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CELE

	 Zapalenie	 nosa	 i	 zatok	 przynosowych	 jest	
istotnym	i	wciąż	rosnącym	problem	zdrowotnym,	
powodującym	duże	obciążenia	finansowe	społeczeń-
stwa.	Wersja	kieszonkowa	dokumentu	EPOS	2012	
zawiera	oparte	na	dowodach	medycznych	zalecenia	
dotyczące	diagnostyki	i	leczenia	tych	chorób.
	 Pełna	wersja,	na	której	oparty	 jest	dokument,	
przedstawiająca	 najnowszy	 stan	 wiedzy,	 przezna-
czona	dla	lekarzy	laryngologów	i	nie-laryngologów,	
jak	również	lekarzy	podstawowej	opieki	medycznej,	
ma	na	celu:
•	aktualizację	wiedzy	o	zapaleniach	nosa	i	zatok	

przynosowych	oraz	polipach	nosa,
•	dostarczenie	opartego	na	dowodach	zestawienia	

metod	diagnostycznych,
•	dostarczenia	opartego	na	dowodach	zestawienia	

dostępnych	metod	leczenia,

•	zaproponowanie	usystematyzowanego	postępo-
wania	w	tych	chorobach,

•	zaproponowanie	wytycznych	definicji	i	kryteriów	
oceny	wyników	badań	w	różnych	grupach.

KATEGORIE DOWODÓW

Ia	–	dowód	na	podstawie	metaanalizy	kontrolowa-
nych	badań	randomizowanych,
Ib	–	dowód	na	podstawie	co	najmniej	jednego	kon-
trolowanego	badania	randomizowanego,
IIa	 –	 dowód	 na	 podstawie	 co	 najmniej	 jednego	
kontrolowanego	badania	bez	randomizacji,
IIb	 –	 dowód	 na	 podstawie	 co	 najmniej	 jednego	
innego	typu	badania	doświadczalnego,
III	–	dowód	na	podstawie	niedoświadczalnych	ba-
dań	opisowych,	takich	jak	badania	porównawcze,	
korelacyjne,	czy	badania	kliniczno-kontrolne	(case-
control study),
IV	 –	 dowody	 na	 podstawie	 raportów	 lub	 opinii	
komisji	ekspertów,	albo	badań	klinicznych	autory-
tetów,	bądź	obydwu	wymienionych.

Nadzór naukowy: prof. dr hab. med. Mariola Śliwińska-Kowalska
Klinika Audiologii i Foniatrii Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi
ul. Św. Teresy 8, 91-348 Łódź

PRACE POGLĄDOWE
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–	 śluzowo-ropna	wydzielina,	przede	wszystkim	
w	przewodzie	nosowym	środkowym,	i/lub

–	 obrzęk	 błony	 śluzowej	 nosa/niedrożność	
nosa,	 przede	 wszystkim	 środkowego	 prze-
wodu	nosowego

i/albo
•	zmiany	w	tomografii	komputerowej

–	 zmiany	 śluzówkowe	 obszaru	 kompleksu	
ujściowo-przewodowego	 i/lub	 zatok	 przy-
nosowych

Czas trwania choroby

Ostre Przewlekłe
<12	tygodni ≥12	tygodni
całkowite	 ustąpienie	
objawów

bez	 całkowitego	 ustąpie-
nia	 objawów	 (mogą	 ulec	
zaostrzeniu)

	 W	celu	oceny	stopnia	ciężkości	choroby	pacjent	
proszony	jest	o	wskazania	na	wizualnej	skali	ana-
logowej	(Visual analog scale,	VAS)	odpowiedzi	na	
pytanie:

Jak	bardzo	dokuczliwe	są	objawy		
zapalenia	nosa	i	zatok	przynosowych?

10	cm
w	ogóle		 dolegliwości
niedokuczliwe	 najsilniejsze	do
	 wyobrażenia	sobie	

Wynik	VAS>5	wiąże	się	z	pogorszeniem	jakości	życia	
pacjenta.

Ciężkość choroby u dorosłych i dzieci

	 W	oparciu	o	wynik	uzyskany	na	skali	VAS	(0-10	
cm),	ze	względu	na	ciężkość	objawów	przebieg	cho-
roby	można	podzielić	na	LEKKI,	UMIARKOWANY	
i	CIĘŻKI:
LEKKI		 =	VAS	0	–	3
UMIARKOWANY	 =	VAS	>	3	–	7
CIĘŻKI	 =	VAS	>	7	–	10

Ostre zapalenie nosa i zatok przynosowych (acute 
rhinosinusitis, ARS) u dorosłych
	 Ostre	 zapalenie	 nosa	 i	 zatok	 przynosowych	
u	dorosłych	definiowane	jest	jako:
nagłe	wystąpienie	2	lub	więcej	z	poniższych	obja-
wów:
•	niedrożność	nosa	lub
•	wydzielina	z	nosa	(wyciek	z	nosa/zaciek	na	tylnej	

ścianie	gardła)

SIŁA REKOMENDACJI
A.	bezpośrednio	oparte	na	dowodach	kategorii	I,
B.	 bezpośrednio	oparte	na	dowodach	kategorii	II	

lub	rekomendacje	ekstrapolowane	z	dowodów	
kategorii	I,

C.	 bezpośrednio	oparte	na	dowodach	kategorii	III	
lub	rekomendacje	ekstrapolowane	z	dowodów	
kategorii	I	lub	II,

D.	bezpośrednio	oparte	na	dowodach	kategorii	IV	
lub	rekomendacje	ekstrapolowane	z	dowodów	
kategorii	I,	II	lub	III.

DEFINICJE KLINICZNE OSTREGO 
I PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA NOSA 
I ZATOK PRZYNOSOWYCH Z POLIPAMI 
I BEZ POLIPÓW NOSA

