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Wytyczne 2021 monitorowania pacjenta w czasie znieczulenia i w okresie poznieczuleniowym 1

Monitorowanie należy rozpocząć przed induk‑
cją znieczulenia i kontynuować przez cały czas 
jego trwania, transportu na oddział nadzoru 
poznieczuleniowego (PACU) i w trakcie poby‑
tu w PACU. Podczas stosowania wziewnych le‑
ków znieczulających należy monitorować mi‑
nimalne stężenie pęcherzykowe (MAC) dosto‑
sowane do wieku. Kapnografię należy monito‑
rować od momentu utraty kontaktu słowne‑
go z chorym, przez cały okres znieczulenia, aż 
do momentu usunięcia przyrządów udrażniają‑
cych drogi oddechowe i powrotu reakcji na kon‑
takt werbalny.
3	 Znieczulenie regionalne wymaga co naj‑
mniej monitorowania EKG, NIBP i SpO2, któ‑
re należy rozpocząć przed zabiegiem i konty‑
nuować co najmniej przez 30 minut po ustąpie‑
niu blokady.
4	 Sedacja proceduralna wymaga zastosowa‑
nia monitorowania EKG, SpO2 i NIBP. Kapno‑
grafię należy stosować podczas sedacji procedu‑
ralnej, gdy dochodzi do utraty kontaktu słow‑
nego z pacjentem.
5	 Transport wewnątrzszpitalny pacjenta 
po znieczuleniu wymaga monitorowania EKG, 
SpO2 i NIBP. W trakcie przekazywania na salę 
nadzoru poznieczuleniowego dodatkowo należy 

StreSzczenie
Niniejsze wytyczne stanowią aktualizację i za‑
stępują V Wydanie Standardów Monitorowa‑
nia opublikowanych w 2015 r. Celem tego do‑
kumentu jest przedstawienie wytycznych doty‑
czących minimalnych standardów monitorowa‑
nia każdego pacjenta poddawanego znieczuleniu 
lub sedacji z udziałem anestezjologa. Zalecenia 
są skierowane przede wszystkim do anestezjo‑
logów praktykujących w Wielkiej Brytanii i Ir‑
landii, ale uznaje się, że mogą być również przy‑
datne w innych częściach świata. Uwzględnio‑
no minimalne standardy monitorowania pacjen‑
tów podczas znieczulenia oraz podczas nadzoru 
po znieczuleniu. W dokumencie zawarto rów‑
nież wytyczne dotyczące monitorowania pa‑
cjentów poddawanych sedacji i podczas trans‑
portu wewnątrzszpitalnego. Wytyczne uzupeł‑
niono o nowe rozdziały poświęcone kapnografii 
i znieczuleniu regionalnemu. Ponadto, zaktuali‑
zowano wskazania do monitorowania elektro‑
encefalograficznego oraz monitorowania bloka‑
dy nerwowo‑mięśniowej.

zalecenia
1	 Przez cały czas trwania znieczulenia lub se‑
dacji proceduralnej konieczna jest obecność 
anestezjologa*.
2	 Znieczulenie ogólne wymaga co najmniej 
monitorowania EKG, NIBP, SpO2, i kapnogra‑
fii. Sprawność urządzeń monitorujących na‑
leży sprawdzić przed rozpoczęciem pracy. 
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Skróty: AAGA – Accidental Awareness during General Anaesthesia – niezamierzony powrót świadomości podczas znieczulenia ogólnego; APL – adjustable pressure limiting valve – zastawka nadciśnieniowa/
nadmiarowa; EKG – elektrokardiogram; ETAC End-Tidal Anaesthetic Concentration – końcowo-wydechowe stężenie anestetyku; ETCO2 – końcowo-wydechowe stężenie dwutlenku węgla; 
NIBP – nieinwazyjne pomiar ciśnienia tętniczego; NMB - leki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe; PACU - oddział nadzoru poznieczuleniowego; SpO2 – saturacja krwi/pulsoksymetria; 
TIVA – znieczulenie ogólne całkowicie dożylne; TOF R ratio – ciąg czterech impulsów, pEEG/BIS - BIS – indeks bispectralny powstały z elektronicznie przetworzonego sygnału EEG

* W szpitalach zatrudniających asystentów 
anestezjologicznych (Anaesthesia Assistant, AA) 
w Wielkiej Brytanii, odpowiedzialność tę moż‑
na scedować na asystenta, nadzorowanego przez 
anestezjologa.



Rekomendacje Towarzystwa Anestezjologów Wielkiej Brytanii i Irlandii2

Bezpiecznej Praktyki Anestezjologicznej Świato‑
wej Organizacji Zdrowia – Światowej Federacji 
Stowarzyszeń Anestezjologów (WHO‑WFSA)4.

W jakim celu opracoWano 
te Wytyczne?
Konieczna była aktualizacja V edycji niniejszych 
wytycznych z 2015 r.5 o wytyczne dotyczące mo‑
nitorowania po wprowadzeniu nowych technolo‑
gii monitorowania i opublikowaniu nowych ba‑
dań dotyczących monitorowania podczas znie‑
czulenia i sedacji.

Czym i dlaCzego te wytyCzne różnią 
się od istniejąCyCh wytyCznyCh?
W obecnych wytycznych wprowadzono koniecz‑
ność stosowania kapnografii u pacjentów z przy‑
rządowo udrożnionymi drogami oddechowy‑
mi oraz u tych, którzy są poddani sedacji bez 
kontaktu słownego. Ponadto w każdym przy‑
padku stosowania leków zwiotczających mię‑
śnie należy stosować ilościowe monitorowanie 
blokady nerwowo‑mięśniowej. Monitorowanie 
pEEG zaleca się podczas stosowania TIVA z blo‑
kadą nerwowo‑mięśniową. Podkreślono także 
znaczenie regularnego monitorowania stężenia 
glukozy we krwi włośniczkowej, a także zwró‑
cono uwagę na konieczność dostępu do gazo‑
metrii, pomiaru stężenia hemoglobiny i wyko‑
nania bronchofiberoskopii. Po raz pierwszy do‑
łączono również listę kontrolną dla osób zarzą‑
dzających (Załącznik 1).

wstęp
Błąd ludzki jest nieunikniony i powszechnie 
uznaje się, że czynnik ludzki i ergonomia są klu‑
czem do bezpiecznego świadczenia opieki zdro‑
wotnej w Wielkiej Brytanii6. Prowadzono bada‑
nia jak czynnik ludzki wpływa na praktykę kli‑
niczną7. Bezpieczne i sprawne wykonywanie za‑
dań wymaga umiejętności technicznych i poza‑
technicznych. Monitorowanie nie zapobiegnie 
wszystkim niepożądanym zdarzeniom lub wy‑
padkom w okresie okołooperacyjnym. Istnieją 
jednak dowody na to, że odpowiednie monitoro‑
wanie zmniejsza ryzyko występowania zdarzeń 
niepożądanych i wypadków poprzez wykrywa‑
nie konsekwencji błędów i wczesne ostrzeganie 
o pogarszającym się stanie pacjenta8.

