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ABSTRACT

INTRODUCTION. After the introduction of compulsory pertussis vaccination in Poland in 1960, there was 
a sharp decline in the incidence of this disease. For several years, however, an increase in the number of reported 
cases has been observed. In 2015 and 2016, the incidence was 12.9 and 17.8 per 100 000 population, respectively 
(1). The year 2017 can be treated as an inter-epidemic year in which there was a significant decrease (by 55.1%) 
incidence to 8.0 per 100 000 population compared to the previous year. Pertussis who are still old who may be the 
source of infection for non-immunized or not fully immunized newborns and infants are still a high percentage. 
Vaccination in accordance with the current calendar remains the most effective strategy for preventing illness. In 
our country, research is being carried out to optimize pertussis vaccination schedules using both whole-cell and 
acellular vaccines.
OBJECTIVES. The aim of the study is to assess the epidemiological situation of pertussis in Poland in 2017 
compared to the situation in previous years, with particular emphasis on assessing the vaccination status of 
children against pertussis.
MATERIAL AND METHODS. The assessment of the epidemiological situation of pertussis in Poland was 
carried out on the basis of the results of the analysis of individual reports of suspected pertussis cases sent to 
NIZP-PZH by provincial sanitary-epidemiological stations and data from the bulletin ‘Infectious diseases and 
poisoning in Poland in 2017’ (2) and the bulletin ‘Protective vaccinations in Poland in 2017’ (3).
RESULTS. In 2017, 3 061 pertussis cases were recorded. The incidence was 8.0 per 100 000 population and 
was 55% lower than in the previous year (17.8). The highest incidence of pertussis occurred in persons in the 
age group 0-4 years (37.0), and high in children and adolescents aged 5-9 and 10-14 years - 21.4 and 25.7 per 
100 000 population. From 3 061 pertussis patients, 762 people (i.e. 25%) were hospitalized. In 2017, no deaths 
from pertussis were reported.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. The number of pertussis cases observed in 2017 indicates the persistent 
circulation of bacteria in the environment and the persistent susceptibility of the population to infection. Still, the 
only effective strategy to reduce the number of cases of vaccination remains the use of vaccinations according to 
the current calendar and expert recommendations.

Key words: pertussis, infectious diseases, epidemiology, Poland, 2017

STRESZCZENIE

WSTĘP. Po wprowadzeniu w Polsce w 1960 roku obowiązkowych szczepień przeciw krztuścowi, nastąpił 
gwałtowny spadek liczby zachorowań na tę chorobę. Od kilkunastu lat jednak obserwuje się zwiększenie licz-
by zgłaszanych przypadków. W latach 2015 i 2016 zapadalność wynosiła odpowiednio 12,9 i 17,8 na 100 tys. 
ludności (1). Rok 2017 można traktować jako rok międzyepidemiczny, w którym wystąpił znaczący spadek 
(o 55,1%) zapadalności do 8,0 na 100 tys. ludności w porównaniu z rokiem poprzednim. Nadal wysoki odsetek 
stanowią zachorowania na krztusiec osób w wieku starszym, które mogą być źródłem zakażenia dla nieuod-
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pornionych lub nie w pełni uodpornionych noworodków i niemowląt. Najskuteczniejszą strategią zapobiegania 
zachorowaniom pozostaje realizacja szczepień zgodnie z obowiązującym kalendarzem. W naszym kraju, pro-
wadzone są badania nad optymalizacją schematów szczepień przeciw krztuścowi z wykorzystaniem zarówno 
szczepionki pełnokomórkowej, jak i bezkomórkowej. 
CEL PRACY. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej krztuśca w Polsce w 2017 r. w porównaniu z sy-
tuacją w ubiegłych latach, ze szczególnym uwzględnieniem oceny stanu zaszczepienia dzieci przeciw krztuścowi.
MATERIAŁ I METODY. Ocena sytuacji epidemiologicznej krztuśca w Polsce została przeprowadzona na 
podstawie wyników analizy jednostkowych zgłoszeń podejrzeń zachorowań na krztusiec nadsyłanych do NIZP-
-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne oraz danych z biuletynu „Choroby zakaźne i zatru-
cia w Polsce w 2017 r.”(2) i biuletynu „Szczepienia ochronne w Polsce w 2017 r.”(3). 
WYNIKI. W 2017 r. zarejestrowano 3 061 zachorowań na krztusiec. Zapadalność wynosiła 8,0 na 100 tys. 
mieszkańców i była o 55% niższa w porównaniu z zapadalnością w poprzednim roku (17,8). Najwyższa zapa-
dalność na krztusiec wystąpiła u osób w grupie wieku 0-4 lata (37,0), a wysoka u dzieci i młodzieży w wieku 5-9 
i 10-14 lat – 21,4 i 25,7 na 100 tys. mieszkańców. Spośród 3 061 osób chorych na krztusiec 762 osoby (tj. 25%) 
były hospitalizowane. W 2017 r. nie zgłoszono zgonów z powodu krztuśca.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Obserwowana w 2017 r. liczba zachorowań na krztusiec wskazuje na utrwa-
lone krążenie bakterii w środowisku i nadal utrzymującą się wrażliwość populacji na zakażenie. Nadal jedyną 
skuteczną strategią ograniczenia liczby zachorowań pozostaje stosowanie szczepień wg obowiązującego kalen-
darza oraz zaleceń ekspertów.

