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STRESZCZENIE

Wstęp. Uśmierzanie bólu u chorych po zabiegu operacyjnym sta-
nowi kluczowy element opieki pielęgniarskiej. Profesjonalna opieka 
powinna być realizowana na najwyższym poziomie, uwzględniając 
indywidualne potrzeby chorego. Łagodzenie cierpienia stanowi  
jeden z ważniejszych elementów w procesie nowoczesnego lecze-
nia. Koncepcja jakości opieki pielęgniarskiej w kontekście jakości 
uśmierzania bólu stworzona przez Evę Idvall zakłada, że skuteczne 
uśmierzanie bólu pooperacyjnego to nie tylko wymierne zmniejsze-
nie dolegliwości bólowych, ale również poprawa komfortu pacjenta 
i ogólne zadowolenie z opieki pooperacyjnej.
Cel. Celem pracy była ocena jakości opieki pielęgniarskiej w za-
kresie bólu pooperacyjnego. 
Materiał i metody. W badaniu uczestniczyło 112 pacjentów zakwa-
lifi kowanych w trybie nagłym lub planowym do zabiegu wszczepienia 
endoprotezy stawu biodrowego i artroskopii stawu kolanowego. 
Badanie  przeprowadzono w okresie od lipca 2012 r. do  stycznia 
2013 r. w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Szpitala Powiatowe-
go w Chodzieży. Zastosowano kwestionariusz ankiety oraz pol-
ską wersję Skali Klinicznych Wskaźników Jakości Postępowania 
z Bólem Pooperacyjnym. Skala punktacji dla ogólnego wyniku 
wynosi 14–70 punktów. O właściwym poziomie opieki pielęgniar-
skiej świadczy wynik minimalny 63 punktów. Dodatkowo wyko-
rzystano pytania o nasilenie bólu i satysfakcję pacjenta. 
Wyniki. Ogólny wynik badania w zakresie jakości opieki pielę-
gniarskiej wyniósł 61,79 punktu. Wysoko została oceniona skala 
Zaufanie i Środowisko, najniższe oceny uzyskano w zakresie Ko-
munikowanie i Działanie.
Wnioski. Badania wykazały, że jakość opieki w zakresie bólu po-
operacyjnego była na poziomie średnim, co wskazuje na potrze-
bę jej monitorowania i udoskonalania. Dobre warunki szpitalne, 
przyjazna atmosfera w oddziale wzbudzają zaufanie pacjentów 
i sprzyjają rekonwalescencji. Profesjonalizm zespołu pielęgniar-
skiego, wdrożenie systematycznej edukacji pacjentów mogą 
przyczynić się do poprawy jakości opieki pielęgniarskiej w zakre-
sie bólu pooperacyjnego  w oddziałach zabiegowych.

SŁOWA KLUCZOWE: ból, jakość opieki pielęgniarskiej, zabieg 
ortopedyczny, Skala Klinicznych Wskaźników Postępowania 
z Bólem Pooperacyjnym.

ABSTRACT

Introduction. Postoperative pain relief in patients after surgery 
is a key component of nursing care. Professional care should be 
performed at the highest standards, with consideration of patient’s 
individual needs. Alleviation of pain is one of the most important 
elements in the process of modern treatment. The concept of nur-
sing care quality in the context of pain relief quality by Eva Idvall 
assumes that effective postoperative pain relief is not only a me-
asurable decrease in pain symptoms, but also an improvement of 
patient’s comfort and overall satisfaction with post-operative care.
Aim. The aim of this research was evaluation of nursing care in 
cases of postoperative pain.
Material and methods. In the survey participated 112 patients 
classifi ed to hip replacement surgery and arthroscopy in sudden 
or planned cases. The research was executed between July 2012 
and January 2013 on the casualty and orthopeadic ward in Cho-
dzież. The anonymous survey and Polish version of The Scale 
of Clinical Quality Indicators in Postoperative Pain Management 
were used as a method in this research. The score rate for the 
general outcome is 14–17 points. The level of 63 points is con-
sidered to be the minimum for proper nursing care. In the survey 
there were used additional questions about pain intensity and 
patient’s satisfaction. 
Results. The general result of the research was 61.79 points. 
Trust and Environment were rated especially high. The lowest 
points received Comunication and Action. 
Conclusions. The research indicated that the level of care was 
average which suggests the need of monitoring and improve-
ment. Good hospital conditions and friendly atmosphere raise 
patients’ trust and make recovery easier. Professionalism of the 
nursing team, implementation of patients’ education can help to 
improve quality of nursing care in surgery wards.

KEYWORDS: pain, quality of nursing care, orthopeadic surgery, 
The Scale of Clinical Quality Indicators in Postoperative Pain Ma-
nagement.
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Wstęp
Niezbędnym elementem opieki nad chorym po za-
biegu operacyjnym jest wdrażanie specjalistycznych 
procedur pielęgniarskich, które mają na celu zarówno 
uśmierzenie bólu, jak i stworzenie komfortu fi zycznego 
i psychicznego. Wpływa to znacznie na ograniczenie 
występowania powikłań pooperacyjnych, a tym samym 
ułatwia proces zdrowienia i skraca czas hospitaliza-
cji. Jakość opieki pielęgniarskiej, jako ważny element 
w procesie leczenia, staje się jednym z głównych czyn-
ników mających wpływ na jakość  udzielanych świad-
czeń. Ze względu na rozwój gospodarczy oraz wzrost 
świadomości społeczeństwa podmioty lecznicze ofe-
rujące usługi medyczne powinny realizować działania 
w taki sposób, aby jak najlepiej zaspokajać potrzeby 
konsumentów. Systematyczna ocena jakości opieki 
dokonywana przez pacjentów oraz rzetelna jej analiza 
przez świadczeniodawców umożliwiają wprowadzanie 
modyfi kacji i nowych rozwiązań. Nadrzędnym celem 
realizacji opieki nad chorymi przebywającymi w oddzia-
łach szpitalnych jest poprawa jakości świadczonych 
usług medycznych, a tym samym – wzrost satysfakcji 
i pacjentów, i ich rodzin [1, 2]. Trafnym uzupełnieniem 
powyższych zaleceń jest koncepcja jakości opieki 
pielęgniarskiej w kontekście jakości uśmierzania bólu 
stworzona przez Evę Idvall. Koncepcja ta zakłada, że 
skuteczne uśmierzanie bólu pooperacyjnego to nie tyl-
ko wymierne zmniejszenie dolegliwości bólowych, ale 
również poprawa komfortu pacjenta i ogólne zadowole-
nie z opieki pooperacyjnej [3].

