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Safenektomia  
- najczęściej wykonywana metoda zabiegowego 

leczenia  żylaków w Polsce – jak zmieniała się 

technika jej wykonania.  

  

  

                        Lublin16-18 listopada  2019 roku 

 



NFZ zapłacił za  

 

w 2014 roku za 45 065 

 

W 2015………     51 449 

 

W 2016 ……       54 000 



Leczenie  operacyjne żylaków - CHIRURGIA  

I. Usuwanie  żyły odpiszczelowej 

     Stripping długi 

     Stripping odcinkowy  

       

II. Bez usuwania żyły odpiszczelowej  

 1.Flebektomia (mini-mikro-) 

 2.CHIVA 

  (Ambulatory Conservative Hemodynamic Management  

    of Varicose Vein Surgery)   

 3.ASVAL 

    (Ambulatory selective varicose vein ablation under local anesthesia)   

 



Q 22 - Zakrzepowe zapalenie żył - leczenie operacyjne -  6,8 % (3 511) 

 

 

Q 23  - Operacja  żylaków  z safenektomia  - 83,65 %  (42 

885) 
 

 

 

Q 24  - Operacja żylakow bez safenektomii                   - 7,9 %  (4 082) 

                          * pkt 12 

JGP  



 

 

Q 23  - Operacja  żylaków  z safenektomia  - 83,65 %   

                                                                       (42 885) 
 

Q 24    - Operacja żylakow bez safenektomii                             - 7,9 %   

                                                                                                  (4 082) 

                         

JGP  



 

 

Liczba  safenektomii 

(stripping)  

poza NFZ  ????? 
 

  



 

HISTORIA PODSKÓRNEGO USUNIĘCIA ŻYŁY 

ODPISZCZELOWEJ 

Strippingu  
 Keller  (1905)    = podskórne wyrwanie żyły odpiszczelowej haczyk  (wgłobienbie)  

Babcock (1907)   = półelastyczny, metalowy zgłębnika zakończonego oliwką  

Mayo    (1907)   = metalową sondę zakończoną oczkiem; 

 

Homans (1916)    = podwiązanie i przecięcie wszystkich dopływów żyły odpiszczelowej 

Van der Stricht (1963) = usunięcie  żyły odpiszczelowej za pomocą  jej  wgłobienia 

Negus (1986)     = oszczędzanie żyły odpiszczelowej  na goleni (tzw. limited stripping) 

Goren (1994)    = Invaginated axial saphenectomy by a semirigid stripper. Perforate-invaginate 

stripping , J Vasc Surg  1994,20,6,.973. 
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Rasmussen L et al .: Randomized clinical trial comparing endovenous laser and 

stripping of the great saphenous vein J Vasc Surg 2013,58,2,421-6. 

 @Equal incidence of recurrence between surgery and EVLA  

 

Brittenden  J et al .: A Randomized trial comparing treatments for varicose veins Class 

Trial NEJM N Engl J Med 2014,371,1218-27.  

@Equal clinical results between Surgery, EVLA and UFGS 

 

Van den Velden  L et al .: :Five years results of a randomized clinical Trial of 

Conventional surgery, endovenous laser ablation and unltrasound-guided 

Sclerotherapy in patients with great saphenous variscose veins Br J Surg  2015,9.1.10 

,1184-94. 

@Equal incidence of recurrence between surgery and EVLA; > UFGS  

 

Flesskamper I et al .: : Endovenous laser ablation with and without high ligation 

compared high ligation and stripping: results of a multicentre randomized controlled 

trial with up to six years follow- up Phlebology 2016,2,31,23-33. 

@Equal results at 6 year  

 



 

 

 

 

 

CONTROVERSIAL & UPADATES in  VASCULAR SURGERY  
PARIS 2017  ( CACVS 2017 ) 

 

Is there a role for open venous surgery assuming thermal and 

non-thermal procedures are covered ? Patrizia Pavei Padova, 

Italy  

 
 

          

  



 

CONTROVERSIAL & UPADATES in  VASCULAR SURGERY  
PARIS 2017  ( CACVS 2017 ) 

 

Is there a role for open venous surgery assuming thermal and 

non-thermal procedures are covered? Patrizia Pavei Padova, Italy  

 

I.Nawroty  reccurence rate  opisywane są  po operacjach 

otwartych 20-30% 

29% - neowaskularyzacja     

Zapobieganie : 

 1.Diagnostyka 

 2. Dośwadczenie chirurga 

 3. Invaginacja 

 4. Zamylkanie foramen ovale 

 5.Wgłabianie kikuta GSV szwem niewchłanialnym 
 

          

  



 

CONTROVERSIAL & UPADATES in  

VASCULAR SURGERY  PARIS 2017  (CACVS 

2017) 
 

Is there a role for open venous surgery assuming thermal and 

non-thermal procedures are covered? Patrizia Pavei Padova, Italy  

 

II. Uszkodzienia nerwów -   zapobieganie : 

  

1. “Dostosowany” (Tailored) 

stripping  

            2. Invaginacja 

                    3 .Delikatne preparowanie  

 



 

 

 

Co wpływa na niekorzystną ocenę   

tzw. operacji sposobem  Babcocka  ? 

