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The neurosurgical care of the ill undergone the crani–cerebral injury 

during all the hospital treatment stages 

Opieka neurochirurgiczna nad chorym po urazie czaszkowo–mózgowym  
na wszystkich etapach leczenia szpitalnego 

Urazy czaszkowo – mózgowe stanowią olbrzymi problem społeczny i ekonomiczny. Częstość ich 

występowania w wysoko uprzemysłowionych krajach oceniana jest na około 200/100 tyś. ludności 

rocznie. Związane są one z większą śmiertelnością niż urazy jakiegokolwiek innego narządu. Są one 

jedną z głównych przyczyn zgonów we wszystkich grupach wiekowych, zaś w grupie osób młodszych 

są na 1 miejscu. Według statystyk częstość zgonów w wyniku urazu czaszkowo – mózgowych wynosi 

około 15 – 30/100 tyś. ludności rocznie. Skutki urazów wymagają często długiego leczenia, pielęgno-

wania i rehabilitacji. Biorąc pod uwagę wiek chorych, urazy najczęściej występują u osób młodych do 

30 roku życia. Dwukrotnie częściej stwierdza się je u mężczyzn niż u kobiet, przy tym są to częściej 

urazy ciężkie; zgony z powodu urazów czaszkowo–mózgowych są 3-5x częstsze u mężczyzn niż u 

kobiet [2, 3]. 

U schyłku XX stulecia dokonał się ogromny postęp w metodach postępowania z chorym po urazie 

czaszkowo–mózgowym. Określono czynniki odpowiedzialne za niekorzystne wyniki leczenia i pielę-
gnowania, a zapobieganie wtórnemu uszkodzeniu mózgu stało się podstawowym zadaniem postępo-

wania we wczesanej fazie urazu [4]. 
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W Oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala im. dr. J. Bi-

ziela w Bydgoszczy leczenie chorych po urazie czaszkowo–mózgowym jest jednym z podstawowych 

problemów. Pacjenci są poddawani intensywnej obserwacji, leczeniu i właściwej pielęgnacji. 

Celem pracy było przedstawienie na przykładzie chorych po urazie czaszkowo– mózgowym cią-
głości opieki neurochirurgicznej na wszystkich etapach leczenia szpitalnego i udziału pielęgniarki w 

procesie leczenia. 

MATERIAŁ KLINICZNY I METODA 

Do omówienia wybrano 161 chorych po urazie czaszkowo – mózgowym leczonych w Oddziale 

Neurochirurgii i Neurotraumatologii SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala im. dr. J. Biziela w Bydgosz-

czy w roku 2003.W grupie tej było 50 kobiet (31 %) i 111mężczyzn (69%). Wiek chorych zawierał się 
pomiędzy 5 a 88 lat, średnia wieku dla kobiet wynosiła 46,1 lat, dla mężczyzn 44,3 lat. Dane zebrano z 

dokumentacji lekarskiej i pielęgniarskiej. 

WYNIKI 

W roku 2003 w oddziale neurochirurgii i neurotraumatologii ogółem leczono 813 chorych. Z roz-

poznanym urazem czaszkowo–mózgowym było 161 pacjentów, co stanowi 19,7%. Rodzaj obrażeń 
przedstawiono w tabeli 1. Na 161 urazów czaszkowo–mózgowych 45 (27,9%) stanowiły krwiaki 

śródczaszkowe: 3 z nich (1,8%) to krwiaki nadtwardówkowe, 30 (18,6%) to krwiaki podtwardówkowe 

i 12 (7,4%) to krwiaki śródmózgowe. 92 chorych (57,1%) doznało wstrząśnienia mózgu, 23 (14,2%) 

stłuczenia mózgu; 2 z nich (1,2%) miało wodniaka podtwardówkowego. 

Tab.1 Rodzaj urazu 

Rodzaj urazu Liczba poszkodowanych % 

Krwiak nadtwardówkowy 3 1,8 

Krwiak podtwardówkowy 30 18,6 

Krwiak śródmózgowy 12 7,4 

Wstrząśnienie mózgu 92 57,1 

Stłuczenie mózgu 23 14,2 

Wodniak podtwardówkowy 2 1,2 

Z analizowanej grupy 161 osób zmarł 1 pacjent (0,6%). 

W tabeli 2 przedstawiono stan świadomości pacjentów w skali Glasgow (GCS – Glasgow Coma 

Scale) przy przyjęciu. Ze względu na ciężkość urazu chorych podzielono na 3 grupy. 

Tab. 2 Stan przy przyjęciu chorego po urazie czaszkowo – mózgowym w skali GCS 

 Grupa chorych  ocena punktowa  stan chorego  liczba chorych  % 

 1  < 8 pkt  Cięzki  23  14,3 

 2  8 -12 pkt  Średni  81  50,3 

 3  13 – 15 pkt  Dobry  57  35,4 
 

I tak, w 1 grupie było 23 chorych 14,3 (%), w 2 grupie - 81; co stanowi ponad połowę badanych 

(50,3%), w 3 grupie znalazło się 57 chorych (35,4%). 