Cel 
Celem pracy była ocena jakości opieki pielęgniarskiej 
w zakresie bólu pooperacyjnego. Oceny tej dokonano  
za pomocą polskiej wersji Skali Klinicznych Wskaźni-
ków Jakości Postępowania z Bólem Pooperacyjnym.

Materiał i metody
Grupę badaną stanowiło 112 pacjentów hospitalizo-
wanych w Oddziale Urazowo-Ortopedycznym Szpitala 
Powiatowego w Chodzieży w okresie od 1 lipca 2012 
roku do 31 stycznia 2013 roku. Kryterium włączenia 
stanowiło zakwalifi kowanie pacjenta do zabiegu opera-
cyjnego wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego 
i artroskopii stawu kolanowego w trybie nagłym lub pla-
nowym. 

Narzędziem badawczym wykorzystanym w pracy 
był kwestionariusz ankiety zawierający pytania doty-
czące płci, wieku, wykształcenia, miejsca zamiesz-
kania, statusu zawodowego, rodzaju i trybu zabiegu, 
a także metody i rodzaju zastosowanego znieczulenia. 
Ostatnie pytanie – pytanie otwarte – dotyczyło wystę-

powania dolegliwości bólowych przed zabiegiem ope-
racyjnym. 

W drugiej części badania wykorzystano polską wer-
sję Skali Klinicznych Wskaźników Postępowania z Bólem 
Pooperacyjnym. Skala ta jest narzędziem składającym 
się z 14 pozycji podzielonych na 4 podskale: Komuniko-
wanie, Zaufanie, Działanie i Środowisko. Osoby bada-
ne dokonały oceny każdego stwierdzenia za pomocą 
5-stopniowej skali Likerta, gdzie 5 pkt. oznacza „zdecy-
dowanie się zgadzam”, a 1 pkt – „zdecydowanie się nie 
zgadzam”. Wynik minimum 4,5 pkt. wskazuje na wysoką 
jakość opieki pielęgniarskiej, natomiast przy jego niż-
szej wartości należy dążyć do poprawy poziomu opieki. 
Możliwy zakres punktacji dla całości skali wynosi od 14 
do 70 pkt., przy czym minimum 63 pkt. świadczą o pra-
widłowej  opiece  pielęgniarskiej. Minimalna punktacja 
wskazująca na prawidłową opiekę pielęgniarską w pod-
skalach Środowisko i Komunikowanie powinna wynosić 
13,5 pkt., natomiast w podskalach Zaufanie i Działanie 
– 18,0 pkt. W ankiecie zawarte zostały dodatkowe py-
tania dotyczące nasilenia bólu oraz satysfakcji pacjenta 
z działań podjętych w celu jego zminimalizowania. 

Schemat uśmierzania bólu w oddziale: 
pompa infuzyjna: 1) morfi na 20 mg/20 ml 0,9% • 
NaCl – przepływ godzinowy – najczęściej 1,5 
ml/godz., 2) Pyralgina 4 g + Poltram 200 do 400 
mg w 50 ml 0,9% NaCl – przepływ 2,5 ml/godz. 
(w zależności od masy ciała); 
wlewy dożylne: 1) Pyralgina 500–1000 mg w 100 • 
ml 0,9% NaCl co 6 godz., 2) Paracetamol 1000 mg 
co 6 godz., 3) Ketonal 100 mg w 100 ml 0,9% NaCl 
co 12 godz., 4) opioidy na żądanie (Dolargan); 
w 2.–3. dobie pooperacyjnej stosowano nie-• 
opioidowe leki przeciwbólowe drogą doustną 
– najczęściej Pyralgina, Paracetamol. 

Wiedzę na temat uśmierzania bólu personel pozy-
skuje poprzez udział w kursach specjalistycznych oraz 
w ramach studiów licencjackich i magisterskich. Raz 
w miesiącu odbywają się wewnątrzoddziałowe szko-
lenia zawierające m.in. treści z zakresu leczenia bólu. 
Opiekę pielęgniarską na dyżurze dziennym pełnią dwie 
pielęgniarki odcinkowe w systemie 12-godzinnym oraz 
pielęgniarka koordynująca i pielęgniarka pełniąca funk-
cję zabiegowej w systemie jednozmianowym. Dyżur 
nocny pełnią dwie pielęgniarki odcinkowe w systemie 
12-godzinnym. Badani pacjenci przebywali w salach 
2–3-osobowych przy maksymalnym obłożeniu oddziału 
(18 chorych oraz 5 chorych na sali opieki pooperacyjnej). 
Natężenie bólu pooperacyjnego w dniu zabiegu oraz 1. 
i 2. dobie pooperacyjnej mierzono za pomocą skali 
wzrokowo-analogowej VAS (ang. Visual Analogue Scale) 
co 4 godziny zgodnie z rekomendacjami w uśmierzaniu 
bólu pooperacyjnego w chirurgii ogólnej. 
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Analiza statystyczna i opracowanie sprawozdania 
z przebiegu całości badania zostały przedstawione 
w postaci analizy struktury zbiorowości i badania współ-
zależności zjawiska (korelacje). W badaniu wykorzysta-
no parametry statystyczne służące do opisu struktury 
zbiorowości (średnia arytmetyczna). Wśród współczyn-
ników statystycznych w pracy zastosowano  medianę, 
z miar zmienności – odchylenie standardowe. 

