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Diagnostyka i leczenie zakażeń układu  
oddechowego u pacjentów wybranych  
praktyk lekarzy rodzinnych na terenie Gdańska

Diagnosis and treatment of respiratory tract infections  
in patients of ambulatory care in Gdansk

Piotr GutknechtA–F, Bartosz G. trzeciakA, B, D, tomasz WiniarskiA, B, andrzej moliszA, C, 
Małgorzata PietrzykowskaB, maGdalena reiWer-GostomskaB, janusz sieBertA, D

katedra i zakład Medycyny rodzinnej gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

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

Background. Differentiation between viral and bacterial infection is often a problem. antibiotics are overprescribed 
in Poland. 
Objectives. to determine the most frequently reported symptoms by patients, diagnoses made during the visit, frequency of 
prescribing antibiotics, and ordering additional tests.
Material and methods. the period of the study covered November 2012 – January 2013. in the study there were 294 partici-
pants (162 women, 132 men) with suspected respiratory tract infection. the average age of the patients was 36.49 ± 24.4 years. 
the study was based on previously prepared questionnaire filled in by the doctors during the visit of the patient.
Results. Duration of symptoms was 4.2 ± 2.57 day on average. the most frequently reported symptoms were cough (87%), 
rhinitis (87%), elevated body temperature > 38°C (39.5%), and painful swallowing (36.7%). increased secretion of sputum was 
observed in 19% of people, and the presence of pus in 10.2% of patients. Viral infection was diagnosed in 60.5% of patients. 
antibiotics were prescribed in 42.2% of patients. amoksyclin or amoxicillin with clavulanic acid (50%), macrolides (25.8%) 
and cephalosporins (6.4%) were the most common prescriptions. tetracyclines were rarely used (3.2%).
Conclusions. antibiotics are overprescribed. Most commonly used were penicillins and macrolides. additional tests such as 
CrP, X-ray chest or bacteriological tests were performed rarely. it is necessary to educate the doctors in the guidelines for the 
respiratory tract infections as well as encourage them to perform additional tests when appropriate.
Key words: respiratory tract infections, antibiotic therapy, symptoms, treatment.

Wstęp. różnicowanie między zakażeniem wirusowym a bakteryjnym w zakażeniach dróg oddechowych czę-
sto stanowi problem. antybiotyki w Polsce, podobnie jak w innych krajach europy, są nadużywane. 
Cel pracy. określenie najczęściej zgłaszanych objawów przez pacjentów, rozpoznań stawianych w trakcie wizyty, częstości 
przepisywania antybiotyków oraz zlecania badań dodatkowych.
Materiał i metody. Czas trwania badania obejmował okres listopad–styczeń 2013 roku. Do badania włączono 294 pacjentów 
(162 kobiety, 132 mężczyzn) z podejrzeniem infekcji dróg oddechowych. Średni wiek chorych wynosił 36,49 ± 24,4 lat. Ba-
danie polegało na wypełnieniu przez lekarza wcześniej przygotowanego kwestionariusza podczas wizyty pacjenta. 
Wyniki. Czas trwania objawów do czasu wizyty u lekarza wynosił średnio 4,2 ± 2,57 dnia. Najczęściej zgłaszanymi dole-
gliwościami były kaszel (87%), katar (87%), podwyższenie ciepłoty ciała > 38°C (39,5%) oraz bolesne przełykanie (36,7%). 
wzmożone wydzielanie plwociny zaobserwowano u 19% osób, a obecność ropnej odmiany – u 10,2% badanych. infekcję 
wirusową rozpoznano u 60,5% pacjentów. antybiotyk zalecono u 42,2% chorych. Najczęściej przepisywanymi preparatami 
były amoksycylina lub amoksyclina z kwasem klawulanowym (50%), makrolidy (25,8%) oraz cefalosporyny (6,4%). rzadko 
stosowano tetracykliny (3,2%).
Wnioski. antybiotykoterapię stosuje się często. Najczęściej wybieranymi grupami leków były penicyliny oraz makrolidy. Ba-
dania dodatkowe, takie jak: oznaczanie CrP, rtg klatki piersiowej lub badanie bakteriologiczne, zlecano rzadko. konieczna 
jest dalsza edukacja lekarzy w zakresie wytycznych dotyczących stosowania antybiotyków oraz zachęcanie do stosowania 
skal różnicujących (skala Centora, skala walsha) oraz wykonywania dodatkowych badań w uzasadnionych przypadkach.
Słowa kluczowe: zakażenia układu oddechowego, antybiotykoterapia, objawy, leczenie.