Słowa kluczowe: krztusiec, choroby zakaźne, epidemiologia, Polska, 2017

WSTĘP

Po wprowadzeniu w Polsce obowiązkowych szcze-
pień pełno-komórkową szczepionką przeciwko krztu-
ścowi w 1960 roku nastąpił gwałtowny spadek zapa-
dalności i umieralności na krztusiec. Przez wiele lat 
liczba rejestrowanych zachorowań na krztusiec stale się 
zmniejszała. Od drugiej połowy lat 90-tych nieoczeki-
wanie zapadalność na krztusiec zaczęła rosnąć, pomi-
mo utrzymywanego wysokiego poziomu zaszczepienia 
populacji 4 dawkami szczepionki DTwP. Od tego czasu 
występowały okresy znacznych nasileń epidemicznych, 
które przedzielone były latami o niższej zapadalności na 
krztusiec. W latach 2015 i 2016 notowano wysoką zapa-
dalność na krztusiec, która wynosiła odpowiednio 12,9 
i 17,8 na 100 tys. ludności (1). Rok 2017 można trak-
tować, jako rok międzyepidemiczny, w którym wystą-
pił znaczący spadek (o 55,1%) zapadalności do 8,0 na 
100 tys. ludności w porównaniu z rokiem poprzednim. 
Obecnie prawie połowa (47,3%) rejestrowanych przy-
padków zachorowań na krztusiec dotyczy osób w star-
szych grupach wieku (wiek 15 lat i więcej). Na wzrost 
zachorowań w tej grupie wieku ma istotny wpływ zani-
kająca odporność poszczepienna w miarę upływu czasu 
po szczepieniu oraz w zależności od liczby i rodzaju 
(wP versus aP) użytych szczepionek do uodpornienia 
w schemacie podstawowym. Wysoki udział procento-
wy zachorowań na krztusiec osób w starszych grupach 
wieku stanowi ważne źródło zakażenia dla nieuodpor-
nionych lub nie w pełni uodpornionych noworodków 
i niemowląt, u których zachorowanie ma najcięższy 
przebieg kliniczny (5). Należy podkreślić, że nadal naj-

BACKGROUND

After the introduction of compulsory vaccinations 
with whole-cell pertussis vaccine in Poland in 1960, 
there was a sharp drop in the incidence and mortality 
of pertussis. For many years, the number of recorded 
pertussis cases has been steadily decreasing. From the 
second half of the 1990s, pertussis unexpectedly began 
to increase, despite the high level of vaccination of the 
population with 4 doses of DTwP vaccine maintained. 
Since then, there have been periods of significant 
epidemic intensities, which were separated by years 
with a lower incidence of pertussis. In 2015 and 2016 
there was a high incidence of pertussis, which was 
12.9 and 17.8 per 100 000 population, respectively (1). 
2017 can be treated as an inter-epidemic year in which 
there was a significant decrease (by 55.1%) incidence 
to 8.0 per 100 000 population compared to the previous 
year. Currently, almost half (47.3%) of registered cases 
of pertussis affect people in the older age groups (age 
15 and over). The increase in the incidence in this age 
group is significantly influenced by the disappearance 
of vaccine resistance over time after vaccination and 
depending on the number and type (wP versus aP) of 
vaccines used for immunization in the basic scheme. 
A high percentage of pertussis cases in older age groups 
is an important source of infection for non-immunized 
or not fully immunized newborns and infants who 
have the most severe clinical course (5). It should be 
emphasized that vaccination in accordance with the 
current calendar remains the most effective strategy to 
prevent pertussis incidence.
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skuteczniejszą strategią zapobiegania zachorowaniom 
na krztusiec pozostaje realizacja szczepień zgodnie 
z obowiązującym kalendarzem.

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej 
krztuśca w Polsce w 2017 r. w odniesieniu do sytuacji 
w ubiegłych latach, ze szczególnym uwzględnieniem 
oceny stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw 
krztuścowi.

MATERIAŁ I METODY

Ocena analizy sytuacji epidemiologicznej krztuśca 
w Polsce została przeprowadzona na podstawie indywi-
dualnych zgłoszeń podejrzeń/zachorowań na krztusiec 
nadsyłanych do NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sa-
nitarno-epidemiologiczne oraz danych z biuletynu rocz-
nego „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 r.”(2) 
oraz „Szczepienia ochronne w Polsce w 2017 r.”(3). Kla-
syfikacji przypadków zachorowań na krztusiec dokonano 
na podstawie definicji („Definicje przypadków chorób 
zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego”) 
(4). W świetle powyższej definicji kryteria kliniczne speł-
nia każda osoba, u której występuje kaszel trwający co 
najmniej dwa tygodnie oraz co najmniej jeden z trzech 
objawów: napady kaszlu, napady bezdechu po kaszlu lub 
wymioty występujące bezpośrednio po kaszlu lub każ-
da osoba, u której lekarz rozpoznał krztusiec lub napady 
bezdechu u niemowląt. Kryteria laboratoryjne obejmują, 
co najmniej jedno z trzech kryteriów: izolacja Bordetella 
pertussis z materiału klinicznego, wykrycie kwasu nu-
kleinowego Bordetella pertussis w materiale klinicznym, 
wykrycie znamiennego wzrostu swoistych przeciwciał 
przeciw Bordetella pertussis. Kryteria epidemiologiczne 
są spełnione, gdy występuje powiązanie epidemiologicz-
ne polegające na przeniesieniu zakażenia z człowieka 
na człowieka. Stosując kryteria kliniczne, laboratoryjne 
i epidemiologiczne ustalono następującą klasyfikację 
przypadku:
A. Przypadek możliwy – każda osoba spełniająca kry-

teria kliniczne
B. Przypadek prawdopodobny - każda osoba spełnia-

jąca kryteria kliniczne i epidemiologiczne
C. Przypadek potwierdzony - każda osoba spełniająca 

kryteria kliniczne i laboratoryjne.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

W 2017 r. zmniejszyła się liczba zachorowań na 
krztusiec. Zarejestrowano 3 061 zachorowań na krztu-
siec tj. o 55, 1% mniej niż w roku ubiegłym. Zapa-
dalność w 2017 r. w Polsce wynosiła 8,0 na 100 000 
mieszkańców i w porównaniu z poprzednim rokiem 
(17,8) była niższa (Tab. I). 

