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Średnia liczba specjalistów przypadających na 100 tys.
mieszkańców w poszczególnych krajach.
Źródło danych: Ostatnie dane Eurostatu (2013 r.) informujące o wskaźniku liczby chirurgów naczyniowych w wybranych krajach Unii Europejskiej na 100 tys.
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DNI

Średni czas oczekiwania na wizytę w poradni
chorób naczyniowych w Polsce.

Źródło danych: Chirurgia naczyniowa w Polsce, Zielona Księga, Instytut Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie, Warszawa 2016 r.

.
MOZLIWE KONSEKWENCJE
WYWOŁANE ZBYT DŁUGIM
OCZEKIWANIEM NA WIZYTE:
.

Pogorszenie
jakości życia

Rozwój
choroby
miażdżycowej

Zabieg chirurgiczny
i ewentualna amputacja
kończyny

Zadaniem kampanii jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na możliwe
konsekwencje wywołane zbyt długim oczekiwaniem na wizytę u specjalisty
oraz umożliwienie odbycia takiej wizyty w ramach mobilnej poradni.

CELE KAMPANII
edukowanie społeczeństwa odnośnie
profilaktyki chorób naczyniowych
zachęcenie do systematycznych badań
zwrócenie uwagi decydentów na konieczność
zwiększenia środków przeznaczonych na profilaktykę
i leczenie chorób naczyniowych
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CHROMANIE
PRZESTANKOWE

OBJAWY:

1

Jest jednym z objawów choroby tętnic
obwodowych, wynikającym ze stopniowego
zwyradniania się tętnic doprowadzających
krew do kończyn dolnych.
U niektórych pacjentów objawem
jest jedynie drętwienie stopy.
Chromanie przestankowe bywa
nazywane "chorobą wystaw sklepowych", ponieważ chorzy często
zatrzymując się z powodu bólu
oraz chcąc ukryć swój problem,
udają, że oglądają wystawy.

Początkowo: lekki ból
w łydce podczas
chodzenie po płaskim
terenie

2

Później: promieniowanie bólu
do stopy, uda, biodra, a nawet
pośladków

3

Dalsze objawy niedokrwienia:
blada skóra, zimne palce lub
cała stopa

Innym znaczącym problemem społecznym jest przewlekła niewydolność żylna (PNŻ). Wykazano,
że w populacji polskiej objawy tej choroby występują u 47% kobiet i 37% mężczyzn. U podstaw PNŻ
leży nadciśnienie żylne, definiowane jako stan zaburzonego odpływu i zastoju żylnego u pacjenta
w pozycji stojącej, wskutek refluksu, zwężenia lub niedrożności.
Źródło danych: Przewlekła choroba żylna — patofizjologia, obraz kliniczny i leczenie Jolanta Neubauer-Geryk, Leszek Bieniaszewski Zakład Fizjologii Klinicznej, Katedra
Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

CZYNNIKI
RYZYKA
. .
MIAZDZYCY

cukrzyca

wysokie stężenie
cholesterolu
całkowitego
i trójglicerydów

nadciśnienie
tętnicze

zaburzenia
krzepnięcia krwi

ograniczona
aktywność fizyczna

nadwaga
i otyłość

palenie tytoniu

Szybka diagnostyka to szansa
na efektywne leczenie
.
„Zycie tetni
. otwartymi naczyniami”

