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Zewnątrzoponowe 
łagodzenie bólu po 
operacji 
Ta ulotka wyjaśnia, czego można się spodziewać, jeśli 
zdecydujesz się na znieczulenie zewnątrzoponowe w celu 
uśmierzenia bólu podczas i po operacji. Jest to praca zbiorowa 
stworzona przez anestezjologów oraz pacjentów i ich 
przedstawicieli. 

Czym jest znieczulenie zewnątrzoponowe? 
Znieczulenie zewnątrzoponowe polega na umieszczeniu cienkiej elastycznej rurki w 
części pleców w okolicy nerwów wychodzących z rdzenia kręgowego, przez którą 
można podawać leki uśmierzające ból. 
Jest ono stosowane podczas zabiegu (zazwyczaj jako uzupełnienie znieczulenia 
ogólnego), po operacji jako środek przeciwbólowy lub w obu przypadkach. 
Znieczulenie regionalne, a czasem inne środki przeciwbólowe, są podawane przez 
cewnik zewnątrzoponowy. Jest on umiejscowiony w pobliżu nerwów w plecach. W 
rezultacie tego sygnały nerwowe są zablokowane. Powoduje to uśmierzenie bólu, 
którego stopień jest zależny od ilości i rodzaju podawanego środka. Znieczulenie 
regionalne, obok łagodzenia bólu, może także wywoływać odrętwienie i osłabienie. 
W celu podawania środka przeciwbólowego w nieprzerwany sposób przez cewnik 
zewnątrzoponowy wykorzystuje się pompę infuzyjną do terapii zewnątrzoponowej. 
Niektóre pompy infuzyjne są zaopatrzone w przycisk, którym możesz samodzielnie 
dozować środek przeciwbólowy. Pompy te mają zaprogramowane bezpieczne limity 
dawek, by zmniejszyć możliwość przedawkowania leku. 
Uśmierzenie bólu utrzymuje się tak długo, jak długo działa pompa. Kiedy się zatrzyma, 
czucie powraca w ciągu kilku godzin. 
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Jakie są korzyści znieczulenia zewnątrzoponowego? 
Jeśli znieczulenie zewnątrzoponowe jest skuteczne, po operacji będziesz odczuwać 
mniejszy ból niż w przypadku innych metod, zwłaszcza gdy weźmiesz głęboki oddech, 
zakaszlesz lub poruszysz się w łóżku. 
Zazwyczaj nie jest wtedy konieczne podawanie innych silnych leków przeciwbólowych. 
Oznacza to, że możesz łatwiej oddychać, nie występują silne nudności czy wymioty, i 
masz większą czujność. 
Istnieją dowody na to, że występuje mniej powikłań pooperacyjnych, między innymi 
zmniejszone ryzyko powstawania zakrzepów krwi w nogach i płucach czy wystąpienia 
zapalenia płuc. Niektóre dowody wskazują również na to, że w przypadku znieczulenia 
zewnątrzoponowego możesz stracić mniej krwi, co redukuje konieczność transfuzji krwi. 

A co, jeśli nie mam znieczulenia zewnątrzoponowego? 
Wybór należy do Ciebie. Lekarz anestezjolog poinformuje Cię, jeśli znieczulenie 
zewnątrzoponowe jest w twoim przypadku szczególnie zalecane oraz jakie istnieją inne 
możliwości. 
W innych metodach znieczulenia wykorzystuje się morfinę i podobne leki. Są to silne 
środki przeciwbólowe, ale wywołują działania niepożądane takie jak nudności czy 
zaparcia. Niektóre osoby stają się zdezorientowane po zastosowaniu morfiny. 
Istnieją też inne sposoby na podanie znieczulenia regionalnego, jak na przykład 
blokada nerwu. 

