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SOCJALNY 

lek o rodzinę, finanse, 

utrata pracy, ważności, dochodów 

utrata pozycji społecznej,  

poczucie osamotnienia,  

izolacji 

  

FIZYCZNY 

Uboczne objawy leczenia 

Bezsenność, wyczerpanie 

Inne objawy 
 

 

  

PSYCHOLOGICZNY 

Złość z powodu późnej  

diagnozy lub niepowodzenia                          

w leczeniu, 

Lęk przed bólem, śmiercią 

Poczucie beznadziejności 

Zmiana wyglądu ciała 

 

 

DUCHOWY 

Dlaczego ja?  

Po co to wszystko? 

Dlaczego Bóg pozawala mi cierpieć? 

Czy życie ma sens? 

Czy będzie mi wszystko wybaczone? 

 

ia

BÓL TOTALNY (total pain) wg C. Saunders 



DEFINICJA BÓLU 

Ból przewlekły występuje u ok. 50 % pacjentów                

z nowotworem i u ok. 75% pacjentów w schyłkowym 

okresie choroby. 

 

BÓL jest to nieprzyjemne doznanie zmysłowe                   
i  emocjonalne związane z aktualnie występującym 
lub potencjalnym uszkodzeniem tkanek, albo 

opisywane  w kategoriach takiego uszkodzenia. 

IASP Międzynarodowe Towarzystwo Badania Bólu www.iasp-

pain.org 

 



PACJENCI ODCZUWAJĄCY BÓL ZACZYNAJĄ SIĘ USKARŻAĆ GDY 

Ò Tracą kontrolę nad sytuacją 

Ò Przyczyna bólu jest nieznana 

Ò Ból jest nieuleczalny 

Ò Natężenie bólu jest przytłaczające 

Ò Ból oznacza, że choroba postępuje 

            - Co sprawia Panu/Pani najwięcej cierpień? 

Każdy chory na nowotwór ma prawo oczekiwać  aby bóle 

towarzyszące jego chorobie były starannie leczone i aby jego 

problemy zmagania się z chorobą spotykały się ze zrozumieniem ze 

strony najbliższych, pracowników medycznych jak i całego 

społeczeństwa.   

Leczenie bólów nowotworowych. Jarosz J, Hilgier M,  Kaczmarek Z,  de Walden-Gałuszko K. 

2007,2009  



KLASYFIKACJA BÓL U CHOREGO NA NOWOTWÓR 

1. Ból ostry – ból przewlekły 

2. Pod względem kryteriów patofizjologicznych: 

Ò Ból nocyceptywny  

     - somatyczny (powierzchowny lub głęboki)   

     - trzewny 

Ò Ból neuropatyczny 

Ò Ból mieszany  

3. W ogólnej klasyfikacji ból możemy podzielić na: 

Ò Ból podstawowy 

Ò Ból przebijający

Ò Ból końca dawki 

 
 

 



BÓL PODSTAWOWY 

Ò Ból podstawowy, zwany również bólem przewlekłym albo 

stałym, występuje najczęściej u pacjentów z chorobą 

nowotworową.  

Ò Jest on wynikiem obecności guza nowotworowego lub 

towarzyszącym jej zaburzeniem/uszkodzeniem układu 

nerwowego.  

Ò Cechuje się długim czasem trwania – powyżej 12 godzin na 

dobę i małymi zmianami natężenia.  

Ò W takich sytuacjach pacjent może odczuwać pieczenie, kłucie, 

palenie, rozpieranie.  

Ò Zazwyczaj ból ten jest zlokalizowany w pobliżu zmiany 

nowotworowej.  



BÓL PRZEBIJAJĄCY   

Ò Jest nagłym nasileniem doznania bólowego, najczęściej w tej samej 
lokalizacji i tego samego charakteru co ból podstawowy, 

Ò Może zaburzać skuteczne leczenie bólu nowotworowego, 

Ò Ból przebijający istotnie przewyższa ból podstawowy mimo 
prawidłowego leczenia. 

