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Streszczenie:  
Wstęp. Znieczulenie podpajęczynówkowe stanowi jedną z najbardziej 
przewidywalnych i efektywnych form znieczulenia. Znieczulenie 
podpajęczynówkowe jest w pełni odwracalne. Jest najczęściej stosowaną 
metodą spośród blokad centralnych, ze względu na prostotę jego wykonania 
oraz szybki początek działania. Aktualna definicja pielęgnowania według 
Światowej Organizacji Zdrowia przedstawia pielęgnowanie jako opiekowanie 
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się chorym, a także zapobieganie chorobom i wzmacnianie zdrowia. 
Co stanowi idealne odzwierciedlenie opieki pielęgniarskiej nad pacjentem 
po znieczuleniu podpajęczynówkowym, ponieważ pielęgniarka w tym czasie 
ma sprawować profesjonalną opiekę i zapobiegać wszelkim powikłaniom, 
a co za tym idzie umacniać zdrowie. 
Cel. Celem badań jest poznanie zadowolenia pacjentów i działań wdrożonych 
w ramach opieki pielęgniarskiej wobec pacjentów po zabiegu wykonanym 
w znieczuleniu podpajęczynówkowym w opinii badanych w zależności 
od wybranych zmiennych socjodemograficznych. 
Materiał i metody. Badania przeprowadzono wśród 60 pacjentów w trzech 
oddziałach klinicznych zabiegowych 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego 
z Polikliniką SP ZOZ  w Bydgoszczy, wobec których w przebiegu leczenia 
operacyjnego zastosowano znieczulenie podpajęczynówkowe. Metodą badań 
był sondaż diagnostyczny, natomist techniką - ankietowanie. Narzędziem 
badawczym, był autorski kwestionariusz ankiety.  
Wyniki. Wszyscy badani byli zadowoleni z opieki pielęgniarskiej. Najczęściej 
wdrażanymi działaniami w ramach opieki pielęgniarskiej wobec pacjentów po 
znieczuleniu podpajęczynówkowym były asekuracja podczas pierwszego 
wstawania z łóżka, regularne pomiary parametrów życiowych, kontrola 
natężenia bólu oraz kontrola zaburzeń czucia. Pacjenci zdecydowanie częściej 
potwierdzają udzielanie przez pielęgniarki konkretnych świadczeń 
diagnostycznych, terapeutycznych niż informacyjnych. 
Wnioski.  
1. Najczęściej wdrażanymi działaniami w ramach opieki pielęgniarskiej wobec 
pacjentów po znieczuleniu podpajęczynówkowym były asekuracja podczas 
pierwszego wstawania z łóżka, regularne pomiary parametrów życiowych, 
kontrola natężenia bólu oraz kontrola zaburzeń czucia. 
2. Zmienne socjodemograficzna takie jak płeć, miejsce zamieszkania 
i wykształcenie  nie miały wpływu na istotne różnice w ocenie stopnia 
zadowolenia badanych z aspektów opieki pielęgniarskiej wdrażanych po 
znieczuleniu podpajęczynówkowym. 
3. Pomimo braku konieczności leżenia na płasko po znieczuleniu 
podpajęczynówkowym, osoby sprawujące opiekę przekazują taką informację 
pacjentowi.  
Słowa kluczowe: pacjent, znieczulenie podpajęczynówkowe, opieka 
pielęgniarska 
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Abstract: 
Introduction. Subarnachnoid anaesthesia is one of the most effective forms 
of block anaesthesia.It is fully irreversable and most common form of block 
anaesthesia due to its nature and simplicity as well as its fast onset.According 
to World Health Organization  nursing care is not only  caring for the sick but 
also the promotion of health and the prevention of illness. Caring for patient 
after subarnachnoid anaesthesia reflects the definition since nursing care 
in that particular case should not only be proffessional but also prevent 
complications and foster health. 
Aim. The aim of the study was to evaluate patients' satisfaction and their view 
on the nursing care after subarnachnoid anaesthesia with reference to selected 
sociodemographic variables. 
Material and methods. The study was carried out among 60 patients after 
subarnachnoid anaesthesia in 3 surgical wards in Military Hospital and 
Policlinic, Independent Health Centre in Bydgoszcz. Diagnostic survey was 
used as a method. A questionnaire was used as a tool. The research instrument 
was a questionnaire prepared by the researchers. 
Results. All the respondents were satisfied with the nursing care provided. 
Most nursing activities after subarnachnoid anaesthesia involved supporting 
the patient in standing up, regular monitoring of vital signs and  pain and 
sensory function control. Patients confirm that they were offered diagnostics 
and theraupetical support most often rather than informational feedback.  
Conclusions  
1. Most nursing activities after subarnachnoid anaesthesia involved supporting 
the patient in standing up, regular monitoring of vital signs, pain and sensory 
function control. Patients confirm that they were offered diagnostics and 
theraupetical support most often rather than ifnformational feedback.  
2. Selected sociodemographic variables such as gender, place of residence and 
education had no significant effect on differences in patients' evaluation of the 
level of satisfaction with the nursing care provided after subarnachnoid 
anaesthesia. 
3. Although there is  no aparent need for the patient to lie flat after 
subarnachoid anaethesia , nursing personnel provides the patient with such 
information.   
Keywords: patient, subarnachnoid anaesthesia, nursing care 
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Wstęp 
 