Czy każdy może mieć wykonane znieczulenie 
zewnątrzoponowe? 
Nie, znieczulenie zewnątrzoponowe nie jest wskazane dla niektórych osób. Lekarz 
anestezjolog omówi to z tobą, jeśli zajdzie taka potrzeba. Znieczulenie 
zewnątrzoponowe może nie być wskazane jeśli: 
■ przyjmujesz leki o działaniu przeciwzakrzepowym, jak na przykład warfarynę 
■ masz problemy z krzepliwością krwi 
■ masz alergię na regionalny środek znieczulający 
■ masz znaczną deformację kręgosłupa 
■ masz stan zapalny w okolicy pleców 
■ jesteś po wcześniejszych operacjach kręgosłupa z wprowadzonymi metalowymi 

implantami 
■ wystąpiły u ciebie w przeszłości problemy ze znieczuleniem podpajęczynówkowym 

lub zewnątrzoponowym. 
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Jak przebiega podanie znieczulenia zewnątrzoponowego? 
Znieczulenie zewnątrzoponowe może być podane: 
■ kiedy jesteś w pełnym przebudzeniu 
■ przy sedacji (po lekach, które powodują senność i odprężenie). 
Lekarz anestezjolog omówi z tobą, która opcja będzie najlepsza. Kroki związane z 
podaniem znieczulenia zewnątrzoponowego obejmują: 
1 kaniula (do kroplówki) jest umieszczona w żyle w ręce w celu podawania płynów 
2 zostaniesz poproszona/y o przyjęcie pozycji siedzącej lub położenie się na boku. Ktoś 

z personelu medycznego pomoże ci pochylić się do przodu, z wygięciem pleców 
tak bardzo, jak to możliwe (zobacz rysunek na poprzedniej stronie) 

3 lekarz anestezjolog przemyje miejsce na plecach środkiem antyseptycznym 
4 podany zostanie niewielki zastrzyk, aby znieczulić określony obszar skóry 
5 przy pomocy igły do przestrzeni zewnątrzoponowej wprowadza się cienki plastikowy 

cewnik (rurkę)  
w plecy. Igła zostaje usunięta, a w plecach pozostaje jedynie cewnik. 

Co będę odczuwać? 
Podany w skórę zastrzyk z regionalnym środkiem znieczulającym będzie przez chwilę 
szczypał. Następnie poczujesz ucisk, ale zazwyczaj jest to jedynie uczucie dyskomfortu, 
kiedy igła i cewnik są wprowadzane. 
Czasami pojawia się uczucie przebiegającego ostrego prądu. Anestezjolog zauważy, 
kiedy do tego dojdzie. Może nawet zapytać, gdzie to odczułaś/eś. 
Po podaniu znieczulenia regionalnego stopniowo pojawia się uczucie ciepła i 
drętwienia. Po zastosowaniu niektórych rodzajów znieczuleń zewnątrzoponowych nogi 
mogą wydawać się ciężkie i trudno nimi poruszać. 
Ogólnie rzecz biorąc, większość ludzi nie uważa tych doznań za nieprzyjemne, ale 
trochę dziwne. Czucie i możliwość poruszania powrócą po zaprzestaniu podawania 
znieczulenia zewnątrzoponowego. 
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Ocena ryzyka 
Ryzyko powikłań należy odnieść do korzyści i porównać z alternatywnymi metodami 
uśmierzania bólu. Lekarz anestezjolog może udzielić więcej informacji na ten temat i 
pomóc ocenić ewentualne ryzyko. 
Różni ludzie w różny sposób interpretują słowa i liczby. Poniższa skala może pomóc w ich 
interpretacji. 
 
 

 

Bardzo częste Częste Niezbyt częste Rzadkie Bardzo rzadkie 
1 na 10 

Jedna osoba 
w rodzinie 

1 na 100 
Jedna osoba 

na ulicę 
mieszkalną 

1 na 1000 
Jedna osoba 
na całą wieś 

1 na 10 000 
Jedna osoba na 

niewielkie 
miasteczko 

1 na 100 000 
Jedna osoba na 

duże miasto 

Bardzo częste działania niepożądane 
Niskie ciśnienie krwi 
To zupełnie normalne, gdy ciśnienie krwi trochę spada, podczas znieczulenia 
zewnątrzoponowego. Lekarz anestezjolog zastosuje płyny i leki, aby je skorygować. 