obeCność anestezjologa
Stała obecność odpowiednio przeszkolonego 
i doświadczonego anestezjologa jest podsta‑
wą bezpieczeństwa pacjenta podczas znieczu‑
lenia. Anestezjolog powinien być z pacjentem 
przez cały czas znieczulenia lub sedacji, a przy‑
najmniej do czasu wypełnienia listy kontrol‑
nej WHO i wypisania go z bloku operacyjnego 

zastosować kapnografię u pacjentów niewybu‑
dzonych lub sedowanych z przyrządowo udroż‑
nionymi drogami oddechowymi lub bez kontak‑
tu słownego.
6	 Ilościowe monitorowanie przewodnic‑
twa nerwowo‑mięśniowego należy stosować 
zawsze, gdy podaje się leki blokujące przewod‑
nictwo nerwowo‑mięśniowe (NMB), we wszyst‑
kich fazach znieczulenia od momentu rozpoczę‑
cia blokady przewodnictwa nerwowo‑mięśnio‑
wego do potwierdzenia powrotu funkcji prze‑
wodnictwa nerwowo‑mięśniowego (TOF R >0,9).
7	 Monitorowanie za pomocą przetworzo‑
nego elektroencefalogramu (pEEG/BIS) na‑
leży prowadzić, gdy znieczulenie ogólne całko‑
wite dożylne (TIVA) stosuje się razem z bloka‑
dą nerwowo‑mięśniową. Zapis pEEG/BIS nale‑
ży rozpocząć przed indukcją znieczulenia i kon‑
tynuować przynajmniej do czasu całkowitego 
ustąpienia blokady nerwowo‑mięśniowej. Mo‑
nitorowanie pEEG/BIS należy rozważyć podczas 
innych technik znieczulenia, w tym znieczule‑
nia wziewnego oraz u pacjentów dużego ryzyka.
8	 Monitorowanie stężenia glukozy i ciał 
ketonowych we krwi włośniczkowej musi 
być natychmiast dostępne w każdym miejscu, 
w którym odbywają się znieczulenia. W przy‑
padku pacjentów z cukrzycą, którzy są poddawa‑
ni znieczuleniu należy mierzyć stężenie glukozy 
we krwi włośniczkowej co najmniej co godzinę.
9	 Przed podjęciem znieczulenia granice alar‑
mów dla wszystkich monitorów należy indy‑
widualnie ustawić dla każdego pacjenta. Zale‑
ca się nie wyłączać alarmów dźwiękowych pod‑
czas znieczulenia.
10	 Karta znieczulenia powinna zawierać do‑
kładne podsumowanie informacji dostarczonych 
przez wszystkie urządzenia monitorujące. Za‑
leca się stosowanie automatycznych systemów 
elektronicznej dokumentacji anestezjologicznej 
i zintegrowanie ich z systemem elektronicznej 
dokumentacji medycznej szpitala.
11	 Podczas znieczulenia anestezjolodzy powin‑
ni mieć możliwość wykonania badania gazo‑
metrycznego oraz pomiaru stężenia hemo‑
globiny. Ponadto wskazane jest umożliwienie 
wykorzystania bronchofiberoskopii w celu po‑
twierdzenia umiejscowienia rurki intubacyjnej.

Czy są dostępne inne wytyCzne 
dotyCząCe monitorowania 
aneStezjologicznego?
European Board of Anaesthesiology (2012)1, 
American Society of Anesthesiology (2020)2 oraz 
Australian and New Zealand College of Anesthe‑
tists (2017)3 opublikowały wytyczne dotyczące 
standardów monitorowania podczas procedur 
z udziałem anestezjologa. Korzystając z okazji, 
Towarzystwo pragnie zachęcić anestezjologów 
z całego świata do zapoznania się z opublikowa‑
nymi w 2018 r. Międzynarodowymi Standardami 
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życie i może on na krótko opuścić pacjenta znie‑
czulanego lub poddawanego sedacji, jeśli uzna 
to za bezpieczne. Pozostawia on w takich ra‑
zach na sali pielęgniarkę anestezjologiczną lub 
asystenta, którzy pełnią nadzór nad pacjentem 
do czasu powrotu anestezjologa. Jeżeli nie moż‑
na wezwać innego anestezjologa, pielęgniarka 
anestezjologiczna/asystent anestezjologiczny 
(w warunkach UK) powinni pozostać i monito‑
rować pacjenta w czasie nieobecności anestezjo‑
loga 9. Anestezjolog wezwany do pomocy powi‑
nien wrócić do znieczulanego pacjenta tak szyb‑
ko, jak to możliwe, a w razie konieczności na‑
tychmiast. Ponadto przed opuszczeniem znie‑
czulanego pacjenta musi się upewnić, że osoba 
monitorująca wie, jak się z nim skontaktować. 
Na oddziale powinien być dodatkowy dyżurny 
anestezjolog, do którego obowiązków należy 
asystowanie w nagłych wypadkach.

zmęczenie i czujność
Zmęczenie osłabia czujność. Pracodawcy po‑
winni wprowadzić środki zapewniające aneste‑
zjologom ochronę przed zmęczeniem. Obejmu‑
je to zapewnienie odpowiednich przerw, miejsc 
do odpoczynku oraz przestrzeganie odpowied‑
nich przepisów dotyczących czasu pracy14. To‑
warzystwo udostępniło zalecenia, aby pomóc 
organizacjom i osobom w realizacji tego celu15. 
Zmęczenie nie ogranicza się do pracy nocnej; ma 
miejsce również w ciągu dnia. Rolą dodatkowe‑
go dyżurnego anestezjologa jest zapewnienie 
zmiany i odpoczynku współpracownikom pra‑
cującym samodzielnie podczas długich opera‑
cji, gdy zmęczenie i osłabienie czujności stano‑
wi ryzyko dla znieczulanego pacjenta.

Krążenie pozaustrojowe
Anestezjolog pozostaje odpowiedzialny za mo‑
nitorowanie pacjenta podczas operacji z zasto‑
sowaniem krążenia pozaustrojowego. Powinien 
się upewnić, że może monitorować pacjenta w ta‑
kim samym standardzie, jak w każdym innym 
czasie podczas znieczulenia9.

karta znieczulenia
Należy przechowywać dokładne podsumowa‑
nie informacji ze wszystkich urządzeń moni‑
torujących. Zaleca się zautomatyzowane sys‑
temy elektronicznej dokumentacji anestezjolo‑
gicznej zintegrowane ze szpitalnym systemem 
elektronicznej dokumentacji medycznej16. Dru‑
kowane karty znieczulenia do ręcznego wypeł‑
nienia powinny umożliwiać rejestrację często‑
tliwości rytmu serca, NIBP, SpO2 i, jeśli to moż‑
liwe, ETCO2 i pEEG co najmniej co 5 minut, a in‑
nych wartości co najmniej co 15 minut. Dodat‑
kowe pomiary należy odnotować, jeśli w tych 
interwałach wystąpią istotne zmiany. Uznaje 
się, że w sytuacjach nagłych prowadzenie zapi‑
sów może być trudne i w takiej sytuacji, braki 

i przekazania opieki nad pacjentem odpowied‑
nio przeszkolonemu personelowi.

