
RODZAJE ZNIECZULEŃ: 

ZNIECZULENIE OGÓLNE, potocznie zwane narkozą, jest odwracalnym stanem wyłączenia świadomości 

i odczuwania bólu. Jest rodzajem głębokiego snu, którego nie mogą przerwać nawet  najsilniejsze 

bodźce bólowe. Najczęściej znieczulenie ogólne wywoływane jest wstrzyknięciem dożylnym leku 

usypiającego, i w zależności od czasu trwania operacji może być dowolnie długo podtrzymywane 

kolejnymi dawkami.  Ponieważ w czasie głębokiej narkozy dochodzi do upośledzenia drożności dróg 

oddechowych, osłabienia odruchów obronnych i osłabienia oddychania, konieczne może być 

zastosowanie metod zapewniających odpowiednie oddychanie jak: maska twarzowa, maska lub rurka 

krtaniowa oraz rurka dotchawicza 

 Blokada nerwów lub grup nerwów. 

 Polega na czasowym zniesieniu odczuwania bólu i/lub zniesieniu ruchu, w określonej okolicy ciała 

(najczęściej na kończynach). Uzyskuje się ją poprzez podaż leku znieczulającego w pobliże nerwów 

zaopatrujących daną okolicę ciała poprzez pojedyncze lub wielokrotne nakłucia. Czasami znieczulenie 

uzyskuje się przez podaż leku do żyły kończyny w której za pomocą specjalnego mankietu zatrzymano  

na pewien czas przepływ krwi, tzw. znieczulenie odcinkowe dożylne (blok Biera)  

 Znieczulenie podpajęczynówkowe/zewnątrzoponowe (tzw znieczulenie „w plecy” lub „w 

kręgosłup” 

Polega na czasowym zniesieniu odczuwania bólu, często również ruchu, w dolnych częściach ciała (od 

pasa w  dół),  z  możliwością  zachowania  świadomości  podczas  zabiegu.  Uzyskuje  się  je  poprzez  

podaż  leku znieczulającego bezpośrednio do kanału kręgowego w pobliże nerwów wychodzących z 

rdzenia kręgowego (tzw. punkcja), czasami anestezjolog może pozostawić w pobliżu nerwów specjalny 

cewnik, aby po operacji można było podawać leki przeciwbólowe w sposób ciągły. 

 Zaletą znieczulenia regionalnego jest zachowanie świadomości, wydolnego oddychania podczas 

operacji oraz utrzymywanie się znieczulenia w okresie pooperacyjnym. Możliwe jest jednocześnie ze 

znieczuleniem regionalnym zastosowanie leku uspokajającego/nasennego tak, aby podczas operacji 

pacjent pozostawał uspokojony lub w płytkim śnie (sedacja).       

Znieczulenie podpajęczynówkowe wywołuje się przez wstrzyknięcie środka znieczulającego do płynu 

mózgowo-rdzeniowego na wysokości 3 lub 4 kręgu lędźwiowego (poniżej zakończenia rdzenia 

kręgowego - dolna część pleców). Znieczulenie wykonuje się w pozycji siedzącej lub leżącej na boku, 

po kilkukrotnym zdezynfekowaniu skóry pleców. Następnie znieczulana jest skóra w miejscu 

planowanej punkcji. Po podaniu leku, na miejsce wkłucia nakładany jest  opatrunek, a objawy 

znieczulenia pojawiają się w ciągu kilku - kilkunastu minut: początkowo jest to uczucie ciepła w 

kończynach, dalej dołącza się osłabienie kończyn i brak czucia w znieczulonym miejscu. Objawy trwają 

ok 3 godziny, ustępują stopniowo: zazwyczaj najpierw pojawia się możliwość poruszania kończynami, 

a później czucie. 

W znieczuleniu zewnątrzoponowym (ZZO) środek znieczulający wstrzykuje się między blaszki opony 

twardej, zazwyczaj tam umieszcza się cewnik do ciągłego podawania leków w okresie pooperacyjnym 

lub podczas znieczulenia porodu. Znieczulenie zewnątrzoponowe  można zrobić w każdym odcinku 

kręgosłupa (najczęściej w części lędźwiowej lub piersiowej). Znieczulenie również poprzedzone jest 

dezynfekcją skóry pleców. Objawy znieczulenia występują po ok. 20-30 minutach. 

 

 



Analgosedacja / Monitorowana opieka anestezjologiczna 

Polega na podaży leków powodujących złagodzenie nieprzyjemnych doznań oraz często niepamięć 

zdarzenia, przy  zachowanej  współpracy  pacjenta.  Uzyskuje  się  ją  poprzez  podaż  leków  

znieczulających  dożylnie  lub wziewnie. Samodzielnie stosowana jest wystarczająca przy zabiegach 

diagnostycznych o niewielkim nasileniu bólu. Może być  uzupełnieniem znieczulenia regionalnego lub 

miejscowego. Polega na monitorowaniu przez anestezjologa parametrów życiowych pacjenta (oddech, 

ciśnienie, praca serca, świadomość)  podczas zabiegu. Jeżeli jest to konieczne anestezjolog 

interweniuje,  aby umożliwić bezpieczne wykonanie zabiegu. 

 