Wyniki
Badaniem objęto 112 osób (kobiety stanowiły 55,36%) 
zakwalifi kowanych do zabiegów ortopedycznych. Śred-
nia wieku dla grupy wyniosła 52,23 roku; najliczniejszą 
grupę stanowiły osoby w przedziale 31–60 lat (46,43%) 
i powyżej 60. roku życia (33,93%). Najwięcej badanych 
miało wykształcenie średnie (34,82%) oraz podstawo-
we (26,79%). Osoby z wykształceniem zawodowym 
stanowiły 22,32%, z wyższym – 16,07%. Zdecydowa-
na większość (68,75%) była mieszkańcami miast. Po-
nad 45% badanych było rencistami/emerytami, 41,07% 
– aktywnymi zawodowo i 13,39% stanowili uczniowie. 
Najwięcej osób (48,21%) poddano artroskopii stawu 
kolanowego, zabieg wszczepienia całkowitej endopro-
tezy stawu biodrowego wykonano u 39,29% badanych, 
częściowej endoprotezy stawu biodrowego – u 12,50% 
badanych. Liczebność grup w odniesieniu do trybu za-
biegu (pilny, planowy) rozłożyła się równomiernie po 
50,00%. Ponad połowa respondentów (53,57%) miała 
przeprowadzony zabieg metodą klasyczną, natomiast 
46,57% – metodą endoskopową. Powyższe operacje 
wykonano albo w znieczuleniu podpajęczynówkowym 
(81,25%), albo ogólnym (18,75%). Zdecydowana więk-
szość respondentów (98,21%) odczuwała dolegliwości 
bólowe przed zabiegiem operacyjnym.

Ocena jakości opieki pielęgniarskiej 
w zakresie bólu pooperacyjnego

Tabela 1. Ocena jakości opieki pielęgniarskiej
Table 1. Evaluation of nursing care quality

Nr pyt./
Question

no.

Podskale/
Sub-scales

Badani, którzy nie 
ocenili  jakości 

opieki pielęgniar-
skiej na poziomie 
wysokim/Respon-
dents who did not 
rate the quality of 

nursing care at 
a high level

Ocena jakości opieki pielęgniarskiej na 
podstawie wartości średniej (SD), domi-

nanty i mediany/Evaluation of the quality of 
nursing care based on mean stores (SD), 

mode and median

Liczba/ 
Number

Odsetek/ 
Percen-

tage

Średnia/ 
Mean

Odchy-
lenie/ 

Standard 
deviation

Dominanta/
Mode

Mediana/ 
Median

Komunikowanie/
Communication 64 57,14 12,93 1,88 13 13

1.

Przed opera-
cją zostałem 
poinformo-

wany 
o zaofero-
wanym mi 
po zabiegu 
sposobie 

leczenia bólu/  
Before ope-
rations I was 

told about the 
type of pain 
treatment,
I would be 

offered after 
surgery

82 73,21 3,63 1,27 4 4

11.

Kiedy pie-
lęgniarki 

przychodzą na 
dyżur, wiedzą 
wszystko na 

temat mojego 
bólu i sposo-
bu, w jaki był 
leczony/The 
nurses are 
acknowled-

geable  about 
how to relieve 
my pain when 
they come on 

duty

49 43,75 4,49 0,68 5 5

14.

Pielęgniarki 
i lekarze 

współpracują 
w leczeniu 

mojego bólu/ 
Nurses and 

doctors 
cooperate to 
treat my pain

16 14,29 4,81 0,55 5 5

Działanie/Action 75 66,96 15,71 2,93 18 16

2.

Po operacji 
rozmawiałem 
z pielęgniarką 

o tym, jak 
chciałbym, 
aby mój ból 

był uśmierza-
ny/After my 
operations 

I talked with 
a nurse about 
how I wanted 
my pain to be 

treated

82 73,21 3,61 1,24 4 4

3.

Otrzymywa-
łem pomoc 

w znalezieniu 
wygodnej 

pozycji 
w łóżku, która 
pozwoliła mi 
uniknąć bólu 

lub zmniejszyć 
dolegliwości/ 

I received 
support or 

help in fi nding 
a comfortable 
position in bed 
to help avoid 

pain or reduce 
discomfort

19 16,96 4,71 0,74 5 5
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6.

Personel pytał 
mnie, czy nie 
mam dole-

gliwości, gdy 
zauważył, że 

byłem niespo-
kojny, głęboko 
oddychałem, 
zmieniałem 
pozycję/The 

staff asked me 
about the pain 

I had when 
I breathed 

deeply, sat up 
moved around

54 48,21 4,27 0,98 5 5

7.

Członkowie 
personelu 

prosili mnie 
o określenie 
w skali od 

1 do 10 (lub 
zaznaczenie 

na linii prostej) 
poziomu bólu 
co najmniej 

raz rano, 
wieczorem, 

w południe/To 
determine my 
level of pain  
a member 
of the staff 

asked me to 
pick a number 
between 0 and 

10 (or make 
a mark on 

a straight line) 
at least once 

every morning 
afternoon and 

evening

98 87,50 3,13 1,28 4 3

Zaufanie/Trust 22 19,64 18,69 1,95 20 19,5

5.

Nawet jeśli nie 
zawsze 

o to prosiłem, 
otrzymywałem 
środki prze-
ciwbólowe/ 
Even if I did 

not always ask 
for it, I was 
given pain 

medications

45 40,18 4,37 0,99 5 5

8.

Pielęgniarki 
pomagały mi 

w uśmierzeniu 
bólu, dopóki 
nie odczuwa-
łem ulgi/The 

nurses helped 
me with pain 

treatment until 
I was satisfi ed  
with the effect 
of pain relief

18 16,07 4,77 0,61 5 5

12.

Pielęgniarki 
mają wiedzę 

na temat 
uśmierzania 

bólu/The 
nurses are 

aknowledged 
about how 

to  relieve my 
pain

28 25,00 4,71 0,58 5 5

13.

Pielęgniarki 
wierzą mi, 

gdy mówię, że 
mnie boli/The 
nurses believe 
me when I tell 
them about 

my pain

14 12,50 4,84 0,51 5 5

Środowisko/Environment 10 8,93 14,46 1,00 15 15

4.

