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Znieczulenie regionalne (ZR) powinno być 
preferowanym sposobem znieczulenia u pacjentów z 
COVID-19 w celu zmniejszenia ryzyka zakażenia. 

PRACUJ BEZPIECZNIE 
• Załóż odpowiedni sprzęt ochrony osobistej przed znieczuleniem,

zdejmuj go powoli i uważnie z pomocą obserwatora.
• ZR nie powoduje powstawania aerozolu:

• Na ogół stosowanie masek filtrujących N95 (FFP2), FFP3
lub zasilanych elektrycznie aparatów oddechowych oczyszczających
powietrze (PAPR) nie jest potrzebne.

• Rozważ zastosowanie masek filtrujących N95 (FFP2) lub FFP3,
jeśli zabieg chirurgiczny wiąże się ze znacznym ryzykiem konwersji do
znieczulenia ogólnego (ZO).

• Każdy pacjent powinien mieć założoną maskę chirurgiczną, żeby ograniczyć
rozprzestrzenianie się kropelek z wydychanym powietrzem.

• Stosuj foliowe osłony na sprzęt USG.

WYBIERAJ ODPOWIEDNIE PROCEDURY
• Znieczulenie regionalne (ZR) nie jest przeciwwskazane 

u pacjentów z COVID-19.
• Znieczulenie regionalne powinno być preferowanym sposobem znieczulenia 

w każdej sytuacji, w której jest to możliwe.
• Przygotuj potrzebne leki i umieść je w foliowej torebce.
• Wybierz blokadę, która ma najmniejszy wpływ na funkcję układu 

oddechowego, taką jak blokada splotu ramiennego z dostępu pachowego 
lub podobojczykowego.

• Rozważ stosunek korzyści do ryzyka  związany z okołonerwowym 
stosowaniem adiuwantów i cewników okołonerwowych.

• Nie zaleca się obecnie modyfikacji dawkowania LZM w ZR.
• Stosuj USG przy wykonywaniu blokad nerwów obwodowych. 

BĄDŹ CZUJNY 
• Przed rozpoczęciem operacji należy dokładnie określić zakres ZR,

by zminimalizować ryzyko konwersji śródoperacyjnej do ZO.
• Stosuj najniższy przepływ tlenu konieczny dla utrzymania 

odpowiedniej saturacji krwi tętniczej.
• Przed wykonaniem blokady centralnej należy wykluczyć 

małopłytkowość.
• Po wykonaniu blokady centralnej, obserwuj pacjenta pod kątem 

hipotensji i bądź na nią przygotowany.
• Należy odłożyć wykonanie łaty zewnątrzoponowej z krwi własnej 

pacjenta do czasu ustąpienia ostrej infekcji, jeżeli to możliwe. 
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