Znieczulenie podpajęczynówkowe stanowi jedną z najbardziej 
przewidywalnych i efektywnych form znieczulenia. Traktowane jest 
jako metoda leczenia bólu pooperacyjnego, co minimalizuje 
wykorzystanie leków przeciwbólowych w przebiegu tego rodzaju 
znieczulenia [1,2]. 

Poprzez znieczulenie podpajęczynówkowe uzyskuje się 
blokadę współczulną, czuciową oraz ruchową. Daje to możliwość 
wykonania wielu zabiegów różnego  rodzaju [1,3,4]. Jest ono w pełni 
odwracalne. To najczęściej stosowana metoda pośród blokad 
centralnych, ze względu na prostotę wykonania, szybki początek 
działania oraz dobre zwiotczenie mięśniowe [1,2,3,4]. 

Wskazania do wykonania znieczulenia podpajęczynówkowego 
są liczne. Wykonuje się je w przypadku operacji podbrzusza, kończyn 
dolnych, krocza. Stanowi ono lepszą opcję znieczulenia w porównaniu 
ze znieczuleniem ogólnym w odniesieniu do pacjentów z pełnym 
żołądkiem lub zagrożonych niewydolnością oddechową. W przypadku 
cięcia cesarskiego znieczulenie podpajęczynówkowe stanowi typ 
znieczulenia z wyboru [2,5,6]. 

Znieczulenie podpajęczynówkowe uzyskuje się poprzez 
podanie leku miejscowo znieczulającego do przestrzeni 
podpajęczynówkowej. Blokada nerwów przebiega w określonej 
hierarchii, co można poddać ocenie klinicznej. Jako pierwsze ulegają 
blokadzie przedzwojowe włókna współczulne, co objawia się 
rozszerzeniem naczyń z ociepleniem skóry; może wystąpić obniżenie 
ciśnienia tętniczego krwi. Kolejne są włókna czucia temperatury. Jako 
pierwsze blokowane jest czucie zimna, a później ciepła. Następnie 
włókna przewodzące ból, czucie dotyku i czucie głębokie – później 
włókna ruchowe oraz przewodzące czucie wibracji i ułożenia [1]. 
Dzięki resorpcji anestetyku do krwi krążącej następuje ustępowanie 
blokady nerwowej. Czynności ruchowe powracają jako pierwsze, 
następnie czuciowe, a na końcu funkcje autonomiczne [1]. 
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Bardzo ważne jest, aby uświadomić pacjentowi, że znieczulenie 
podpajęczynówkowe nie kończy się nagle, w momencie zakończenia 
zabiegu operacyjnego. Czynnikami warunkującymi czas jego trwania 
są: rodzaj środka znieczulającego, jego dawka, wysokość blokady oraz 
dodatek innych leków [1]. 

Do powikłań znieczulenia podpajęczynówkowego zalicza się 
obniżenie wartości ciśnienia tętniczego, temperatury, nudności, 
wymioty, całkowite znieczulenie podpajęczynówkowe, zatrzymanie 
moczu, popunkcyjne bóle głowy, bóle pleców, powikłania 
neurologiczne oraz zaburzenia krążenia [2,4,7]. 

