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Wiemy już, jak definiować ból, jaki jest patomechanizm jego 
powstania w naszym organizmie i jak możemy ból podzielić. 
Warto więc zastanowić się i przeanalizować jakie są konse-
kwencje odczuwania bólu, jak leczony jest ból w polskich 
szpitalach, z czego mogą wynikać problemy w właściwym 
podejściu do terapii bólu.

Opisy bólu i jego leczenia znajdujemy już w Międzyrzeczu 
(Sumerowie), Egipcie, Krecie, Chinach (w Państwie Środka 
już przed 4600 laty stosowano w leczeniu bólu akupunkturę). 
Wyraz „ból” pochodzi od łacińskiego słowa poena, co oznacza 
karę, bowiem dawniej wierzono, że ból jest… karą od bogów. 
Od tego czasu minęło kilka tysięcy lat, jednak – paradoksalnie 
– nader często dominuje przekonanie, że ból musi towarzyszyć 
chorobom przewlekłym, zwłaszcza nowotworowym, jest więc 
swojego rodzaju przeznaczeniem terminalnie chorych. Ale 
w wieku XXI bólem powinna zajmować się kompleksowo me-
dycyna, a nie bogini Nemezis. Mamy więc XXI wieku i wiemy, 
ze nie jest dobrze, pomimo przeprowadzania społecznych 
i medialnych kampanii podejmujących walkę z bólem np. : 

„Nie musi boleć” , „Polska bez bólu” , Szpital bez bólu”. Myśli 
przewodnie tych akcji to m.in. nie lekceważyć cierpienia, które 
pogarsza przebieg choroby i wydłuża rekonwalescencję, przestać 
wierzyć w mit, że ból uszlachetnia. Kampanie te miały wspierać 
zwłaszcza pacjentów oddziałów chirurgicznych, po ciężkich 
operacjach oraz chorych na raka, u których przewlekły ból 
pojawia się nawet we wczesnych stadiach nowotworu. Jakość 
ich życia bezpośrednio zależy od natężenia cierpień, w których 
zmniejszaniu jak najskuteczniej powinni pomagać im lekarze.

Wypromowana przez Polskie Towarzystwo Badania Bólu 
moda na posiadanie tytułu „Szpital bez bólu”– do tej pory 
nadano go 137 placówkom, a w województwie łódzkim 8 szpi-
talom1 sprawia wrażenie, jakby walka z bólem przestała być 
szeroko praktykowanym standardem, a stała się usługą luksuso-
wą. Rosnąca z roku na rok liczba certyfikatów przyznawanych 
szpitalom, w których personel posiada wiedzę i systematycznie 
ją aktualizuje, aby profesjonalnie walczyć z bólem, wcale nie 
przybliża nas do krajów przodujących pod tym względem. 

1. www.szpitalbezbolu.pl 

Niepokojący jest wręcz fakt, iż zajmujemy w Unii Europej-
skiej czołowe miejsce w przyjmowaniu prostych środków 
przeciwbólowych sprzedawanych bez recept (zawierających 
kwas acetylosalicylowy, ibuprofen, paracetamol) i najczęściej 
reklamowanych w mediach. Jednocześnie zużywamy najmniej 
w Europie leków opioidowych, w związku z czym połowa 
potrzebujących nie otrzymuje właściwej pomocy.

„W Polsce zużywa się pięć razy mniej morfiny niż w Europie 
Zachodniej. W marcu 2013 r. ONZ uznał, że dopuszczanie do 
cierpienia pacjentów jest torturą. Do krajów torturujących 
zaliczył Polskę – czytamy w reportażu „Polityki”2.

Zaliczyłam dziesięć szpitali, w pięciu zostałam skazana 
na cierpienie – mówi pacjentka Anna Kleszcz w rozmowie 
z „Gazetą Wyborczą. Duży format”3.

Wszystkie m.in. medialne doniesienia spowodowały, iż 
1 sierpnia 2013 r. Helsińska Fundacja Praw Człowieka zdecydo-
wała zwrócić się do Ministra Zdrowia – Bartosza Arłukowicza 
– z prośbą o zainteresowanie problemem dotyczącym praktyki 
lekarzy w zakresie uśmierzania bólu u pacjentów:

Z opublikowanych ostatnio artykułów (m.in. w „Dużym 
Formacie” oraz w „Polityce”) wynika, że lekarze niezwykle 
rzadko i niechętnie decydują się na podawanie pacjentom, 
którzy nie są w stanie terminalnym, silnych środków przeciw-
bólowych. Fundacja wskazała, że problem leczenia bólu jest 
w polskich szpitalach zupełnie marginalizowany, w efekcie cze-
go skazuje się pacjentów na niepotrzebne cierpienie. Z danych 
przywołanych w prasie wynika, że w Polsce zużywa się przy-
najmniej pięć razy mniej morfiny niż w Europie Zachodniej.

