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Przewlekła niewydolność żylna w praktyce lekarza rodzinnego

Chronic venous insufficiency in general practice

Sylwia PrzybylSka-kućA–F, kamil kućA–F, małgorzata DecC–F, elżbieta bartoSzekD–F, 
małgorzata PiekarczykD–F, wojciech myślińSkiA, E, F, jerzy moSiewiczD–F

katedra i klinika chorób wewnętrznych uniwersytetu medycznego w lublinie

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. Przyczyną przewlekłej niewydolności żylnej (PNż) jest upośledzenie napięcia ściany żył i funkcji zasta-
wek w żyłach powierzchownych i głębokich.
Cel pracy. ocena zaangażowania lekarzy rodzinnych w profilaktykę i leczenie pacjentów z różnego stopnia nasileniem PNż.
Materiał i metody. Przeanalizowano dane z ankiety przeprowadzonej w grupie 120 chorych z objawami PNż hospitalizowa-
nych w klinice chorób wewnętrznych um w lublinie. 
Wyniki. 34,7% lekarzy rodzinnych pomija badanie fizykalne kończyn dolnych w trakcie rutynowej wizyty. Spośród pacjen-
tów, którzy nie mieli przeprowadzanego tego badania, na podstawie skali ceaP, 10% pacjentów miało stadium c1, 36% – c2, 
7% – c3, 36% – c4, 2% – c5, 10% – c6.
Wnioski. Należy zwrócić uwagę na konieczność rutynowego badania fizykalnego kończyn dolnych w praktyce lekarza ro-
dzinnego, które stanowi prostą metodę zapobiegania i wczesnego wykrywania zaburzeń krążenia żylnego.
Słowa kluczowe: przewlekła niewydolność żylna, skala ceaP, podstawowa opieka zdrowotna.

Background. chronic venous insufficiency (cVi) is caused by impairment in tension of venous wall and function of 
valves in superficial and deep veins.
Objectives. the aim of the study was to evaluate the engagement of general practitioners (gPs) in prevention and treatment of 
different stages of cVi.
Material and methods. an analysis of data from a survey conducted among 120 patients with symptoms of cVi hospitalised in 
the Department of internal medicine in lublin was performed. 
Results. 34.7% of gPs omit physical examination of lower limbs during a standard visit. among the patients who didn’t receive 
the examination mentioned, on the basis of ceaP scale, 10% of the patients were in stage c1, 36% – c2, 7% – c3, 36% – c4, 
2% – c5, 10% – c6.
Conclusions. it is crucial to do the physical examination of lower limbs in general practice which is an easy method of preven-
tion and early diagnosis of cVi.
Key words: chronic venous insufficiency, ceaP scale, general practice.

Streszczenie

Summary

Wstęp
Przyczyną rozwoju przewlekłej niewydolności żylnej 

(PNż) jest upośledzenie napięcia ściany żylnej oraz funk-
cji zastawek w żyłach powierzchownych i głębokich [1]. 
Dochodzi wówczas do cofania się krwi w układzie żylnym, 
wystąpienia nadciśnienia żylnego i zmian w mikrokrąże-
niu. Schorzenie to dotyczy znacznej części populacji eu-
ropejskiej – 40–60% kobiet i 15–30% mężczyzn [2]. Do 
czynników nasilających refluks żylny należą: ciepło, ciąża, 
otyłość, pozycja stojąca [1]. w leczeniu zaburzeń odpły-
wu krwi żylnej z kończyn dolnych mogą być stosowane 
małoinwazyjne metody ambulatoryjne, takie jak sklero-

Tabela 1. Skala CEAP (opis w tekście)

Stadium Obraz kliniczny

c0 brak zmian skórnych; dyskomfort, zmęczenie, 
ciężkość kończyn, bóle podudzi

c1 teleangiektazje i żyły siatkowate

c2 żylaki

c3 obrzęk

c4 wyprysk żylakowy, zanik biały, lipodermatoskle-
roza, corona phlebectatica

c5 zagojone owrzodzenie żylne

c6 wrzód żylny

terapia i wewnątrzżylna technika laserowa, w połączeniu 
z farmakoterapią i kompresjoterapią [3]. Do najcięższych 
powikłań przewlekłej niewydolności żylnej należy owrzo-
dzenie podudzi pochodzenia żylnego, których leczenie wy-
maga podejścia interdyscyplinarnego przez edukację pa-
cjenta, odpowiednią pielęgnację rany i stosowanie kompre-
sjoterapii [4]. Stopień zaawansowania PNż określa się we-
dług skali ceaP, oceniając objawy kliniczne (c – Clinical), 
czynniki etiologiczne (e – Etiology), rozmieszczenie zmian 
anatomicznych (a – Anatomy) oraz procesy patologiczne   
(P – Pathology) (tab. 1).