Zapalenie nosa i zatok przynosowych 
u dorosłych

	 Zapalenie	nosa	 i	zatok	przynosowych	u	doro-
słych	definiowane	jest	jako:
•	zapalenie	charakteryzujące	się	występowaniem	2	

lub	więcej	objawów,	z	których	jednym	powinna	
być	niedrożność	nosa	lub	wydzielina	z	nosa	(wy-
ciek	z	nosa/zaciek	na	tylnej	ścianie	gardła):

–	 ±	ból/uczucie	rozpierania	twarzy
–	 ±	upośledzenie	lub	utrata	węchu

oraz,	albo
•	objawy	endoskopowe:

–	 polipy	nosa,	i/lub
–	 śluzowo-ropna	wydzielina,	przede	wszystkim	

w	przewodzie	nosowym	środkowym,	i/lub
–	 obrzęk	 błony	 śluzowej	 nosa/niedrożność	

nosa,	 przede	 wszystkim	 środkowego	 prze-
wodu	nosowego

i/albo
•	zmiany	w	tomografii	komputerowej

–	 zmiany	 śluzówkowe	 obszaru	 kompleksu	
ujściowo-przewodowego	 i/lub	 zatok	 przy-
nosowych

Zapalenie nosa i zatok przynosowych u dzieci

	 Zapalenie	nosa	i	zatok	przynosowych	u	dzieci	
definiowane	jest	jako:
•	zapalenie	charakteryzujące	się	występowaniem	2	

lub	więcej	objawów,	z	których	jednym	powinna	
być	 niedrożność	 nosa	 albo	 wydzielina	 z	 nosa	
(wyciek	z	nosa/zaciek	na	tylnej	ścianie	gardła):

–	 ±	ból/uczucie	rozpierania	twarzy
–	 ±	kaszel

oraz,	albo
•	objawy	endoskopowe:

–	 polipy	nosa,	i/lub
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•	±	ból/uczucie	rozpierania	twarzy
•	±	upośledzenie	lub	utrata	węchu

Czas	trwania	<12	tygodni;	z	okresami	bezobjawowy-
mi,	jeśli	choroba	ma	charakter	nawrotowy;	z	moż-
liwością	weryfikacji	telefonicznej	lub	w	wywiadzie	
bezpośrednim.

Ostre zapalenie nosa i zatok przynosowych (acute 
rhinosinusitis, ARS) u dzieci
	 Ostre	 zapalenie	 nosa	 i	 zatok	 przynosowych	
u	dzieci	definiowane	jest	jako:
nagłe	wystąpienie	2	lub	więcej	objawów:
•	niedrożność	nosa	lub
•	podbarwiona	wydzielina	z	nosa	lub
•	kaszel	(w	dzień	i	w	nocy).

	 Czas	trwania	<12	tygodni;	z	okresami	bezobja-
wowymi,	 jeśli	 choroba	ma	charakter	nawrotowy;	
z	możliwością	konsultacji	telefonicznej	lub	w	wy-
wiadzie	bezpośrednim.
	 Uwzględniony	powinien	być	wywiad	w	kierunku	
objawów	alergii	(tj.	występowania	kichania,	wod-
nistego	wycieku	z	nosa,	swędzenia	nosa,	łzawienia	
oczu).	ARS	może	występować	jeden	raz	lub	więcej	
razy	w	określonym	przedziale	czasu.	Określane	jest	
to	zazwyczaj	jako	liczba	epizodów	na	rok,	jednak-
że,	 aby	 rozpoznać	 rzeczywisty,	 nawracający	 ARS,	
w	okresach	między	epizodami	musi	być	obserwowa-
ne	całkowite	ustąpienie	objawów	chorobowych.

Przeziębienie/ostre wirusowe zapalenie nosa i za-
tok przynosowych	definiowane	jest	jako:	objawy	
nieżytu	nosa	trwające	krócej	niż	10	dni.

Ostre powirusowe zapalenie nosa i zatok przyno-
sowych	definiowane	jest	jako:	nasilanie	się	objawów	
chorobowych	 po	 5	 dniach	 od	 poczatku	 choroby	
lub	 utrzymywanie	 się	 objawów	 powyżej	 10	 dni,	
z	całkowitym	 czasem	 trwania	 choroby	 krótszym	
niż	12	tygodni.
	
Ostre bakteryjne zapalenie nosa i zatok przynoso-
wych (acute bacterial rhinosinusitis, ABRS)
	 Ostre	 bakteryjne	 zapalenie	 nosa	 i	 zatok	 przy-
nosowych	 należy	 podejrzewać,	 gdy	 występują	 co	
najmniej	3	z	poniższych	objawów:
•	podbarwiona	wydzielina	z	nosa,
•	silny	miejscowy	ból,
•	podwyższona	ciepłota	ciała,
•	podwyższone	OB/CRP,
•	„nawrót	 dolegliwości”	 (tzn.	 pogorszenie	 po	

wstępnej	lekkiej	fazie	choroby).

Przewlekłe zapalenie nosa i zatok przynosowych 
(chronic rhinosinusitis, CRS) z polipami lub bez 
polipów nosa u dorosłych	definiowane	jest	jako:
obecność	2	lub	więcej	objawów,	z	których	jednym	
powinna	być	niedrożność	nosa	albo	wydzielina	z	no-
sa	(wyciek	z	nosa/zaciek	na	tylnej	ścianie	gardła):
•	±	ból/uczucie	rozpierania	twarzy;
•	±	upośledzenie	lub	utrata	węchu;

Czas	 trwania	≥12	 tygodni;	 z	możliwością	weryfi-
kacji	telefonicznej	lub	w	wywiadzie	bezpośrednim.	
Uwzględniony	powinien	być	wywiad	w	kierunku	
objawów	alergii	(tj.	występowanie	kichania,	wod-
nistego	wycieku	z	nosa,	swędzenia	nosa,	łzawienia	
oczu).

