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C H O R O B Y ZA K A ŹN E W POLSCE W 1996 R O K U

W 1996 roku w stosunku do roku poprzedniego zanotow ano w Polsce wzrost
liczby zachorow ań na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (zwłaszcza etiologii
enterowirusowej), grypę, różyczkę; natom iast zmniejszyły się liczby zarejestrowanych
zachorowań zwłaszcza na AID S, czerwonkę, zatrucia pokarm owe (szczególnie spo
wodowane pałeczkami Salmonella), krztusiec, płonicę, ospę wietrzną, wirusowe zapa
lenie w ątroby typu В ja k również nie B, świnkę, świerzb, włośnicę (tab. 1).
W 1996 r. choroby zakaźne i pasożytnicze były w Polsce przyczyną śmierci
2805 osób1. Stanowiło to 0,73% ogólnej liczby zgonów (385496) zarejestrowanych
w ciągu roku, a współczynnik umieralności z powodu tych chorób wyniósł 7,26 na
100 tys. ludności.
Najwięcej zgonów spowodowała gruźlica: zarejestrowano 974 zgony z powodu
gruźlicy układu oddechowego, 50 z powodu gruźlicy innych narządów i 184 w wyni
ku późnych następstw gruźlicy. Łącznie gruźlica była więc przyczyną 1 208 zgonów,
co stanowiło 43,1% wszystkich zgonów z powodu chorób zakaźnych zarejestrowa
nych w 1996 roku.
Poza gruźlicą, w grupie chorób zakaźnych, które spowodowały największą liczbę
zgonów, znalazły się także:
- posocznica - 553 zgony (19,7% wszystkich zgonów z powodu chorób zakaźnych);
- grypa - 212 zgonów (7,6%);
- wirusowe zapalenia wątroby - 191 zgonów (6,8%);
- bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (z wyłączeniem m eningokokowego) - 180 zgonów (6,4%);
- zapalenie mózgu o nieokreślonej bliżej etiologii - 82 zgony (2,9%);
- A ID S - 71 zgonów (2,5%);
- zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych o nieokreślonej etiologii - 37 zgonów
(1,3%).
Razem z gruźlicą choroby te były przyczyną 2 534 zgonów, tj. 90,3% ogółu zgonów
z pow odu chorób zakaźnych. Pozostałe choroby zakaźne łącznie spowodowały śmierć
271 osób (9,7%), przy czym procentowy udział żadnej z nich nie przekroczył 1%.
1 Przy uwzględnieniu zgonów spowodowanych przez niektóre postacie zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu oraz grypę (symbole 320, 322, 323 i 487 wg IX Rewizji M K Ch), tj. choroby
zakaźne podlegające w Polsce obowiązkowej rejestracji ale w statystykach zgonów prowadzonych
przez G U S uwzględniane w innych grupach przyczyn zgonów.
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W porów naniu z 1995 rokiem zwraca uwagę wyraźny spadek liczby zgonów z po
wodu gruźlicy układu oddechowego (z 1 086 do 974, tj. o 10,3%, przy równoczesnym
spadku liczby zarejestrowanych zachorowań o 3,6%), wirusowych zapaleń wątroby
(z 242 do 191, o 21,1%, przy spadku zachorowań o 39,0%), bakteryjnego zapalenia
opon m ózgowo-rdzeniowych (z 241 do 180, o 25,3%, przy wzroście zachorowań
o 8,6%) oraz zgonów z pow odu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych o nie
określonej etiologii (z 51 do 37, o 27,5%, przy wzroście liczby zarejestrowanych
zachorowań o 14,9%).
Jedyną chorobą zakaźną, która w 1996 roku spowodowała znacząco większą
liczbę zgonów niż rok wcześniej, była grypa. W tym przypadku wzrost liczby zgonów
(z 66 do 212, tj. o 221,2%) powiązany był jednak prawie z 2,5-krotnym wzrostem
liczby zarejestrowanych zachorowań - mniejszym wśród dzieci do lat 14 (wzrost
0 103,7%) a większym wśród młodzieży i osób dorosłych (wzrost o 171,3%), w tym
u osób najstarszych, wśród których zgony zdarzają się najczęściej. Śmiertelność
ogółem (0,008%) praktycznie utrzym ała się na poziomie z 1995 roku (0,006%).