Materiał i metody
badanie zostało przeprowadzone na podstawie kwe-

stionariusza ankietowego własnej konstrukcji w grupie 120 
chorych z objawami PNż (mediana wieku – 76 lat, odse-
tek kobiet – 66,9%) hospitalizowanych w klinice chorób 
wewnętrznych um w lublinie. Pacjentom zostały zadane 
pytania dotyczące działań profilaktycznych i leczniczych, 
stosowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowot-
nej, dotyczących przewlekłej niewydolności żylnej.

Wyniki
okazało się, że 34,7% lekarzy rodzinnych w ogóle nie 

bada fizykalnie kończyn dolnych podczas wizyty, 5% bada 
bardzo rzadko, 23,1% – rzadko, 19,8% – często, 16,5% 
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– zawsze. kolejne pytanie dotyczyło informacji na temat 
metod zapobiegania i/lub leczenia PNż. 69,4% ankietowa-
nych nie uzyskało informacji na ten temat. 29,75% otrzy-
mało informacje, z czego farmakoterapię zalecono u 63,2% 
pacjentów, elewację kończyn dolnych – u 13,2%, kompre-
sjoterapię – u 21,1%, opatrunki – 2,6%. Do zaleceń leka-
rza rodzinnego zastosowało się 90,5% pacjentów. objawy, 
z którymi pacjenci zgłaszają się do Poz, to najczęściej ból 
– 44%, obrzęki – 20%, żylaki – 20%, owrzodzenia – 4%, 
zmęczenie nóg – 8%, zapalenie żył – 4%.

odsetek ankietowanych chorych w poszczególnych 
stopniach zaawansowania PNż według skali ceaP ukształ-
tował się następująco: stopień c0 – 0,8%, c1 – 12,4%, c2 
– 24,8%, c3 – 9,9%, c4 – 41,3%, c5 – 3,3%, c6 – 6,6%. 
Spośród pacjentów, którzy nie mieli przeprowadzanego ba-
dania fizykalnego kończyn dolnych (n = 42), na podstawie 
skali ceaP 10% pacjentów miało stadium zaawansowania

 

Rycina 1. odsetek ankietowanych, u których nie przeprowa-
dzono badania fizykalnego kończyn dolnych, w zależności od 
stopnia klinicznego zaawansowania PNż według skali ceaP

c1, 36% miało stadium c2, 7% – c3, 36% – c4, 2% – c5, 
10% – c6 (ryc. 1).

Dyskusja
Na podstawie przeprowadzonej ankiety zaobserwowa-

no, że część lekarzy rodzinnych w ogóle nie wykonuje ba-
dania fizykalnego kończyn dolnych. Pacjenci zgłaszali się 
do Poz najczęściej z powodu bólu, obrzęków i żylaków 
kończyn dolnych. większość chorych nigdy nie uzyskała 
informacji od lekarza rodzinnego na temat metod zapobie-
gania i leczenia PNż. Najczęstszymi metodami profilaktycz-
nymi i/lub leczniczymi proponowanymi przez lekarzy ro-
dzinnych były: farmakoterapia, rzadziej kompresjoterapia, 
elewacja kończyn dolnych. już rutynowe badanie fizykalne 
może ujawnić zaburzenia krążenia żylnego, zmiany tro-
ficzne skóry podudzi, obecność żylaków, obrzęków, tele-
angiektazji. Na podstawie zaobserwowanych zmian należy 
skierować pacjenta na specjalistyczne badania i rozpocząć 
leczenie. zaniechanie przeprowadzania badania fizykalne-
go prowadzi do opóźnienia diagnozy, progresji choroby do 
wyższych stadiów zaawansowania oraz wzrostu kosztów 
i przedłużenia czasu leczenia.

Wnioski
Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, 

że około 1/3 lekarzy rodzinnych nie wykonuje rutynowo 
badania fizykalnego kończyn dolnych u pacjentów. ważny 
podkreślenia jest fakt, iż spośród chorych, którzy nie mie-
li badanych kończyn dolnych podczas wizyty w Poz, duży 
procent stanowiły osoby ze znacznym stopniem zaawanso-
wania klinicznego PNż w skali ceaP. Należy zwrócić uwa-
gę na konieczność rutynowego badania fizykalnego koń-
czyn dolnych w praktyce lekarza rodzinnego, które stano-
wi prostą i zajmującą niewiele czasu metodę zapobiegania 
i wczesnego wykrywania zaburzeń krążenia żylnego. Dzię-
ki temu możliwe jest zwiększenie skuteczności i efektywno-
ści kosztowej leczenia pacjentów z objawami PNż.
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