W pierwszej dobie po zabiegu chirurgicznym pielęgniarka, 
niezależnie od miejsca pobytu pacjenta, powinna dokonywać 
pomiarów jego podstawowych parametrów życiowych, kontrolować 
ustępowanie działania znieczulenia i powrót czucia. Niezwykle 
istotnym zadaniem pielęgniarki jest ocena natężenia bólu 
pooperacyjnego i udział w jego leczeniu [8]. 

Po znieczuleniu podpajęczynówkowym nie ma potrzeby, aby 
pacjent leżał płasko. Można zastosować poduszkę pod głową, chory 
może siadać w obrębie łóżka. Próby pionizacji wykonuje się po 
ustąpieniu znieczulenia i w asyście pielęgniarki [9,10]. Sprawuje ona 
profesjonalną opiekę nad pacjentem, zapobiega powikłaniom a co za 
tym idzie umacnia jego zdrowie [11]. 

Celem badań było opinii pacjentów na temat działań 
wdrożonych wobec nich w ramach opieki pielęgniarskiej po zabiegu 
wykonanym w znieczuleniu podpajęczynówkowym,  w zależności od 
wybranych zmiennych socjodemograficznych.  

 
Materiał i metody 

Badania przeprowadzono wśród 60 pacjentów oddziałów 
zabiegowych 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką SP ZOZ 
w Bydgoszczy, wobec których w przebiegu leczenia operacyjnego 
zastosowano znieczulenie podpajęczynówkowe. Procedura badawcza 
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realizowana była w okresie od marca 2017 roku do maja 2017 roku, 
po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Bioetycznej Uniwersytetu 
Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum im L. Rydygiera w 
Bydgoszczy (KB 130/2017). 
  Badania miały charakter anonimowy, dobrowolny, bezpłatny. 
Metodą badań był sondaż diagnostyczny, natomiast techniką - 
ankietowanie. Narzędziem badawczym, wykorzystywanym 
w badaniach był autorski  kwestionariusz ankiety. Ankieta zawierała 
pytania dotyczące pooperacyjnej opieki pielęgniarskiej 
 po znieczuleniu podpajęczynówkowym. Uzyskane wyniki poddano 
analizie statystycznej. Podczas weryfikacji danych zastosowano 
współczynnik istotności na poziomie á=0,05, co pozwoliło uznać 
za zmienne istotne statystycznie przy p<0,05. 
 

Wyniki 

W badaniu brało udział 60 osób. Grupa złożona była w 50% 
(30 osób) z kobiet i w 50% (30 osób) mężczyzn. Zdecydowaną 
większość badanych stanowili pacjenci ze średnim wykształceniem 
(40% - 24 osoby) oraz wyższym (38% - 23 osoby). Szkołę zawodową 
ukończyło 18% respondentów – 11 osób, a najmniej było 
ankietowanych z wykształceniem podstawowym (3% - 2 osoby). 
Zdecydowanie więcej osób mieszkało w mieście (67% -  40 osób). 
Mieszkańcy wsi stanowili mniejszą grupę (33% - 20 osób ). 

W tabeli 1 zaprezentowano odpowiedzi badanych dotyczące 
wybranych działań, które najczęściej wdrażano w ramach opieki 
pielęgniarskiej wobec pacjentów po zabiegu w znieczuleniu 
podpajęczynówkowym. 

 
 



 
Innowacje w Pielęgniarstwie i Naukach o Zdrowiu 2 (3)/2018 

– 27 – 

Tabela 1. Wybrane działania wdrażane w ramach opieki 
pielęgniarskiej wobec pacjentów po zabiegu w znieczuleniu 
podpajęczynówkowym w opinii badanych. 