OBJECTIVES

The aim of the study is to assess the epidemiological 
situation of pertussis in Poland in 2017 in relation to the 
situation in previous years, with particular emphasis on 
assessing the vaccination status of pertussis in children 
and adolescents.

MATERIAL AND METHODS

The assessment of the analysis of the epidemiological 
situation of pertussis in Poland was conducted on the 
basis of individual reports of suspected / pertussis 
cases sent to NIZP-PZH by voivodeship sanitary and 
epidemiological stations and data from the annual 
bulletin ‚Infectious diseases and poisoning in Poland in 
2017’ (2) and ‚Immunizations in Poland in 2017’ (3). The 
classification of cases of pertussis was made on the basis 
of definitions (‚Definitions of cases of infectious diseases 
for the purposes of epidemiological surveillance’) (4). 
In the light of the above definition, any person who has 
a cough lasting at least two weeks and at least one of 
three symptoms: coughing attacks, apnea attacks after 
vomiting or vomiting immediately after coughing, or 
any person with whom the doctor recognized pertussis or 
attacks of apnea in infants. Laboratory criteria include at 
least one of three criteria: isolation of Bordetella pertussis 
from a clinical specimen, detection of Bordetella 
pertussis nucleic acid in a clinical specimen, detection 
of a significant increase in specific antibodies against 
Bordetella pertussis. Epidemiological criteria are met 
when there is an epidemiological link in transmitting 
infection from human to human. Using the clinical, 
laboratory and epidemiological criteria, the following 
case classification was determined:
A. Possible case - every person who meets clinical 

criteria
B. Probable case - each person meeting clinical and 

epidemiological criteria
C. Confirmed case - every person who meets clinical 

and laboratory criteria.

RESULTS

In 2017, the number of pertussis cases decreased. 
3 061 cases of pertussis were recorded, ie 55, 1% less 
than last year. The incidence in 2017 in Poland was 8.0 
per 100 000 population and compared to the previous 
year (17.8) was lower (Table I).

In 2017, similarly to previous years, there is 
a large diversity in the incidence of pertussis among 
voivodships. Most cases, about half of all registered 
cases, occurred in the following voivodeships: Łódź, 
Mazowieckie and Małopolskie (526, 491 and 424 
respectively). However, the lowest number of cases was 
reported in Lubuskie voivodeship: 21 cases (Table II).  
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Such large differences in incidence between individual 
voivodships may result from insufficient reporting of 
pertussis incidents to the State Sanitary Inspection, which 
is also confirmed by the results of the National Research 
Institute of Pertussis Epidemiology (BEKi), carried out at 
the Department of Epidemiology NIZP-PZH (5).

Incidence of children and adolescents aged 5-9 
and 10-14 years accounted for 30% of all cases, the 
incidence in these groups was 21.4 and 25.7 (Table 
I). The highest percentage of cases, after approx. 23% 
and 37% of all cases, was found in the age groups 0-4 
years and above 20 years of age. In these age groups, 
incidence per 100 000 persons were 37.0 and 3.7 
respectively (Table III).

W 2017 r. podobnie do lat ubiegłych stwierdza się 
duże zróżnicowanie w zapadalności na krztusiec między 
województwami. Najwięcej zachorowań, około połowa 
wszystkich zarejestrowanych przypadków, wystąpiło 
w województwach: łódzkim, mazowieckim i małopol-
skim (odpowiednio: 526, 491 i 424). Natomiast najniż-
szą liczbę zachorowań zgłoszono w województwie lubu-
skim: 21 przypadków (Tab. II). Tak duże zróżnicowanie 
zapadalności między poszczególnymi województwami 
może wynikać z niedostatecznej zgłaszalności zachoro-
wań na krztusiec do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
co także potwierdzają wyniki Ogólnopolskiego Badania 
Epidemiologii Krztuśca (BEKi), realizowanego w Za-
kładzie Epidemiologii NIZP-PZH (5). 
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Table I. Pertusis in Poland in 2012-2017. Number of cases, incidence per 100 000 and distribution of cases according to age
Tabela I. Krztusiec w Polsce w latach 2012-2017. Zachorowania i zapadalność na 100 000 mieszkańców i udział procentowy  
               zachorowań wg wieku
Age in 
years

2012 2013 2014 2015 2016 2017
cases inc. % cases inc. % cases inc. % cases inc. % cases inc. % cases inc. %