Głęboka sedacja (z utratą kontaktu słowne‑
go) wymaga identycznego monitorowania ane‑
stezjologicznego jak w przypadku znieczulenia9. 
W wielu przypadkach sedację stosują poza blo‑
kiem operacyjnym inni niż anestezjolodzy leka‑
rze i jest to regulowane przez lokalne wytycz‑
ne ich własnych organizacji zawodowych. Aca-
demy of Medical Royal Colleges (AoMRC) określa 
warunki bezpiecznej sedacji10.

Lekarze w trakcie specjalizacji muszą być 
przez cały czas odpowiednio nadzorowani9, 
a czasami oznacza to pozostawanie z nimi spe‑
cjalisty zapewniającego bezpośredni nadzór. 
Dostępne są szczegółowe zalecenia dotyczące 
nadzoru11.

znieczulenie regionalne
Towarzystwo Regional Anesthesia UK (RA‑UK) 
wydało wytyczne12, w których napisano, że ane‑
stezjolog nie musi być obecny podczas zabiegu 
w znieczuleniu nerwów obwodowych w pewnych 
określonych okolicznościach (np. blokada splotu 
ramiennego bez sedacji). To umożliwia wykona‑
nie obwodowej blokady regionalnej u kolejnego 
pacjenta. Pozostawiony pacjent musi być przy‑
tomny i zdolny do komunikacji słownej. W ta‑
kiej sytuacji monitorowanie można zlecić od‑
powiednio przeszkolonemu personelowi. Ane‑
stezjolog powinien bezpośrednio nadzorować 
pacjenta przez pierwsze 15 minut po wykona‑
niu znieczulenia, a następnie musi być dostęp‑
ny na wezwanie i przybyć w ciągu 2 minut. Per‑
sonel obecny na sali operacyjnej powinien być 
w stanie w tym czasie rozpoznać i poradzić so‑
bie z bezpośrednim zagrożeniem życia. Jeśli po‑
mimo wykonania obwodowej blokady regional‑
nej wymagana jest sedacja lub analgezja, ane‑
stezjolog musi wrócić i sprawować bezpośredni 
nadzór nad pacjentem.

asystenci anestezjologiczni
W szpitalach zatrudniających asystentów aneste‑
zjologicznych (AA), wcześniej nazywanych Phy-
sicians Assistants (Anesthesias, Physicians Assi‑
stants [Anaesthesia]), odpowiedzialność za po‑
zostanie z pacjentem „może zostać przekaza‑
na do AA pod nadzorem anestezjologa zgodnie 
z zakresem praktyki AA”9. Stanowisko Towarzy‑
stwa i Królewskiego Kolegium Anestezjologów 
zostało określone we wspólnym oświadczeniu13 
i zawiera wskazówki dotyczące nadzoru nad AA. 
Asystenci anestezjologiczni powinni pracować 
w ramach własnego zakresu ściśle określonych 
kompetencji stosując się do krajowych wytycz‑
nych i lokalnej polityki zarządzania.

Sytuacje nagłe
W wyjątkowych okolicznościach, znajdujące‑
go się w pobliżu anestezjologa można wezwać 
do pomocy lub wykonania procedury ratującej 
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monitorowania podczas znieczulenia pacjen‑
ta czy też sedacji, niezależnie od czasu trwania 
i miejsca wykonywania znieczulenia. Za mini‑
malny monitoring uważamy:

We	wszystkich	przypadkach:
•	 Pulsoksymetria z pletyzmografią
•	 Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego
•	 Elektrokardiografia
•	 Temperatura przed znieczuleniem i co 30 mi‑

nut do zakończenia operacji20

Podczas znieczulenia ogólnego dodatkowo:
•	 Wdechowe i wydechowe stężenie tlenu
•	 Krzywa kapnograficzna

W	zależności	od	techniki	znieczulenia	dodatkowo:
•	 Wdechowe stężenie podtlenku azotu, jeże‑

li używany
•	 Wdechowe i końcowo‑wydechowe stężenie 

wziewnego środka znieczulającego
•	 Ciśnienie w drogach oddechowych, objętość 

wydechową i częstość oddechów podczas wen‑
tylacji mechanicznej

•	 Ilościowe monitorowanie przewodnictwa ner‑
wowo‑mięśniowego podczas wszystkich eta‑
pów znieczulenia jeśli stosowane są środki 
zwiotczające

•	 pEEG/BIS jeśli stosowana jest TIVA z bloka‑
dą nerwowo‑mięśniową

•	 Włośniczkowy pomiar stężenia glukozy (po‑
winien być dostępny natychmiast)

•	 Krzywa kapnograficzna podczas sedacji pro‑
ceduralnej – jeśli występuje utrata kontaktu 
słownego z pacjentem

Urządzenia do przetoczeń
Gdy jakikolwiek lek jest podawany we wlewie 
ciągłym, przed użyciem należy sprawdzić urzą‑
dzenie do infuzji. W pompach do infuzji kon‑
trolowanych stężeniem docelowym i infuzji 
o stałej szybkości powinny być włączone alar‑
my dźwiękowe. Alarmy obejmują: wysokie ciś‑
nienie; zaprzestanie infuzji; pustą strzykawkę; 
odłączenie od zasilania i niski poziom nałado‑
wania baterii. Niektóre pompy zawierają rów‑
nież alarm niskiego ciśnienia, który może po‑
zwolić na wykrycie rozłączeń. Powinien być 
widoczny wyświetlacz wskazujący, że infuzja 
jest w toku21. Urządzenia infuzyjne podlegają 
przepisom dotyczącym urządzeń medycznych, 
a urządzeń można używać wyłącznie zgodnie 
z przeznaczeniem (lekiem). Szczególną ostroż‑
ność należy zachować w przypadku stosowa‑
nia pomp infuzyjnych do podawania leków 
nielicencjonowanych.

Jeśli jest to możliwe, zaleca się, aby kaniula 
dożylna była widoczna podczas całego zabiegu. 
W przypadku stosowania TIVA z blokadą prze‑
wodnictwa nerwowo‑mięśniowego należy sto‑
sować ilościowy monitor blokady nerwowo‑mię‑
śniowej oraz monitor pEEG.

w zapisie należy uzupełnić po opanowaniu sy‑
tuacji korzystając z zapisanych trendów w urzą‑
dzeniach monitorujących.