Ból przebijający oznacza przejściowe zaostrzenie bólu odczuwanego przez pacjentów, u których występuje stosunkowo 
stabilny i odpowiednio kontrolowany ból podstawowy. 

                                                                  Oxford Textbook of Palliative Medicine, wyd.3,2004 

Charakterystyka 

• Znaczne nasilenie w porównaniu z bólem 

podstawowym, 

• Napadowy, przemijający charakter, 

• Szybkie, gwałtowne narastanie (średnio                             

do 3 min), 

• Krótki czas trwania , najczęściej poniżej 30 

minut (od kilku sekund do kilku godzin), 

• Występowanie kilka ataków na dobę (1 - 4). 

§ Przewidywalny (wywołany np. zmianą 

pozycji ciała, poruszaniem się, 

wypróżnieniem, czynnościami 

pielęgniarskimi, bolesnymi 

procedurami, bodźcami 

psychosocjalnymi)  

§ Nieprzewidywalny (związany ze 

skurczem mięśniówki                               

p. pokarmowego, moczowego) często 

wskazuje na postęp choroby 



      CZAS TRWANIA TYPOWEGO EPIZODU  

NOWOTWOROWEGO BÓLU PRZEBIJAJĄCEGO 

31%  wszystkich epizodów bólów przebijających trwa                          
15 minut albo krócej 

64% trwa 30 minut lub krócej  

87%  wszystkich epizodów bólów przebijających ustępuje  przed upływem 1 godziny 

 Gomez-Batiste X, et al.  

W leczeniu bólu przebijającego stosuje się dodatkowe (ratunkowe) dawki silnych 

opioidów o szybkim początku działania i krótkim czasie trwania efektu 

przeciwbólowego. 

Najczęstsze  lokalizacje ból przebijającego: 

1. Kończyny dolne 

2. Plecy 

3. Klatka piersiowa 

4. Brzuch 

5. Kończyny górne 
                                                                 Zeppetella G., 2008 

 

 



BÓL KOŃCA DAWKI (END-OF-DOSE FAILURE) 

Ò Dolegliwości pojawiające się pod koniec zakładanego 
czasu działania kolejnych dawek opioidów, 

Ò Występuje przed przyjęciem następnej dawki leku 
podstawowego lub podczas miareczkowania opioidu 
(podwyższenie dawki opioidu podstawowego), 

Ò Świadczy o niskiej dawce leku podstawowego lub zbyt 
dużych odstępach między dawkami,

Ò Zapobieganie poprzez właściwe ustalenie 
zapotrzebowania   i dawkowanie analgetyków w ciągu 
doby, 

Ò Obecnie nie kategoryzowany do bólu epizodycznego. 

 



OCENA BÓLU U PACJENTA JEST 

NAJWAŻNIEJSZĄ UMIEJĘTNOŚCIĄ 
WYMAGAJĄCĄ: 
 

Ò Uporządkowanej wiedzy 

Ò Uważnego słuchania 

Ò Dokładnego spojrzenia 

Ò Ocena nie jest zdarzeniem jednorazowym lecz 

wymaga stałego powtarzania i uzyskiwania kolejnych 

informacji. 

 



OCENA I LECZENIE BÓLU 

W ocenie  bólu istotne jest  respektowanie 
relacji chorego, w kategoriach tego co 
odczuwa, widzi i opisuje, dlatego w praktyce 
bólem jest  to, co chory tak nazywa. 

 
(Frey 1975) 

 

Ò Dostępne metody leczenia pozwalają uwolnić od bólu prawie 
wszystkich. 

Ò Warunkiem skutecznego leczenia jest analiza zgłaszanych 
dolegliwości, znajomość metod postępowania                                  
i rozpoznanie bólów przebijających. 

 

 



OCENA BÓLU 

Ò Istotny jest logiczny schemat wywiadu na temat bólu, 
który pozwala uzyskać pożądane efekty. 