Pytanie 

Odpowiedź 

TAK NIE 

n % n % 

Czy pielęgniarka wykonywała regularnie pomiary 

parametrów życiowych 
35 58 25 42 

Czy pielęgniarka sprawdzała w jakim stopniu 

powróciło czucie po znieczuleniu 

podpajęczynówkowym 

43 72 17 28 

Czy pielęgniarka kontrolowała natężenie bólu po 

zabiegu znieczulenia podpajęczynówkowego 
37 62 23 38 

Czy pielęgniarka była podczas pierwszego 

wstawania z łóżka 
42 70 18 30 

Czy zostały przekazane informacje o konieczności 

asekuracji podczas wstawania po zabiegu w 

znieczuleniu podpajęczynówkowym 

43 72 17 28 

Czy zostały przekazane informacje o możliwości 

wystąpienia popunkcyjnych bólów głowy 
52 88 8 12 

Czy zostały przekazane informacje o tym, że tuż po 

zabiegu nie wolno opuszczać łóżka 
57 95 3 5 

Czy zostały przekazane informacje o konieczności 

leżenia płasko po zabiegu w znieczuleniu 

podpajęczynówkowym? 

58 97 2 3 

Zadowolenie z opieki pielęgniarskiej 60 100 0 0 

Źródło: wynik badań własnych 
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Z przeprowadzonej analizy statystycznej wynika, iż 58% (35 
osób) badanych twierdziło, że w trakcie pobytu pielęgniarka regularnie 
mierzyła parametry życiowe, a 42% respondentów (25 osób) 
nie potwierdziło tego faktu. Sprawdzanie powrotu czucia przez 
pielęgniarkę wobec pacjentów po zabiegu wykonywanym 
w znieczuleniu podpajęczynówkowym deklarowało 72% (43 osoby) 
badanych. Według 28% (17 osób) respondentów powrót czucia nie był 
kontrolowany. Monitorowanie natężenia bólu wśród pacjentów 
po zabiegu wykonywanym  w znieczuleniu podpajęczynówkowym 
przez pielęgniarkę podało 62% (37 osób) badanych. Natomiast 38% 
(23 osoby) respondentów nie potwierdziło takiego działania. 
Zdecydowana większość badanych (70% -42 osoby) potwierdziła 
asystę pielęgniarki podczas pierwszego wstawania z łóżka 
po znieczuleniu, natomiast 30% (18 osób) respondentów podało, 
iż pierwszą pionizację odbyli bez jej udziału. Otrzymanie informacji 
o konieczności asekuracji przy wstawaniu z łóżka potwierdziło 72% 
respondentów (43 osoby). Natomiast 28% badanych (17 osób) nie 
zadeklarowało otrzymania takiej instrukcji. Informację o możliwości 
wystąpienia popunkcyjnych bólów głowy uzyskaną od pielęgniarki 
potwierdza 88% (52 osoby) ankietowanych, a 12% respondentów 
(8 osób) nie wskazało na jej uzyskanie. Przekazanie informacji przez 
pielęgniarkę o zakazie opuszczania łóżka zadeklarowało 
95% pacjentów (57 osób). Jedynie 5% badanych (3 osoby) 
nie potwierdziło jej otrzymania. Konieczność  leżenia płasko 
po znieczuleniu wskazaną przez pielęgniarkę stwierdziło 
97% respondentów (58 osób). Natomiast 3% badanych nie 
potwierdziło uzyskania takiej instrukcji.   
Pomimo zróżnicowanych opinii na temat różnych świadczeń 
uzyskanych w okresie po znieczuleniu podpajęczynówkowym wszyscy 
badani (100%- 60 osób) byli zadowoleni z opieki pielęgniarskiej.  

W tabeli 2. przedstawiono rozkład odpowiedzi na pytania 
dotyczące wykonywanych świadczeń przez pielęgniarkę wobec 
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badanych po zabiegu wykonywanym w znieczuleniu 
podpajęczynówkowym w zależności od ich płci. 
 
Tabela 2. Wykonywanie świadczeń przez pielęgniarkę wobec 
badanych po zabiegu wykonywanym w znieczuleniu 
podpajęczynówkowym w opinii badanych w zależności od ich 
płci. 

Pytanie Odpowiedź 

Płeć 

Kobiety Mężczyźni 

n % n % 

Zadowolenie z opieki pielęgniarskiej 
Nie 0 0 0 0 

Tak 30 50 30 50 

Czy zostały przekazane informacje o 

konieczności leżenia płasko po zabiegu 

w znieczuleniu podpajęczynówkowym? 