Jeśli konieczne jest przekazanie opieki nad pa‑
cjentem innemu anestezjologowi, należy to od‑
notować w karcie znieczulenia. Aby ułatwić pro‑
ces przekazywania informacji o pacjencie, moż‑
na posłużyć się listą kontrolną „ABCDE” (Air-
way, Breathing, Circulation, Drugs: drug delivery, 
Exposure: effective team or environment), sugero‑
waną w raporcie NAP517. Przejmując opiekę nad 
pacjentem (w tym podczas powrotu z przerwy), 
przychodzący anestezjolog powinien się upew‑
nić, że cały odpowiedni monitoring jest aktyw‑
ny, a alarmy są włączone i odpowiednio usta‑
wione, zanim zaakceptuje przekazanie opieki.

sprzęt anestezjologiCzny
Anestezjolog jest odpowiedzialny za zapozna‑
nie się z używanym sprzętem i sprawdzenie go 
zanim przystąpi do pracy18. Anestezjolodzy po‑
winni być przeszkoleni w zakresie korzystania 
z całego sprzętu, którego mogą używać, a także 
koniecznie przestrzegać określonych terminów 
kontroli sprzętu zalecanych przez poszczegól‑
nych producentów. Zapewnienie odpowiedniego 
sprzętu, jego konserwacja, kalibracja i wymiana 
to obowiązki podmiotu leczniczego, w którym 
wykonywane są znieczulenia. Dyrekcja powin‑
na angażować Oddziały anestezjologiczne w po‑
dejmowanie decyzji dotyczących zakupu i kon‑
serwacji sprzętu do monitorowania.

zapas tlenu
Pomiar wdechowego stężenia tlenu jest od kil‑
ku lat obowiązkowy na stanowiskach anestezjo‑
logicznych19. Wszelkie aparaty do znieczulenia, 
które pozostają w użyciu bez możliwości monito‑
rowania stężenia tlenu w mieszaninie oddecho‑
wej lub z zewnętrznym analizatorem tlenu wde‑
chowego, prawdopodobnie są bardzo stare. Zale‑
ca się wycofanie z eksploatacji takich urządzeń.

monitoroWanie Stanu pacjenta
W trakcie znieczulenia parametry życiowe pa‑
cjenta i adekwatność znieczulenia wymagają cią‑
głej oceny. Urządzenia monitorujące uzupełniają 
obserwację kliniczną. Odpowiednie obserwacje 
kliniczne obejmują ocenę koloru błon śluzowych, 
średnicy źrenic, obecność łzawienia, ruchu klat‑
ki piersiowej i/lub worka rezerwuaru oraz reak‑
cję na bodźce chirurgiczne. Anestezjolog może 
wykonać badanie palpacyjne tętna, osłuchiwa‑
nie szmerów oddechowych oraz, w razie potrze‑
by, pomiar objętości wydalanego moczu i utraty 
krwi. Stetoskop powinien być zawsze dostępny.

Urządzenia monitorujące
Towarzystwo Anestezjologów uważa za niezbęd‑
ne przestrzeganie minimalnych standardów 
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minimalny czas trwania monitorowania
Monitorowanie należy kontynuować do momen‑
tu wypisania chorego z oddziału PACU, w tym 
podczas transportu do PACU23. Minimalny za‑
kres monitorowanie określono powyżej.

Podczas indukcji znieczulenia u dzieci i u do‑
rosłych, którzy nie współpracują, rozpoczęcie 
pełnego monitorowania przed indukcją może być 
utrudnione. W takich okolicznościach monitoro‑
wanie należy rozpocząć jak najszybciej i odnoto‑
wać przyczynę opóźnienia w karcie znieczulenia.

Monitorowanie dróg oddechowych
W monitorowaniu dróg oddechowych można 
posłużyć się zmysłem słuchu, wzroku i dotyku. 
Częściowa niedrożność dróg oddechowych spra‑
wia, że chory oddycha głośno, np. słychać chra‑
panie, chyba że niedrożność jest całkowita. Nie‑
prawidłowo umiejscowione przyrządy do udraż‑
niania dróg oddechowych również mogą powo‑
dować hałas z powodu przecieku powietrza lub 
niedrożności. Jednak pomimo umiejętności kli‑
nicznych lekarza w rozpoznawaniu problemów, 
potwierdzenie istoty takiego problemu często 
ułatwiają urządzenia monitorujące.

monitorowanie ciśnienia i objętości 
wdechowej i wydechowej
Monitorowanie ciśnienia w drogach oddecho‑
wych należy stosować podczas wentylacji kon‑
trolowanej i zaleca się je również podczas wenty‑
lacji spontanicznej. Podczas wentylacji kontrolo‑
wanej objętością lub ciśnieniem, monitorowanie 
szczytowego, plateau, średniego i końcowo‑wy‑
dechowego ciśnienia w drogach oddechowych do‑
starcza informacji, z oddechu na oddech, w od‑
niesieniu do mechaniki płuc i klatki piersiowej – 
najlepiej za pomocą wyświetlającej się krzywej. 
Podczas wentylacji spontanicznej monitoro‑
wanie ciśnienia w drogach oddechowych po‑
zwala wykryć niedrożność dróg oddechowych, 
nadmierną objętość oddechową i przypadko‑
we zamknięcie zastawki nadciśnieniowej. Alar‑
my dźwiękowe należy włączyć i ustawić zgod‑
nie z konkretnymi potrzebami danego pacjenta 
i trybem stosowanej wentylacji. Objętość odde‑
chowa, częstość oddechów i objętość minutowa 
stanowią również kluczowe elementy rutynowe‑
go monitorowania dróg oddechowych.

spirometria
Połączenie pomiarów ciśnienia, przepływu i ob‑
jętości umożliwia wizualizację spirometrii od‑
dech po oddechu. Chociaż nie jest to obowiąz‑
kowe, wyświetlanie i umiejętna interpretacja 
pętli spirometrycznych umożliwia szybkie wy‑
krycie zmian w mechanice płuc.

Kapnografia
Monitorowanie kapnografii jest niezbędne 
przez cały czas u pacjentów zaintubowanych 

alarmy
Przed przystąpieniem do każdego znieczulenia 
anestezjolodzy powinni się upewnić, że wszyst‑
kie alarmy mają ustawione odpowiednie progi. 
Istniejące ustawienia alarmów mogą być nieod‑
powiednie dla danego pacjenta. Zaleca się, aby 
oddziały anestezjologiczne uzgodniły oparte 
na konsensusie limity alarmowe dla swoich mo‑
nitorów i zwróciły się do swojego działu techni‑
ki medycznej lub jego odpowiednika o ich usta‑
wienie. Coraz częściej dostępne są urządzenia 
z inteligentnymi alarmami, wykorzystującymi 
algorytmy do oceny priorytetu alarmu i skutecz‑
niejszego informowania o znaczeniu klinicz‑
nym. Wszędzie tam, gdzie ta technologia jest 
dostępna, podmioty lecznicze powinny rozwa‑
żyć jej zastosowanie.

Hipotensja śródoperacyjna wiąże się z możli‑
wością wystąpienia powikłań związanych zarów‑
no z jej nasileniem jak i czasem trwania. NIBP 
należy mierzyć co najmniej co 5 minut i zapisy‑
wać w karcie znieczulenia. Uważa się że hipo‑
tensja występująca pomiędzy interwałami po‑
miarowymi może wiązać się z powikłaniami 
pooperacyjnymi, ale dane naukowe dotyczące 
potwierdzenia tej hipotezy są niepewne. Retro‑
spektywny i obserwacyjny charakter większo‑
ści dowodów wyklucza dalsze zalecenia. Należy 
mieć na uwadze, że urządzenia do nieinwazyj‑
nego pomiaru ciśnienia tętniczego nie wyświe‑
tlają odczytów >5 min. w celu zmniejszenia ry‑
zyka wyświetlania starych wyników pomiaru.