Streszczenie

Summary

Wstęp
górne drogi oddechowe skolonizowane są przez fizjolo-

giczną florę bakteryjną. okresowo mogą się w niej pojawić 
np.: Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, 
Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis i wywoły-
wać choroby [1]. Niezależnie od wieku ponad 80% przy-
padków zakażeń powodują wirusy [2]. rhinowirusy najczę-
ściej powodują zapalenie nosa, zatok i gardła, adenowirusy 
– zapalenie gardła, wirusy paragrypy – zapalenie krtani 
i tchawicy, a wirusy rs i grypy – zapalenia dolnych dróg 
oddechowych. zgodnie z danymi Światowej organizacji 
zdrowia, na świecie z powodu grypy i wirusów grypopo-

dobnych choruje 5–25% populacji, a umiera od 0,5 do 1 
mln chorych rocznie [3]. kliniczne rozpoznanie ostrego 
zakażenia układu oddechowego opiera się na stwierdzeniu 
zespołu objawów, jednak w wielu przypadkach nie pozwa-
la na odróżnienie etiologii wirusowej od bakteryjnej. an-
tybiotyki w Polsce są często nadużywane. wynika to m.in. 
z niejasnej etiologii choroby, preferencji lekarzy, braku zna-
jomości aktualnych zaleceń postępowania w zakażeniach 
dróg oddechowych. słuszne wydaje się być wspomaganie 
decyzji terapeutycznych stosowaniem skal (skala Centora, 
skala walsha), monitorowanie zaleceń lekarskich oraz sto-
sowanej farmakoterapii. 
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Cel pracy
Celem badania było określenie najczęściej zgłaszanych 

objawów przez pacjentów rozpoznań stawianych w trakcie 
wizyty, częstości zlecania badań dodatkowych oraz przepi-
sywania antybiotyków.

Materiał i metody
Czas trwania badania obejmował okres od listopada 

2012 do końca stycznia 2013 r. Do badania włączono 294 
pacjentów (162 kobiety, 132 mężczyzn) z praktyk 4 lekarzy 
rodzinnych pracujących na terenie gdańska. Średni wiek 
chorych wynosił 36,49 ± 24,4 lat. w czasie wizyty chorych 
z podejrzeniem infekcji dróg oddechowych wypełniano 
przygotowany wcześniej kwestionariusz zawierający pyta-
nia o: wiek pacjentów, płeć, czas trwania objawów, objawy 
choroby, dodatkowe badania diagnostyczne, rozpoznanie 
typu infekcji (bakteryjna lub wirusowa), zalecone leczenie 
oraz dodatkowe zalecenia (np. skierowanie do szpitala lub 
prośbę o wizytę kontrolną za kilka dni). w kwestionariuszu 
możliwe było zaznaczenie kilku odpowiedzi. Formularze 
niekompletne odrzucono. osoby, u których podejrzewano 
inne schorzenie niż infekcja, wykluczono z udziału w ba-
daniu. 

Wyniki
Czas trwania objawów do czasu wizyty u lekarza wy-

nosił średnio 4,2 ± 2,57 dnia. Najczęściej zgłaszanymi do-
legliwościami był kaszel (87%), katar (87%), podwyższenie 
ciepłoty ciała > 37°C (39,5%) oraz bolesne przełykanie 
(36,7%). wzmożone wydzielanie plwociny zaobserwo-
wano u 19% osób, a obecność ropnej wydzieliny zgłosiło 
10,2% badanych. szczegółowe wyniki przedstawiono w ta-
beli 1. infekcję wirusową rozpoznano u 60,5% pacjentów 
(bakteryjną u 30,95%). zalecenie wykonania badań dodat-
kowych otrzymało 19,4% chorych. Podwyższenie CrP > 8 
stwierdzono u 23,7% (z 38 przebadanych chorych). zmiany 
o charakterze zapalnym w rtg klatki piersiowej stwier-
dzono u 4 pacjentów (z 23 przebadanych radiologicznie). 
U żadnego z pacjentów nie zlecono badań bakteriologicz-
nych.