Nie 2 3,3 0 0 

Tak 28 46,6 30 50 

Czy zostały przekazane informacje o 

tym, że tuż po zabiegu nie wolno 

opuszczać łóżka 

Nie 2 3,3 1 1,6 

Tak 28 46,6 29 48,3 

Czy zostały przekazane informacje o 

możliwości wystąpienia popunkcyjnych 

bólów głowy 

Nie 5 8,3 2 3,3 

Tak 25 41,6 28 46,6 

Czy zostały przekazane informacje o 

konieczności asekuracji podczas 

wstawania po zabiegu w znieczuleniu 

podpajęczynówkowym 

Nie 10 16,6 7 11,6 

Tak 20 33,3 23 38,3 

Czy pielęgniarka była podczas 

pierwszego wstawania z łóżka 

Nie 11 18,3 7 11,6 

Tak 19 31,6 23 38,3 

Czy pielęgniarka kontrolowała natężenie Nie 10 16,6 13 21,6 
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bólu po zabiegu znieczulenia 

podpajęczynówkowego 
Tak 20 33,3 17 28,3 

Czy pielęgniarka sprawdzała w jakim 

stopniu powróciło czucie po 

znieczuleniu podpajęczynówkowym 

Nie 9 15 8 13,3 

Tak 21 35 22 36,6 

Czy pielęgniarka wykonywała 

regularnie pomiary parametrów 

życiowych 

Nie 14 23,3 11 18,3 

Tak 16 26,6 19 31,6 

Źródło: wynik badań własnych 
 

Zadowolenie z opieki pielęgniarskiej deklarują w takim samym 
stopniu kobiety (50% - 30 osób) jak i mężczyźni (50% - 30 osób). 
Uzyskanie informacji o konieczności leżenia płasko po zabiegu 
wykonywanym w znieczuleniu podpajęczynówkowym uzyskanym od 
pielęgniarki potwierdziło 28 kobiet (46,6%) i 30 mężczyzn (100%). 
Otrzymanie instrukcji o tym, że tuż po zabiegu nie wolno opuszczać 
łóżka zadeklarowało  28 kobiet (46,6%) i 29 mężczyzn (48,3%). 
Przekazanie przez pielęgniarkę informacji o możliwości wystąpienia 
popunkcyjnych bólów głowy potwierdziło 25 kobiet (41,6%) i 28 
mężczyzn (46,6%). Uzyskanie instrukcji o konieczności asekuracji 
podczas pierwszego wstawania z łóżka po zabiegu wskazało 20 kobiet 
(33,3%) oraz 23 mężczyzn (38,3%). Asystę pielęgniarską podczas 
pierwszego wstawania po zabiegu wykonanym w znieczuleniu 
podpajęczynówkowym zadeklarowało 19 kobiet (16,6%) i 13 
mężczyzn (21,6%). Kontrolowanie przez pielęgniarkę ustępowania 
znieczulenia- powrócenie czucia - stwierdziło 21 kobiet (35%) i 22 
mężczyzn (36,6%). Regularne sprawdzanie podstawowych 
parametrów życiowych przez pielęgniarkę potwierdziło 16 kobiet 
(26,6%) i 19 mężczyzn (31,6%). 

W tabeli 3. przedstawiono rozkład odpowiedzi na pytania 
dotyczące wykonywanych świadczeń przez pielęgniarkę wobec 
badanych po zabiegu wykonywanym w znieczuleniu 
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podpajęczynówkowym w zależności od miejsca zamieszkania 
badanych. 

 
Tabela 3. Wykonywanie świadczeń przez pielęgniarkę wobec 
badanych po zabiegu wykonywanym w znieczuleniu 
podpajęczynówkowym w zależności od ich miejsca zamieszkania. 

Pytanie Odpowiedź 

Zamieszkanie 

Wieś Miasto 

n % n % 

Zadowolenie z opieki pielęgniarskiej 
Nie 0 0 0 0 

Tak 20 33,3 40 66,6 

Czy zostały przekazane informacje o 

konieczności leżenia płasko po zabiegu w 

znieczuleniu podpajęczynówkowym? 