Ciśnienia w mankietach 
uszczelniających przyrządów 
do udrażniania dróg oddechowych
Ciśnienie w  mankiecie rurki dotchawiczej 
lub urządzenia nadgłośniowego z mankietem 
uszczelniającym należy monitorować za pomo‑
cą odpowiedniego manometru. Należy zapoznać 
się z instrukcjami producenta, aby ciśnienie nie 
przekraczało zalecanego maksimum, ponieważ 
może się to wiązać ze zwiększonym ryzykiem 
wystąpienia działań niepożądanych. Znieczula‑
jąc pacjenta z użyciem podtlenku azotu, należy 
mieć na uwadze możliwość jego dyfuzji do man‑
kietu uszczelniającego.

W przypadku stosowania nadgłośniowych 
przyrządów do udrażniania dróg oddechowych, 
w których producenci nie określili maksymal‑
nego ciśnienia w mankiecie, należy unikać na‑
pełniania ciśnieniem >60 cm H2O22. Mankie‑
ty uszczelniające w rurkach dotchawiczych na‑
leży napompować minimalną ilością powie‑
trza niezbędną do uniknięcia przecieku wo‑
kół rurki. Różna charakterystyka produktów, 
szeroki zakres czasu trwania operacji chirur‑
gicznych oraz brak randomizowanych badań 
z grupą kontrolną oznacza, że   nie można wy‑
stosować szczegółowych zaleceń dotyczących 
maksymalnego ciśnienia w mankietach rurek 
dotchawiczych.
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pomóc sygnalizować ostre choroby metabolicz‑
ne, takie jak hipertermia złośliwa.

Podczas sedacji kapnografię należy stosować 
w przypadku utraty kontaktu słownego z pacjen‑
tem. Kapnografia zalecana jest także w przypad‑
ku łagodnej sedacji w celu wspomagania moni‑
torowania drożności dróg oddechowych, liczby 
i wzorca oddechów 25,37.

Grupa Robocza przedstawia powyższe za‑
lecenia dotyczące stosowania kapnografii nie‑
zależnie od wieku pacjenta i miejsca udziela‑
nia świadczeń, wyjątek stanowią dzieci o ma‑
sie ciała <1 kg. Bezpieczne stosowanie i inter‑
pretacja kapnografii u tych dzieci wymaga spe‑
cjalistycznej wiedzy i wykracza poza ramy tych 
wytycznych32,38.

Klinicyści, którzy zajmują się drogami odde‑
chowymi, nie tylko specjaliści w dziedzinie ane‑
stezjologii i intensywnej terapii, powinni być 
przygotowani do interpretacji prawidłowych 
i nieprawidłowych krzywych kapnograficznych. 
Klinicyści opiekujący się pacjentem przy wybu‑
dzaniu ze znieczulenia lub sedacji powinni być 
przeszkoleni w rozpoznawaniu prawidłowych 
i nieprawidłowych krzywych zapisu kapnografii39.

monitoroWanie blokady 
nerwowo‑mięśniowej
Resztkowa blokada nerwowo‑mięśniowa, która 
jest istotnym problemem klinicznym i występu‑
je z częstością od 4% do 64%, jest definiowana 
jako TOF ratio <0,940. Resztkowa blokada ner‑
wowo‑mięśniowa może powodować uogólnione 
osłabienie mięśni i przedłużone wybudzanie41; 
zmniejszoną reakcję na hipoksję42; ryzyko aspi‑
racji oraz pooperacyjne powikłania oddechowe43 
i niezamierzony powrót świadomości podczas 
znieczulenia ogólnego (AAGA) 17.

Kliniczne testy ustąpienia blokady nerwo‑
wo‑mięśniowej (uniesienie głowy, uścisk ręki, 
test zagryzania zębów na szpatułce) są niewy‑
starczające, z czułością 10–30% i swoistością 
<50%. Objawy kliniczne, takie jak spontaniczna 
aktywność oddechowa, prawidłowa objętość od‑
dechowa, kaszel przez rurkę intubacyjną, ruchy 
kończyn na polecenia nie wykluczają obecności 
blokady resztkowej. Jakościowa ocena odpowie‑
dzi na stymulację nerwów obwodowych nie jest 
w stanie zagwarantować pewności ustąpienia 
blokady nerwowo‑mięśniowej44. Nieobecność do‑
tykowego lub widocznego zaniku TOF przy za‑
stosowaniu stymulatora nerwów obwodowych 
wskazuje jedynie na powrót współczynnika TOF 
na poziomie 0,4 lub wyższym. „Braki w monito‑
rowaniu” pomiędzy TOFR 0,4 a 1,0 można oce‑
nić tylko przy użyciu monitorowania ilościowego. 
Jest to szczególnie istotne ze względu na zmien‑
ność i często przedłużoną odpowiedź na środ‑
ki zwiotczające o pośrednim czasie działania. 
W jednym z badań wykazano, że 37% pacjentów 

lub z przyrządami nadgłośniowymi do udraż‑
niania dróg oddechowych oraz u tych, którzy 
są poddawani sedacji i nie ma z nimi kontaktu 
słownego. Kapnografia jest ważnym elementem 
monitorowania drożności dróg oddechowych 
i wentylacji pęcherzykowej, która nabrała zna‑
czenia stosunkowo niedawno24‑26. Kapnografia 
powinna być stosowana do monitorowania droż‑
ności dróg oddechowych podczas znieczulenia 
gdziekolwiek się ono odbywa 26‑29.

Kapnografia podczas intubacji tchawicy
Krzywa kapnograficzna jest złotym standardem 
monitorowania i należy ją rutynowo stosować 
w celu potwierdzania intubacji tchawicy26. Ma 
zarówno wysoką czułość, jak i specyficzność.

Alternatywne metody potwierdzania intuba‑
cji, takie jak badanie dotykowe i osłuchiwanie, 
są pozbawione czułości i swoistości. Ultrasono‑
grafię płuc można wykorzystać do potwierdze‑
nia prawidłowej intubacji tchawicy, ale wyma‑
ga to przeszkolenia, umiejętności oraz sprzę‑
tu, który nie zawsze jest natychmiast dostępny. 
W przypadku istotnych trudności z potwierdze‑
niem prawidłowej intubacji tchawicy (np. silny 
kurcz oskrzeli) przydatne jest umiejętne użycie 
bronchofiberoskopii.

wykrywanie niezamierzonej 
intubacji przełyku
Kapnografia stanowi również złoty standard wy‑
krywania przypadkowej intubacji przełyku. Me‑
todę cechuje wysoka czułość i swoistość. Niewy‑
krycie przypadkowej intubacji przełyku z powo‑
du nieprawidłowego zastosowania lub nieprawi‑
dłowej interpretacji kapnografii było określone 
w Wielkiej Brytanii jako błąd medyczny30, ale 
obecnie wycofano się z takiej interpretacji, a do‑
niesienia na ten temat zostaną poddane ponow‑
nej analizie 31. Obserwacja płaskiej krzywej kap‑
nograficznej po próbie intubacji tchawicy wska‑
zuje na intubację przełyku i w pierwszej kolejno‑
ści należy ją wykluczyć26,32‑34. Jeśli tchawica jest 
zaintubowana, nawet podczas zatrzymania krą‑
żenia widoczny będzie minimalny zapis kapno‑
graficzny35. W celu uzyskania dodatkowych in‑
formacji polecamy film edukacyjny, do którego 
link znajduje się w piśmiennictwie36.