Tabela 1. Najczęściej zgłaszane objawy u 294 chorych

gorączka 116 (39,5%)

kaszel/wyciek z nosa 256 (87%)

Ból ucha 16 (5,4%)

Bolesne przełykanie 108 (36,7%)

Nalot na migdałkach 25 (8,5%)

Bolesne węzły szyjne 40 (13,6%)

Duszność 15 (5,1%)

wzmożone wydzielanie plwociny 56 (19%)

ropna plwocina 30 (10,2%)

Najczęstszym rozpoznaniem było przeziębienie, rozu-
miane jako uogólniona infekcja wirusowa z towarzyszący-
mi bólami mięśni i stawów (27%), ostre zapalenie gardła 
(20,4%) oraz zapalenie oskrzeli (16,3%). anginę rozpozna-
no u 10,9% chorych, a zapalenie zatok – u 5,4% badanych. 

w 16,3% przypadków nie udało się ustalić precyzyjnej dia-
gnozy. zapalenie płuc rozpoznano u 2% chorych. w tym 
przypadku antybiotyk stosowano u wszystkich chorych. za-
palenie ucha stwierdzono jedynie u 1,3% pacjentów. 

receptę na antybiotyk otrzymało 42,2% chorych z po-
wodu podejrzenia etiologii bakteryjnej. Najczęściej prze-
pisywanymi antybiotykami były: amoksycylina lub amok-
syclina z kwasem klawulanowym (50%), makrolidy (25,8%) 
oraz cefalosporyny (6,4%). tetracykliny stosowano rzadko 
(3,2%).

Rycina 1. Częstość występowania jednostek chorobowych 
u 294 pacjentów

Tabela 2. Zastosowane leczenie z podziałem na grupy anty-
biotyków u 294 pacjentów

Leczenie objawowe 170 (57,8%)

zlecenie antybiotyku 124 (42,2%)

– amoksycylina z kwasem klawulanowym 
lub amoksycylina

62 (50%)

– makrolid 32 (25,8%)

– tetracyklina 4 (3,2%)

– cefalosporyna 8 (6,4%)

– inny antybiotyk 18 (4,5%)

Wnioski
Coraz większa popularność polskich zaleceń dotyczą-

cych postępowania w zakażeniach układu oddechowego 
pozwala ograniczyć częstość stosowania antybiotykoterapii. 
w opisywanym badaniu 42,2% lekarzy zastosowało takie 
leczenie. Jest to wynik korzystnie różniący się od wyników 
dużych badań wieloośrodkowych, w których zastosowanie 
antybiotykoterapii sięgało 80% [4, 5]. Dodatkowe badania 
diagnostyczne, takie jak rtg klatki piersiowej lub CrP, wy-
konywano rzadko, podobnie jak badania bakteriologiczne. 
Jedną z przyczyn może być konieczność redukcji kosztów 
placówek podstawowej opieki zdrowotnej. taką tenden-
cję obserwuje się w całym kraju. Najczęściej stosowany-
mi grupami antybiotyków były penicyliny oraz makrolidy. 
zwiększająca się popularność drugiej grupy leków wynika 
prawdopodobnie z preferowanego przez pacjentów krótkie-
go czasu stosowania. Należy również pamiętać o szczepie-
niach wybranych osób przeciw grypie oraz pneumokokom. 
konieczna jest dalsza edukacja lekarzy przez propagowanie 
wytycznych dotyczących stosowania antybiotyków oraz za-
chęcanie do wykonywania badań dodatkowych w uzasad-
nionych przypadkach.
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