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1. Prawo do ulgi w bólu jest zaliczane do podstawowych praw człowieka  

2. Gdzie pacjenci oczekują ulgi w bólu od lekarza, pielęgniarki? 

3. Właściwe uśmierzanie bólu ostrego przynosi korzyści: 

 pooperacyjnego 

 pourazowego 

 bólu w okresie porodu 

4. Ból przewlekły- niewidzialna choroba. Ból przewlekły jest chorobą sam w 

sobie. 

5. Bariery dla leczenia bólu. 

6. W jaki sposób można poprawić realizację prawa do ulgi w bólu i 

cierpieniu? 

       Edukacja przede wszystkim. 

7. Wielkokierunkowe leczenie bólu przewlekłego. 

8. Główne cele wielodyscyplinarnego leczenia. 

9. Poprawa jakości działania i zwiększenie liczby działających Poradni 

Leczenia Bólu w Polsce. 

10.W jaki sposób można porównać realizację prawa do ulgi w bólu i cierpieniu 

w innych krajach? 

11.Specjalizacja szczegółowa medycyna bólu. 
 

 

 

Główne tematy prezentacji 



... prawo do ulgi  w  cierpieniu  

   jest  jednym  z  podstawowych praw  

    człowieka i każdy pacjent ma prawo   

    oczekiwać  jego wypełnienia …  

     



Gdzie pacjenci oczekują ulgi w bólu ? 

POZ, lekarz rodzinny – ból jest jednym z głównych powodów zgłoszenia się 

 

Karetka pogotowia, SOR – ponad 70% pacjentów zgłasza umiarkowany lub silny ból 

 

Sale operacyjne szpitali 

 

Intensywna terapia 

 

Sale porodowe 

 

Oddziały pooperacyjne 

 

Wszystkie oddziały szpitalne 

 

Oddziały opieki długoterminowej 

 

Oddziały paliatywne 

 

Poradnie specjalistyczne 

 

Poradnie leczenia bólu 

Ból ostry 

Ból przewlekły 



Ból ostry 
funkcja 

 
ostrzegawczo- 

obronna 

 

terapia 
 

uśmierzenie  
bólu 

 

Ostry ból, występujący w czasie urazu  lub choroby,  

inicjuje odpowiedź układu nerwowego  ( zmiany  w  

krążeniu  oraz oddychaniu ),  która  pomaga  utrzymać 

ustrojowi homeostazę w okresie rozwoju procesu   

patologicznego ,        a celem  jest przystosowanie 

organizmu do działań o charakterze  „ walki lub ucieczki " 



                                            International  Association  for  the Study  of  Pain,  1979 

   jest nieprzyjemnym  doznaniem  czuciowym   i  emocjonalnym    

związanym  ze śródoperacyjnym  uszkodzeniem   

   tkanek i narządów. 

    

Ból pooperacyjny 



ORGANIZATORZY PROJEKTU „SZPITAL BEZ BÓLU”  

 
 

Polskie Towarzystwo Badania Bólu - inicjator projektu 

 

Polskie Towarzystwo Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

 

Towarzystwo Chirurgów Polskich 

 

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne 

 

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne 

 

 
Grupa Ekspertów 

Nad merytoryczną częścią projektu czuwa interdyscyplinarna Grupa Ekspertów  

złożona z przedstawicieli wymienionych powyżej Towarzystw Naukowych  

oraz Konsultant Krajowy w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii 



CELE  PROJEKTU „SZPITAL BEZ BÓLU” 

 

 

Certyfikat otrzymają szpitale, które będą zapewniać 

pacjentom najwyższy poziom uśmierzania bólu 

pooperacyjnego. 

 

Program ma się przyczynić do poprawy jakości 

uśmierzania bólu pooperacyjnego w Polsce. 

 



KORZYŚCI  Z  UZYSKANIA  CERTYFIKATU 
 

• Promocja szpitali/oddziałów, związana z medialnym 

nagłośnieniem  programu „Szpital bez bólu” 

 

• Podniesienie wizerunku szpitala/oddziału  

 

• Redukcja kosztów leczenia pacjentów dzięki 

zmniejszeniu częstości występowania powikłań 

pooperacyjnych oraz możliwości wcześniejszego 

wypisu ze szpitala  

 

• Umożliwia to nadal ubiegania się o dodatkowe środki 

finansowe z NFZ na uśmierzanie bólu 

pooperacyjnego 

 



 

KLUCZOWE   ELEMENTY   LECZENIA 

BÓLU   POOPERACYJNEGO 

Zalecenia PTBB !! 