Nie 0 0 2 3,3 

Tak 
20 33,3 38 63,3 

Czy zostały przekazane informacje o tym, 

że tuż po zabiegu nie wolno opuszczać 

łóżka 

Nie 1 1,6 2 3,3 

Tak 
19 31,6 38 63,3 

Czy zostały przekazane informacje o 

możliwości wystąpienia popunkcyjnych 

bólów głowy 

Nie 3 5 4 6,6 

Tak 
17 28,3 36 60 

Czy zostały przekazane informacje o 

konieczności asekuracji podczas 

wstawania po zabiegu w znieczuleniu 

podpajęczynówkowym 

Nie 8 13,3 9 15 

Tak 

12 20 31 51,6 

Czy pielęgniarka była podczas 

pierwszego wstawania z łóżka 

Nie 9 15 9 15 

Tak 11 18,3 31 51,6 

Czy pielęgniarka kontrolowała natężenie 

bólu po zabiegu znieczulenia 

Nie 10 16,6 13 21,6 

Tak 10 16,6 27 45 
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podpajęczynówkowego 

Czy pielęgniarka sprawdzała w jakim 

stopniu powróciło czucie po znieczuleniu 

podpajęczynówkowym 

Nie 8 13,3 9 15 

Tak 
12 20 31 51,6 

Czy pielęgniarka wykonywała regularnie 

pomiary parametrów życiowych 

Nie 9 15 16 26,6 

Tak 11 18,3 24 40 

Źródło: wynik badań własnych 
 

Zadowolenie z opieki pielęgniarskiej zadeklarowało 20 osób 
(33,3%) zamieszkujących wieś oraz 40 (66,6%) mieszkańców miasta. 
Uzyskanie informacji o konieczności leżenia płasko po zabiegu 
wykonanym w znieczuleniu podpajęczynówkowym od pielęgniarki 
potwierdziło 20 (33,3%) mieszkańców wsi i 38 osób (63,3%) 
zamieszkujących miasto. Otrzymanie instrukcji o zakazie opuszczania 
łóżka tuż po zabiegu wykonywanym w znieczuleniu 
podpajęczynówkowym stwierdziło 19 osób (31,6%) mieszkających na 
wsi i 38 pacjrentów (63,3%) mieszkających w mieście. Przekazanie 
przez pielęgniarkę informacji o możliwości wystąpienia 
popunkcyjnych bólów głowy potwierdziło 17 (28,3%) mieszkańców 
wsi oraz 36 osób (60%) mieszkańców miasta. Uzyskanie informacji 
o konieczności asekuracji podczas pierwszego wstawania z łóżka po 
zabiegu wykonywanym w znieczuleniu podpajęczynówkowym 
zadeklarowało 12 osób (20%) zamieszkujących wieś oraz 31 osób 
(51,6%) zamieszkujących miasto. Asystę pielęgniarską przy 
pierwszym wstawaniu z łóżka po zabiegu wykonywanym 
w znieczuleniu podpajęczynówkowym stwierdziło 11 (18,3%) 
mieszkańców wsi i 31 (51, 6%) mieszkańców miasta. Sprawdzanie 
natężenia bólu przez pielęgniarkę potwierdziło 10 osób (16,6%) 
mieszkających na wsi i  27 osób (45%) zamieszkujących miasto. 
Kontrolowanie przez pielęgniarkę powrotu czucia po zabiegu 
w znieczuleniu podpajęczynówkowym wskazało 12 (20%) 
respondentów ze wsi i 31 badanych (51,6%) z miasta. Regularne 
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wykonywanie pomiarów podstawowych parametrów życiowych 
zdeklarowało 11 osób (18,3%) mieszkających na wsi i 24 osoby (40%) 
mieszkające w mieście. 

W tabeli 4. Przedstawiono rozkład odpowiedzi na pytania 
dotyczące wykonywanych świadczeń przez pielęgniarkę wobec 
badanych po zabiegu wykonywanym w znieczuleniu 
podpajęczynówkowym w zależności od wykształcenia badanych. 
 
Tabela 4. Wykonywanie świadczeń przez pielęgniarkę wobec 
badanych po zabiegu wykonywanym w znieczuleniu 
podpajęczynówkowym w zależności od ich wykształcenia. 