Niemożność oddania moczu 
Nerwy prowadzące do pęcherza są dotknięte działaniem znieczulenia 
zewnątrzoponowego. Do pęcherza wprowadzony zostaje cewnik (rurkę) w celu 
odprowadzenia moczu. Jest to często konieczne po większych operacjach ze 
znieczuleniem zewnątrzoponowym lub bez niego. 

Swędzenie 
Jest to częsty efekt niepożądany po podaniu leków przeciwbólowych, które są często 
stosowane przy znieczuleniu zewnątrzoponowym. Leki antyhistaminowe mogą pomóc 
lub można zmienić lek w znieczuleniu zewnątrzoponowym. 

Nudności 
W przypadku znieczulenia zewnątrzoponowego zdarza się to rzadziej niż w przypadku 
innych metod uśmierzania bólu. Można temu zaradzić, podając leki przeciwwymiotne. 

Niewystarczające uśmierzenie bólu 
Znieczulenie zewnątrzoponowe może nie uśmierzyć całkowicie bólu. Lekarz 
anestezjolog lub opiekujący się personel medyczny zajmujący się leczeniem bólu 
zadecyduje, czy można to skorygować, czy też trzeba przejść na inną metodę 
uśmierzania bólu. 
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Częste działania niepożądane 
Ból głowy 
Bóle głowy występują często po operacji. Możliwe jest także wystąpienie silniejszego, 
uporczywego bólu głowy po wykonanym znieczuleniu zewnątrzoponowym. Zdarza się 
to średnio mniej więcej raz na sto znieczuleń. Dochodzi do niego, gdy igła użyta do 
umieszczenia znieczulenia zewnątrzoponowego lub cewnik zewnątrzoponowy 
niechcący przebiją worek z płynem, którym otoczony jest rdzeń kręgowy. Niewielka 
ilość płynu wycieka, wywołując ból głowy. Może to spowodować bardzo silny ból 
głowy który nasila się w pozycji siedzącej i zmniejsza, gdy pacjent/ka leży na plecach. 
Ból głowy zazwyczaj mija po podaniu odpowiedniej ilości płynów do picia i środków 
przeciwbólowych. Opiekujący się tobą personel z pewnością poinformuje o tym zespól 
anestezjologiczny, ponieważ będzie to musiało być przez niego skontrolowane przed 
wypisaniem do domu. Jeśli ból głowy jest silny lub utrzymuje się, może być potrzebne 
zastosowanie specjalistycznych metod leczenia bólu głowy. Temu bólowi głowy może 
towarzyszyć utrata, przytłumienie lub zaburzenie słuchu.  
W celu uzyskania więcej informacji prosimy zapoznać się z naszą ulotką Headache after 
a spinal or epidural injection, którą można znaleźć na naszej stronie internetowej: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/polish 

Rzadkie działania niepożądane i powikłania 
Spowolnione oddychanie 
Niektóre leki stosowane w znieczuleniu zewnątrzoponowym mogą powodować 
powolne oddychanie lub senność, co wymaga leczenia. 

Uszkodzenie nerwu: tymczasowe 
W rzadkich przypadkach igła lub cewnik zewnątrzoponowy może uszkodzić nerwy. 
Może to spowodować utratę czucia lub możliwości poruszania większych lub 
mniejszych obszarów w dolnej części ciała. U większości osób ulega to poprawie po 
upływie kilku dni, tygodni lub miesięcy. 