0 164 42.7 3.5 87 23.7 4.0 99 27.4 4.7 198 54.7 4.0 280 76.7 4.1 147 38.1 4.8
1 92 22.7 2.0 56 14.3 2.6 55 14.5 2.6 130 35.0 2.6 200 53.7 2.9 99 26.2 3.2
2 118 27.8 2.5 89 21.9 4.1 69 17.6 3.3 154 40.6 3.1 184 49.4 2.7 113 30.3 3.7
3 173 39.9 3.7 148 34.9 6.8 134 33.0 6.4 219 55.7 4.4 292 77.0 4.3 163 43.7 5.3
4 165 39.4 3.5 108 24.9 4.9 106 25.0 5.0 201 49.6 4.1 268 68.2 3.9 177 46.6 5.8

0-4 712 34.5 15.2 488 24.1 22.4 463 23.6 22.0 902 47.2 18.2 1 224 65.0 17.9 699 37.0 22.8
5-9 358 19.4 7.6 254 13.3 11.6 270 13.6 12.9 554 27.1 11.2 883 42.6 12.9 444 21.4 14.5

10-14 1073 56.5 22.9 303 16.4 13.9 402 22 19.1 1191 66.1 24.0 1 591 88.1 23.3 472 25.7 15.4
15 i > 2541 7.8 54.2 1137 3.5 52.1 965 2.9 46.0 2308 7.1 46.6 3 130 9.6 45.8 1446 4.4 47.3
Total 4684 12.2 100.0 2182 5.7 100.0 2 100 5.5 100.0 4955 12.9 100.0 6 828 17.8 100.0 3061 8.0 100.0

Table II. Pertussis in Poland in 2017. Number of cases and incidence per 100 000 population, according to voivodeship
Tabela II. Krztusiec w Polsce w 2017 roku. Zachorowania i zapadalność na 100 000 mieszkańców wg województw

Voivodeship
2016 2017

Number of cases Incidence Number of cases Incidence

Polska 6828 17.77 3061 7.97
  1. Dolnośląskie 362 12.47 117 4.03
  2. Kujawsko-Pomorskie 559 26.82 331 15.89
  3. Lubelskie 118 5.53 79 3.71
  4. Lubuskie 71 6.98 21 2.07
  5. Łódzkie 905 36.37 526 21.21
  6. Małopolskie 911 26.98 424 12.52
  7. Mazowieckie 884 16.50 491 9.14
  8. Opolskie 175 17.60 41 4.14
  9. Podkarpackie 420 19.75 61 2.87
10. Podlaskie 482 40.59 95 8.02
11. Pomorskie 330 14.28 234 10.09
12. Śląskie 633 13.87 228 5.01
13. Świętokrzyskie 112 8.93 49 3.92
14. Warmińsko-Mazurskie 116 8.07 44 3.07
15. Wielkopolskie 615 17.68 257 7.37
16. Zachodniopomorskie 135 7.90 63 3.69
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The overall incidence of women in 2017, as in 
previous years, was higher compared to the incidence 
of men (respectively: 8.8 and 7.0). The above trend 
occurred in all age groups. Higher incidence was 
recorded in cities in all age groups (Table III).

In over 70% of people with pertussis (2,175 
people), the course of the disease was defined as 
medium, and in 60 people - severe. The severity of 
the disease was not estimated in approximately 7% of 
people. 762 people were hospitalized due to pertussis.

In 2017, 2 754 patients underwent pertussis 
laboratory diagnosis: serological examination was 
performed in 2 725, PCR in 23 persons, and in 6 cases 
bacteriological confirmation was obtained with the 
isolation of pertussis bacilli. Pertussis was diagnosed 
based on clinical symptoms in 307 patients. In 2017, 
no deaths were reported due to pertussis.

Serological diagnostics of every suspected pertussis 
patient, includes determination of specific antibodies 
for pertussis toxin in the IgA and IgG class - this should 
be a routine diagnostic procedure for clinical needs as 
well as for epidemiological surveillance.

In 2017, they were qualified using the applicable 
case definitions - 1 915 (62.6%) possible cases, 59 
(1.9%) probable cases and 1 087 (35.5%) confirmed 
cases.

Pertussis vaccination in 2017. In 2017, the 
vaccination level of children under 2 years of age 
pertussis remained high at 93.6% to 99.2% nationwide. 
The analysis of epidemiological reports shows that in 
a group of 3 061 people who got pertussis in 2017, 261 
people were not vaccinated because they were born 
before the vaccination was introduced (born before 
1960) or because of their age below 2 months (were 
not included in the vaccination calendar) or received 
periodic / permanent exemption from vaccination 
(8.5% of those not vaccinated). About 984 patients 
do not know whether they were vaccinated. However, 
among the remaining patients, 671 people received 

Zachorowania dzieci i młodzieży w wieku 5-9 oraz 
10-14 lat stanowiły 30% ogółu przypadków, zapadal-
ność w tych grupach wynosiła 21,4 i 25,7 (Tab. I). Naj-
wyższy odsetek zachorowań, po ok. 23% i 37% ogółu 
przypadków, stwierdzono w grupach wieku 0-4 lata 
i powyżej 20 r.ż. W tych grupach wieku zapadalność 
na 100 tys. osób wynosiła odpowiednio 37,0 oraz 3,7 
(Tab. III).

Zapadalność ogółem kobiet w 2017 r., podobnie 
jak w latach poprzednich, była wyższa w porównaniu 
z zapadalnością mężczyzn (odpowiednio: 8,8 i 7,0). 
Tendencja powyższa wystąpiła we wszystkich grupach 
wieku. Wyższą zapadalność zarejestrowano w mia-
stach, we wszystkich grupach wieku (Tab. III). 