Pytanie 
Odpo-

wiedź 

Wykształcenie  

Podstawowe 

/Zawodowe Średnie Wyższe 

n % n % n % 

Czy zostały przekazane 

informacje o konieczności 

leżenia płasko po zabiegu w 

znieczuleniu 

podpajęczynówkowym? 

Nie 0 0 2 3,3 0 0 

Tak 

13 21,6 22 36,6 23 38,3 

Czy zostały przekazane 

informacje o tym, że tuż po 

zabiegu nie wolno opuszczać 

łóżka 

Nie 0 0 2 3,3 1 1,6 

Tak 

13 21,6 22 36,6 23 38,6 

Czy zostały przekazane 

informacje o możliwości 

wystąpienia popunkcyjnych 

bólów głowy 

Nie 3 5 2 3,3 2 3,3 

Tak 

10 16,6 22 36,6 21 35 

Czy zostały przekazane Nie 3 5 5 8,3 9 15 
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informacje o konieczności 

asekuracji podczas wstawania 

po zabiegu w znieczuleniu 

podpajęczynówkowym 

Tak 

10 16,6 19 31,6 14 23,3 

Czy pielęgniarka była obecna 

podczas pierwszego wstawania 

z łóżka 

Nie 4 6,6 5 8,3 9 15 

Tak 
9 15 19 31,6 14 23,3 

Czy pielęgniarka kontrolowała 

natężenie bólu po zabiegu 

znieczulenia 

podpajęczynówkowego 

Nie 3 5 9 15 11 18,3 

Tak 

10 16,6 15 25 12 20 

Czy pielęgniarka sprawdzała w 

jakim stopniu powróciło czucie 

po znieczuleniu 

podpajęczynówkowym 

Nie 1 1,6 7 11,6 9 15 

Tak 

12 20 17 28,3 14 23,3 

Czy pielęgniarka wykonywała 

regularnie pomiary parametrów 

życiowych 

Nie 6 10 13 21,6 6 10 

Tak 
7 11,6 11 18,3 17 28,3 

Źródło: wynik badań własnych 
 

Uzyskanie informacji o konieczności leżenia płasko po zabiegu 
wykonywanym w znieczuleniu podpajęczynówkowym potwierdziło 
13 osób z wykształceniem podstawowym/zawodowym (21,6%), 
22 osoby ze średnim wykształceniem (36,6%) oraz 23 osoby 
z wyższym wykształceniem (38,3%). Otrzymanie informacji 
od pielęgniarki o konieczności pozostania w łóżku tuż po zabiegu w 
znieczuleniu podpajęczynówkowym stwierdziło 13 osób 
z podstawowym/zawodowym wykształceniem (21,6%), 22 osoby 
ze średnim wykształceniem (36,6%) oraz 23 osoby z wyższym 
wykształceniem (38,3%). Uzyskanie informacji o możliwości 
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wystąpienia popunkcyjnych bólów głowy od pielęgniarki potwierdziło 
10 osób z podstawowym/zawodowym wykształceniem (16,6%), 
22 osoby ze średnim wykształceniem (36,6%) i 21 osób z wyższym 
wykształceniem (35%). Otrzymanie instrukcji dotyczącej konieczności 
asekuracji podczas pierwszego wstawania z łóżka po zabiegu 
wykonywanym w znieczuleniu podpajęczynówkowym stwierdziło 
10 osób z podstawowym/zawodowym wykształceniem (16,6%), 
19 osób ze średnim wykształceniem (31,6%) i 14 osób z wyższym 
wykształceniem (23,3%). Asystę pielęgniarską podczas pierwszego 
wstawania z łóżka potwierdziło 9 respondentów 
z podstawowym/zawodowym wykształceniem (15%), 19 pacjentów 
ze średnim wykształceniem (31,6%) i 14 badanych z wyższym 
wykształceniem (23,3%). Kontrolowanie przez pielęgniarkę natężenia 
bólu zdeklarowało 10 osób z podstawowym/zawodowym 
wykształceniem (16,6%), 15 osób ze średnim wykształceniem (25%) 
oraz 12 respondentów z wyższym wykształceniem (20%). 
Sprawdzanie przez pielęgniarkę, w jakim stopniu powróciło czucie 
u badanych po zabiegu wykonywanym w znieczuleniu 
podpajęczynówkowym, stwierdziło 12 osób z podstawowym/ 
zawodowym wykształceniem (20%), 17 badanych ze średnim 
wykształceniem (28,3%) i 14 osób z wyższym wykształceniem 
(23,3%). Regularne wykonywanie pomiarów podstawowych 
parametrów życiowych przez pielęgniarkę potwierdziło 7 osób 
z podstawowym/zawodowym wykształceniem, 11 osób ze średnim 
wykształceniem (18,3%) oraz 17 osób z wyższym wykształceniem 
(28,3%). 
 