Rzadkie i bardzo rzadkie powikłania 
Uszkodzenie nerwu: trwałe 
Trwałe uszkodzenie nerwu przez igłę lub cewnik jest rzadkie: 
■ trwałe uszkodzenie występuje w 1 przypadku na 23 500 do 50 500 zastrzyków 

rdzeniowych lub zewnątrzoponowych 
■ paraplegia lub śmierć występuje w 1 przypadku na 54 500 do 1 na 141 500 zastrzyków 

rdzeniowych lub zewnątrzoponowych. 
Więcej informacji na ten temat można znaleźć w ulotce Nerve damage associated 
with a spinal or epidural injection, która jest dostępna na naszej stronie internetowej: 
www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/polish 

Zakażenie w miejscu cewnika 
W rzadkich przypadkach może się rozwinąć zakażenie w miejscu wprowadzenia 
cewnika zewnątrzoponowego. Jeśli do tego dojdzie, zostanie on usunięty. Rzadko 
zdarza się, aby zakażenie rozprzestrzeniało się głębiej poza powierzchnię skóry. Może 
być konieczne zastosowanie antybiotyków lub, rzadko, pilne przeprowadzenie operacji 
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kręgosłupa. Trwałe uszkodzenie nerwu z powodu ropnia nadtwardówkowego jest 
bardzo rzadkie. 

Inne powikłania 
Napady drgawek, nasilone trudności z oddychaniem, trwała paraplegia (utrata 
możliwości korzystania z jednej lub więcej kończyn) lub śmierć są bardzo rzadkie. 

Przykładowe pytania do lekarza anestezjologa 
■ Dlaczego znieczulenie zewnątrzoponowe jest zalecane w moim przypadku? 
■ Jakie są plusy i minusy znieczulenia zewnątrzoponowego w moim przypadku? 
■ Jakie są inne możliwości? 
■ Kto wykona moje znieczulenie zewnątrzoponowe? 
■ Czy jestem w grupie szczególnego ryzyka? 
■ Jak będę czuł się po zabiegu? 
■ Jak będę się czuć po wszystkim, jeśli nie otrzymam znieczulenia 

zewnątrzoponowego? 
 

Zastrzeżenia 
Dokładamy wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej ulotce były rzetelne i 
aktualne, jednak nie możemy tego zagwarantować. Zdajemy sobie sprawę z tego, że 
poniższe informacje ogólne nie odpowiadają na wszystkie Państwa pytania, ani nie 
obejmują wszystkich ważnych dla Państwa kwestii. Wszelkie Państwa decyzje i problemy 
powinny być konsultowane z zespołem medycznym, a niniejsza ulotka może posłużyć 
jako wytyczna. Nie należy traktować niniejszej ulotki jako porady lekarskiej samej w 
sobie. Ulotka nie może zostać wykorzystana do żadnych celów handlowych lub 
biznesowych . Pełna wersja zastrzeżeń dostępna jest tutaj 
(www.rcoa.ac.uk/patient-information/translations/polish). 

Wszystkie tłumaczenia dostarczane są przez społeczność tłumaczy Translators Without 
Borders. Jakość tłumaczeń jest sprawdzana w celu osiągnięcia jak największej 
dokładności. Istnieje jednak pewne ryzyko nieścisłości i błędnej interpretacji niektórych 
informacji. 
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Prosimy o opinie 
Wszelkie sugestie dotyczące sposobów ulepszenia niniejszej broszury są dla as cenne.  
Wszelkie uwagi można przesyłać e-mailem na adres: patientinformation@rcoa.ac.uk 

Royal College of Anaesthetists 
Churchill House, 35 Red Lion Square, London WC1R 4SG 
020 7092 1500 

www.rcoa.ac.uk 

Piąte wydanie, luty 2020 r. 
Niniejsza ulotka zostanie zweryfikowana w ciągu trzech lat od daty wydania. 

© 2020 Royal College of Anaesthetists 
Niniejsza ulotka może być kopiowana w celu tworzenia materiałów informacyjnych dla pacjentów. Prosimy o 
wskazanie oryginalnego źródła tych informacji. Aby wykorzystać część niniejszej broszury w innej publikacji, należy 
zamieścić odpowiednią informację na ten temat oraz usunąć logo, znaki firmowe, zdjęcia i ikony. W celu uzyskania 
dodatkowych informacji prosimy o kontakt. 

 