U ponad 70% osób chorych na krztusiec (2 175 
osób) przebieg choroby był określony jako średni, 
a u 60 osób - ciężki. Ciężkość przebiegu choroby nie 
została określona u ok. 7% osób. Z powodu krztuśca 
hospitalizowano w 2017 r. 762 osoby.

W 2017 r. u 2 754 chorych przeprowadzono diagno-
stykę laboratoryjną krztuśca: badanie serologiczne wyko-
nano u 2 725, badanie PCR – u 23 osób, a w 6 przypad-
kach uzyskano potwierdzenie bakteriologiczne izolacją 
pałeczek krztuśca. Krztusiec rozpoznano na podstawie 
objawów klinicznych u 307 chorych. W 2017 r. z powo-
du krztuśca nie zgłoszono żadnego zgonu. 

Diagnostyka serologiczna każdego podejrzanego 
o krztusiec zachorowania, obejmuje oznaczenie swo-
istych przeciwciał dla toksyny krztuścowej w klasie 
IgA i IgG – powinno to stanowić rutynowy sposób 
postępowania diagnostycznego na potrzeby kliniczne, 
jak i na potrzeby nadzoru epidemiologicznego. 

W 2017 r. zakwalifikowano stosując obowiązują-
ce definicje przypadku – 1 915 (62,6%) przypadków 
możliwych, 59 (1,9%) prawdopodobnych oraz 1 087 
(35,5%) potwierdzonych.

Szczepienia przeciw krztuścowi w 2017 r. W 2017 
r. poziom zaszczepienia dzieci w 2 r.ż. przeciw krztuśco-
wi utrzymywał się na wysokim poziomie od 93,6% do 

Krztusiec w Polsce w 2017 rokuPertussis in Poland in 2017

Table III. Pertussis  in Poland in 2017. Number of cases. incidence per 100 000 and distribution of cases according to sex  
                and age in urban and rural population
Tabela III. Krztusiec w Polsce w 2017 roku. Zachorowania i zapadalność na 100 000 mieszkańców i udział procentowy  
                  zachorowań wg płci. wieku i środowiska

Age 
groups

Men Women City Country Total
cases inc. % cases inc. % cases inc. % cases inc. % cases inc. %

0 84 42.5 6.4 63 33.6 3.6 93 41.0 4.6 54 34.0 5.2 147 38.1 4.8
1 53 27.4 4.1 46 25.0 2.6 63 28.2 3.1 36 23.4 3.5 99 26.2 3.2
2 65 33.9 5.0 48 26.4 2.7 76 34.7 3.7 37 24.0 3.6 113 30.3 3.7
3 64 33.4 4.9 99 54.6 5.6 109 50.3 5.4 54 34.6 5.2 163 43.7 5.3
4 86 44.1 6.6 91 49.3 5.2 112 51.0 5.5 65 40.6 6.3 177 46.6 5.8

0-4 352 36.3 27.0 347 37.8 19.8 453 41.0 22.3 246 31.4 23.9 699 37.0 22.8
5-9 194 18.2 14.9 250 24.8 14.2 280 23.7 13.8 164 18.4 15.9 444 21.4 14.5

10-14 218 23.1 16.7 254 28.4 14.5 293 29.1 14.4 179 21.6 17.4 472 25.7 15.4
15-19 146 15.1 11.2 162 17.6 9.2 188 18.4 9.3 120 13.8 11.7 308 16.3 10.1
20 i > 396 2.7 30.3 742 4.6 42.3 817 4.3 40.2 321 2.7 31.2 1138 3.7 37.2
Total 1306 7.0 100.0 1755 8.8 100.0 2031 8.8 100.0 1030 6.7 100.0 3061 8.0 100.0
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99,2% w skali kraju. Z analizy meldunków epidemiolo-
gicznych wynika, że w grupie 3 061 osób, które w 2017 r. 
zachorowały na krztusiec, 261 osób nie było zaszczepio-
nych, ponieważ urodziły się jeszcze przed wprowadze-
niem szczepień (urodzone przed 1960 r.) lub ze wzglę-
du na wiek poniżej 2 m.ż. (nie były objęte kalendarzem 
szczepień) lub otrzymały okresowe/trwałe zwolnienie ze 
szczepień (8,5% nieszczepionych). O 984 chorych nie 
wiadomo, czy były szczepione. Natomiast wśród pozo-
stałych chorych 671 osób otrzymało szczepienie podsta-
wowe (4 dawki), a 923 osoby – szczepienie podstawowe 
oraz szczepienie uzupełniające (5 dawek). Pozostałe 142 
osoby otrzymały 3 dawki szczepienia, 21 osób – 2 dawki, 
31 osób – 1 dawkę.