Przewlekłe zapalenia nosa i zatok przynosowych 
z polipami nosa (chronic rhinosinusitis with nasal 
polyps, CRSwNP):
występowanie	 objawów	 przewlekłego	 zapalenia	
nosa	i	zatok	przynosowych	zdefiniowane	jak	powy-
żej	 oraz	potwierdzona	badaniem	endoskopowym	
obustronna	obecność	polipów	nosa	w	przewodzie	
nosowym	środkowym.

Definicja ostrego zapalenia nosa i zatok 
przynosowych

Nasilanie się objawów po 5 dniach lub 
utrzymywanie się objawów powyżej 10 dni, 

z całkowitym czasem trwania choroby 
krótszym niż 12 tygodni

Objawy potencjalnego 
ostrego bakteryjnego
zapalenia zatok 
przynosowych:
Co najmniej 3 objawy:
• podbarwiona 

wydzielina z nosa
• silny, miejscowy ból 
• podwyższona ciepłota 

ciała
• podwyższone OB / CRP
• „nawrót dolegliwości”

(pogorszenie po lekkiej 
fazie choroby)

0            5                 10               15 dni            12  tygodni

powirusowe ostre zapalenie nosa 
i zatok przynosowych

nasilenie objawów po 5 dniach

utrzymywanie się 
objawów po 10 dniach
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Przewlekłe zapalenia nosa i zatok przynosowych bez 
polipów nosa (chronic rhinosinusitis without nasal 
polyps, CRSsNP):
występowanie	 objawów	 przewlekłego	 zapalenia	
nosa	 i	 zatok	przynosowych	 zdefiniowane	 jak	po-
wyżej	oraz	brak	widocznych	polipów	nosa	w	prze-
wodzie	 nosowym	 środkowym;	 jeśli	 to	 konieczne	
–	 zweryfikowane	 po	 obkurczeniu	 błony	 śluzowej	
nosa.
Definicja	 powyższa	 akceptuje	 występowanie	
szerokiego	 spektrum	 schorzeń	 CRS	 z	 obecnością	
zmian	 polipowatych	 w	 zatokach	 przynosowych	
i/lub	przewodzie	nosowym	środkowym.	Jednakże,	
aby	uniknąć	nakładania	się	definicji,	wyklucza	te	
schorzenia,	które	objawiają	się	obecnością	polipów	
w	jamach	nosa.

POSTĘPOWANIE U DOROSŁYCH 
Z OSTRYM ZAPALENIEM NOSA I ZATOK 
PRZYNOSOWYCH – DLA LEKARZY 
PODSTAWOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ I NIE-
LARYNGOLOGÓW

Diagnoza

Opiera	się	na	ocenie	objawów,	nie	wymaga	badań	
obrazowych	(przeglądowe	RTG	nie	jest	zalecane).
Objawy	trwają	krócej	niż	12	tygodni:	
nagłe	wystąpienie	2	lub	więcej	objawów,	z	których	
jednym	powinna	być	niedrożność	nosa	lub	wydzie-
lina	z	nosa	(wyciek	z	nosa/zaciek	na	tylnej	ścianie	
gardła):
•	±	ból/uczucie	rozpierania	twarzy;
•	±	upośledzenie	lub	utrata	węchu.

Badanie:	rynoskopia	przednia:	obrzęk,	przekrwienie	
błony	śluzowej,	treść	ropna.
Badanie	RTG/TK	nie	są	zalecane,	dopóki	nie	pojawią	
się	dodatkowe	problemy	tj.:
•	bardzo	ciężki	przebieg	choroby,
•	pacjenci	z	obniżoną	odpornością,
•	wystąpienie	powikłań,

z	 okresami	 bezobjawowymi,	 jeśli	 choroba	 ma	
charakter	 nawrotowy;	 z	 możliwością	 konsultacji	
telefonicznej	 lub	 w	 wywiadzie	 bezpośrednim,	
z	uwzględnieniem	objawów	alergii	(tj.	występowa-
nia	kichania,	wodnistego	wycieku	z	nosa,	swędzenia	
nosa,	łzawienia	oczu).

Kategoria dowodu i siła rekomendacji dla 
metod leczenia dorosłych z ostrym zapaleniem 
nosa i zatok przynosowych

Metoda leczenia Poziom Stopień 
rekomen-

dacji

Istotność

Antybiotyk Ia A tak, w ABRS
Glikokortykosteroid 
donosowy

Ia A tak, głównie 
w powiruso-
wym ABRS

Glikokortykosteroid 
donosowy połączony 
z antybiotykiem

Ia A tak, w ABRS

Glikokortykosteroid do-
ustny połączony z antybio-
tykiem

Ia A tak, w ABRS

Płukanie jam nosa roztwo-
rem soli

Ia A tak

Lek przeciwhistaminowy 
połączony z analgetykiem 
i lekiem przeciwobrzęko-
wym

Ia A tak, w 
wirusowym 
ABRS

Bromek iprapropium Ia A w wiruso-
wym ABRS

Probiotyki Ia A w zapobiega-
niu ABRS

Cynk Ia C nie
Witamina C Ia C nie
Echinacea Ib C nie
Preparaty ziołowe Ib A tak, w 

wirusowym 
i powiruso-
wym ABRS

Aspiryna Ib A tak, w 
wirusowym 
i powiruso-
wym ABRS

Paracetamol Ib A tak, w 
wirusowym 
i powiruso-
wym ABRS

Doustne leki przeciwhi-
staminowe stosowane 
u pacjentów z alergią

Ib(-) B nie

Inhalacje parą wodną Ia(-)$ A(-)** nie
Kromony Ib(-)* A(-) nie
Leki przeciwobrzękowe brak da-

nych dla 
zasto-

sowania 
tylko tej 
metody

D nie

Mukolityki brak 
danych

D nie

*Ib(-): poziom dowodu Ib z wynikiem negatywnym
$ Ia(-): poziom dowodu Ia udowadniający, że leczenie jest niesku-
teczne
**A(-): stopień rekomendacji A, udowadniający, że lek nie jest 
wskazany
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**	GKS	–	glikokortykosteroidy