Ciągłe monitorowanie kapnografii powinno 
odbywać się podczas indukcji znieczulenia, za‑
bezpieczania drożności dróg oddechowych, pod‑
trzymania znieczulenia oraz podczas wybudza‑
nia pacjenta24,26,29. Kapnografię należy monitoro‑
wać podczas całego okresu, kiedy pacjent jest za‑
intubowany lub jego drogi oddechowe są udroż‑
nione przyrządowo w inny sposób23.

Kapnografia pełni wiele innych funkcji moni‑
torujących, między innymi służy do wykrywa‑
nia skurczu oskrzeli lub innej patologii płuc, po‑
nadto wskazuje na oddychanie zwrotne dwutlen‑
kiem węgla (np. wyczerpanie absorbentu) i może 
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znieczulający. W celu zmniejszenia ryzyka wy‑
stąpienia śródoperacyjnego, niezamierzonego 
powrotu świadomości w fazie podtrzymania 
znieczulenia należy włączyć alarm dźwiękowy 
wskazujący na niski ETAC (np. <0,7 dostoso‑
wany do wieku MAC)50. Zaleca się, aby monito‑
ry zawierały funkcję bezpośredniego ustawia‑
nia alarmu MAC z uwzględnieniem wieku, a nie 
tylko pozwalały na ustawienie alarmu stężenia 
środka znieczulającego, ponieważ to drugie wy‑
maga od anestezjologa obliczenia wartości MAC 
z uwzględnieniem wieku dla każdego pacjenta.

monitoroWanie 
przetWorzonego eeg/biS
Monitorowanie „głębokości znieczulenia” za po‑
mocą przetworzonego elektroencefalogramu 
(pEEG/BIS) wskazuje na wpływ najczęściej sto‑
sowanych środków znieczulających (w tym pro‑
pofolu i anestetyków wziewnych) na aktywność 
elektryczną czołowej kory mózgowej. Może to 
pomóc anestezjologowi w dostosowaniu dawki 
leku znieczulającego oraz zmniejszyć częstość 
występowania działań niepożądanych wynika‑
jących z podania za małej lub nadmiernej daw‑
ki leku znieczulającego. Stosowanie pEEG/BIS 
może zmniejszyć ryzyko wystąpienia śród‑
operacyjnego niezamierzonego powrotu świa‑
domości, skrócić czas wybudzania oraz zmniej‑
szyć częstość występowania pooperacyjnego ma‑
jaczenia i pooperacyjnych dysfunkcji poznaw‑
czych17,51,52. 5th National Audit Project (NAP5) 
dotyczący AAGA17 wykazał, że zdecydowana 
większość przypadków niezamierzonego śród‑
operacyjnego powrotu świadomości miała miej‑
sce podczas znieczulenia, w którym stosowano 
lek zwiotczający mięśnie.

Monitorowanie stężenia środka anestetycz‑
nego w miejscu docelowym nie jest jeszcze po‑
wszechnie dostępne, więc w przypadku znie‑
czulenia TIVA można rozważyć monitorowanie 
pEEG/BIS. Ponadto, gdy z lekami stosowanymi 
do TIVA podawane są leki zwiotczające, nale‑
ży zastosować monitorowanie pEEG/BIS. Mo‑
nitorowanie pEEG/BIS należy rozpocząć przed 
indukcją znieczulenia i kontynuować przynaj‑
mniej do czasu całkowitego ustąpienia blokady 
nerwowo‑mięśniowej.

Należy zauważyć, że badania dotyczące mo‑
nitorowania ETAC dotyczyły jedynie świadomo‑
ści śródoperacyjnej i nie obejmowały epizodów 
występujących przed rozpoczęciem lub po za‑
kończeniu operacji. W NAP5 prawie dwie trze‑
cie przypadków niezamierzonego śródoperacyj‑
nego powrotu świadomości wystąpiło przed roz‑
poczęciem lub po zakończeniu operacji i stwier‑
dzono, że większości z tych przypadków nie moż‑
na było zapobiec poprzez monitorowanie ETAC17. 
Dlatego też monitorowanie pEEG/BIS może od‑
grywać rolę w zmniejszeniu częstości występo‑
wania niezamierzonego wybudzenia u pacjentów 

wykazało wartość TOFR <0,9 dwie godziny lub 
nawet dłużej po jednorazowej dawce leku zwiot‑
czającego podanego do intubacji45.

W związku z tym niezbędne jest ilościowe mo‑
nitorowanie nerwowo‑mięśniowe, które nale‑
ży stosować przy podawaniu leków blokujących 
płytkę nerwowo‑mięśniową46. Dotyczy to tak‑
że stosowania sukcynylocholiny i mivacurium.

Duński rejestr wykazał większą częstość 
występowania przedwczesnego powrotu świa‑
domości, resztkowej blokady nerwowo‑mię‑
śniowej i konieczności reintubacji pacjentów 
bez monitorowania TOF ratio z niedoborem 
butyrylocholinesterazy47.

Każda sala operacyjna lub miejsce, w którym 
podawane są leki blokujące płytkę nerwowo‑mię‑
śniową powinny być wyposażone w urządzenie 
do ilościowego monitorowania blokady nerwo‑
wo‑mięśniowej. Monitorowanie blokady ner‑
wowo‑mięśniowej należy rozpocząć przed po‑
daniem leków zwiotczających i kontynuować 
we wszystkich fazach znieczulenia. Ustąpienie 
zwiotczenia (wskaźnik TOFR >0,9) należy udo‑
kumentować przed wybudzeniem i ekstubacją 
pacjenta. Nerw łokciowy jest najbardziej uży‑
tecznym miejscem monitorowania przewodnic‑
twa nerwowo‑mięśniowego. Jeśli jednak ruch 
kciuka jest utrudniony, na przykład, gdy pod‑
czas operacji nie ma dostępu do ręki, odczyty 
mogą być niewiarygodne, zwłaszcza w przypad‑
ku korzystania z urządzeń do akceleromiogra‑
fii. Alternatywne opcje obejmują użycie urzą‑
dzeń do elektromiografii46, urządzenia kompre‑
somiograficznego, takiego jak TOF‑Cuff (Gwe‑
nagen Ltd, Leeds, Wielka Brytania) lub użycie 
alternatywnych miejsc, takich jak nerw twa‑
rzowy lub piszczelowy. W przypadku monito‑
rowania nerwu twarzowego ryzyko wystąpie‑
nia szczątkowej blokady nerwowo‑mięśniowej 
jest pięciokrotnie większe i po zakończeniu za‑
biegu najlepiej jest powrócić do stymulacji ner‑
wu łokciowego48.

Monitorowanie wziewnych 
środków znieczUlających
Gdy znieczulenie ogólne jest podtrzymywane 
za pomocą wziewnych środków znieczulających, 
pomiar końcowo‑wydechowego stężenia środka 
znieczulającego (ETAC) potwierdza, że aneste‑
tyk jest podawany pacjentowi i może stanowić 
przybliżone wskazanie stężenia leku w miejscu 
docelowym (ośrodkowy układ nerwowy).