 

          Grzechy niezależne od metody ! 
1. Bardzo często jest to pierwsza  operacja  wykonany 

samodzielnie przez młodego chirurga  

2. Często bez asysty  (instrumentariuszka)  

3. Bez należytej “cierpliwej starannoś́ci” 

 



 

 

Co wpływa na niekorzystną ocenę   

tzw. operacji sposobem  Babcocka  ? 

 

       Grzechy niezależne od metody ! 
 

4. Jest to operacja kończąca plan w danym  dniu  “zła presją 

czasu”  

5. Bez pomocy  “sondy USG tuż przed operacją i na stole 

operacyjnym”  

6. Jeszcze niekiedy NIESTETY bez mappingu (wykonywanego 

przez 

   operującego)  



Co wpływa na niekorzystną ocenę  tzw. operacji sposobem  

Babcocka  ? 

Grzechy niezależne od metody ………. 
 

 

1. Bardzo często jest to pierwsza  operacja  wykonany 

samodzielnie przez młodego chirurga  

2. Zwykle bez asysty  (instrumentariuszka)  

3. Bez należytej “cierpliwej staranności” 

4. Jest to operacja kończąca plan w danym  dniu  “zła presją 

czasu” ……. 

5. Bez pomocy  “sondy USG na stole operacyjnym”  

6.Jeszcze niekiedy NIESTETY bez mappingu wykonywanego 

przez   

7……... 

 



ZALETY  KLASYCZNEJ  OPERACJI OTWARTEJ ( stripping)  

ŻYLAKÓW KOŃCZYN DOLNYCH  
 

 

 

2.Postablatation Superficial Thrombus Extension (PASTE ) 

Endothermal Heat – Induced Thrombosis (EHIT) 

 

3.TAM , GDZIE SĄ PRZECIWSKAZANIA DO METOD 

TERMALNYCH  cdn .... 

 

1.Refundacja  NFZ  



L & S of GSV    wg ( Rutherford,s 8 th Edition ) 

1.  Brak 1 cm strefy buforowej (skóra/ żyła) po TLA  

2. Szerokość  GSV  >  2,5 cm  

3.“Tętniak żylny”  

4. Acute and Chronic SVT  

5. Bardzo kręty przebieg GSV 

6.Ekonomia / ubezpieczenie  

7.Wybór chirurga    



Jak poprawić wyniki  safenektomii ? 
 

1. Diagnostyka USG przed operacyjna, 

2. “Mapping” 

3.Cięcie w fałdzie pachwinowym  

4.Delikatne preparowanie  

5. Limited strippnig z inwginacją  

6. Operacja na kończynie dolnej w uniesieniu  (niedokrwieniu ?) 

7.Właściwa kompresjoterapia na stole  
 





Moja  propozycja   “współczesnego” strippingu   

1. “Dostosowany” stripping 

2. Piana do żylaków “na 

bocznicach”                                    

106 zł  cena  

+ 

3. Tumescencja 

     

+ 



DZIĘKUJĘ Z UWAGĘ ……. 





Q 22 - Zakrzepowe zapalenie żył - leczenie operacyjne -  6,8 % (3 511) 

 

 

Q 23  - Operacja  żylaków  z safenektomia  - 83,65 %  (42 

885) 
 

 

 

Q 24  - Operacja żylakow bez safenektomii                   - 7,9 %  (4 082) 

                          * pkt 12 

JGP  



 

 

Q 23  - Operacja  żylaków  z safenektomia  - 83,65 %  

(42 885) 

              NFZ    +/-   1800 – 2000 zł. 
 