Dyskusja  

Najczęściej wdrażanymi działaniami w ramach opieki 
pielęgniarskiej wobec pacjentów po znieczuleniu 
podpajęczynówkowym były: asekuracja podczas pierwszego 
wstawania z łóżka, regularne pomiary parametrów życiowych, 
kontrola natężenia bólu oraz kontrola zaburzeń czucia. 
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Według badań prowadzonych przez T. Gaszyńskiego wśród 
chorych z oddziału Chirurgii Ogólnej i Transplantologii 
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Łodzi wynika, że zakres 
i jakość informacji udzielanych przez pielęgniarkę chorym determinuje 
ocenę samych świadczeń. Jest to rozbieżne z wynikami aktualnych 
badań, w których wykazano, iż pacjenci zdecydowanie częściej 
potwierdzają udzielanie przez pielęgniarki konkretnych świadczeń 
diagnostycznych, terapeutycznych niż informacyjnych. Może to 
wynikać z tego, iż grupa respondentów w badaniach T. Gaszyńskiego 
była mniejsza liczebnie (42 osoby) niż w aktualnych badaniach. 
Przeprowadzono je także w innym oddziale z zastosowaniem 
odmiennych narzędzi badawczych [12]. 

Badania W. Kapały i J. Skrobisza wśród 100 pacjentów oddziału 
chirurgii przyjętych w trybie planowym wskazują, iż dla pacjentów 
najistotniejsze w pracy pielęgniarek są ich zdolności manualne, a co za 
tym idzie profesjonalizm udzielanych świadczeń. Na drugim miejscu 
znalazło się udzielanie informacji dotyczących samego zabiegu oraz 
postępowania po wykonanym znieczuleniu [13]. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że pielęgniarki w dalszym 
ciągu zalecają pacjentom leżenie w pozycji na płasko. Christian 
H. Jacobus dokonał przeglądu systematycznego 22 badań naukowych 
(ponad 1600 chorych) w zakresie wczesnej mobilizacji pacjentów 
po punkcji opony twardej nie wykazując korzyści z leżenia na płasko, 
sugerując, że ryzyko popunkcyjnych bólów głowy może być 
zmniejszone przez wczesne uruchamianie pacjenta[10]. 
 
Wnioski 
 

Konfrontacja badań własnych z badaniami innych autorów 
umożliwiła wyciągnięcie następujących wniosków: 
1. Najczęściej wdrażanymi działaniami w ramach opieki 
pielęgniarskiej wobec pacjentów po znieczuleniu 
podpajęczynówkowym były: asekuracja podczas pierwszego 
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wstawania z łóżka, regularne pomiary parametrów życiowych, 
kontrola natężenia bólu oraz kontrola zaburzeń czucia. 
2. Płeć, wykształcenie, miejsce zamieszkania pacjentów nie wpływała 
na istotne różnice w ocenie stopnia ich zadowolenia  z aspektów opieki 
pielęgniarskiej wdrażanych po znieczuleniu podpajęczynówkowym. 
3. Pomimo braku konieczności leżenia płasko po znieczuleniu 
podpajęczynówkowym, osoby sprawujące opiekę przekazują taką 
informację pacjentowi.  
 
Zalecenia dla praktyki pielęgniarskiej 

W opiece pielęgniarskiej realizowanej wobec pacjentów 
w okresie pooperacyjnym należy pamiętać, aby przekazywać 
informacje zgodne z aktualną wiedzą medyczną oraz dostosowane 
do aktualnej sytuacji zdrowotnej odbiorców świadczeń.  
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