2 objawy: jednym z nich powinna 
być niedrożność nosa lub 
podbarwiona wydzielina z nosa
± ból okolicy czołowej/ból głowy
± zaburzenia węchu
badanie: rynoskopia przednia
badanie RTG / TK: nie są zalecane

pilna diagnostyka i leczenie:
• obrzęk/zaczerwienienie powiek
• przemieszczenie gałki ocznej
• podwójne widzenie
• zaburzenia ruchomości gałki 

ocznej
• pogorszenie ostrości widzenia
• silny jedno- lub obustronny ból 

głowy w okolicy czołowej
• obrzęk tkanek miękkich okolicy 

czołowej
• objawy zapalenia opon mózgowo-

rdzeniowych lub ogniskowe 
objawy neurologiczne

objawy trwające krócej niż 5 dni 
lub poprawa po tym okresie

objawy utrzymujące się powyżej 10 
dni lub nasilające się po 5 dniach

przeziębienie
objawy umiarkowane

(powirusowe)
objawy ciężkie*

(również bakteryjne)

leczenie objawowe:
analgetyki, płukanie jam 
nosa roztworem soli, leki 
przeciwobrzękowe, wybrane 
leki ziołowe

+ GKS** donosowe GKS** donosowe,
 rozważenie antybiotykoterapii

brak poprawy po 
10 dniach leczenia

brak poprawy po 
14 dniach leczenia

poprawa w ciągu 
48 godzin

brak poprawy w 
ciągu 48 godzin

rozważenie skierowania do 
lekarza specjalisty

kontynuacja leczenia 
przez 7-14 dni

skierowanie do 
specjalisty

* = co najmniej 3 objawy:
podbarwiona wydzielina 
z nosa
miejscowy silny ból
↑ ciepłota ciała
podwyższone OB/CRP
„nawrót dolegliwości”

Ostre zapalenie nosa i zatok przynosowych u dorosłych – schemat postępowania dla lekarzy 
podstawowej opieki medycznej

POSTĘPOWANIE U DZIECI Z OSTRYM 
ZAPALENIEM NOSA I ZATOK 
PRZYNOSOWYC H – DLA LEKARZY 
PODSTAWOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ I NIE-
LARYNGOLOGÓW

Diagnoza

Objawy:	nagłe	wystąpienie	2	lub	więcej	objawów,	
z	których	 jednym	powinna	być	niedrożność	nosa	
lub	wydzielina	z	nosa	 (wyciek	z	nosa	 /	 zaciek	na	
tylnej	ścianie	gardła):
•	±	ból/uczucie	rozpierania	twarzy,
•	±	kaszel,

jeżeli	objawy	są	stwierdzane:
•	badanie	endoskopowe	nosa	(obrzęk,	przekrwie-

nie	błony	śluzowej	nosa,	treść	ropna),
•	badanie	 jamy	 ustnej:	 zaciek	 na	 tylnej	 ścianie	

gardła.
Należy	wykluczyć	choroby	zębów.
Badanie	przeglądowe	RTG:	nie	jest	zalecane.
Badanie	TK	także	nie	jest	zalecane,	dopóki	nie	po-
jawią	się	problemy	takie,	jak:
•	bardzo	ciężki	przebieg	choroby;
•	pacjenci	z	obniżoną	odpornością;
•	objawy	powikłań.
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Ostre zapalenie nosa i zatok przynosowych u dzieci – schemat postępowania dla lekarzy 
podstawowej opieki medycznej

**	GKS	–	glikokortykosteroidy

2 objawy: jednym z nich powinna być 
niedrożność nosa lub podbarwiona 
wydzielina z nosa
± ból okolicy czołowej/ból głowy
± kaszel
badanie: rynoskopia przednia
badanie RTG / TK: nie są zalecane

pilna diagnostyka i leczenie:

• obrzęk/zaczerwienienie powiek
• przemieszczenie gałki ocznej
• podwójne widzenie
• zaburzenia ruchomości gałki ocznej
• pogorszenie ostrości widzenia
• silny jedno- lub obustronny ból 

głowy w okolicy czołowej
• obrzęk tkanek miękkich okolicy 

czołowej
• objawy zapalenia opon mózgowo-

rdzeniowych lub ogniskowe objawy 
neurologiczne

objawy trwające krócej niż 5 dni
 lub poprawa po tym okresie

objawy utrzymujące się powyżej 
10 dni lub nasilające się po 5 dniach

przeziębienie
objawy umiarkowane

(powirusowe)
objawy ciężkie*

(również bakteryjne)

leczenie objawowe:
analgetyki, płukanie jam 
nosa roztworem soli,
leki przeciwobrzękowe, 
wybrane leki ziołowe

+ GKS** donosowe GKS** donosowe
 rozważenie antybiotykoterapii

brak poprawy po 10 
dniach leczenia

brak poprawy po 14 
dniach leczenia poprawa w ciągu 48 

godzin
brak poprawy

 w ciągu 48 godzin

rozważenie skierowania do 
lekarza specjalisty

kontynuacja leczenia 
przez 7-14 dni

skierowanie do 
specjalisty

* = co najmniej 3 objawy:
podbarwiona wydzielina 
z nosa
miejscowy silny ból
↑ ciepłota ciała
podwyższone OB/CRP
„nawrót dolegliwości”

powikłania

skierowanie od lekarza podstawowej opieki medycznej lub pediatry

objawy umiarkowane
brak poprawy po 14 dniach leczenia

objawy ciężkie
brak poprawy po 48 godzinach

leczenia

weryfikacja diagnozy
badanie endoskopowe nosa
rozważenie badania obrazowego
rozważenie wykonania posiewu

GKS* donosowe
antybiotyki doustnie

rozważenie hospitalizacji
badanie endoskopowe nosa
wykonanie posiewu
badania obrazowe