Jako organizacja zajmująca się ochroną praw człowieka 
w Polsce spoglądamy na ten problem przez pryzmat art. 3 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka – zakazu nieludzkiego 
lub poniżającego traktowania. 

W wystąpieniu do Ministra Zdrowia HFPC zwróciła uwa-
gę, że na uśmierzanie bólu Narodowy Fundusz Zdrowia nie 
przeznacza dodatkowych środków. Wydatki na środki prze-
ciwbólowe traktowane są więc jako dodatkowy, zbędny koszt. 
Z drugiej strony jednak, w literaturze podnosi się, że pacjent 
ma prawo do znieczulenia na żądanie, o ile jednocześnie nie 
ma ku temu przeciwwskazań, a podmiotem zobowiązanym do 
podejmowania odpowiednich decyzji w zakresie sfinansowania 
ze środków publicznych metod służących uśmierzaniu bólu 
jest Narodowy Fundusz Zdrowia. 

2. www.mp.pl/bol 
3. tamże. 
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HFPC zwróciła się zatem do Ministra Zdrowia z pytaniem, 
czy w świetle obowiązującego prawa, w szczególności ustawy 
o prawach pacjenta, osoba zmagająca się z bólem o silnym 
natężeniu, ma prawo do odpowiedniej pomocy ze strony 
lekarza w tym zakresie4.

Aby podkreślić powagę sytuacji należy wspomnieć , iż kilka 
miesięcy temu, w kwietniu br. również pacjenci wystosowali 
list otwarty do ministra zdrowia wskazując na brak spójności 
polityki państwa w kwestiach dotyczących zarówno leczenia 
bólu jak i niedostatecznego zapewnienia chorym opieki wy-
nikającej z należnych praw pacjenta – prawa do leczenia bólu: 

Nie musi i nie powinno nas boleć, dlatego razem z innymi 
pacjentami działającymi w naszej Koalicji zdecydowaliśmy 
się wystosować list otwarty do ministra zdrowia, aby nasze 
prawa były respektowane i aby polscy pacjenci byli godnie 
traktowani, zwłaszcza gdy cierpią. Pacjent powinien skupić się 
na walce z chorobą, a nie walce z trudnościami systemowymi5. 

Dlaczego należy poważnie podchodzić do dolegliwości 
bólowych? Jakie są konsekwencje odczuwania bólu? Przeana-

4.  www.hfhr.pl/interwencja-u-ministra-zdrowia-w-sprawie- 
leczenia-bólu 

5. www. rynekzdrowia.pl/leczenie-bolu/pacjenci-do-MZ

lizujemy je na przykładzie niedostatecznie uśmierzonego bólu 
pooperacyjnego. Wiemy już że ból pooperacyjny zaliczany jest 
do bólu klinicznego, bólu nocyceptywnego (nocyceptorowego)
pojawiającego się w wyniku aktywacji receptorów bólowych 
w odpowiedzi na działanie bodźców uszkadzających, czyli 
śródoperacyjnego uszkodzenia tkanek, narządów. Natężenie 
bólu, jego zasięg są zazwyczaj proporcjonalne do rozległości 
zabiegu operacyjnego. Ból pojawia się, gdy przestaje działać 
śródoperacyjna analgezja, jego źródłem są uszkodzone tkanki 
powierzchowne (skóra, tkanka podskórna, błony śluzowe), 
a także struktury położone głębiej (mięśnie, powięzie, wię-
zadła, okostna). Jeżeli doszło do dużego urazu to oprócz bólu 
somatycznego powierzchownego i głębokiego, pojawia się 
również komponent trzewny bólu pooperacyjnego. Dochodzi 
bowiem do skurczu mięśni gładkich, zginania lub rozciągania 
struktur trzewnych, zmian zapalnych, czy też pociągania lub 
skręcania krezki. Ból pooperacyjny jest „samoograniczającym 
się zjawiskiem”, największe natężenie osiąga w pierwszej 
oraz w drugiej dobie pooperacyjnej, zmniejsza się natomiast 
w dobach następnych.