  - Obserwować pacjenta pod kątem objawów klinicznych 
bólu 

  - Unikać pochopnego wyciągania wniosków. 

 

Ò Narzędzia badawcze służące ocenie bólu karty, skale 
mają istotne znaczenie. 

Ò Skal VAS, NRS, Doloplus. Mc Gill, Malzack,  

Ò Należy jednak zwrócić uwagę, że niektórzy pacjenci 
zwracać mogą zbyt dużą uwagę do „punktacji” bólu, co 
może nasilać świadomość bólu. Pacjenci w stanie 
zaawansowanym choroby mogą czuć się zanadto 
obciążeni wypełnianiem arkuszy oceny. 

 



OBSERWACJA OGÓLNA BÓLU PODSTAWOWEGO 

 

1. Lokalizacja bólu u pacjenta 
 

2. Sposób odczuwania bólu 
podstawowego:  
 
ból punktowy (dający się 
zlokalizować),  
ból promieniujący,  
ból ogólnoustrojowy trudny do 
zlokalizowania 
 

3. Długość odczuwania bólu 
podstawowego:  
 
od kilku godzin,  
od kilku dni,  
od kilku tygodni,  
od kilku miesięcy,  
od kilku lat 



OBSERWACJA OGÓLNA BÓLU PODSTAWOWEGO 

  

 4. Nasilenie bólu 

podstawowego w czasie:  

w dzień,  

w nocy,  

bez różnicy 

5. Opis bólu podstawowego:  

kłujący, tępy, przeszywający, 

gorący, piekący, odczuwalny 

przy dotykaniu lub ucisku, 

inne  
 

 

6. Analiza 

dotychczasowego 

leczenie bólu 

podstawowego, 

stosowanego przez 

pacjenta: 

…………………………………

…………………..……………… 



Przyczyny niewłaściwego leczenia bólu przez lekarza: 

Ò Pacjent nie sygnalizuje bólu (z różnych powodów) 

Ò Pacjent nie potrafi właściwie opisać swojego bólu 

Ò Ograniczony czas lekarza na wizycie 

Ò Niska częstotliwość wizyt lekarza u pacjenta 

Ò Skupienie się na innych czynnościach diagnostycznych 

 

Podczas procesu leczenia przeciwbólowego 

pielęgniarka odgrywa istotna rolę w 

rozpoznawaniu bólu podczas wizyty u pacjenta. 
 



ROZPOZNANIE BÓLU U CHOREGO 

Przyczyny niewłaściwego leczenia BP: 

Ò Pacjent nie rozpoznaje u siebie różnych rodzajów bólu 

Ò Pacjent nie potrafi właściwie opisać różnych rodzajów bólu 

Ò Ograniczony czas lekarza na wizycie na dopytanie 

szczegółów 

Ò Pomijanie przez pacjenta bólu, który samoistnie zanika 

 

Pierwszym sygnałem dla pielęgniarki powinno być uskarżanie 

się chorego na ból pomimo leczenia bólu podstawowego 



OBSERWACJE OGÓLNE BÓLU 
PRZEBIJAJĄCEGO 

PRZYKŁADY PUNKTÓW OBSERWACYJNYCH:

1. Czy pomimo 

skutecznego leczenia 

bólu podstawowego 

obserwujesz 

pojawianie się bólu 

przebijającego?  

                TAK       NIE 

2. Lokalizacja bólu 

przebijającego u 

pacjenta 

 

 



OBSERWACJE OGÓLNE BÓLU PRZEBIJAJĄCEGO 

 

3. Sytuacje pojawiania się 

bólu przebijającego:  

samoistnie,  

podczas wysiłku fizycznego,  

podczas kaszlu,  

przyjmowania pokarmu,  

czynności fizjologicznych, 

zabiegów pielęgnacyjnych, 

codziennej toalety,  

podczas emocji,  

inne sytuacje (jakie?) 