T ak jak w latach wcześniejszych, choroby zakaźne i pasożytnicze w 1996 r. zna
miennie częściej były przyczyną zgonów mężczyzn (1 826 zgonów, 65,1% ogółu,
umieralność 9,72/100 tys.) niż kobiet (979, 34,9%, 4,94). N a 2-krotnie wyższą umie
ralność mężczyzn wpływa przede wszystkim znacznie wyższa liczba zgonów z powodu
gruźlicy (w 1996 r. 799 zgonów mężczyzn i 225 zgonów kobiet) i jej późnych n a
stępstw (140 i 44), oraz z powodu AIDS (58 i 13), bakteryjnego zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych (114 i 66), wirusowych zapaleń wątroby (111 i 80) i posocz
nicy (298 i 255). Z grupy chorób zakaźnych powodujących największą liczbę zgonów,
jedynie w przypadku grypy liczba zgonów kobiet (124) znacząco przekroczyła
w 1996 r. liczbę zgonów mężczyzn (88).
Ogólna um ieralność z powodu chorób zakaźnych w miastach, gdzie zanotowano
1 596 zgonów (6,68 na 100 tys. ludności), była o ponad 20% niższa niż na wsi (1 209,
8,21/100 tys.), przede wszystkim ze względu na znacznie niższy w m iastach współ
czynnik umieralności z pow odu gruźlicy (dla wszystkich postaci gruźlicy: w m iastach
2,20 na 100 tys. ludności, na wsi 3,39). Nie bez znaczenia była też w 1996 roku nieco
niższa w m iastach niż na wsi umieralność z pow odu grypy (odpowiednio: 0,42 i 0,75).
Związek liczby zgonów z wiekiem zmarłych (rozkład) m iał typowy, dwumodalny
charakter: najwięcej zgonów zarejestrowano wśród najmłodszych dzieci oraz wśród
osób w wieku od 60 do 74 lat. Charakterystyczny był też malejący wraz z wiekiem
procentowy udział zgonów z powodu chorób zakaźnych w ogólnej umieralności: od
najwyższego, wśród przyczyn zgonów dzieci do lat 5, po najniższy, wśród osób
powyżej 85 lat; jednak przy wyraźnym wzroście udziału chorób zakaźnych wśród
przyczyn umieralności w grupach wiekowych 25-39 lat, w związku z coraz liczniej
szym w tym wieku zgonami z powodu AIDS. (rye. 1)
Zgony z powodu chorób zakaźnych dzieci w pierwszym roku życia (248) stano
wiły w 1996 roku 8,8% wszystkich zgonów z chorób zakaźnych i 4,7% ogółu zgonów
w tym wieku. D om inującą przyczyną, tak jak w latach poprzednich, była posocznica,
która spowodowała 191 zgonów (77,0% wszystkich zgonów niemowląt z powodu
chorób zakaźnych i 34,5% ogółu zgonów z tej przyczyny). Um ieralność z powodu
posocznicy wyniosła wśród niemowląt 44,68 na 100 tys., a z powodu wszystkich
chorób zakaźnych 58,01.
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Zgony dzieci w wieku od 0 do 4 lat (303) stanowiły 10,8% zgonów z powodu
chorób zakaźnych i 5,0% zgonów w tym wieku. Przyczyną 218 zgonów była posocz
nica (71,9% zgonów z powodu chorób zakaźnych w tej grupie wieku i 39,4% ogółu
zgonów z tej przyczyny), a 29 zgonów spowodowało bakteryjne zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych (9,6% i 16,1%).
Zgony osób powyżej 60 lat (1 458) stanowiły 52,0% zgonów z pow odu chorób
zakaźnych i 0,5% zgonów w tym wieku. Przyczyną największej liczby zgonów była
gruźlica: ogółem z pow odu gruźlicy zmarło 576 osób (39,5% zgonów z chorób
zakaźnych w tej grupie wieku i 56,3% ogółu zgonów z tej przyczyny), a późne
następstwa gruźlicy były przyczyną 138 zgonów (9,5%, 75,0%). W śród chorób za
kaźnych, które spowodowały najwięcej zgonów osób najstarszych, wymienić także
należy grypę (196 zgonów, 13,4% zgonów z chorób zakaźnych w tej grupie wieku
i 92,5% zgonów z tej przyczyny), posocznicę (195, 13,4%, 35,3%), wirusowe zapale
nia w ątroby (141, 9,7% , 73,8%) oraz bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzenio
wych (65, 4,5% , 36,1%).