Najbardziej uciążliwy jest u chorych po torakotomiach 
i zabiegach operacyjnych w obszarze nadbrzusza, zabiegi na 
powłokach i kończynach są obarczone znacznie mniejszymi 
dolegliwościami bólowymi. Na stopień odczuwania bólu przez 
pacjenta istotny wpływ ma również, oprócz lokalizacji zabiegu, 
jego rozległość, stopień traumatyzacji tkanek, kierunek cięcia 

Rycina 1. Oddziaływanie urazu operacyjnego na ustrój cz. 1 (źródło: www.szkolabezbolu.pl)



skórnego oraz stosowane w okresie okołooperacyjnym techniki 
analgezji. Istotną rolę w odczuwaniu bólu mogą odgrywać 
także inne czynniki, takie jak ogólny stan zdrowia pacjenta, po-
przednie doświadczenia bólowe, stan emocjonalny lub poziom 
lęku związany z proponowanym postępowaniem operacyjnym.

O sile naszej psychiki możemy przekonać się przytaczając 
przykład efektu placebo. Występowanie efektu placebo nie jest 
jednoznacznie wyjaśnione, przypuszcza się, że nie ma osobne-
go mechanizmu działania placebo, ale aktywuje ono te same 
mechanizmy, które odpowiadają za działanie analgetyczne 
leków. Jeżeli obniżony jest poziom lęku (wskutek np. edukacji 
pacjenta dostosowanej do jego zdolności intelektualnych.–
uwaga! błędy jatrogenne), to nasz organizm, pod wpływem 
podania placebo jest w stanie uwalniać endogenne peptydy 
(endorfiny), które zmniejszają dolegliwości bólowe. Teoria 
ta jest uprawdopodobniona przez fakt, iż efekt analgetyczny 
placebo może być odwrócony wskutek podaży antagonisty 
receptorów opioidowych – naloksonu.

Powyższy przykład to kolejny dowód, iż oprócz podaży 
leków przeciwbólowych, na poziom natężenia odczuwania 
dolegliwości bólowych przez pacjenta ogromy wpływ mają 
właściwe, profesjonalne, poparte założeniami EBM (Evidence- 
Based Medicine), czyli medycyny opartej na dowodach, postawy 
wszystkich pracowników ochrony zdrowia zmniejszające m.in. 
poziom lęku u pacjentów poddawanych zabiegom operacyjnym. 
Właściwe uśmierzanie bólu pooperacyjnego może znacznie 

zmniejszyć występowanie tzw. przewlekłego zespołu bólowego 
(tzw. przetrwałego bólu pooperacyjnego).

Podstawowym celem skutecznego postępowania analge-
tycznego u chorych po operacjach jest stworzenie pacjentowi 
subiektywnego komfortu, ułatwienie procesu powrotu do 
zdrowia, a także zahamowanie rozwoju całej kaskady patofi-
zjologicznych procesów w organizmie.

Na podstawie dostępnej literatury wiemy, iż od 40 do 60 
proc. pacjentów odczuwa silny lub bardzo silny ból po operacji. 
Konsekwencje niedostatecznego uśmierzania bólu mają nie 
tylko wymiar indywidualny, ale również społeczny i ekono-
miczny. Częściej u nich rozwijają się powikłania (ww. kaskada 
patofizjologicznych procesów w organizmie), dłużej pozostają 
w szpitalu. Należy podkreślić, iż w oparciu o badania na II po-
ziomie wiarygodności EBM, wiadomo z całą pewnością, że źle 
leczony ból jest przyczyną istotnych powikłań pooperacyjnych.

Dlaczego boli w polskich szpitalach, jaki jest poziom wie-
dzy pielęgniarek oddziałów zabiegowych na temat terapii 
bólu pooperacyjnego i jakie są aktualne zalecenia dotyczące 
postępowania w bólu ostrym i pooperacyjnym w następnym 
artykule. cdn. 

Rycina 2. Oddziaływanie urazu operacyjnego na ustrój cz. 2  (źródło: www.szkolabezbolu.pl)

Jolanta Łoś
mgr pielęgniarstwa,

specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa
anestezjologicznego i intensywnej opieki