Q 24  - Operacja żylakow bez safenektomii                   - 7,9 %  (4 082) 

                 NFZ       +/-     600 zł  

                         

JGP  



 

 HISTORIA PODSKÓRNEGO USUNIĘCIA ŻYŁY 

ODPISZCZELOWEJ 
 

 

Kellera (1905) = podskórne wyrwanie żyły odpiszczelowej haczyk > wgłobienbie  

Babcock (1907) = półelastyczny, metalowy zgłębnika zakończonego oliwką  

Mayo (1907) = metalową sondę zakończoną oczkiem; 

 

 

Homans (1916) = podwiązanie i przecięcie wszystkich dopływów żyły odpiszczelowej 

 

 

 

Goren G., at al.: Invaginated axial saphenectomy by a semirigid stripper: Perforate-

invaginate stripping , J Vasc Surg  1994,20,6,.973. 

 

 

 

 

Van der Stricht (1963) –usunięcie  żyły odpiszczelowej za pomocą  jej  wgłobienia 

 

Negus (1986) - oszczędzanie żyły odpiszczelowej  na goleni (tzw. limited stripping); 

 





Rasmussen L et al .: Randomized clinical trial comparing endovenous laser and 

stripping of the great saphenous vein J Vasc Surg 2013,58,2,421-6. 

 Equal incidence of recurrence between surgery and EVLA  

 

Brittenden  J et al .: A Randomized trial comparing treatments for varicose veins Class 

Trial NEJM N Engl J Med 2014,371,1218-27.  

Equal clinical results between Surgery, EVLA and UFGS 

 

Van den Velden  L et al .: :Five years results of a randomized clinical Trial of 

Conventional surgery, endovenous laser ablation and unltrasound-guided 

Sclerotherapy in patients with great saphenous variscose veins Br J Surg  2015,9.1.10 

,1184-94. 

Equal incidence of recurrence between surgery and EVLA; > UFGS  

 

Flesskamper I et al .: : Endovenous laser ablation with and without high ligation 

compared high ligation and stripping: results of a multicentre randomized controlled 

trial with up to six years follow- up Phlebology 2016,2,31,23-33. 

Equal results at 6 year  
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CONTROVERSIAL & UPADATES in  

VASCULAR SURGERY  PARIS 2017  ( CACVS 

2017 ). 
 

Is there a role for open venous surgery assuming thermal and 

non-thermal procedures are covered? Patrizia Pavei Padova, Italy  

 

II. Uszkodzienia nerwów -   zapobieganie : 

  

1. “Dostosowany” (Tailored) 

stripping  

            2. Invaginacja 

                    3 .Delikatne preparowanie  

 



Co wpływa na niekorzystną ocenę  tzw. operacji sposobem  

Babcocka  ? 

Grzechy niezależne od metody ………. 
 

 

1. Bardzo często jest to pierwsza  operacja  wykonany 

samodzielnie przez młodego chirurga  

2. Zwykle bez asysty  (instrumentariuszka)  

3. Bez należytej “cierpliwej staranności” 

4. Jest to operacja kończąca plan w danym  dniu  “zła presją 

czasu” ……. 

5. Bez pomocy  “sondy USG na stole operacyjnym”  

6.Jeszcze niekiedy NIESTETY bez mappingu wykonywanego 

przez operatora  

7……... 

 



ZALETY  KLASYCZNEJ  OPERACJI OTWARTEJ ( strippingu)  

ŻYLAKÓW KOŃCZYN DOLNYCH  
 

 

 

2.Postablatation Superficial Thrombus Extension (PASTE ) 

Endothermal Heat – Induced Thrombosis (EHIT) 

 

3.TAM , GDZIE SĄ PRZECIWSKAZANIA DO METOD 

TERMALNYCH  cdn .... 

 

1.Refundacja  NFZ  



L & S of GSV    wg ( Rutherford,s 8 th 

Edition ) 
1.  Brak 1 cm strefy buforowej (skóra/ żyła) po TLA  

2. Szerokość  GSV  >  2,5 cm  

3.“Tętniak żylny”  

4. Acute and Chronic SVT  

5. Bardzo kręty przebieg GSV 

 

 

 

6.Ekonomia / ubezpieczenie  

7.Wybór chirurga    



Jak poprawić wyniki  safenektomii ? 
 

1. Diagnostyka USG przed operacyjna, 

2. “Mapping” 

 

3.Cięcie w fałdzie pachwinowym  

4.Delikatne preparowanie  

5.Limited strippnig z inwginacją  

6.Operacja na kończynie dolnej w uniesieniu  

(niedokrwieniu ?) 

7.Właściwa kompresjoterapia na stole  
 

     OPERATOR 



Moja  propozycja   “współczesnego” strippingu   

1. “Dostosowany” stripping 

2. Piana do żylaków “na 

bocznicach”                                    

106 zł  cena  

+ 

3. Tumescencja 

     

+ 




