, duży, bardzo duży. Skala 
ta jest jednak różnie interpretowana przez pacjentów, 
a określenia w niej zawarte nie zawsze odpowiadają 
temu, co czuje pacjent. 

Rycina 2. Skala słowna
Figure 2. Verbal rating scale (VRS)

Skala oceny liczbowej (numerical rating scale – NRS) 
pozwala przyporządkować bólowi daną liczbę i porów-
nać wyniki w czasie kolejnych zastosowań (Rycina 3). 
Pacjent jest proszony o dokonanie oceny odczuwanego 
bólu w skali 0–10, gdzie 0 oznacza brak odczuwanego 
bólu, natomiast 10 to najgorszy ból, jaki może sobie wy-
obrazić. 

Rycina 3. Skala oceny liczbowej
Figure 3. Numerical rating scale (NRS)

Skala wzrokowo-analogowa (visual analogue scale 
– VAS) to 10-centymetrowy odcinek, którego początek 
jest oceniany jako całkowity brak bólu, a koniec jako 
najsilniejszy ból, jaki chory odczuwa (Rycina 4). Wynik 
jest podawany w centymetrach, przy czym ból od 1 do 
3 jest określany jako słaby, od 4 do 6 umiarkowany, zaś 
od 7 do 10 silny. 

Rycina 4. Skala wzrokowo-analogowa
Figure 4. Visual analogue scale (VAS)

Leczenie bólu pooperacyjnego
Prawidłowe i skuteczne leczenie bólu pooperacyjnego 
powinno mieć charakter wielowymiarowy. Przy wy-
borze leku przeciwbólowego należy wziąć pod uwa-
gę szacowany czas terapii, rodzaj i stopień nasilenia 
bólu, schorzenia współistniejące i przyjmowane leki. 
Zwalczanie bólu pooperacyjnego opiera się na trzech 
zasadach terapeutycznych. Pierwsza to zastosowania 

hurts little bit   hurts little more   hurts even more  hurts whole lot  hurts worst 
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analgetyku, druga to techniki znieczulenia regionalne-
go, zaś trzecia to zastosowanie analgezji multimodal-
nej. W terapii farmakologicznej stosuje się nieopioidowe 
i opioidowe leki przeciwbólowe. Najczęściej podawane 
spośród leków nieopioidowych to paracetamol, mata-
mizol i niesteroidowe leki przeciwzapalne. Do opioidów 
zaliczamy Morphine hydrochloride, Pentazocine hydro-
chloride, Pethidine hydrochloride, Fentanyl citrate. Leki 
przciwbólowe można podawać na wiele sposobów,
w tym: doustnie, dożylnie, domięśniowo, podskórnie, do 
kanału kręgowego, bezpośrednio do nerwu, nasięko-
wo i doodbytniczo. Metoda analgezji sterowanej przez 
chorego (patient controlled analgesia – PCA) polega na 
samodzielnym uruchamianiu przez chorego systemu 
dozującego lek w momencie odczuwania bólu. Zapro-
gramowany okres refrakcji i czasowa blokada podajnika 
uniemożliwiają włączenie urządzenia przez chorego, co 
zapobiega przedawkowaniu leków przeciwbólowych. 
Metoda ta jest korzystna ze względu na podawanie 
małych dawek opioidu, co pomaga w utrzymaniu sta-
łego stężenia leku w surowicy. Najczęściej tą metodą 
podawane są opioidy: morfi na, petydyna, fentanyl, tra-
madol. Analgezja sterowana przez pielęgniarkę (nurse 
controlled analgesia – NLA) polega na miareczkowaniu 
najmniejszej skutecznej dawki leku przeciwbólowego 
z zachowaniem okresu refrakcji wynoszącego 10 minut 
[5]. Analgezja „z wyprzedzeniem” oznacza podanie jed-
nego lub kilku leków przeciwbólowych przed wykona-
niem zabiegu operacyjnego lub w trakcie jego trwania. 
Celem tej metody jest zmniejszenie stymulacji nocycep-
tywnej, a więc odczuwania bólu w okresie pooperacyj-
nym. Wykonywane pod koniec operacji ostrzykiwanie 
środkiem znieczulenia miejscowego okolic rany przed 
jej zaszyciem jest skutecznym sposobem zwalczania 
późniejszego bólu pooperacyjnego [6]. Skuteczność 
i czas trwania analgezji zależy od wielkości rany 
i rodzaju zastosowanego leku. Postępowanie to jest 
dość często praktykowane przy operacjach prze-
pukliny i cholecystektomii. Najczęściej stosuje się 
bupiwakainę 0,25% lub ropiwakainę 0,5–0,75%, 
w zależności od rodzaju zabiegu 10–40 ml. Analgezja 
multimodalna jest metodą z wyboru i polega na rów-
noczesnym stosowaniu kilku różnych leków i metod 
leczenia bólu pooperacyjnego, co wykazuje większą 
skuteczność analgetyczną i mniej działań niepożąda-
nych [7, 8]. Oprócz stosowanej farmakoterapii ważne 
jest także zapewnienie snu i wypoczynku. Niefarma-
kologiczne metody leczenia bólu pooperacyjnego 
to kinezyterapia, fi zykoterapia, relaksacja, masaże, 
ciepło, akupunktura, psychoedukacja. Techniki te po-
winny być stosowane razem z leczeniem farmakolo-
gicznym.