Zapewniono 
mi spokój/ 

I was given the 
opportunity 

for peace and 
quiet

13 11,61 4,83 0,55 5 5

9.

Miałem miły. 
przyjazny 

pokój/I had 
a pleasant 

room

2 1,79 4,98 0,13 5 5

10.

Na dyżurze 
jest wystar-

czająca liczba 
pielęgniarek, 

aby mogły 
szybko za-

reagować na 
moją prośbę 

o uśmierzenie 
bólu/There 
has been 
enough 

nurses on duty 
for someone 
to respond 

quickly to my 
request for 
pain relief

30 26,79 4,65 0,67 5 5

Wynik ogólny/Overall 
result 51 45,54 61,79 6,66 66 64

Źródło: opracowanie własne
Source: autor’s own analysis

Rycina 1. Procentowy udział badanych w ocenie jakości opieki pie-
lęgniarskiej na wysokim poziomie wg polskiej wersji  Skali Klinicznych 
Wskaźników Postępowania z Bólem Pooperacyjnym 
Figure 1. Percentage share of respondents in high level nursing care 
quality assessment by the Polish version of the Scale of Clinical Quality 
Indicators in Postoperative Pain Management

ation

Działanie/Action

Zaufanie/Trust

Środowisko/Environment

Komunikowanie/Communic
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Rycina 2. Ocena jakości opieki pielęgniarskiej na podstawie wartości 
średniej wg polskiej wersji  Skali Klinicznych Wskaźników Postępowa-
nia z Bólem Pooperacyjnym 
Figure 2. Nursing care quality assessment based on mean value in Po-
lish version of the Scale of Clinical Quality Indicators in Postoperative 
Pain Management

Oceny jakości opieki pielęgniarskiej dokonano na 
podstawie wartości średnich; wysoki poziom oceny 
jest przyporządkowany średniej 4,5 pkt. za każde pyta-
nie. Biorąc pod uwagę wszystkie 4 podskale, oceniono 
ogólną jakość opieki pielęgniarskiej na poziomie 61,79 ± 
6,66 pkt. Wynik ten jest niższy od tego, który pozytyw-
nie ocenia opiekę pielęgniarską (63 pkt.). 

Podskala Komunikowanie  została oceniona na po-
ziomie 12,93 ± 1,88 pkt., co wskazuje na wynik niższy od 
najniższej wartości świadczącej o opiece prawidłowej 
(13,5 pkt.). Odsetek osób oceniających negatywnie ko-
munikację wyniósł 57,14% ogółu badanych. Najniżej oce-
nianymi elementami były: informowanie przed operacją 
o sposobie leczenia bólu pooperacyjnego (73,21% ocen 
negatywnych; średnia 3,63) i wiedza pielęgniarek na te-
mat leczenia bólu u konkretnego pacjenta (43,75% ocen 
negatywnych; średnia 4,49 – zbliżona do oczekiwanej 
oceny). W tym obszarze  najwyżej oceniono współpra-
cę lekarzy i pielęgniarek w zakresie uśmierzania bólu 
(14,29% ocen negatywnych; średnia 4,81 – powyżej 
granicy uważanej za ocenę dobrą) (Tabela 1, Ryciny 
1 i 2).

Podskala Działanie została oceniona na poziomie 
15,71 ± 2,93 pkt., wynik ten jest niższy od dolnej gra-
nicy opieki prawidłowej (18,0 pkt.). Negatywnie oceniło 
ten aspekt 66,96% badanych. Najgorzej w tej podskali 
oceniono nie tylko działanie personelu mające na celu 
ustalenie poziomu bólu pacjenta (87,50% ocen nega-
tywnych; średnia 3,13 pkt.), ale także rozmowę z pie-
lęgniarką na temat zwalczania bólu pooperacyjnego 
(73,21% ocen negatywnych; średnia 3,61). Również 
poniżej poziomu uznanego za dobry ocenione zosta-
ło postępowanie personelu, gdy zauważył niepokoją-
ce zachowanie chorego (48,21% ocen negatywnych; 
średnia 4,27 – zbliżona do dobrej). W tej podskali najle-
piej oceniono pomoc w znajdowaniu wygodnej pozycji 
w łóżku zmniejszającej ból pooperacyjny (14,96% ocen 

negatywnych; średnia 4,71 – powyżej granicy uważanej 
za ocenę dobrą) (Tabela 1, Ryciny 1 i 2).

Podskalę Zaufanie oceniono na poziomie 18,69 ± 
1,93 pkt. Jest to wynik wyższy od najniższej wartości 
świadczącej o opiece prawidłowej (18,0 pkt.). Odse-
tek osób oceniających negatywnie działanie wyniósł 
19,64%. Najniżej w tej podskali oceniono otrzymywanie 
środków przeciwbólowych (40,18% ocen negatywnych; 
średnia 4,37 – zbliżona do dobrej) oraz wiedzę pielę-
gniarek na temat uśmierzania bólu (25,00% ocen nega-
tywnych; średnia 4,71– wyższa od najniższej uznawanej 
za dobrą). Powyżej poziomu uznanego za dobry oce-
niona została pomoc pielęgniarek w zwalczaniu bólu 
do momentu odczucia ulgi (16,07% ocen negatywnych; 
średnia 4,77). W tej domenie element wiary pielęgniarek 
w to, co pacjenci mówią o bólu, oceniono na najwyższym 
poziomie (12,50% ocen negatywnych; średnia 4,84 – po-
wyżej granicy uważanej za ocenę dobrą) (Tabela 1, 
Ryciny 1 i 2).