GKS* donosowe
rozważenie antybiotyków dożylnie
rozważenie GKS* doustnych
rozważenie leczenia operacyjnego

hospitalizacja
badanie endoskopowe
wykonanie posiewu
badania obrazowe

antybiotyki dożylnie
oraz/lub leczenie operacyjne

Ostre zapalenie nosa i zatok przynosowych u dorosłych i dzieci – schemat postępowania dla 
laryngologów

*	GKS	–	glikokortykosteroidy
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POSTĘPOWANIE U DOROSŁYCH 
Z PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM NOSA 
I ZATOK PRZYNOSOWYCH, Z POLIPAMI 
LUB BEZ POLIPÓW NOSA – DLA LEKARZY 
PODSTAWOWEJ OPIEKI MEDYCZNEJ I NIE-
LARYNGOLOGÓW

Diagnoza

Objawy	utrzymujące	się	przez	12	tygodni	lub	dłużej;	
występowanie	2	lub	więcej	objawów,	z	których	jednym	
powinna	być	niedrożność	nosa	lub	wydzielina	z	nosa	
(wyciek	z	nosa/zaciek	na	tylnej	ścianie	gardła):
•	±	ból/uczucie	rozpierania	twarzy,
•	±	upośledzenie	lub	utrata	węchu;

jeżeli	objawy	są	stwierdzane:
•	badanie	endoskopowe	nosa	(obrzęk,	przekrwie-

nie	błony	śluzowej	nosa,	treść	ropna),
•	badanie	 jamy	 ustnej:	 zaciek	 na	 tylnej	 ścianie	

gardła.
Należy	wykluczyć	choroby	zębów.
Dodatkowe	informacje:
•	wywiad	w	kierunku	objawów	alergicznych;	jeżeli	

jest	pozytywny,	należy	wykonać	testy	alergicz-
ne.

Badania	przeglądowe	RTG/TK:	nie	są	zalecane.

Kategoria dowodu i siła rekomendacji dla 
metod leczenia dzieci z ostrym zapaleniem nosa 
i zatok przynosowych

Metoda leczenia Poziom Stopień re-
komendacji

Istotność

Antybiotyk Ia A tak, w ABRS
Glikokortykostero-
id donosowy

Ia A tak, głównie 
w powirusowym 

ARS, badania 
dotyczyły jedynie 
dzieci po 12 rż.

Połączenie gliko-
kortykosteroidu 
donosowego 
z antybiotykiem

Ia A tak, w ABRS

Mukolityk (erdo-
steina)

Ib(-)* A(-)* nie

Płukanie jam nosa 
roztworem soli

IV D tak

Lek przeciwhistami-
nowy doustny

IV D nie

Lek przeciwobrzę-
kowy

IV D nie

*Ib(-): poziom dowodu Ib z wynikiem negatywnym
*A(-): stopień rekomendacji A udowadniającej, że lek nie jest 
wskazany

Przewlekłe zapalenie nosa i zatok przynosowych u dorosłych – schemat postępowania dla lekarzy 
podstawowej opieki medycznej i nie-laryngologów

*	GKS	–	glikokortykosteroidy

występowanie 2 lub więcej objawów, z których 
jednym powinna być niedrożność nosa lub wydzielina 
z nosa (wyciek / zaciek na tylnej ścianie gardła):
± ból / uczucie rozpierania twarzy;
± upośledzenie lub utrata węchu;
badanie: rynoskopia przednia
RTG / TK: nie rekomendowane

badanie endoskopowe jam nosa 
niedostępne

badanie endoskopowe nosa 
dostępne

rynoskopia przednia
badanie RTG/TK nie są zalecane

postępowanie zgodnie ze 
schematem leczenia CRSsNP lub 

CRSwNP dla laryngologów

GKS* donosowe
płukanie jam nosa roztworem soli

skierowanie do laryngologa, jeżeli 
rozważane jest leczenie 

operacyjne

ponowna ocena po 4 tygodniach

poprawa brak poprawy

kontynuacja 
leczenia

skierowanie do 
laryngologa

rozważenie innego rozpoznania:

objawy jednostronne
krwawienie z nosa
zasychanie wydzieliny
przykry zapach z nosa

objawy oczodołowe:
obrzęk / zaczerwienienie powiek
przemieszczenie gałki ocznej
podwójne lub upośledzone widzenie
zaburzenia ruchomości gałki ocznej

bardzo silny ból głowy w okolicy czołowej
obrzęk tkanek miękkich okolic czołowych
objawy zapalenia opon mózgowo-
rdzeniowych lub ogniskowe objawy 
neurologiczne

pilna diagnostyka i leczenie
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Kategoria dowodu i siła rekomendacji dla 
metod leczenia dorosłych z przewlekłym 
zapaleniem nosa i zatok przynosowych bez 
polipów nosa*%

Metoda leczenia poziom stopień re-
komendacji

istotność

Glikokortykosteroid 
donosowy

Ia A tak

Płukanie jam nosa 
roztworem soli

Ia A tak

Lizaty bakteryjne Ib A niejasne
Antybiotyk doustnie, 
krótkoterminowo 
<4 tyg.

