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Streszczenie

Znieczulenie dzieci, a zwłaszcza noworodków i niemowląt, stanowi wyzwanie dla anestezjologa, znieczulającego 
na co dzień pacjentów dorosłych. Odmienność anatomii, fizjologii i farmakologii w tej grupie pacjentów zwiększa 
ryzyko znieczulenia i operacji w porównaniu z pacjentami dorosłymi. Prawidłowe przygotowanie pacjenta przed 
przystąpieniem do znieczulenia, a także właściwe postępowanie w czasie jego przebiegu, mogą wpływać na jakość 
i bezpieczeństwo znieczulenia, zwłaszcza u najmłodszych dzieci.  Anestezjologia i Ratownictwo 2018; 12: 202-208.
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Abstract

General anaesthesia of children, and especially newborns and infants constitues a challenge for anaesthesio-
logist, working everyday in an adult hospital. The variations in anatomy, physiology and pharmacology in this 
group of patients increases the risk of anesthesia and surgery compared to adult patients. Proper preparation of 
the patients prior to anesthesia, as well as proper management during its course may affect the quality and safety 
of anesthesia, especially in the youngest children.  Anestezjologia i Ratownictwo 2018; 12: 202-208.
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Znieczulenie ogólne dzieci

Znieczulenie dzieci, a  zwłaszcza noworodków 
i niemowląt, stanowić może wyzwanie dla anestezjo-
loga, znieczulającego na co dzień pacjentów dorosłych. 
W Polsce uwarunkowania prawne umożliwiają znie-
czulenie każdego pacjenta każdemu anestezjologowi, 
który posiada dyplom specjalisty z  anestezjologii 
i  intensywnej terapii, jednak należy brać pod uwagę 
doświadczenie lekarza jako najważniejsze kryterium 

decydujące o  bezpiecznym wykonaniu znieczulenia 
u  małego dziecka. Powyższe przepisy nie dotyczą 
lekarzy anestezjologów, którzy mogą znieczulać dzieci 
powyżej 3 roku życia, z ASA I, II lub III, chyba że posia-
dają udokumentowana zgodę kierującego oddziałem 
na znieczulenie noworodków, niemowląt i  małych 
dzieci. (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z  dnia 
20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania 
medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej 
terapii dla podmiotów wykonujących działalność 