Według Programu Szczepień Ochronnych każde 
dziecko powinno otrzymać 4 dawki szczepionki DTwP 
w: 2, 3-4, 5-6 i 16-18 miesiącach życia (szczepienie 
podstawowe przy użyciu pełnokomórkowej szcze-
pionki przeciw krztuścowi) oraz dawkę przypomina-
jącą szczepionką acelularną (DTaP) w 6 roku życia. 
Szczepionkę o obniżonej zawartości antygenów bło-
nicy i krztuśca (dTap) otrzymuje w ramach szczepień 
obowiązkowych młodzież w 14 r.ż. (dawka przypomi-
nająca). W 2017 roku dodano zalecenie szczepienia 
przeciw krztuścowi (dTap) osób w 19 r.ż., w miejsce 
obowiązkowego szczepienia przeciw błonicy i tęż-
cowi. Szczepionki przeciw krztuścowi stosowane 
w Polsce są skojarzone ze szczepionką przeciw bło-
nicy i przeciw tężcowi (DTwP/DTaP/dTap). W kraju 
dostępne są także szczepionki acelularne (DTaP) sko-
jarzone ze szczepionkami przeciw Hib, inaktywowaną 
szczepionką przeciw poliomyelitis oraz szczepionką 
przeciw wzw typu B. Odporność po szczepieniu prze-
ciw krztuścowi jest nietrwała, zanika w ciągu 4-12 lat 
(po naturalnym zakażeniu w ciągu 4-20 lat), a ryzy-
ko zachorowania wzrasta wraz z upływem czasu od 
ostatniej dawki szczepionki (6-7). Celem stosowania 
szczepień przeciw krztuścowi jest uzyskanie ochrony 
przed zachorowaniem trwającej kilka lat. Ze względu 
na utratę ochrony przed zachorowaniem na krztusiec 
u osób dorosłych, wiele badań sugeruje znaczenie po-
wtarzania co 10 lat immunizacji szczepionką Tdap, 
której celem jest kontrola rozprzestrzeniania się krztu-
śca (8-9).

W 2017 r. w Zakładzie Epidemiologii Chorób Za-
kaźnych i Nadzoru rozpoczęto realizację Ogólnopol-
skiego Badania Epidemiologicznego o akronimie Se-
roPerPoland, którego celem jest zbadanie seroprewa-
lencji u dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat w pełni za-
szczepionej przeciw krztuścowi, z podziałem na osoby 
szczepione 4 dawkami szczepionki pełnokomórkowej 
i 4 dawkami acelularnej. Podkreślić należy, że do zba-
dania stężenia przeciwciał przeciwkrztuścowych bę-
dzie użyty test oparty na toksynie krztuścowej, zgod-
nie z zaleceniami europejskiej grupy Eupertstrain. 

primary vaccination (4 doses), and 923 people 
received primary vaccination and booster vaccination 
(5 doses). The remaining 142 people received 3 doses 
of vaccination, 21 people - 2 doses, 31 people - 1 dose.

According to the Preventive Vaccination Program, 
each child should receive 4 doses of DTwP vaccine 
at: 2, 3-4, 5-6 and 16-18 months of age (primary 
vaccination with whole-cell pertussis vaccine) and 
a booster dose of acellular vaccine (DTaP) at 6 years 
life. Vaccine with reduced content of diphtheria and 
pertussis antigens (dTap) is given to young people 
aged 14 as part of compulsory vaccinations (booster). 
In 2017, a recommendation for vaccination against 
pertussis (dTap) for people aged 19 years was 
added, instead of the obligatory vaccination against 
diphtheria and tetanus. Pertussis vaccines used in 
Poland are combined with diphtheria and tetanus 
vaccines (DTwP / DTaP / dTap). Acellular vaccines 
(DTaP) in combination with Hib vaccines, inactivated 
poliomyelitis vaccines and hepatitis B vaccines are 
also available in the country. Immunity after pertussis 
vaccination is unstable, disappears within 4-12 years 
(after a natural infection within 4- 20 years), and the 
risk of developing it increases with the time since the 
last vaccine dose (6-7). The goal of using pertussis 
vaccinations is to get protection from illness for several 
years. Due to the loss of protection against pertussis 
in adults, many studies suggest the importance of 
repeating immunization every 10 years with the Tdap 
vaccine, which aims to control the spread of pertussis 
(8-9).

In 2017 In the Department of Infectious Disease 
Epidemiology and Surveillance, the implementation 
of the National Epidemiological Research with the 
acronym SeroPerPoland, which aims to investigate 
seroprevalence in children and adolescents aged 6-15 
years fully vaccinated against pertussis, divided into 
persons vaccinated with 4 doses of whole-cell vaccine 
and 4 doses of acellular . It should be emphasized that 
the pertussis toxin based test will be used to test the 
concentration of pertussis antibodies in accordance 
with the recommendations of the European Eupertstrain 
group.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

2017 with a lower incidence compared to the 
previous year can be treated as an inter-epidemic year, 
which confirms the occurrence of pertussis incidence. 
B. pertussis bacteria are still present in the environment, 
and the increase in pertussis is mainly observed in 
older age groups such as adolescents and adults. The 
best strategy for the prevention of pertussis is the use 
of vaccinations in age groups with an increasing risk of 
getting sick - in the current epidemiological situation 
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WNIOSKI

Rok 2017 o niższej w porównaniu do poprzedniego 
roku zapadalności można traktować jako rok między-
epidemiczny, co potwierdza występowanie cyklicz-
ności zachorowań na krztusiec. Bakterie B. pertussis 
nadal są obecne w środowisku, a wzrost zachorowań 
na krztusiec obserwuje się przede wszystkim w star-
szych grupach wieku, takich jak młodzież i dorośli. 
Najlepszą strategią profilaktyki krztuśca jest stosowa-
nie szczepień w grupach wieku o narastającym ryzyku 
zachorowania – w obecnej sytuacji epidemiologicznej 
niemowlętom, młodzieży nastoletniej oraz osobom 
starszym. W wymienionych grupach oraz określonych 
grupach zawodowych, takich jak personel oddziałów 
noworodkowych, niemowlęcych, nauczyciele, osoby 
starsze opiekujące się małymi dziećmi, szczepienia 
przypominające szczepionką zawierającą komponent 
krztuścowy bezkomórkowy należy powtarzać co 10 
lat. Krztusiec u dorosłych często przebiega w sposób 
atypowy klinicznie. Nie występują charakterystyczne 
dla dzieci napady kaszlu, dorośli częściej skarżą się 
na długotrwały, przedłużający się kaszel. W tej grupie 
wieku krztusiec jest chorobą zakaźną często nierozpo-
znawalną, dlatego konieczne jest zwiększenie świado-
mości wśród personelu medycznego na temat wystę-
powania krztuśca u młodzieży i dorosłych.