………………………………  

 

4. Szybkość narastania bólu 
przebijającego:  
     do 15 minut        

     do 30 minut            

     do 60 minut 

 

5. Częstość występowania 
bólu przebijającego:  
     1-2 razy na dobę  

     3-4 razy na dobę  

     więcej niż cztery razy na 
dobę 
 

 



OBSERWACJE OGÓLNE BÓLU PRZEBIJAJĄCEGO 

PRZYKŁADY PUNKTÓW OBSERWACYJNYCH: 

6. Czas trwania bólu 
przebijającego: 
     kilka sekund  

     kilka minut 

     pół godziny 

     godzinę  

     powyżej godziny 

7. Opis bólu 
przebijającego:  
     tępy, przeszywający,      

     gorący, piekący,                  

     rwący, kłujący 

 

 

8. Ograniczenia życia codziennego 
spowodowane bólem przebijającym:  
     przyjmowanie pokarmu,  

codzienna toaleta, 

     ubieranie się,  

     robienie zakupów,  

     zdolność poruszania się,  

     wykonywanie prac domowych,  

     inne ………………………..………… 

9. Dotychczasowe leczenie bólu 
przebijającego (jakie?): 
…………………………………………. 

 









 





Pozostawienie miejsca na  







Szczegółowa analiza bólu - pierwsze wnioski na podstawie obserwacji pacjenta 

Godzina 
Pojawienie się bólu 

(godzina i minuty) 

Natężenie bólu w skali 

od 1 do 10 
Lokalizacja bólu Użyte leki/dawka 

Natężenie bólu w skali 

od 1 do 10 po zażyciu 

leków 

06-07           

07-08           

08-09 8.15  7 plecy i pośladki  Morfina 100 mg  4  

09-10                      

10-11           

11-12           

12-13           

13-14           

14-15           

15-16           

16-17           

17-18           

18-19           

19-20           

20-21           

21-22           

22-23           

23-24           

24-01           

01-02           

02-03           

03-04           

04-05           

05-06           





ROLA PIELĘGNIARKI             
W MONITOROWANIU 

BÓLU 
NOWOTOWOROWEGO 



ROLA PIELĘGNIARKI W LECZENIU BÓLU 

1. Rutynowo oceniaj czy u pacjenta wystąpił ból (w czasie 

aktywności i odpoczynku). 

2. Zapytaj pacjenta o poziom bólu, jaki uważa za odpowiedni do 

osiągnięcia stanu komfortu i odpowiedniego funkcjonowania. 

3. Poproś pacjenta, aby opisał wcześniejsze doświadczenia 

związane z bólem i efektywność metod użytych do jego 

zwalczania, obaw, efektów ubocznych. 

4. Poproś pacjenta aby prowadził (jeśli to możliwe) dziennik oceny 

bólu, czasu trwania, czynników potęgujących, stosowanych 

leków i skuteczności postepowania przeciwbólowego. 



5. Określ czy pacjent odczuwa ból w czasie początkowego 

wywiadu.  

Jeśli tak przeprowadź całościową ocenę bólu, udokumentuj ją, 

interweniuj aby przynieść ulgę. 

6. Jeśli pacjent jest niesprawny intelektualnie i niezdolny aby 

komunikować o bólu –>  

a. spróbuj uzyskać informację od pacjenta,  

b. weź pod uwagę stan chorego i poszukaj ewentualnych 

przyczyn, 

c. obserwuj zachowania, które mogą wskazywać na obecność 

bólu, 

d. obserwuj reakcję chorego na zastosowane analgetyki. 

Rola pielęgniarki w leczeniu bólu 



ROLA PIELĘGNIARKI W LECZENIU BÓLU 

7. Uważaj na oznaki depresji u pacjentów z bólem 

przewlekłym, takie jak: bezsenność, brak apetytu, płytka 

uczuciowość, stany depresyjne, myśli samobójcze. 