Podskalę Środowisko oceniono na poziomie 14,46 
± 1,00 pkt (8,93% ocen negatywnych), co świadczy 
o opiece prawidłowej (13,5 pkt.). Najniższy wynik w tej 
podskali dotyczył dwóch elementów: liczby pielęgnia-
rek pełniących dyżur i ich możliwości szybkiej reakcji na 
prośbę o uśmierzenie bólu (26,79% ocen negatywnych; 
średnia 4,65 – powyżej granicy uważanej za ocenę do-
brą) oraz zapewnienia spokoju i ciszy (11,61% ocen ne-
gatywnych; średnia 4,83 – powyżej granicy uważanej 
za ocenę dobrą). W tym obszarze najwyżej oceniono 
warunki lokalowe, tzn. miły i przyjazny pokój (1,79% 
ocen negatywnych; średnia 4,98 – bliska maksymalnej 
oceny) (Tabela 1, Ryciny 1 i 2).

Ocena bólu po zabiegu operacyjnym

Natężenie bólu w ciągu ostatnich 24 godzin po zabiegu 
oceniło jako silny 84,82% badanych, 14,29% – na po-
ziomie średnim oraz 0,89% – na poziomie łagodnym.

W chwili wypełniania ankiety (1. doba pooperacyjna) 
najczęściej odczuwany był ból łagodny (80,36%), rza-
dziej ból średni (12,50%) i silny (7,14%). 

Zdecydowana większość badanych (75,00%) stwier-
dziła, że ból odczuwany po operacji nie był silniejszy od 
spodziewanego.

Również zdecydowana większość chorych (95,54%) 
była w pełni zadowolona z uśmierzania bólu po operacji. 

Analiza wpływu zmiennych socjodemografi cznych 
na ocenę jakości opieki pielęgniarskiej 
w zakresie bólu pooperacyjnego

Płeć pacjentów ma wpływ na ocenę jakości opieki pielę-
gniarskiej w zakresie bólu pooperacyjnego u chorych po 
zabiegach ortopedycznych tylko w jednej podskali: Ogólna 
ocena jakości opieki pielęgniarskiej (p = 0,001).

10

15

20

Komunikowanie/
Communication

Dzia anie/ Action Zaufanie/ Trust rodowisko/
Environment



372 PIELĘGNIARSTWO POLSKIE NR 3 (61) 2016

Wiek pacjentów nie ma istotnego wpływu na ocenę 
jakości opieki pielęgniarskiej w zakresie bólu poopera-
cyjnego u chorych po zabiegach ortopedycznych.

Rodzaj zabiegu operacyjnego ma wpływ na ocenę 
jakości opieki pielęgniarskiej w zakresie bólu poope-
racyjnego u chorych po zabiegach ortopedycznych 
w kilku podskalach: Komunikacja (p = 0,042), Działanie 
(p = 0,002), Zaufanie (p = 0,002), Ogólna ocena jakości 
opieki pielęgniarskiej (p = 0,013).

Tryb zabiegu ma wpływ na ocenę jakości opieki pie-
lęgniarskiej w zakresie bólu pooperacyjnego u chorych 
po zabiegach ortopedycznych tylko w podskali Działa-
nie (p = 0,009).

Metoda zabiegu wpływa na ocenę jakości opieki pie-
lęgniarskiej w zakresie bólu pooperacyjnego u chorych 
po zabiegach ortopedycznych w następujących pod-
skalach: Komunikacja (p = 0,016), Działanie (p = 0,004), 
Zaufanie (p = 0,001), Ogólna ocena jakości opieki pielę-
gniarskiej (p = 0,005).

Rodzaj zastosowanego znieczulenia nie ma wpły-
wu na ocenę jakości opieki pielęgniarskiej w zakresie 
bólu pooperacyjnego u chorych po zabiegach ortope-
dycznych. 

Dyskusja 
Skuteczne leczenie bólu pooperacyjnego przyspiesza 
rekonwalescencję, skraca pobyt w szpitalu oraz zmniej-
sza liczbę powikłań pooperacyjnych związanych z cho-
robami współistniejącymi. Uśmierzanie bólu pozwala 
na podniesienie poziomu jakości opieki oraz zapewnia 
chorym komfort i poczucie bezpieczeństwa. Dlatego 
też wysoka jakość opieki nad pacjentem w okresie po-
operacyjnym stanowi wyzwanie dla personelu pielę-
gniarskiego.

W pracy do oceny jakości opieki pielęgniarskiej 
wykorzystano polską wersję Skali Klinicznych Wskaź-
ników Jakości Postępowania z Bólem Pooperacyjnym 
oraz dodatkowe pytania dotyczące natężenie bólu oraz 
satysfakcji z podjętych działań mających na celu jego 
zniwelowanie. 

Badania przeprowadzono w grupie 112 pacjentów, 
wśród których kobiety stanowiły 55%. Średnia wieku 
dla grupy wyniosła 52,23 ± 20,09 roku. Najliczniejszą 
grupę wiekową stanowili pacjenci w przedziale 31–60 
lat (46,43%) oraz powyżej 60. roku życia (33,93%). Tylko 
co piąty ankietowany był w wieku poniżej 30. roku życia. 
Wykształcenie średnie miało 34,82% badanych, pod-
stawowe – 26,79%, mniej liczną grupę stanowiły oso-
by z wykształceniem zawodowym (22,32%) i wyższym 
(16,07%). Zdecydowana większość (68,75%) to miesz-
kańcy miast. Średnia wieku badanych przekłada się na 
ich status zawodowy: renciści i emeryci – 45,54%, ak-
tywni zawodowo – 41,07%, uczniowie – 13,39%.

Główną przyczyną hospitalizacji większości cho-
rych (48,21%) był zabieg artroskopii stawu kolanowego. 
W przypadku dwóch pacjentów poddanych zabiego-
wi metodą endoskopową ukończono go ze względów 
technicznych metodą klasyczną. Drugą grupę stano-
wili pacjenci poddani operacji wszczepienia całkowitej 
endoprotezy stawu biodrowego (39,29%), a trzecią ci, 
u których wykonano wszczepienie częściowej endopro-
tezy stawu biodrowego (12,50%). Najczęściej (51,79%) 
operacja dotyczyła prawej kończyny. Dokładnie tyle 
samo  pacjentów (po 50%) miało wykonany zabieg 
w trybie planowym i pilnym, w tym 53,57% zabiegów 
wykonano metodą klasyczną. U większości chorych 
(81,25%) zastosowano przed operacją znieczulenie 
podpajęczynówkowe. 