W tabeli 3 natomiast zaprezentowano kwalifikację pacjentów przy przyjęciu do kategorii opieki 

pielęgniarskiej. Z jej analizy wynika, że do kategorii I nie został zakwalifikowany żaden pacjent, w 

kategorii II było ich 81 (50,3%), w kategorii III – 57 (35,4%), a w kategorii IV – 23 pacjentów 

(14,3%) wymagających intensywnej opieki. 
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Tab. 3 Stan chorego przy przyjęciu do kategorii opieki pielęgniarskiej 

 

 Kategoria  Stan chorego  Liczba chorych  % 

 I  Pacjent samowystarczalny  0  0 

 II 
 Pacjent wymagający częściowej opieki, 

pomocy i stymulacji 
 81  35,4 

 III 
 Pacjent obłoznie chory, wymagający peł-

nej opieki 
 57  50,3 

 IV 
 Pacjent wymagający intensywnego nadzo-

ru i intensywnej opieki 
 23 

 

14,3 

 
 

OMÓWIENIE 

 

Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii mieści się w strukturze Wojewódzkiego Szpitala im. 

dr. J. Biziela w Bydgoszczy. W roku 2003 hospitalizowanych było 813 pacjentów, 19,7% z nich to 

chorzy po urazach czaszkowo–mózgowych. Z powodu pogorszenia neurologicznego pacjenci wyma-

gają interwencji neurochirurga [3]. 29,1% przyjętych urazów głowy było leczone operacyjnie przede 

wszystkim z powodu ostrego krwiaka śródczaszkowego: podtwardówkowego. (18,6%), nadtwardów-

kowego (1,8%) i środmózgowego (7,4%) oraz wodniaka podtwardówkowego (7,2%) W zdecydowanej 

większości hospitalizowani chorzy mieli rozpoznane wstrząśnienie mózgu – 92 chorych (57,1%) oraz 

stłuczenie mózgu 14,2% - 23 chorych. 

Proces leczenia i pielęgnowania pacjentów po urazie czaszkowo–mózgowym wymaga sprawnie 

działającego systemu organizacyjnego. Proces ten przebiega zawsze wieloetapowo, aby zapewnić 
kompleksową opiekę. W Oddziale Neurochirurgii i Neurotraumatologii Szpitala Wojewódzkiego w 

Bydgoszczy opracowano schemat postępowania z chorymi po urazach głowy ( rys. 1). Wszelkie od-

stępstwa są dopuszczalne w zależności od indywidualnej sytuacji klinicznej. 

Pacjenci przechodzą następujące etapy leczenia: izba przyjęć, oddział neurochirurgii i neurotrau-

matologii, blok operacyjny, sala pooperacyjna. Ciągłość opieki zapewnia jeden zespół pracowników 

kierowanych przez ordynatora oddziału. W skład zespołu wchodzą: lekarze neurochirurdzy, pielę-
gniarki, rehabilitanci, dietetyczka. Obowiązuje jednolita dokumentacja medyczna, która jest przeka-

zywana wraz z pacjentem. 
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Pacjent z urazem czaszkowo – mózgowym 

 

 

Izba Przyjęć – postępowanie wstępne: 

• dokładny wywiad 

• badania kliniczne (możliwość mnogich obrażeń ciała) 

• zapewnienie drożności dróg oddechowych 

• zapewnienie właściwej częstości i rytmu oddechowego 

• zapewnienie właściwego przepływu mózgowego krwi (ciśnienie tętnicze skurczowe krwi 120 – 

160 mmHg) 

• badanie neurologiczne z oceną świadomości (źrenice, niedowłady, objawy patologiczne; skala 

Glasgow < 8 pkt – konieczność intubacji i intensywnego leczenia) 

• sonda nosowo – żołądkowa u nieprzytomnych 

• cewnikowanie pęcherza moczowego 

• wkłucie do żyły 

• surowica p/tężcowa 

• badania laboratoryjne (morfologia, grupa krwi, elektrolity, glukoza, mocznik) 

• doraźny opatrunek 

 

 

Badania obrazowe: rtg czaszki lewo – i prawoboczne  oraz kręgosłupa szyjnego, tomografia głowy (zawsze u 

chorego z utratą przytomności) 

 

 

Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii 

 

 

 

Postępowanie zachowawcze  Leczenie operacyjne  

 

 

• zabezpieczenie właściwego oddychania 

• zapobieganie i zwalczanie wstrząsu 

• ułożenie chorego z głową uniesioną o 30º 

• realizowanie leczenia farmakologicznego 

• prowadzenie bilansu płynów 

• wdrożenie żywienia pozajelitoweo i dojelitowego 

• utrzymanie higieny osobistej 

• kontrola rany operacyjnej 

• asystowanie w badaniach chorego 

• wpływanie na psychikę chorego 

• współpraca z rehabilitantami 

• zapobieganie wtórnym urazom 

• przygotowanie do samoopieki i samokontroli  
 

Rys. 1 Schemat postępowania z chorym po urazie czaszkowo – mózgowym 

 