8. Wyjaśniaj pacjentowi zasady leczenia bólu, które  

zostały zlecone celem lepszego zrozumienia przez 

pacjenta natury bólu, jego leczenia oraz roli pacjenta                

w kontroli bólu. 

9. Przedyskutuj z pacjentem obawy o niedostateczne 

leczenie, przedawkowanie, uzależnienie. 



ROLA PIELĘGNIARKI W LECZENIU BÓLU 

10. Zawsze zwracaj uwagę na przyjmowanie przez pacjenta 

leków zmiękczających stolec  i przeczyszczających, aby uniknąć 

zaparć indukowanych opioidami. 

11. Poproś pacjenta aby opisywał swój apetyt, wypróżnienia oraz 

możliwość snu i odpoczynku (inne objawy). 

12. Dodatkowo zachęcaj chorego do stosowania (jako dodatek 

strategii farmakologicznej) niefarmakologicznych metod, 

pomagających kontrolować ból. 



METODY NIEFARMAKOLOGICZNE 

É Odpoczynek 

É Unikanie czynności prowokujących ból 

É Zmiana ułożenia chorego 

É Unieruchomienie bolesnych miejsc -gorset, temblak 

É Stosowanie sprzętu pomocniczego -kule, wózek inwalidzki, krzesło 
sedes 

É Fizykoterapia,  uruchamianie pacjenta, ćwiczenia ruchowe 

É Masaż 

É Hipnoterapia 

É Techniki wizualizacji 

É Stosowanie ciepła lub zimna 

É Muzykoterapia  

É Terapia zajęciowa 

É Wsparcie i spokojne zachowanie 

É Odwracanie uwagi 
 

 

 



ROLA PIELĘGNIARKI W LECZENIU BÓLU 

13. Dostosuj podawanie leków do wykonywanych 
zabiegów  i czynności pielęgnacyjnych. 

14. Zwracaj uwagę na dodatkowe informacje związane 
z bólem chorego np.: dźwięków wydawanych przez 
pacjenta 
• niewerbalnych: wzdychanie, stękanie, jęczenie, płacz;  

• werbalnych: liczenie, modlenie, skarżenie się, przeklinanie. 

15. Komunikuj swoje obserwacje lekarzowi 
prowadzącemu.  

16. Po zleceniu leków przeciwbólowych pacjent 
powinien przebywać pod stałym nadzorem, a reakcja 
na leczenie powinna być oceniana regularnie. 
 

 



ROLA PIELĘGNIARKI W LECZENIU BÓLU 

15. W razie potrzeby podawaj dodatkowe dawki opioidów                  

w celu opanowania bólu przebijającego. 

Umiejętność dostosowania dawki na podstawie oceny stanu 

chorego wymaga wiedzy na temat działania opioidów, początku 

działania leku, czasu potrzebnego do osiągnięcia w surowicy max 

stężenia, czasu działania i potencjalnych efektów niepożądanych. 

„Ważne jest aby doświadczona w leczeniu bólu pielęgniarka miała 

dostęp do ratunkowych dawek opioidów podawanych „na żądanie” 

i mogła je zastosować w celu uśmierzenia bólu”.  
APS, 2008, Gordon et al., 2004 



Ò Skuteczność w uśmierzeniu bólu – 47% 

Ò Szybkość uśmierzenia bólu – 44% 

Ò Bezpieczeństwo – 4% 

Ò Łatwość użycia – 2,5% 

Ò Możliwość podania przez członka rodziny – 1% 

Ò Inne – 1,5% 

Davies at all. 2011 

Naucz pacjenta, aby utrzymywał ból w 

dopuszczalnych granicach i nie pozwolił mu wymknąć 

się spod kontroli, co poprawia zdolność wykonywania

podstawowych czynności dnia codziennego i 

osiągnięcia celu leczenia. 
Pasero i McCaffery, 2004 

 

Oczekiwania pacjentów cierpiących 



 

 

 

 
Dziękuję Państwu za uwagę. 