 1. Uczestnictwo personelu medycznego w okresowych szkoleniach  

z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego 

 

2. Prowadzenie pomiaru natężenia bólu u wszystkich operowanych pacjentów, co najmniej 4 razy 

na dobę 

 

3. Informowanie pacjentów o możliwości i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego przed 

zabiegiem 

 

4. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu  

i zastosowanego postępowania zgodnie z rekomendacjami uśmierzania bólu 

 

5. Monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych zastosowanego leczenia na specjalnym 

formularzu zgłaszania działań niepożądanych leków  



„Oczekiwania”  NFZ  i  administracji  szpitala 

 

1. Ból trzeba leczyć, ale bez dodatkowych kosztów (PŁATNIK) 

 

2.  Jeżeli wynik operacji jest dobry, to ból ustępuje w ciągu kilku dni 

i szybko jest zapominany. Po co zatem stosować wymyślne, 

skomplikowane i kosztowne techniki uśmierzania bólu, które 

przecież nie są wolne od powikłań? (PŁATNIK, CHIRURG)   



Ból ostry Pobudzenie układu współczulnego 

 

 

 

Zmiany behawioralne 

 

 

 

 

Zmiany plastyczne w oun 

 

 

 

 

Zmiany endokrrynne i metaboliczne 

 





Leczenie bólu w szpitalnych oddziałach ratunkowych 

 

U chorych w oddziałach Intensywnej Terapii 

 

Leczenie bólu u chorych we wszystkich oddziałach szpitala 

1. Uczestnictwo personelu medycznego w okresowych szkoleniach  

z zakresu uśmierzania bólu pooperacyjnego 

 

2.   Prowadzenie pomiaru natężenia bólu u wszystkich operowanych pacjentów, co najmniej 4 razy na dobę 

 

3.   Informowanie pacjentów o możliwości i metodach uśmierzania bólu pooperacyjnego przed zabiegiem 

 

4.  Prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomiarów bólu  

i zastosowanego postępowania zgodnie z rekomendacjami uśmierzania bólu 

 

5.   Monitorowanie ewentualnych działań niepożądanych zastosowanego leczenia na specjalnym formularzu zgłaszania 

działań niepożądanych leków  



Ekspresja bólu 

Cierpienie 
i postawa wobec bólu 

Percepcja 

Nocycepcja 

Wielowymiarowy charakter bólu 

LoeserJ.D. Multidisciplinary pain management. The Pathos of Pain. IASP 2005 



Two faces of pain acute and chronic 

Lęk 

Depresja 

Obniżenie 

Jakości życia 

 

Niezbędny  

do przeżycia 

i zachowania 

integralności 

organizmu 

Ból jest doznaniem zawsze nieprzyjemnym ! 



…ból przewlekły jest  niewidzialną chorobą… 

 

Varrassi G. 2010 

Ostry stan bólowy może stać 
się przewlekłym  

progress to chronic pain: 

• pooperacyjne 

• pourazowe 

• ostry ból krzyża 

• półpasiec 



Ból przewlekły 

nie spełnia roli ostrzegawczo-obronnej 
 
ze  względu  na  charakter i  objawy 
towarzyszące jest chorobą samą w sobie 
 
wielokierunkowe  postępowanie 
terapeutyczne 
    
leczenie bólu 



Prevalence of Chronic Pain by Country 
– European Summary Based on Complete Screener Data – 

(Unweighted) 
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Epidemiologia bólu przewlekłego  

Breivik H. 2002 



Analiza w oparciu o wyniki National Health Wellness Survey w 2008 r 

obejmujące 5 krajów EU: Anglii, Francji Włoch, Niemiec i Hiszpanii 

Interwiew objęto 53 524 osoby>18 r.ż  reprezentujących populację 247.3 

milionów osób z tych krajów 

 

49.7 mln osób 20.9% > 1/5 populacji skarżyło się na ból w poprzednim 

miesiącu: 

Ból  silny 11,2 mln.(22.47%)   
 umiarkowany 29. 4 mln (59.2%) 