Dolegliwości bólowe u 98,21% chorych przed ope-
racją były spowodowane uszkodzeniem i zniszczeniem 
stawów.

Podobne badanie przeprowadzili Jaracz i wsp. 
w grupie 150 pacjentów (z przewagą mężczyzn) oddzia-
łu chirurgii ogólnej, wśród których najmłodszy chory 
miał 20 lat, a najstarszy – 90. Byli oni poddani opera-
cjom przeprowadzonym metodą klasyczną albo laparo-
skopową w znieczuleniu ogólnym lub zewnątrzopono-
wym, lub miejscowym [4].

Ocenę jakości opieki pielęgniarskiej w zakresie bólu 
pooperacyjnego z użyciem polskiej wersji Skali Klinicz-
nych Wskaźników Jakości Postępowania z Bólem Po-
operacyjnym przeprowadzili Bączyk i wsp. Badaniem 
objęto 100 pacjentów oddziału chirurgicznego i ortope-
dycznego, w wieku od 21 do 80 lat, u których wykonano 
zabiegi metodą klasyczną oraz endoskopową. Więk-
szość  badanych osób stanowiły kobiety [5].

Dokonując oceny jakości opieki pielęgniarskiej 
w zakresie bólu pooperacyjnego, zastosowano badanie 
z oceną w czasie. Ocenę przeprowadzono w ciągu 1. 
doby pooperacyjnej. Zadowolenie z uśmierzania bólu 
po zabiegu wyraziło 95,54% badanych, wartość średnia 
wyniosła 8,96 pkt. Średnia najsilniejszego bólu w ciągu 
24 godzin od zakończenia operacji wynosiła 7,38 ± 1,32 
pkt., natomiast najmniejszego bólu – 2,75 ± 1,50 pkt. 
W 1. dobie w chwili wypełniania ankiety 80,36% bada-
nych odczuwało ból łagodny (średnia 2,76 ± 2,00 pkt.). 
Zdecydowana większość respondentów (75%) stwier-
dziła, że ból odczuwany po operacji nie był silniejszy od 
spodziewanego.

Bączyk i wsp. donoszą, że największe nasilenie bólu 
w ostatnich 24 godzinach było niższe i wynosiło 6,97 ± 
2,18 pkt. Również Jaracz i wsp. przedstawiają podobne 
wyniki: średnia 5,20 ± 2,25 pkt. Aktualne nasilenie bólu 
w badaniach Bączyk i Jaracz było na zbliżonym pozio-
mie jak w  badaniu własnym i wynosiło 2,65 ± 2,04 pkt. 
vs 1,57 ± 1,52 pkt. [4, 5].
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Badania własne wykazały, że jakość opieki była na 
średnim poziomie i w kilku obszarach wymagałaby po-
prawy. Aż 51,61%  kobiet i 38% mężczyzn wystawiło 
negatywną  ocenę dla ogólnej jakości opieki medycz-
nej. Najstarsi pacjenci ocenili najwyżej jakość ogólnej 
opieki, tylko 36,84% stanowiły oceny negatywne. Niżej 
oceniony poziom satysfakcji przez młodszych  pacjen-
tów zapewne związany był z oczekiwaniem wyższych 
standardów jakości opieki medycznej. 

Podobne wyniki zawarto w pracy Sierpińskiej i Dzir-
by [6]. W prezentowanym materiale badawczym poja-
wiły się również pojedyncze bardzo niskie oceny sa-
tysfakcji pacjentów z opieki pielęgniarskiej. Najczęściej 
bardzo źle (1 pkt) chorzy oceniali sprawowanie opieki 
nad chorymi w porach dnia: rano, po południu, w nocy 
(0,4%), a w dalszej kolejności reakcje na prośby chore-
go 0,3% [6].

W przeprowadzonych badaniach własnych ogólny 
średni wynik dla całości skali w grupie pacjentów wy-
niósł 61,79 ± 6,66 pkt. i tym samym nie osiągnął po-
żądanej minimalnej wartości 63 pkt. W zakresie dwóch 
podskal (Komunikowanie oraz Działanie) również nie 
osiągnięto pożądanej minimalnej punktacji. Odsetek 
chorych dokonujących oceny pracy pielęgniarek na 
poziomie niższym wyniósł 45,54%. Płeć responden-
tów zróżnicowała badaną grupę  w zależności od oce-
ny ogólnej w sposób istotny statystycznie. Mężczyźni 
(62%) zdecydowanie częściej niż kobiety (48,39%) wy-
stawiali oceny pozytywne. W odniesieniu do wieku nie 
odnotowano zależności istotnej statystycznie, jednak 
można zaobserwować tendencję do wystawiania wyż-
szych ocen dla ogólnej jakości opieki  przez starszych 
pacjentów. 

W badaniach Jaracz i wsp. również nie wykazano 
statystycznie  istotnych korelacji  między wiekiem a ogól-
nym wynikiem oceny jakości opieki pielęgniarskiej [4]. 

Z badań Uzun wynika, że istnieje korelacja pomię-
dzy wiekiem a poziomem satysfakcji z opieki medycz-
nej, gdyż pacjenci powyżej 65. roku życia zdecydowanie 
wyżej ocenili jakość opieki niż ich młodsi koledzy [7].

Badania własne pokazują, że zarówno płeć, jak i ro-
dzaj zabiegu podzielił badaną grupę w sposób istotny 
statystycznie. Większość ocen pozytywnych została 
wystawiona przez pacjentów po zabiegu wszczepienia 
całkowitej i częściowej endoprotezy stawu biodrowego. 
Tryb zabiegu nie miał wpływu na poziom satysfakcji pa-
cjentów z ogólnej jakości opieki. Komunikowanie oce-
niono na 12,93 ± 1,88 pkt. Odsetek pacjentów negatyw-
nie oceniających ten konkretny aspekt opieki wyniósł 
57,14%. W badaniach Jaracz i wsp. był on niższy – 40%, 
a w badaniach Bączyk i wsp. wyniósł tylko 24% [4, 5]. 

