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Insuficiența venoasă cronică 

 

Definiție și cauze 
Insuficiența venoasă cronică este o boală cu evoluție îndelungată care afectează venele de la 
nivelul membrelor inferioare cu dilatarea lor, stagnarea sângelul la nivelul acestora, și cu 
modificarea în timp a țesuturilor înconjurătoare.  
Cauze: funcționare necorespunzătoare/deficiență a valvelor venelor membrelor inferioare. 
Mai  puțin frecvent, insuficiența venoasă cronică poate fi cauzată de: trombi (cheaguri de 
sânge) la nivelul venelor membrelor inferioare, tumori, anomalii ale vaselor de sânge, 
traumatisme.  
 
Factori de risc 

 Istoric de tromboze la nivelul venelor membrelor inferioare 
 Vârsta înaintată 
 Sexul feminin, sarcina, menopauza 
 Administrarea de anticoncepționale 
 Înălțimea (persoanele mai înalte sunt mai afectate) 
 Factori genetici 
 Obezitatea 
 Sedentarismul, statul în picioare/pe scaun timp îndelungat 
 Fumatul  

 
Care sunt simptomele insuficienței venoase cronice? 
Simptomele caracteristice sunt: 

 Senzația de picior greu/obosit 
 Crampe musculare (de obicei noaptea) 
 Durere la nivelul membrelor inferioare 
 Senzația de mâncărime/arsură/furnicături/de picior umflat 

Simptomele se pot agrava atunci când stați în picioare/pe scaun sau mergeți timp îndelungat și 
se ameliorează în repaus și la ridicarea membrelor inferioare.  
 
Pacienții cu insuficiență venoasă cronică pot observa în timp apariția de: 

 Modificări de culoare la nivelul pielii membrelor inferioare (roșu, maro, albastru, alb) 
 Subțierea pielii și/sau piele uscată la nivelul membrelor inferioare 
 Membre inferioare umflate 
 Varice (vene dilatate) 
 Ulcere (cel mai frecvent la nivelul gambelor, gleznelor) 

 
Diagnostic  
Diagnosticul este de obicei clinic, dar în funcție de gravitatea bolii medicul s-ar putea să vă 
ceară și alte investigații cum ar fi: Ecografie Doppler venoasă, examen bacteriologic, teste de 
sânge. 
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Tratament  
Tratamentul va fi prescris de către medicul dvs. în funcție de stadiul/gravitatea bolii. 
Tratamentul va fi început doar la indicația și sub supravegherea medicului curant. 
Opțiuni terapeutice: 

 Ciorapi compresivi. Ajută la reducerea presiunii de la nivelul venelor membrelor 
inferioare. Sunt disponibili în farmaciile/magazinele specializate și ar trebui purtați 
permanent pe parcursul zilei. Vor fi cumpărați doar la indicația medicului curant. 

 Emoliente și creme hidratante pentru pielea uscată. 
 Corticosteroizii topici și/sau alte unguente (cum ar fi antibiotice topice). 
 Medicamente de genul: diuretice, antibiotice (numai în situația în care aveți o infecție), 

anticoagulante, venotonice și protectoare vasculare. 
 În unele cazuri este necesară o operație la nivelul venelor varicoase. 
 Pansamente hidroactive pentru ulcere. 
 laser de joasă putere – doar în clinicile de dermatologie.  

 
Măsuri de prevenție (ce puteți face dvs. pentru a preveni apariția insuficenței venoase 
cronice sau pentru a preveni agravarea bolii deja instalate) 
Măsurile simple sunt foarte importante pentru a reduce presiunea venoasă precum și riscul 
complicațiilor ulterioare. Acestea includ: 

 activitatea fizică, mersul pe jos. 
 dieta echilibrată și eventual slăbitul în greutate (pentru pacienții supraponderali sau 

obezi). 
 Insuficiența venoasă cronică poate fi agravată de statul în picioare/statul cu picioarele 

în jos timp îndelungat; se recomandă evitarea statului în picioare/pe scaun timp 
îndelungat.  

 Dacă sunteți fumător, ar fi bine să reduceți fumatul sau chiar să îl opriți. 
 Folosirea ciorapilor elastici sau a bandajelor compresive (la indicația medicului 

curant). 


