Załącznik nr 3
„Epidemiologia żylnego owrzodzenia goleni”
Cel programu: ocena aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakresie występowania żylnego
owrzodzenia goleni i poprawa dostępności właściwej diagnostyki i leczenia specjalistycznego
dla tej grupy chorych.
Opis programu:
1. Przeprowadzenie wywiadu wśród ok. 160 000 pacjentów POZ na temat aktywnego
bądź przebytego owrzodzenia goleni i ewentualnie skierowanie do poradni
specjalistycznej (wizyty pierwszorazowe, leczenie w ramach NFZ, ocena wyników w
ramach zaplanowanej w programie wizyty kontrolnej po 6 miesiącach).*
2. Stworzenie systemu praktycznie działającego poradnictwa i leczenia chorych z żylnym
owrzodzeniem goleni na obszarach objętych programem (przepływ chorych z poradni
POZ do dedykowanych specjalistycznych poradni chorób naczyń).
3. Stworzenie standardów postępowania dla chorych z żylnym owrzodzeniem goleni na
poziomie lecznictwa POZ i poradni specjalistycznej.
4. Akcja edukacyjna wśród lekarzy POZ i poradni specjalistycznych
5. Stworzenie bazy danych konsultowanych ok. 3000 pacjentów u których stwierdzono
żylne owrzodzenie goleni lub z przebytym żylnym owrzodzeniem goleni w 16
województwach (w oparciu o dedykowany program komputerowy).
6. Przygotowanie praktycznego podręcznika postępowania.
7. Przygotowanie edukacyjnej strony internetowej we współpracy z Polskim
Towarzystwem Flebologicznym.
8. Uzyskanie informacji epidemiologicznych wykorzystanych następnie w akcji
edukacyjnej dotyczącej problemu żylnego owrzodzenia goleni w aspekcie
profilaktyki, prewencji nawrotu jak również możliwości leczenia.
9. Analiza wyników, efektywności programu w formie raportu oraz opracowanie
standardu postępowania.
10. Ocena wyników programu w zakresie dostępności do leczenia specjalistycznego dla
chorych z żylnym owrzodzeniem goleni, skrócenia okresu leczenia oraz zmniejszenia
kosztów społecznych choroby.
* W ramach programu nie będą finansowane świadczenia znajdujące się w wykazie świadczeń gwarantowanych w
załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. Nr 111, poz. 653 z późn. Ze zm.).

Finansowane w ramach programu są działania zmierzające do realizacji celu programu z
wyłączeniem świadczeń opieki zdrowotnej wykonywanych w ramach kontraktów z NFZ.
Spodziewane efekty programu:
1. Możliwość uzyskania konsultacji naczyniowej u wszystkich chorych z aktywnym lub
przebytym owrzodzeniem, których zdiagnozowano w programie.
2. Zwiększenie odsetka chorych stosujących właściwie terapię uciskową wśród
pacjentów zagrożonych nawrotem lub leczonych z powodu żylnego owrzodzenia
goleni w badanej grupie.
3. Zwiększenie, w badanej populacji, odsetka chorych podanych diagnostyce
ultrasonograficznej układu żylnego a chorujących na żylne owrzodzenie goleni.
4. Wdrożenie właściwego sposobu leczenia miejscowego zgodnie z wytycznymi
Europejskiego i Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran w sprawie leczenia żylnego
owrzodzenia goleni (do poziomu co najmniej 80% leczonych chorych) .