II B podczas 
zaostrzeń

Antybiotyk doustnie, 
długoterminowo 
≥12 tyg **

Ib C tak, 
szczególnie 
gdy IgE jest 

podwyż-
szone

Glikokortykosteroid 
doustny

IV C niejasne

Mukolityki III C nie
Inhibitor pompy 
protonowej

III D nie

Lek przeciwobrzę-
kowy doustny / 
miejscowy

brak danych 
dla zastoso-
wania tylko 
tej metody

D nie

Unikanie alergenów 
u pacjentów z alergią

IV D tak

Lek przeciwhista-
minowy doustny u 
pacjentów z alergią

brak danych D nie

Leki ziołowe brak danych D nie
Immunoterapia brak danych D nie
Probiotyki Ib(-) A(-) nie
Lek przeciwgrzybiczy 
- miejscowo

Ib(-) A(-) nie

Lek przeciwgrzybiczy 
- ogólnie

Ib(-) A(-) nie

Antybiotyk miej-
scowo

brak danych A(-)$ nie

* do części badań byli włączeni pacjenci z CRS z polipami nosa
% zaostrzenie CRS powinno być leczone tak jak ARS
*Ib(-): poziom dowodu Ib z wynikiem negatywnym
$A(-): stopień rekomendacji A udowadniającej, że lek nie jest 
wskazany
** poziom dowodów dla makrolidów u pacjentów z CRSsNP 
jest Ib, a siła rekomendacji C, ponieważ dwa podwójnie ślepe, 
kontrolowane badania są sprzeczne, siła rekomendacji A istnieje 
dla pacjentów z CRSsNP z normalnym poziomem IgE. Nie istnieje 
badanie randomizowane z kontrolą dla innych antybiotyków

Kategoria dowodu i siła rekomendacji dla 
metod leczenia pooperacyjnego u dorosłych 
z przewlekłym zapaleniem nosa i zatok 
przynosowych bez polipów nosa
Metoda leczenia poziom siła reko-

mendacji
istotność

Glikokortykosteroid 
donosowy

Ia A tak

Płukanie jam nosa roz-
tworem soli

Ia A tak

Płukanie jam nosa roz-
tworem soli z ksylitolem

Ib A tak

Antybiotyk doustny, 
krótkoterminowo <4 tyg.

II B tak, podczas 
zaostrzeń

Płukanie jam nosa roz-
tworem soli z podchlory-
nem sodu

IIb B tak

Antybiotyk doustnie, dłu-
goterminowo ≥12 tyg.

Ib C tak, szczególnie 
gdy IgE nie jest 
podwyższone*

Płukanie jam nosa roz-
tworem soli z szampo-
nem dziecięcym

III C nie

Glikokortykosteroidy 
doustne

IV C niejasne

Antybiotyk - miejscowo Ib(-)# A(-)$ nie

*Ib(-): poziom dowodu Ib z wynikiem negatywnym
$A(-): stopień rekomendacji A udowadniającej, że lek nie jest 
wskazany

Kategoria dowodu i siła rekomendacji dla 
metod leczenia pooperacyjnego u dorosłych 
z przewlekłym zapaleniem nosa i zatok 
przynosowych oraz polipami nosa *
Metoda leczenia poziom siła reko-

mendacji
istotność

Glikokortykosteroidy 
donosowe

Ia A tak

Glikokortykosteroidy 
doustne

Ia A tak

Antybiotyk doustny, krótko-
terminowo <4 tyg.

Ib A tak, niewielki 
efekt

Anty IL-5 Ib A tak
Antybiotyk doustny, długo-
terminowo ≥12 tyg.

Ib C** tak, szczególnie 
gdy IgE nie są 
podwyższone

Lek przeciwhistaminowy 
doustny u pacjentów z alergią

Ib C niejasne

Furosemid III D nie
Płukanie jam nosa roztwo-
rem soli

brak 
danych

D niejasne

Leki antyleukotrienowe Ib(-)# A(-)$ nie
Anty IgE Ib(-) C niejasne

* do części badań byli włączeni pacjenci z CRS z polipami nosa
*Ib(-): poziom dowodu Ib z wynikiem negatywnym
$A(-): stopień rekomendacji A udowadniającej, że lek nie jest 
wskazany
** poziom dowodów dla makrolitów dla pacjentów z CRSsNP jest 
Ib, a siła rekomendacji C, ponieważ 2 podwójnie ślepe, kontrolowa-
ne badania są sprzeczne, siła rekomendacji A istnieje dla pacjentów 
z CRSsNP z normalnym poziomem IgE. Nie istnieje badanie rando-
mizowane z kontrolą dla innych antybiotyków.
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POSTĘPOWANIE U DOROSŁYCH 
Z PRZEWLEKLYM ZAPALENIEM NOSA 
I ZATOK PRZYNOSOWYCH – DLA 
LEKARZY LARYNGOLOGÓW

Diagnoza

objawy	utrzymujące	się	przez	12	tygodni	lub	dłu-
żej;	występowanie	2	lub	więcej	objawów,	z	których	
jednym	powinna	być	niedrożność	nosa	lub	wydzie-
lina	z	nosa	(wyciek	z	nosa/zaciek	na	tylnej	ścianie	
gardła):
•	±	ból/uczucie	rozpierania	twarzy
•	±	upośledzenie	lub	utrata	węchu;

Przewlekłe zapalenie nosa i zatok przynosowych u dorosłych – schemat postępowania dla lekarzy 
laryngologów

*	GKS	–	glikokortykosteroidy

wystąpienie 2 lub więcej objawów, z których jednym powinna być 
niedrożność nosa lub podbarwiona wydzielina z nosa
± ból głowy / ból okolicy czołowej
± zaburzenia węchu
badanie laryngologiczne z badaniem endoskopowym
rozważenie TK
wykluczenie alergii
rozważenie diagnozy i leczenia chorób współwystępujących np. astmy