Utrzymanie ETAC >0,7 MAC skorygowanego 
względem wieku podczas podtrzymywania znie‑
czulenia ogólnego wziewnym środkiem znie‑
czulającym wydaje się skutecznym sposobem 
zmniejszenia ryzyka AAGA podczas znieczule‑
nia ogólnego49,50.

W związku z tym, Grupa Robocza zaleca moni‑
torowanie ETAC za każdym razem, gdy do znie‑
czulenia ogólnego stosuje się wziewny środek 
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przenośne butle tlenowe
Przenośne butle tlenowe mogą nie zawierać wy‑
raźnego wizualnego wskaźnika przepływu tle‑
nu. Przy podawaniu tlenu z przenośnej butli 
anestezjolog powinien upewnić się, że jest ona 
dostatecznie napełniona, że wszystkie zawory 
są otwarte w odpowiedniej kolejności59, a prze‑
pływ tlenu jest wyczuwalny i słyszalny. Ponie‑
waż technologie monitorowania przepływu sta‑
ją się dostępne, należy rozważyć możliwości ich 
wdrożenia60.

monitorowanie stężenia glUKozy 
we Krwi włośniCzKowej
W  audycie przygotowanym dla National He-
alth Service 18,4% pacjentów hospitalizowa‑
nych celem wykonania zabiegu chirurgiczne‑
go miała współistniejącą cukrzycę. Stężenie 
glukozy we krwi włośniczkowej <4 mmol/l62,63 
i >10 mmol/l64‑66 wiąże się ze zwiększonym ry‑
zykiem wystąpienia powikłań infekcyjnych i in‑
nych powikłań pooperacyjnych. W 2015 roku To‑
warzystwo zaleciło docelowy zakres okołoope‑
racyjnego stężenia glukozy we krwi włośniczko‑
wej 6–10 mmol/l (górny limit 12 mmol/l może 
być tolerowany). U pacjentów z leczoną cukrzy‑
cą, glikemię należy skontrolować przed indukcją 
znieczulenia i regularnie oznaczać w trakcie za‑
biegu przynajmniej raz na godzinę lub częściej, 
jeśli wyniki wykraczają poza docelowy zakres 
zalecanych norm. Przestrzeganie dolnej gra‑
nicy stężenia glikemii >6 mmol/l ma na celu 
zapobieganie hipoglikemii, zwłaszcza jeśli pa‑
cjent przyjmuje doustne leki przeciwcukrzyco‑
we lub insulinę67.

Anestezjolodzy powinni mieć natychmiasto‑
wy dostęp do sprzętu umożliwiającego oznacza‑
nie śródoperacyjnej glikemii. U pacjentów przyj‑
mujących leki p/cukrzycowe należy śródopera‑
cyjnie kontrolować stężenie glukozy we krwi 
przynajmniej co godzinę.

monitorowanie stężenia Ciał 
KetonowyCh we Krwi włośniCzKowej
Kwasica ketonowa w przebiegu cukrzycy jest nie‑
bezpiecznym powikłaniem, a szpitalna kwasi‑
ca ketonowa jest trzecią najczęstszą przyczyną 
kwasicy ketonowej w konsekwencji zakażenia 
i nieprzestrzegania zaleceń terapeutycznych 68. 
Oprócz tego, że występuje ona u pacjentów chi‑
rurgicznych z cukrzycą typu 1 z nieuregulowa‑
nymi wartościami glikemii69, może również wy‑
stąpić u pacjentów chirurgicznych z cukrzycą 
typu 2, leczonych inhibitorami transporterów 
sodowo‑glukozowych70.

Anestezjolodzy powinni mieć łatwy dostęp 
do sprzętu do monitorowania ciał ketonowych 
we krwi włośniczkowej.

poddawanych znieczuleniu ogólnemu z użyciem 
środków wziewnych. Korzyści z monitorowania 
pEEG/BIS wynikające ze zmniejszonego ryzyka 
zbyt głębokiego znieczulenia mogą mieć zasto‑
sowanie niezależnie od tego, czy użyto leków 
zwiotczających.

Anestezjolodzy nie powinni polegać wyłącz‑
nie na wartościach indeksów wyświetlanych 
przez monitory pEEG/BIS. Powinni raczej po‑
siadać podstawową wiedzę na temat kształtu 
fal EEG i ich interpretacji.

monitorowanie UKładU Krążenia
Należy rozważyć zastosowanie dodatkowego 
monitorowania układu sercowo‑naczyniowego 
podczas znieczulenia, na przykład ze względu 
na współistniejącą chorobę sercowo‑naczynio‑
wą, zespół kruchości, zabiegi w trybie nagłym 
lub specyficzny charakter zabiegu. Na przykład, 
można rozważyć użycie pomiaru rzutu serca 
w celu podania optymalnej dawki leku wazo‑
aktywnego i optymalizacji objętości wyrzuto‑
wej w celu zapobiegania zespołowi małego rzu‑
tu serca 53‑57.

Dostępnych jest coraz więcej monitorów rzutu 
serca o charakterze „mniej inwazyjnym” i „nie‑
kalibrowanym” lub „automatycznie kalibrowa‑
nym”. Często są one niedokładne w skrajnych 
zakresach pomiarowych, a cewnikowanie pra‑
wego serca i termodylucja pozostają najdokład‑
niejszą i najlepiej zweryfikowaną techniką. Mo‑
nitorowanie rzutu serca może być technicznie 
wymagające z powodu różnych metod pomiaro‑
wych stosowanych w każdym z urządzeń, dla‑
tego anestezjolodzy powinni się upewnić, że są 
właściwie przeszkoleni i kompetentni w obsłu‑
dze danego urządzenia.

Istnieje niedostatek danych dotyczących mo‑
nitorowania rzutu serca u pacjentów pewnych 
populacji, jak np. pediatrycznych i w położnic‑
twie. We wstrząsie rekomendowane jest wyko‑
nanie echokardiografii ze względu na możliwość 
obrazowania struktur serca i przydatność w po‑
znaniu etiologii wstrząsu, szczególnie w jego po‑
czątkowej fazie.

monitoroWanie podczaS 
tranSportu pacjenta W Szpitalu
Standard opieki i  monitorowania wymaga‑
ny podczas transportu pacjentów, znieczula‑
nych lub poddawanych sedacji jest równoważny 
ze standardami wymaganymi na sali operacyj‑
nej, a pacjentowi powinien towarzyszyć perso‑
nel posiadający odpowiednią wiedzę i doświad‑
czenie58. Obejmuje to pacjentów, którzy są prze‑
noszeni z sali operacyjnej na PACU. Należy za‑
pewnić sprawdzone i uzupełnione butle tleno‑
we wystarczające na cały czas trwania transferu.



Wytyczne 2021 monitorowania pacjenta w czasie znieczulenia i w okresie poznieczuleniowym 9

W przypadku zastosowania znieczulenia prze‑
wodowego do celów przeciwbólowych, gdy pa‑
cjent nie będzie przebywał na sali operacyjnej 
lub oddziale intensywnej terapii (np. w przy‑
padku złamania żebra lub bliższej części kości 
udowej), należy zachować odpowiedni minimal‑
ny okres monitorowania w celu obserwacji dzia‑
łań niepożądanych po podaniu leków znieczula‑
jących miejscowo. Toksyczność ogólnoustrojowa 
leku miejscowo znieczulającego występuje naj‑
częściej bezpośrednio po podaniu, ale jego stęże‑
nie w osoczu może osiągać szczyt pomiędzy 30. 
a 90. minutą po pierwszym podaniu (w zależ‑
ności od użytego leku)79,80. W takich okoliczno‑
ściach należy rozważyć minimalny okres moni‑
torowania wynoszący 30 minut81,82.