Chory w pierwszym etapie trafia do izby przyjęć, gdzie otrzymuje doraźną pomoc i jest poddany 

badaniom diagnostycznym. Dalsze postępowanie zależy od stanu neurologicznego i wyniku tomogra-



 54 

fii komputerowej. Stan chorego przy przyjęciu ocenia lekarz według skali Glasgow. Z izby przyjęć 
pacjentów kieruje się do oddziału neurochirurgii i neurotraumatologii.  

Pacjenci w stanie ciężkim (< 8 pkt GCS) kierowani są na salę pooperacyjną. Sala ta posiada 4 łóż-
ka, wyposażona jest w aparaturę monitorującą, respirator, defibrylator. Nadzór nad chorymi sprawują 
lekarze i pielęgniarki oddziału. W przypadku lżejszego stanu chorego (> 8 pkt GCS), trafia on na salę 
ogólną. Oddział, oprócz sali pooperacyjnej, liczy 8 sal 3-łóżkowych, 1 izolatkę oraz salę rehabilitacyj-

ną. 
Po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia operacyjnego chory poddawany jest jak najszybciej 

procedurze operacyjnej. Po operacji chory jest przekazywany na salę pooperacyjną. Po około 3 – 4 

dobach leczenia pacjent wraca na salę ogólną oddziału. Po zakończonym leczeniu operacyjnym czy 

zachowawczym, jeżeli przebieg jest bez powikłań pacjent zostaje wypisany do domu, natomiast, gdy 

wymaga dalszego leczenia, jest przekazywany do oddziału neurologii bądź chirurgii ogólnej. 

Podstawowym celem opieki pielęgniarskiej nad pacjentem z urazem głowy jest wykrycie wcze-

snych objawów powikłań pourazowych, stąd opieka ta jest trudna i złożona. Przy przyjęciu chorego do 

oddziału, pielęgniarka ocenia jego stan ogólny, stan świadomości (według GCS), kwalifikuje do kate-

gorii opieki pielęgniarskiej. Oceny takiej dokonuje na każdym dyżurze. Czynności te pozwalają na 

ustalenie planu pielęgnowania i realizowanie świadczeń na najwyższym poziomie. W pracy pielę-
gniarka wykorzystuje zdobytą wiedzę i doświadczenie oraz znajomość psychiki chorego. 

 
WNIOSKI 

1. Zaprezentowany schemat postępowania z pacjentem po urazie czaszkowo – mózgowym zapewnia 

ciągłość opieki neurochirurgicznej na wszystkich etapach leczenia szpitalnego. 

2. Zespół pielęgniarski aktywnie uczestniczy w procesie leczenia chorego po urazie czaszkowo–

mózgowym, wykorzystując profesjonalizm i doświadczenie. 
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STRESZCZENIE 

Urazy czaszkowo – mózgowe stanowią olbrzymi problem społeczny i ekonomiczny. Celem pracy 

było przedstawienie na przykładzie chorego po urazie czaszkowo – mózgowym ciągłości opieki neu-

rochirurgicznej na wszystkich etapach leczenia szpitalnego i udziału pielęgniarki w procesie leczenia. 

Dokonano analizy retrospektywnej na podstawie dokumentacji lekarskiej i pielęgniarskiej Oddziału 

Neurochirurgii i Neurotraumatologii Wojewódzkiego Szpitala im. dr. J. Biziela w Bydgoszczy. Wysu-

nięto następujące wnioski. 1.Zaprezentowany schemat postępowania z pacjentem po urazie czaszkowo 

– mózgowym zapewnia ciągłość opieki neurochirurgicznej na wszystkich etapach leczenia szpitalne-

go. 2.Zespół pielęgniarski aktywnie uczestniczy w procesie leczenia chorego po urazie czaszkowo – 

mózgowym, wykorzystując profesjonalizm i doświadczenie. 
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SUMMARY 

The crani-cerebral injuries are a huge social and economic problem. The aim of the work has been 

to present, taking as the example an ill with crani – cerebral injury, the continuity of neurosurgical care 

during all the hospital treatment stages and the participation of nurses in the process of treatment. The 

retrospective questionnaire has been carried out on the grounds of doctor and nurse’s documents of the 

dr. J. Biziel Neurosurgical and Neurotraumatological Regional Hospital in Bydgoszcz. The following 

conclusions have been drawn: 1.The presented scheme of treating the patient that underwent the crani-

cerebral injury provides the continuity of neurosurgical care during all the hospital treatment stages. 

2.Taking advantage of professionalism and experience, the nurse team takes part actively in the proc-

ess of the treatment of the ill that underwent the crani – cerebral injury  

 