 łagodny  9 mln (12%) 



Występujące od 

lat bariery dla  

leczenia 

bólu 



Pacjenci 

• Niechęć do zgłaszania dolegliwości bólowych 

• Niechęć do okazywania słabości 

• Uwarunkowania kulturowe – „cierpienie uszlachetnia” 

• Przekonanie, ze ból ustąpi samoistnie w ciągu kilku dni 

• Przekonanie, iż ból jest nieodłączną „składową” choroby 

• Obawa przed dodatkowymi kosztami (konsultacji, leków) 

• Lęk przed uzależnieniem od leków 

• Lęk przed wystąpieniem objawów niepożądanych (nudności, zaparcia, sedacja) 

bariery dla  

leczenia 

bólu 



Personel  leczący 
bariery dla  

leczenia 

bólu 

• Brak wiedzy i umiejętności 

• Brak właściwej oceny i dokumentacji 

• Brak priorytetów dla leczenia bólu 

• Brak holistycznego „spojrzenia” na chorego 

• Niewłaściwe relacje międzyludzkie w placówkach ??? 



Wśród personelu medycznego krążą mity, które znacznie  

utrudniają racjonalne leczenie bólu. Oto niektóre z nich: 

  

 
  

„Ból nikogo nie zabił.”  

 

„Przeciwbólowe  przyjmowanie  opioidów  prowadzi  do  uzależnienia.”  

 

„Opioidy często prowadzą do depresji ośrodka oddechowego 

 

„Ból  jest  nieodzownym  elementem  każdej ciężkiej choroby.”  

 



bariery dla  

leczenia 

bólu 

system opieki zdrowotnej 

• brak refundacji leków przeciw-bólowych i adjuwantowych 

• „niepełne” charakterystyki produktów leczniczych 

• brak dostępności do opioidów, leków stosowanych miejscowo, leków 

przeciwpadaczkowych, kanabinoidów  



Bariery utrudniające również i dzisiaj 

 skuteczne leczenie bólu 

1. Klinicyści nie zawsze uznają, że uśmierzanie 

bólu jest również podstawową zasadą medycyny 

i prawem pacjenta do jego zapewnienia 

 

2. Niedostateczna wiedza dotycząca klinicznej 

oceny i leczenia bólu 

 

3. Obawa przed stosowaniem silnych leków 

przeciwbólowych (opioidów) 

 

4. Niechęć organizatorów systemów opieki 

zdrowotnej do refundowania pomocy cierpiącym 

z powodu bólu  
Chronic pain 2004 



•Inadequate sources of other information such a books, journals 

available for the education. 

 

•The lack of appreciation by teachers and clinicians of the differences 

between acute and chronic pain. 

Bonica JJ. Elsevier Biomedical 1983 

Current status of pain therapy 1983 

improper application of current therapies 

•Inadequate or improper application of the  

knowledge and therapies currently available 

 

•Lack of organized teaching of medical  

students and physicians. 



W jaki sposób można poprawić realizacji prawa do ulgi w bólu i 

cierpieniu ? 

Edukacja personelu fachowego  

 

Edukacja pacjentów 

 

Edukacja społeczeństwa 

 

Jakie są próby rozwiązywania tej problematyki w Europie 

i innych krajach Świata ?  



 Próba oceny sytuacji w Polsce 

 
Nauczanie pod względem programu jest zróżnicowane 

w poszczególnych uczelniach 

 

Nauka o bólu – głównie w programie nauczania Anestezjologii 

i Intensywnej Terapii oraz Medycyny Paliatywnej 

 

W Uniwersytecie Jagiellońskim od 3 lat wprowadzone zostały 

ćwiczenia w Poradni Leczenia Bólu (4 godziny) 

 

Ponadto 4 godziny (po 45 min) seminarium: ból ostry i ból 

przewlekły 

 

Zajęcia dotyczące zagadnień bólu prowadzone są również ( w 

niewielkim zakresie 1 – 2 godzin)  dla studentów farmacji oraz 

stomatologii 



W Polsce w 5 uczelniach prowadzone są zajęcia z  

medycyny paliatywnej (14-25 godzin) 



EDUKACJA STUDENTÓW 



Dwuletnie studia podyplomowe  

„Medycyna Bólu” 