UK Division of the European Society of Regional 
Anaesthesia (RA‑UK) wydał wytyczne12, w któ‑
rych określono przypadki, kiedy anestezjolog 
może nie być obecny podczas operacji w znieczu‑
leniu nerwów obwodowych, w pewnych określo‑
nych okolicznościach, na przykład w przypadku 
blokady splotu ramiennego (blokady central‑
ne i operacje bez sedacji w pozycji „krzesła pla‑
żowego” są wyłączone z tego zalecenia). Moni‑
torowanie pacjenta można zlecić odpowiednio 
przeszkolonemu pracownikowi. Anestezjolog 
powinien bezpośrednio nadzorować pacjenta 
przez pierwsze 15 minut po wykonaniu znieczu‑
lenia, a następnie musi być dostępny na wezwa‑
nie i przybyć w ciągu 2 minut. Personel obecny 
na sali operacyjnej powinien być w stanie w tym 
czasie rozpoznać i poradzić sobie z natychmia‑
stowym zagrożeniem życia.

Konflikt interesów
AK lub jego podmiot otrzymywały honoraria 
na finansowanie stypendiów edukacyjnych lub 
koszty podróży w ciągu ostatnich 3 lat od Fisher 
and Paykel, Massimo, Nordic Pharma i Pharma‑
cosmos. AK jest Redaktorem Naczelnym „Ana‑
esthesia”. AP otrzymał honoraria od GE Heal‑
thcare i Sintetica Ltd i jest konsultantem w B 
Braun Medical Ltd. TM, TS i PY są członkami 
zarządu Towarzystwa Anestezjologów. Nie zgło‑
szono żadnych innych sprzecznych interesów.
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znieCzUlenie w miejsCaCh 
poza salą operaCyjną
Gdy znieczulenie ogólne lub regionalne i/lub se‑
dację prowadzi się poza salą operacyjną, obowią‑
zują te same standardy monitorowania, które już 
opisano w niniejszym dokumencie9,71‑73.

monitoroWanie W pracoWni 
rezonanSu magnetycznego
Towarzystwo opublikowało szczegółowe wy‑
tyczne dotyczące znieczulenia w pracowniach 
rezonansu magnetycznego (MRI)74. Uznaje się, 
że znieczulenie w pracowni rezonansu magne‑
tycznego stanowi wyjątkowe wyzwanie dla ane‑
stezjologa. Minimalny standard monitorowania 
w pracowni rezonansu magnetycznego powinien 
być taki sam, jak ten zapewniany na sali opera‑
cyjnej. Sprzęt dopuszczony do używania w polu 
magnetycznym (np. pulsoksymetry, elektrody 
EKG, NIBP) może się różnić od tych stosowa‑
nych w innych miejscach w szpitalu, a anestezjo‑
lodzy powinni przejść specjalne szkolenie w za‑
kresie obsługi tego sprzętu. Ponadto, bezpiecz‑
ne aparaty i monitory do znieczuleń w pracow‑
ni rezonansu magnetycznego są często bardzo 
proste, ze słabym dostępem do alarmów, więc 
ten obszar należy uznać za obszar wysokiego 
ryzyka. Dlatego powinna być możliwość zdal‑
nej obsługi monitora w jednostce sterującej pod‑
czas skanowania.

monitoroWanie podczaS Sedacji
Istnieje cienka granica pomiędzy sedacją 
a znieczuleniem i pierwsze może łatwo przejść 
w drugie.

Sedacja proceduralna polega na podawaniu 
leku sedującego i przeciwbólowego w celu uła‑
twienia procedury diagnostycznej lub terapeu‑
tycznej z zachowaniem drożności dróg odde‑
chowych, spontanicznego oddechu, obronnych 
odruchów dróg oddechowych i stabilności he‑
modynamicznej, przy jednoczesnym złagodze‑
niu lęku i bólu75.

U pacjentów poddawanych sedacji należy sto‑
sować te same standardy monitorowania, co 
w przypadku znieczulenia ogólnego – czyli NIBP, 
pulsoksymetrię i EKG. Kapnografię należy sto‑
sować u pacjentów w przypadku utraty lub praw‑
dopodobieństwa utraty kontaktu słownego z pa‑
cjentem76‑78. Klinicysta wykonujący sedację po‑
winien być obecny podczas całego zabiegu, nie‑
zależnie od głębokości sedacji.

znieczulenie regionalne
W przypadku znieczulenia regionalnego należy 
zachować te same standardy monitorowania, jak 
w przypadku znieczulenia ogólnego. Kapnogra‑
fię należy stosować w przypadku sedacji z utra‑
tą bądź możliwością utraty kontaktu słownego.
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załąCzniK 1: lista Kontrolna dla 
dyreKtorów ds. KliniCznyCh
1	 Wszystkie decyzje dotyczące zamówień sprzę‑
towych powinny być zgodne z aktualnymi wy‑
tycznymi w zakresie ochrony środowiska i zrów‑
noważonego rozwoju.
2	 Należy zapewnić wystarczającą obsadę perso‑
nelu oddziałów klinicznych w ciągu dnia i poza 
godzinami pracy, aby sprostać nieprzewidywal‑
nym wymaganiom.
3	 Wszystkie oddziały i miejsca, w których wy‑
konywane są procedury na drogach oddechowe 
(sale operacyjne, sale wybudzeń, oddziały ra‑
tunkowe, stanowiska resuscytacyjne, oddziały 
intensywnej terapii, sprzęt do transportu cho‑
rych) powinny być wyposażone w kapnografię 
boczną lub in‑line
4	 Na każdej sali operacyjnej powinien być do‑
stępny ilościowy monitor blokady nerwowo‑mię‑
śniowej.
5	 Należy zaopatrzyć się w wystarczającą ilość 
monitorów przetworzonych EEG/BIS.
6	 Należy zapewnić natychmiastową dostępność 
do sprzętu do analizy gazometrii krwi oraz urzą‑
dzenia do pomiaru glukozy i ketonów we krwi 
kapilarnej.
7	 Należy zaopatrzyć się w bronchofiberoskopy, 
umożliwiające natychmiastowe potwierdzenie 
umieszczenia rurki dotchawiczej.
8	 Karty anestezjologiczne powinny być zapro‑
jektowane tak, aby ułatwić zalecaną częstotli‑
wość rejestracji, w tym SpO2 co 5 minut; zale‑
camy stosowanie zautomatyzowanych elektro‑
nicznych systemów rejestracji.
9	 Manometry do pomiaru ciśnienia w man‑
kietach uszczelniających powinny być osiągal‑
ne, tak, aby napełnianie mankietów urządzeń do 
utrzymania drożności dróg oddechowych było 
zgodne z instrukcją użytkowania producenta.
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