Krztusiec w Polsce w 2017 rokuPertussis in Poland in 2017

of infants, teenagers and the elderly. In these groups 
and specific professional groups, such as neonatal and 
infant ward staff, teachers, elderly people caring for 
young children, vaccination with a vaccine containing 
a acellular pertussis component should be repeated 
every 10 years. Pertussis in adults is often clinically 
atypical. There are no characteristic coughing attacks 
for children, adults are more likely to complain of 
prolonged coughing. In this age group, pertussis is an 
often unrecognizable infectious disease, therefore it is 
necessary to increase awareness among medical staff 
about the occurrence of pertussis in adolescents and 
adults.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Since 1998 Poland has endorsed measles elimination programme which is coordinated by 
the World Health Organization (WHO). To accomplish measles elimination in the country, achievement of vac-
cination coverage at 95% in the population is needed, as is the monitoring of the epidemiological situation, i.e.: 
reporting on cases suspected of measles and conducting laboratory diagnostics in WHO Reference Laboratory. 
Polish Reference Laboratory is located at the Department of Virology NIPH-NIH.
OBJECTIVES. The aim of the article is to analyze the epidemiological situation of measles in Poland in 2017 with 
presenting the measles vaccination coverage and the progress of the measles elimination programme in Poland. 
MATERIAL AND METHODS. The epidemiological situation of measles in Poland was analyzed on the basis 
of the case-based questionnaires of cases suspected of measles sent to NIPH-NIH by the Sanitary and Epidemio-
logical Stations, data from the publications: “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2017” and “Vac-
cinations in Poland in 2017”.
RESULTS. In 2017, 63 cases of measles were notified to the surveillance system in Poland (incidence 0,16 per 
100 000 population). The highest incidence was observed in the age 5 and was estimated at 1.27 per 100 000 
population. Out of all cases, 38 (60.3%) were hospitalized. No fatal cases due to the measles were reported. In 
2017 the maintenance of high vaccination coverage among children aged 2 and 12 years old was observed - from 
92.9% to 99.3% (primary vaccination, children born in 2010-2016) and from 92.4% to 97.8% (booster vaccina-
tion, children born in 2004-2009). 
CONCLUSIONS. The epidemiological situation of measles in 2017 in comparison with the situation in 2016, 
has improved. Irrespective of that, the vaccination coverage was sustained at the satisfactory level. In order to 
achieve the improvement of the measles surveillance system, promoting of the measles elimination programme 
among the physicians is necessary with focusing on the necessity to report and laboratory confirm all measles 
cases and the cases suspected of measles. 

Key words: measles , epidemiology, Poland 2017

STRESZCZENIE

WSTĘP. Odra od 1998 r. objęta jest programem eliminacji koordynowanym przez Światową Organizację Zdrowia 
(WHO). Eliminacja odry w kraju możliwa jest pod warunkiem osiągnięcia 95% poziomu zaszczepienia populacji, 
monitorowania sytuacji epidemiologicznej: rejestrowania wszystkich podejrzeń odry oraz prowadzenia diagnosty-
ki laboratoryjnej w Laboratorium Referencyjnym WHO. Funkcję tę pełni Zakład Wirusologii NIZP-PZH.
CEL PRACY. Celem pracy jest analiza wskaźników epidemiologicznych odry w Polsce w 2017 r. z uwzględ-
nieniem stanu zaszczepienia populacji przeciw odrze oraz stopnia realizacji programu eliminacji odry Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) w Polsce. 
MATERIAŁ I METODY. Analizę sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce przeprowadzono na podstawie 
jednostkowych zgłoszeń podejrzeń zachorowań na odrę nadesłanych do NIZP - PZH przez Wojewódzkie Stacje 
Sanitarno – Epidemiologiczne, danych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 roku” oraz 
,,Szczepienia ochronne w Polsce w 2017 roku”.
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INTRODUCTION

The measles is a disease that since 1988 has been 
the subject of integrated activities undertaken at the 
initiative of the World Health Organization (WHO) 
aimed at eliminating and then eradicating (1). The term 
“elimination” in relation to measles means a situation 
in which there is no endemic spreading of the disease, 
and in the case of virus reintroduction, the transmission 
of infections is not sustained. Achieving such a state 
requires:
 - maintaining the level of inoculation of the popula-

tion with two doses of vaccine at the level of 95% 
(obtaining community resistance),

 - assessment of the percentage of vulnerable people 
in the population based on serological tests,

 - permanent monitoring of the epidemiological situ-
ation, including recording all suspected measles 
and laboratory diagnostics for all measles suspect-
ed (2-3).
In Poland, as a part of the measles elimination 

program, all measles suspicions are reported and 
registered. Each of the suspicions should be confirmed 
/ excluded by the determination of the level of specific 
antibodies in the IgM class or isolation of the virus 
from the biological material in the reference laboratory, 
accredited by the WHO (Laboratory of the Department 
of Virology NIZP - PZH). In order to detect antibodies 
in the IgM class, the material should be collected after 
7 days from the onset of the rash (up to 45 days after 
the onset of the disease). However, in order to isolate 
the virus or carry out a molecular examination (PCR), 
the material should be collected within 1-4 days of the 
appearance of the rash. Molecular examination is used 
to identify the source and route of infection (4-5).