I edycja: 2007 – 2009  - 114 studentów 

 

II edycja: 2009 – 2011 – 154 studentów 

 

III edycja: 2011 – 2013 – 134 studentów 

 

IV edycja: 2013 – 2015 - 144 studentów 



            Postgraduate Medical Training     
            Centre of Jagiellonian University 

POSTGRADUATE STUDIES 

PAIN MEDICINE 
 

The Postgraduate Medical Training Center of Jagiellonian University in 

cooperation with the Polish Pain Society organize postgraduate studies 

"Pain Medicine" for medical doctors and dentists (MDs who obtained 

clinical specialization, DMDs). The program was approved by the Senate of 

Jagiellonian University in Krakow in October 2006.  

 

The studies are the first and exceptional project in Europe.  

 

“Core Curriculum for Professional Education in Pain”  J.E. Charlton. 



wielokierunkowe leczenie bólu 

przewlekłego (IASP) 

 farmakologiczne 

 anestezjologiczne i chirurgiczne 

 rehabilitacyjne 

 psychologiczne 

 alternatywne i uzupełniające 



Ból w chorobie 

 nowotworowej 

neurochirurgia 
chemioterapia 

radioterapia 

chirurgia 

 paliatywna farmakoterapia 

chirurgia 

 ortopedyczna 

blokady 

neurolizy 

 

Inne metody 

(psychoterapia 

neuromodulacja) 

 

Multimodalne metody leczenia bólu 



…u  2 % chorych cierpiących z powodu bólu  

    w   przebiegu   choroby  nowotworowej  w  

    celu  uzyskania  skutecznego uśmierzenia 

    bólu należy stosować  opioidy  podawane  

    do  przestrzeni  podpajęczynówkowej 

                                                 S. Mercadante, Clin. J. Pain, 2008 

 



Leczenie w oparciu o mechanizmy powstawania bólu 

Receptorowy 
95% 

Normalny, kliniczny 

Niereceptorowy 
1- 17% 

Patologiczny 

somatyczny trzewny neuropatyczny 

fibromialgia, IBS, TMJ, AFP, NSLBP cystitis 

interstitialis, bóle krocza,  ból psychogenny 

dysfunkcjonalny 



Ból neuropatyczny - ból zainicjowany lub spowodowany  

pierwotnym uszkodzeniem lub chorobą somatosensorycznego 

układu nerwowego 

najczęściej przewlekły o znacznym nasileniu 

 

 oporny na analgetyki ! 

Ból ośrodkowy Ból obwodowy 

Neuralgia trójdzielna 



Główne cele wielodyscyplinarnego leczenia 

Identyfikacja możliwie wszystkich problemów związanych z bólem 

 

Eliminowanie błędnie stosowanych leków, złego ich kojarzenia 

i wprowadzenie właściwej farmakoterapii 

 

Wprowadzić program odbudowy aktywności ruchowej 

 

W miarę możliwości proponować eliminowanie niepotrzebnych  

zachowań bólowych  

 

Wskazać kierunki i możliwości poprawy samopoczucia, nastroju, 

chęci współpracy i uzyskania większej niezależności 

 

Leczenie depresji 

 

Edukacja (fizjologiczne i psychologiczne aspekty bólu, rola bólu) 

 

Ustalić z pacjentem realistyczne możliwości leczenia 

 

Przywracanie aktywności społecznej, zawodowej (powrót do pracy) 

 

 



237 Pain Clinics in Poland in 2012 

Multidisciplinary pain  

centers 

 

scientific activity 

education  

(under and postgraduate) 

pain management: 

Pharmacological 

Anaestesiological/surgical 

Rehabilitation 

Psychological 

Neuromodulation 

 

Clinical beds for patients  

 



W jaki sposób można poprawić realizacji prawa do ulgi w bólu i cierpieniu ? 

Zużycie silnych opioidów ? 

Zużycie innych leków przeciwbólowych przepisywanych przez lekarza ?  

Zastosowanie lecznicze innych środków np. w niektórych nieuleczalnych 

zespołach bólowych w MS? 

Zużycie stosowanie leków adjuwantowych w leczeniu bólu? 

Zastosowanie interwencyjnych technik leczenia ? 