Rola pielęgniarki
Efektywne leczenie bólu zostało uznane za podstawo-
we prawo pacjenta, co powoduje, iż pielęgniarki, jako 
osoby, które spędzają najwięcej czasu z pacjentem, mu-
szą być kompetentne w zwalczaniu bólu. Wyszkolone 
i doświadczone pielęgniarki powinny być zdolne do 
działania, tak aby ból był leczony we właściwym czasie 
i we właściwy sposób. Prawidłowo prowadzony proces 
pielęgnowania musi odzwierciedlać indywidualne po-
trzeby pacjenta, jego preferencje i osobistą aktywność. 
Właściwe przygotowanie pacjenta do zabiegu opera-
cyjnego, zarówno w zakresie przekazania mu wiedzy 
na temat metod postępowania przeciwbólowego, jak 
i przygotowania psychologicznego, ma wpływ na od-
czuwanie bólu po zabiegu. Edukacja powinna być 
przeprowadzana w okresie przedoperacyjnym przez 
lekarza anestezjologa oraz pielęgniarkę z wykorzysta-
niem materiałów edukacyjnych, takich jak broszury, 
plakaty. Rozmowa z chorym na temat przebiegu opera-
cji, mogącym wystąpić bólu i powikłaniach ma na celu 
redukcję stresu związanego z zabiegiem operacyjnym. 
Tak przeprowadzona rozmowa sprawia, iż pacjent ma 
obniżony poziom lęku, a jego leczenie przeciwbólowe 
jest krótsze  i skuteczniejsze. Należy przede wszyst-
kim pouczyć pacjenta, że lepiej jest zapobiegać bólowi, 
niż zwalczać istniejący ból, oraz o tym, że sam pacjent 
w każdej chwili może prosić o pomoc. Przystępując 
do realizacji procesu pielęgnowania pacjenta po za-
biegu operacyjnym, pielęgniarka powinna wyznaczyć 
cel działania, jakim jest rozpoznawanie i likwidacja 
bólu. Kluczowym zadaniem staje się zatem identyfi -
kacja pacjenta z dolegliwościami bólowymi i dokład-
na obserwacja chorego, tak aby w porę zastosować 
leczenie przeciwbólowe. Ważne znaczenie ma lokali-
zacja bólu, jego natężenie (zarówno w spoczynku, jak 
i w ruchu), charakter i czas trwania, w tym również ob-
jawy towarzyszące. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na podstawowe parametry życiowe, gdyż tachykardia, 
nadmierna potliwość, spłycenie oddechu mogą również 
świadczyć o występowaniu dolegliwości bólowych. Ta-
kie objawy mogą być pomocne w rozpoznawaniu bólu 
u pacjentów zamkniętych w sobie, nieśmiałych, przy-
gnębionych nową sytuacją, którzy niechętnie dzielą się 
swoimi odczuciami. Uśmierzanie bólu nie może być 
skuteczne, jeżeli nie kontrolujemy natężenia bólu pod 
wpływem podawanych leków lub zastosowanych dzia-
łań terapeutycznych. Bardzo ważne jest zatem prowa-
dzenie odpowiedniej dokumentacji zawierającej skale 
do pomiaru bólu. Udział pielęgniarki w farmakoterapii 
jest kolejnym ważnym aspektem w opiece nad pacjen-
tem. Dawka leku przeciwbólowego musi być dobrana 