PRZEBIEG LEKKI
VAS 0 – 3

w badaniu endoskopowym 
nie stwierdzono poważnej 
choroby błony śluzowej

GKS* donosowe
płukanie jam nosa

roztworem soli

poprawa

kontrola +
płukanie jam nosa roztworem soli

GKS* donosowy
rozważenie długoterminowej 

antybiotykoterapii

PRZEBIEG UMIARKOWANY/CIĘŻKI
VAS > 3 – 10

poważną w badaniu
endoskopowym stwierdzono

 chorobę błon śluzowych

brak poprawy
po 3 miesiącach

GKS* donosowe
płukanie jam nosa 
 roztworem soli

posiew
rozważenie 

długoterminowej 
antybiotykoterapii 
(jeśli IgE nie jest

podwyższone)

badanie TK, jeśli nie 
było wcześniej 
wykonywane

brak poprawy

rozważenie leczenia 
operacyjnego

badanie TK

rozważenie leczenia 
operacyjnego

obserwacja +
GKS* donosowy

płukanie jam nosa roztworem soli
posiew

rozważenie długoterminowej 
antybiotykoterapii

rozważenie innego rozpoznania:

objawy jednostronne
krwawienie z nosa
zasychanie wydzieliny
przykry zapach z nosa

objawy oczodołowe:
obrzęk / zaczerwienienie powiek
przemieszczenie gałki ocznej
podwójne lub upośledzone widzenie
zaburzenia ruchomości gałki ocznej

bardzo silne bóle głowy w części 
czołowej
obrzęk tkanek miękkich okolic 
czołowych
objawy zapalenia opon mózgowo-
rdzeniowych
objawy neurologiczne

pilna diagnostyka
i leczenie

Badania:
•	badanie	 laryngologiczne,	 badanie	 endoskopo-

we,
•	weryfikacja	diagnozy	i	leczenia	lekarza	podsta-

wowej	opieki	medycznej,
•	wywiad	w	kierunku	objawów	alergicznych,	 je-

żeli	pozytywny	należy	wykonać	testy	alergiczne	
(jeżeli	nie	były	przeprowadzane).

Leczenie	powinno	opierać	się	na	stopniu	zaawan-
sowania	objawów:
•	nasilenie	 objawów	 należy	 oceniać	 za	 pomocą	

VAS	i	badania	endoskopowego.
Zaostrzenie	 objawów	 CRS	 powinno	 być	 leczone	
tak	jak	ARS.
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POSTĘPOWANIE U DOROSŁYCH 
Z PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM NOSA I 
ZATOK PRZYNOSOWYCH ORAZ POLIPAMI 
NOSA – DLA LEKARZY LARYNGOLOGÓW

Diagnoza

Objawy	utrzymujące	się	przez	12	tygodni	lub	dłu-
żej;
Występowanie	 2	 lub	 więcej	 objawów,	 z	 których	
jednym	powinna	być	niedrożność	nosa	lub	wydzie-
lina	z	nosa	(wyciek	z	nosa/zaciek	na	tylnej	ścianie	
gardła):
•	±	ból/uczucie	rozpierania	twarzy
•	±	upośledzenie	lub	utrata	węchu.

Przewlekłe zapalenie nosa i zatok przynosowych z polipami nosa u dorosłych – schemat 
postępowania dla lekarzy laryngologów

*	GKS	–	glikokortykosteroidy

GKS* donosowe
w aerozolu

GKS* donosowe w aerozolu
rozważenie zwiększenia dawki

rozważenie formy doustnej
rozważenie doksycykliny

powtórzenie badania po 3 miesiącach

PRZEBIEG LEKKI
VAS 0 – 3

w badaniu endoskopowym 
nie stwierdzono poważnej 
choroby błony śluzowej

PRZEBIEG UMIARKOWANY
VAS > 3 – 7

w badaniu endoskopowym
stwierdzono poważną 

chorobę błony śluzowej

PRZEBIEG CIĘŻKI
VAS > 7 – 10

w badaniu endoskopowym 
stwierdzono poważną 

chorobę błony śluzowej

GKS* donosowe
GKS doustne

(krótkoterminowo)

kontrola po 1 miesiącu

brak poprawy

rozważenie innego rozpoznania:

objawy jednostronne 
krwawienie z nosa
zasychanie wydzieliny
przykry zapach z nosa

objawy oczodołowe:
obrzęk / zaczerwienienie powiek
przemieszczenie gałki ocznej
podwójne lub upośledzone widzenie
zaburzenia ruchomości gałki ocznej

bardzo silny ból głowy w okolicy 
czołowej
obrzęk tkanek miękkich okolicy
czołowej
objawy zapalenia opon mózgowo-
rdzeniowych
objawy neurologiczne

pilna diagnostyka i leczenie

wystąpienie 2 lub więcej objawów, z których jednym powinna być 
niedrożność nosa lub podbarwiona wydzielina z nosa
± ból okolicy czołowej/ból głowy
± zaburzenia węchu
badanie laryngologiczne, z badaniem endoskopowym (rozmiar polipów)
rozważenie TK
rozważenie diagnostyki i leczenia chorób współwystępujących np. astmy

poprawa

badanie TK

leczenie operacyjne

poprawa

kontynuacja GKS*
donosowych

kontrola po 6 
miesiącach

brak poprawy

obserwacja
+ płukanie jam nosa
+ GKS* donosowe
± GKS* doustne

± długoterminowa antybiotykoterapia

Badania:
•	badanie	 laryngologiczne,	 badanie	 endoskopo-

we
•	weryfikacja	diagnozy	i	leczenia	lekarza	podsta-

wowej	opieki	medycznej
•	wywiad	w	kierunku	objawów	alergicznych,	 je-

żeli	pozytywny	należy	wykonać	testy	alergiczne	
(jeżeli	nie	były	przeprowadzane).

Leczenie:	powinno	uwzględniać	stopień	zaawanso-
wania	objawów:
•	nasilenie	 objawów	 należy	 oceniać	 za	 pomocą	

VAS	i	badania	endoskopowego.
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POSTĘPOWANIE U DZIECI 
Z PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM NOSA 
I ZATOK PRZYNOSOWYCH BEZ POLIPÓW 
NOSA – DLA LEKARZY LARYNGOLOGÓW

Diagnoza

Objawy	utrzymujące	się	dłużej	niż	12	tygodni;	wy-
stępowanie	2	lub	więcej	objawów,	z	których	jednym	
powinna	być	niedrożność	nosa	lub	wydzielina	z	nosa	
(wyciek	z	nosa/zaciek	na	tylnej	ścianie	gardła):
•	±	ból/uczucie	rozpierania	twarzy
•	±	kaszel

Dodatkowe	informacje:
•	wywiad	w	kierunku	objawów	alergicznych,	 je-

żeli	pozytywny	należy	wykonać	testy	alergiczne	
(jeżeli	nie	były	przeprowadzane).