W pracy własnej w podskali Komunikowanie najniż-
szą punktację uzyskał element dotyczący informowania 

o możliwych sposobach zwalczania bólu pooperacyjne-
go (73,21%  ocen negatywnych; średnia 3,63). Wiedza 
pielęgniarek na dyżurze na temat leczenia bólu u kon-
kretnego pacjenta uzyskała 43,75%  ocen negatywnych 
(średnia 4,49 pkt. – zbliżona do dobrej). W tej domenie naj-
wyżej oceniono współpracę lekarzy i pielęgniarek w zakre-
sie uśmierzania bólu (14, 29% ocen negatywnych; średnia 
4,81 – powyżej granicy uważanej za ocenę dobrą). 

O defi cycie informacji donoszą Laschinger i wsp. [8] 
i Kuźmicz [9], według których zaledwie 28,3% pacjen-
tów było zadowolonych z zakresu informacji uzyska-
nych od personelu. 

Metoda zabiegu miała istotny statystycznie wpływ 
na subiektywną ocenę jakości opieki pielęgniarskiej 
w zakresie bólu pooperacyjnego. W podskali Komuni-
kowanie pacjenci po zabiegu wykonanym metodą kla-
syczną otrzymali wyższą średnią niż pacjenci po opera-
cji wykonanej endoskopowo: 13,38 ± 1,49 pkt. vs 12,40 
± 2,14 pkt.

W badaniach własnych średnia dla podskali Działa-
nie wyniosła 15,71 ± 2,93 pkt. Podobny wynik uzyskali 
Bączyk i wsp. – 15,05 ± 4,11 pkt. – oraz Jaracz i wsp. – 
14,89 ± 3,3 pkt. [4, 5]. 

W obrębie tej podskali dwa elementy zostały oce-
nione najniżej: działanie personelu mające na celu 
ustalenie poziomu bólu (87,50% ocen negatywnych; 
średnia 3,13 pkt.) i rozmowa z pielęgniarką na temat 
uśmierzania bólu po zabiegu (73,21% ocen negatyw-
nych; średnia 3,61). Natomiast bardzo wysoko – 4,71 ± 
0,74 pkt. – w tej podskali został oceniony poziom opieki 
w zakresie pomocy w znalezieniu wygodnej, zmniejsza-
jącej ból pozycji w łóżku. Dla porównania – w badaniach 
prowadzonych przez Bączyk i wsp. element dotyczący 
dogodnej pozycji w łóżku uzyskał tylko 4,23 ± 1,32 
pkt., a najwyżej ocenione zainteresowanie personelu 
w momencie zauważenia niepokoju u pacjenta uzyska-
ło 4,43 ± 1,13 pkt. [5]. Do wyników uzyskanych w ba-
daniu własnym zbliżone wyniki otrzymali Jaracz i wsp. 
W podskali Działanie badani najwyżej ocenili uzyskanie 
pomocy w znalezieniu dogodnej pozycji (4,47 ± 0,9 pkt.). 
Natomiast ustalenie poziomu bólu według skali nume-
rycznej, podobnie jak w badaniach własnych, zostało 
ocenione najniżej (2,59 ± 1,4 pkt.) [4]. 

Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic oce-
ny jakości opieki pomiędzy grupami mężczyzn i kobiet 
w obszarze oceny Działania. Mężczyźni ten obszar oce-
nili wyżej niż kobiety: 16,04 ± 2,86 pkt. vs 15,45 ± 2,98 
pkt. Podobnie badania Jaracz i wsp. nie wykazały róż-
nic w omawianym obszarze [4].

Wiek chorych podzielił badaną grupę w sposób 
istotny, najstarsi pacjenci podskalę Działania ocenili 
najwyżej, 16,55 ± 2,33 pkt., natomiast najmłodsi (po-
niżej 30. roku życia) oszacowali na 14,68 ± 2,87 pkt. 
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Wynika z tego, że starszy wiek predysponuje do formu-
łowania wyższych ocen. Rodzaj zabiegu operacyjnego 
podobnie jak wiek respondentów miał istotny wpływ 
na wystawiane oceny. Pacjenci po operacji wszczepie-
nia całkowitej endoprotezy stawu biodrowego uzyskali 
w tym obszarze 16,80  ± 2,37 pkt., a po artroskopii sta-
wu kolanowego – tylko 14,69 ± 3,23 pkt. Również tryb 
zabiegu wpłynął istotnie na stopień zadowolenia z opie-
ki pielęgniarskiej w zakresie Działania. Pacjenci po pla-
nowym zabiegu ocenili ten obszar na 15,98 ± 3,04 pkt., 
podczas gdy badani po zabiegach przeprowadzonych 
w trybie pilnym – na 15,45 ± 2,82 pkt.  

Jaracz i wsp. w swoich badaniach nie wykazali róż-
nic istotnych statystycznie w ocenie Działania w zależ-
ności od wieku. Wyniki badań własnych potwierdzają 
również doniesienia innych autorów wskazujące, że 
starsi pacjenci przejawiają tendencje do bardziej pozy-
tywnych ocen dotyczących jakości opieki [4, 7, 10].