do pacjenta i dostosowana do stopnia natężenia bólu, 
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wieku pacjenta, masy ciała i chorób współistniejących 
[9]. Przepisane leki powinny być podawane w regular-
nych odstępach czasu, w taki sposób, by zapewnić jak 
najdłuższy okres bezbólowy. Ważnym elementem far-
makoterapii jest obserwacja pacjenta w kierunku dzia-
łań niepożądanych po podaniu analgetyku. Najczęstsze 
z nich to nudności, wymioty, depresja oddechowa, 
świąd skóry, niedrożność porażenna jelit. Pielęgniarka, 
która jest odpowiedzialna za podanie leku przeciwbó-
lowego, powinna zawsze mieć pewność, iż pacjent nie 
jest na niego uczulony. Dogodne warunki sprzyjające 
odpoczynkowi oraz ułożenie w pozycji zmniejszającej 
napięcie rany pooperacyjnej przyczyniają się do zmniej-
szenia dolegliwości bólowych. Należy także pamiętać, 
iż ból dotyczy nie tylko strefy somatycznej, ale także 
psychicznej. Negatywne emocje towarzyszące koniecz-
ności poddania się zabiegowi operacyjnemu i brak ak-
ceptacji sposobu prowadzenia terapii mogą potęgować 
odczuwanie bólu przez chorego. Pielęgniarka powinna 
wówczas zastosować metody psychologiczne leczenia 
bólu, takie jak psychoedukacja lub terapia behawioral-
na [10]. Niekiedy sama rozmowa z psychologiem może 
pomóc w akceptacji nowej sytuacji, która jest często 
odbierana przez pacjenta jako trudna, uniemożliwiająca 
normalne funkcjonowanie. W celu zapewnienia pacjen-
towi kompleksowej opieki dążącej do likwidacji bólu 
pooperacyjnego konieczne jest regularne szkolenie 
personelu pielęgniarskiego. Szkolenia takie powinny 
obejmować zagadnienia dotyczące fi zjologii i patofi zjo-
logii bólu, farmakologii analgetyków, stosowania metod 
znieczulenia regionalnego i zasad prowadzenia prawi-
dłowej dokumentacji. Mogą mieć one formę wykładów, 
pogadanek lub kursu e-lerningowego. Mając nowocze-
sną wiedzę z zakresu leczenia bólu pooperacyjnego, 
pielęgniarki będą mogły pełnić funkcję profesjonalistów 
w wielodyscyplinarnym zespole leczenia bólu. 

Podsumowanie
Obecność bólu pooperacyjnego jest nieodłącznym ele-
mentem samego zabiegu operacyjnego. Niewystarcza-
jąco leczony ból może prowadzić do przedłużenia cier-

pienia pacjenta, przedłużenia jego rehabilitacji, a tym 
samym zwiększać ilość powikłań i kosztów leczenia. 
Skuteczne uśmierzanie bólu pooperacyjnego wymaga 
doskonałej współpracy całego personelu medycznego, 
a dotyczy to zarówno chirurgów, anestezjologów, reha-
bilitantów, jak i pielęgniarek opiekujących się chorymi. 
Przedstawiciele tych specjalności powinni systema-
tycznie podnosić swoje kwalifi kacje i wiedzę z zakresu 
leczenia bólu. 
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