Badanie	 laryngologiczne,	 badanie	 endoskopowe	
(jeżeli	jest	dostępne).
Badania	RTG/TK	nie	są	zalecane	(dopóki	nie	 jest	
rozważana	operacja).
Leczenie:	schemat	leczenia	jest	dla	małych	dzieci.	
Starsze	 dzieci	 (w	 wieku,	 w	 którym	 nie	 musi	 być	
uwzględniany	przerost	migdałka)	mogą	być	leczone	
tak	jak	dorośli.
Zaostrzenie	 objawów	 CRS	 powinno	 być	 leczone	
tak	jak	ARS.
Leczenie	 powinno	 być	 uzaleznione	 od	 nasilania	
objawów.

Kategoria dowodu i siła rekomendacji dla 
metod leczenie pooperacyjnego u dorosłych 
z przewlekłym zapaleniem nosa i zatok 
przynosowych z polipami nosa

Metoda leczenia poziom siła reko-
mendacji

istotność

Glikokortykosteroi-
dy donosowe

Ia A tak

Glikokortykosteroi-
dy doustne

Ia A tak

Antybiotyk doustny, 
krótkoterminowo 
<4 tyg.

Ib i Ib(-) C% tak, niewielki 
efekt

Antybiotyk doustny, 
długoterminowo 
≥12 tyg.

III C tak, szcze-
gólnie gdy 
IgE nie jest 

podwyższone
Kapsaicyna II C nie
Inhibitor pompy 
protonowej

II C nie

Desenzytyzacja na 
aspirynę

II C niejasne

Furosemid III D nie
Immunosupresant IV D nie
Płukanie jam nosa 
roztworem soli

Ib, brak da-
nych dla zasto-
sowania tylko 

tej metody

D tak, dla 
zmniejszenia 
dolegliwości

Antybiotyki miej-
scowo

brak danych D nie

Anty IL-5 brak danych D niejasne
Fitoterapia brak danych D nie
Leki przeciwobrzę-
kowe miejscowo / 
doustnie

brak danych 
dla zastoso-

wania tylko tej 
metody

D nie

Mukolityk brak danych D nie
Lek przeciwhista-
minowy doustny u 
pacjentów z alergią

brak danych D nie

Lek przeciwgrzybi-
czy - miejscowo

Ia(-)** A(-) nie

Lek przeciwgrzybi-
czy - ogólnie

Ib(-)# A(-)$ nie

Leki antyleukotrie-
nowe

Ib(-) A(-) nie

Anty IgE Ib(-) A(-) nie

% antybiotykoterapia krótkoterminowa w jednym badaniu dała 
wynik pozytywny a w drugim - negatywny. Stąd siła zaleceń C
*Ib(-): poziom dowodu Ib z wynikiem negatywnym
$A(-): stopień rekomendacji A udowadniającej, że lek nie jest 
wskazany
** Ia(-): kategoria Ia udowadnia, że leczenie jest nieskuteczne

Kategoria dowodu i siła rekomendacji 
dla metod leczenia dzieci z przewlekłym 
zapaleniem nosa i zatok przynosowych

Metoda leczenia poziom siła reko-
mendacji

istotność

Płukanie jam nosa roztwo-
rem soli

Ia A tak

Leczenie refluksu żołądkowo-
przełykowego

III C nie

Glikokortykosteroidy dono-
sowe

IV D tak

Antybiotyki doustnie, długo-
terminowo

brak 
danych

D niejasne

Antybiotyki doustnie, krót-
koterminowo <4 tyg.

Ib(-)# A(-) nie

Antybiotyki dożylnie III(-)## C (-)** nie

#Ib(-): poziom dowodu Ib z wynikiem negatywnym
*A(-): stopień rekomendacji A udowadniającej, że lek nie jest 
wskazany
##III: kategoria III udowadnia, że leczenie jest nieskuteczne
**C: siła rekomendacji C udowadnia, że lek nie jest wskazany
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Przewlekłe zapalenie nosa i zatok przynosowych bez polipów nosa u małych dzieci – schemat 
postępowania dla lekarzy laryngologów

*	GKS	–	glikokortykosteroidy

wystąpienie 2 lub więcej objawów, z których jednym powinna być 
niedrożność nosa lub podbarwiona wydzielina z nosa
± ból okolicy czołowej/ból głowy
± kaszel
badanie laryngologiczne z badaniem endoskopowym jam nosa
rozważenie TK
wykluczenie alergii
rozważenie diagnostyki i leczenia chorób współwystępujących np. astmy

PRZEBIEG LEKKI
VAS 0 – 3

płukanie jam nosa
roztworem soli

GKS* donosowe

PRZEBIEG UMIARKOWANY – CIĘŻKI
VAS > 3 – 10

+ rozważenie posiewu
+ rozważenie antybiotykoterapii 

długoterminowej

po 3 miesiącach 
niepowodzenia

badanie TK

rozważenie adenoidektomii
i płukania zatok

rozważenie FESS

obserwacja +
płukanie jam nosa roztworem soli

GKS* donosowe
rozważenie długoterminowej

antybiotykoterapii

rozważenie innego rozpoznania:

objawy jednostronne
krwawienie z nosa
zasychanie wydzieliny
przykry zapach z nosa

objawy oczodołowe:
obrzęk / zaczerwienienie powiek
przemieszczenie gałki ocznej
podwójne lub upośledzone widzenie
zaburzenia ruchomości gałki ocznej

bardzo silny ból głowy w okolicy czołowej
obrzęk tkanek miękkich okolicy czołowej
objawy zapalenia opon mózgowo-
rdzeniowych
objawy neurologiczne

pilna diagnostyka 
i leczenie

obserwacja +
płukanie jam nosa roztworem soli

GKS* donosowe