W pracy własnej najwyżej pacjenci ocenili podskalę 
Zaufanie. W obszarze tym respondenci uzyskali 18,69 
± 1,95 pkt., przekraczając tym samym próg minimalny. 
Najniżej spośród tej domeny zostało ocenione  otrzymy-
wanie środków przeciwbólowych (40,18% ocen nega-
tywnych; średnia 4,37 – zbliżona do dobrej). Wynik ten 
sugeruje, że środki przeciwbólowe były podawane zde-
cydowanie za późno. We wszystkich pozostałych pod-
skalach tej kategorii przekroczono najniższą pożądaną 
punktację. Drugą nisko ocenianą podskalą tej kategorii 
była wiedza pielęgniarek na temat uśmierzania bólu, co 
czwarta ocena okazała się negatywna (25,00% ocen 
negatywnych; średnia 4,71 pkt. – wyższa od najniższej 
uznawanej za dobrą). Także powyżej poziomu uzna-
nego za dobry oceniona została pomoc pielęgniarek 
w uśmierzaniu bólu do momentu odczucia ulgi (16,07% 
ocen negatywnych; średnia 4,77 pkt.). W tej domenie 
najlepiej badani ocenili wiarę pielęgniarek w to, co pa-
cjenci mówią o bólu (12,50% ogółu negatywnych; śred-
nia 4,84 pkt. – również powyżej granicy uważanej za 
ocenę dobrą). Obszar ten został wyżej oceniony przez 
kobiety (18,97 ± 1,37 pkt.) niż przez mężczyzn (18,34 ± 
2,47 pkt.). Różnice w średnich okazały się istotne staty-
stycznie. Podobnie jak kobiety tak i starsi pacjenci oce-
nili ten obszar najwyżej (19,42 ± 0,95 pkt.). Najmłodsi 
respondenci przyznali tylko 18,23 ± 1,51 pkt., a różnice 
okazały się  istotne statystycznie. 

Powyższe wyniki znajdują potwierdzenie w przepro-
wadzonych przez Bączyk i wsp. oraz Jaracz i wsp. bada-
niach, w których podskala Zaufanie została oceniona na 
18,99 ± 1,86 pkt.; doceniona szczególnie została wiara 
pielęgniarek w określanie bólu przez pacjentów – 4,93 ± 
0,36 pkt. [5] oraz 18,5 ± 2,51 pkt. [4, 5]. 

Również badania przeprowadzone przez szwedz-
kich i serbskich autorów potwierdzają, że istnieją nie-

dociągnięcia w ocenie bólu przez personel, co skutkuje 
tym, że pacjenci za późno otrzymują środki przeciwbó-
lowe [11, 12].

Podskala Środowisko była jedną z najwyżej  ocenio-
nych w badaniach własnych. Pacjenci przyznali środo-
wisku szpitalnemu 14,46 ± 1,0 pkt. Jest to wyższy wynik 
od najniższej wartości  świadczącej o opiece prawidło-
wej (13,5 pkt.) Oznacza to, że poziom opieki obejmujący 
warunki szpitalne, komfort pacjentów w trakcie hospita-
lizacji był na dobrym poziomie.

Wg wyników uzyskanych w podskali Środowisko 13 
osobom nie zapewniono spokoju i ciszy (11,61%). Naj-
niżej został oceniony aspekt opieki związany z niewy-
starczającą liczbą personelu na dyżurach, co utrudniało 
szybką reakcję na prośbę chorego o uśmierzenie bólu 
(4,65 ± 0,67 pkt.). Swoje niezadowolenie w tym obszarze 
wyraziło 40,18% pacjentów, którzy zauważyli, że brak 
dostatecznej liczby personelu na dyżurach, szczególnie 
nocnych, przyczynia się do wydłużonego czasu oczeki-
wania na środki przeciwbólowe. W badaniach własnych 
nie wykazano statystycznie istotnych różnic pomiędzy 
grupą kobiet i mężczyzn, kobiety jednak nieznacznie 
wyżej oceniły ten obszar, podobnie jak pacjenci powy-
żej 60. roku życia. Rodzaj zabiegu operacyjnego rów-
nież nie zróżnicował badanej grupy w sposób istotny 
statystycznie, jednakże pacjenci po zabiegu wszcze-
pienia częściowej endoprotezy ocenili środowisko szpi-
talne nieco wyżej niż pacjenci po pozostałych rodza-
jach operacji. Tryb zabiegu nie miał żadnego wpływu na 
wyrażane opinie odnośnie omawianego obszaru. 

Z analizy badań prowadzonych w Szwecji przez 
Idvall i wsp. wynika, że w obszarze Środowiska pacjen-
ci przyznali najwyższą średnią (4,6 pkt.) dla oceny licz-
by pielęgniarek na dyżurach [11]. Ocena respondentów 
tego obszaru w badaniach Bączyk i wsp. oraz Jaracz 
i wsp. jest zbliżona: 4,51 ± 0,92 pkt. vs  4,4 ± 1,0 pkt [4, 5].

Uzupełnieniem wyników badań własnych oraz in-
nych autorów mogą być badania prowadzone przez 
Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w Warsza-
wie, według których 75% Polaków jest niezadowolonych 
z opieki zdrowotnej, jaką proponuje Narodowy Fundusz 
Zdrowia. Niezadowolenie szczególnie dotyczy  dostęp-
ności informacji na temat możliwości uzyskania pomocy 
medycznej. Jednakże warto zauważyć, że mimo ogól-
nego niezadowolenia badani pozytywnie oceniają wa-
runki leczenia (66% pozytywnych opinii), troskę i życzli-
wość personelu (73% docenia trudy tego zawodu) oraz 
równe traktowanie przez specjalistów [13]. 

Wnioski 
Ogólna ocena jakości opieki pielęgniarskiej 1. 
w zakresie bólu pooperacyjnego była na pozio-
mie średnim, w związku z czym istnieje potrze-
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ba jej systematycznego kontrolowania i stałego 
udoskonalania.
Takie obszary jak: informowanie chorych o spo-2. 
sobach zwalczania bólu po operacji, ilościowa 
ocena nasilenia bólu pooperacyjnego, a także 
udzielanie informacji odnośnie postępowania 
przeciwbólowego w okresie hospitalizacji wyma-
gają szczególnej poprawy w pracy pielęgniarki. 
Zatrudnienie odpowiedniej liczby pielęgniarek 3. 
w oddziałach szpitalnych zmniejsza obciążenie 
pracą personelu, skraca czas oczekiwania cho-
rych  na środki przeciwbólowe oraz wpływa na 
wzrost satysfakcji pacjentów.
Odpowiedni system motywacyjny oraz party-4. 
cypacja szpitala w edukacji personelu pielę-
gniarskiego w zakresie tematyki bólu poope-
racyjnego, jego monitorowania i czynników go 
determinujących mogą przyczynić się do po-
prawy jakości opieki pielęgniarskiej w oddzia-
łach zabiegowych.
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