W Polsce wydatki na opioidy (per capita) są najniższe w Europie (0.4 Euro)  

2008/2009 



Medycyna bólu 

• Umiejętność 

 

• Specjalizacja szczegółówa 

 



Definicja  
 

Specjalizacja  „Medycyna bólu” jest dyscypliną 
kliniczną zajmującą się prewencją, diagnostyką, 
leczeniem i rehabilitacją zespołów bólu ostrego i 
przewlekłego zarówno u osób dorosłych, jak i u 
dzieci 

 

Zespoły bólu ostrego i przewlekłego mogą być 
spowodowane znanymi przyczynami, takimi jak 
nowotwory, choroby zwyrodnieniowe i zapalne, 
urazy, zabiegi operacyjne lub zastosowane leczenie, 
jak również mogą być to tzw. pierwotne zespoły 
bólowe, jak np. ból neuropatyczny (wywołany 
uszkodzeniem lub dysfunkcją obwodowego i/lub 
ośrodkowego układu nerwowego) czy bóle głowy.  

 



Cel ogólny kształcenia 
 

Celem kształcenia jest uzyskanie odpowiedniego zakresu 
wiedzy teoretycznej, a także nabycie umiejętności 
praktycznych pozwalających na samodzielne diagnozowanie 
i leczenie chorób w oparciu o najwyższe standardy z 
uwzględnieniem biopsychospołecznego podejścia do 
pacjenta cierpiącego z powodu dolegliwości bólowych.  

 

Dodatkowym założeniem jest doskonalenie osobowości 
szkolącego się lekarza, kształtowanie postaw etycznych, 
wypracowanie obowiązku ciągłego doskonalenia 
umiejętności teoretycznych i praktycznych oraz 
wprowadzania nowych osiągnięć do praktyki lekarskiej, a 
także dzielenie się doświadczeniem zawodowym poprzez 
publikacje i udział w konferencjach. 



Uzyskane kompetencje 
 Lekarz po ukończeniu kształcenia uzyska odpowiednie kwalifikacje 

umożliwiające: 

 
• Opiekę nad pacjentem, obejmującą właściwą prewencję, diagnostykę, 

leczenie i rehabilitację chorych z bólem ostrym i przewlekłym, 

• Udzielanie konsultacji lekarzom POZ i innych specjalności medycznych,  

• Specjalistyczne orzekanie o potrzebie rehabilitacji leczniczej, niezdolności 
do pracy, uszczerbku na zdrowiu oraz niepełnosprawności z powodu 
rozpoznanych i leczonych chorób, 

• Orzekanie w sprawach sądowych, lekarskich, ubezpieczeniowych i in., 

• Wystawianie opinii, zaświadczeń i wniosków dotyczących leczonych 
chorych, 

• Samodzielne kierowanie oddziałem klinicznym, szpitalnym lub przychodnią 
zajmującą się leczeniem bólu, 

• Doskonalenie zawodowe innych pracowników medycznych, w tym 
podległego zespołu,  

• Kierowanie eksperymentami medycznymi z zakresu medycyny bólu. 

 



…lekarze zbyt łatwo ulegają złudzeniu, ze ból jest reakcją 

obronną, dobroczynnym sygnałem, który ostrzega nas przed 

ryzykiem choroby…reakcją obronną? Przeciwko komu? 

Przeciwko czemu ? Przeciwko rakowi, który prawie nigdy nie 

daje znać o sobie dopóki nie jest zbyt późno? Przeciwko 

schorzeniom serca, które zawsze rozwijają się niepostrzeżenie. 

Trzeba więc odrzucić tę fałszywą koncepcję dobroczynnego bólu 

 
Rene Leriche 1939 

Francis Bacon „Trzy studia postaci na podstawie tematu Ukrzyżowania”1945 

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=ukrzyżowanie+tryptyk&source=images&cd=&cad=rja&docid=1kQ6vlUZwnp6mM&tbnid=LOItS4c0f_f4aM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sonart.pl/slownik/tryptyk-definicja-slownik/&ei=hziKUaC2M66r0gXLzYDIBA&bvm=bv.46226182,d.bGE&psig=AFQjCNFQAUx_L2RDe50re9TT0j0sHNYghg&ust=1368099316412527


             "Don't  Suffer  in Silence„ 

Baruch Elron 

... uczyń ból widocznym 

    zmierz jego natężenie …     