Before the introduction of vaccination for measles, 
they were commonplace. Epidemics occurred every 
2-3 years. In Poland, before the introduction of measles 
vaccinations (sixties), the number of registered cases 
ranged from 70 000 to 130 000 in years between 
epidemics and from 135 000 to 200 000 in epidemic 
years (6).

WYNIKI. W 2017 r. zarejestrowano w Polsce 63 zachorowania na odrę (zapadalność 0,16 na 100 000). U naj-
młodszych dzieci w wieku 5 lat, odnotowano najwyższą zapadalność wynoszącą 1,27 na 100 000. Hospitalizo-
wano 38 chorych (60,3%), nie zgłoszono żadnego zgonu z powodu odry. W 2017 r. utrzymywał się wysoki stan 
zaszczepienia dzieci i mło dzieży w wieku od 2 do 12 lat, od 92,9% do 99,3% (szczepienie podstawowe, roczniki 
2010-2016) oraz od 92,4% do 97,8% (szczepienie przypominające, roczniki 2004-2009). 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Wskaźniki epidemiologiczne odry w 2017 r. w stosunku do 2016 r. popra-
wiły się. Pomimo, iż stan zaszczepienia populacji utrzymywał się na zadowalającym poziomie, w celu poprawy 
wskaźników jakości nadzoru nad odrą w Polsce celowe jest propagowanie programu eliminacji odry wśród 
lekarzy, podkreślając konieczność dokumentowania i laboratoryjnego potwierdzania wszystkich przypadków 
zachorowań i podejrzeń zachorowań na odrę.

Słowa kluczowe: odra, epidemiologia, Polska 2017 rok

WSTĘP

Odra jest chorobą, która od roku 1998 jest przed-
miotem zintegrowanych działań podejmowanych 
z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 
ukierunkowanych na eliminację, a następnie erady-
kację (1). Termin ,,eliminacja” w odniesieniu do odry 
oznacza sytuację, w której nie występuje endemiczne 
szerzenie się zachorowań, zaś w przypadku reintro-
dukcji wirusa (zawleczenie), transmisja zakażeń nie 
jest podtrzymana. Osiągnięcie takiego stanu wymaga:
 - utrzymania poziomu zaszczepienia populacji 

dwiema dawkami szczepionki na  poziomie 95% 
(uzyskanie odporności zbiorowiskowej),

 - oceny odsetka osób wrażliwych w populacji na po-
stawie badań serologicznych,

 - stałego monitorowania sytuacji epidemiologicz-
nej, w tym rejestrowania wszystkich podejrzeń 
w kierunku odry i diagnostyki laboratoryjnej pro-
wadzonej wobec wszystkich podejrzeń odry (2-3). 
W Polsce w ramach programu eliminacji odry zgła-

szaniu i rejestrowaniu podlegają wszystkie podejrzenia 
odry. Każde z podejrzeń powinno być potwierdzone/ 
wykluczone przez oznaczenie poziomu swoistych prze-
ciwciał w klasie IgM lub izolację wirusa z materiału 
biologicznego w laboratorium referencyjnym, akredy-
towanym przez WHO (laboratorium Zakładu Wirusolo-
gii NIZP - PZH). W celu wykrycia przeciwciał w klasie 
IgM materiał do badania należy pobrać po upływie 7 
dni od pojawienia się wysypki (do 45 dni po zachoro-
waniu). Natomiast w celu izolacji wirusa lub wykonania 
badania molekularnego (PCR), materiał należy pobrać 
w okresie 1-4 dni od pojawienia się wysypki. Bada-
nie molekularne jest stosowane do identyfikacji źródła 
i drogi transmisji zakażenia (4-5). 

Przed wprowadzeniem szczepień zachorowania na 
odrę były powszechne. Epidemie występowały co 2-3 
lata. W Polsce przed wprowadzeniem szczepień prze-
ciw odrze ( w latach sześćdziesiątych) liczba rejestro-
wanych przypadków kształtowała się od 70 000 do 130 
000 w latach pomiędzy epidemiami oraz od 135 000 do  
200 000 w latach epidemicznych (6). Szczepionka prze-
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The measles vaccine comes in a combined 
(conjugated) form as a measles, mumps and rubella 
vaccine (so-called MMR). It includes live, weakened 
viruses. It does not contain adjuvants. Vaccination 
against measles belongs to the compulsory vaccination, 
entered into the annual calendar of vaccinations, 
administered in Poland in 13-14 months of age and 
10 years of age. The vaccination effectiveness after 2 
doses of vaccine is 98-99% (7).

 
OBJECTIVES

The aim of the work is to assess the epidemiological 
situation of measles in Poland in 2017 and its 
comparison to previous years, including the status of 
vaccination against measles.

In addition, the work aims to present the degree 
of implementation of the WHO measles eradication 
program, taking as a benchmark the sensitivity 
indicators of surveillance developed by the World 
Health Organization and assumptions (mentioned 
in the introduction) that are crucial for achieving the 
elimination of disease.

MATERIAL AND METHODS

The analysis of the epidemiological situation 
of measles in Poland in 2017 was carried out based 
on individual case reports/suspicions on measles 
sent to NIZP-PZH by Voivodship Sanitary and 
Epidemiological Stations and data from the annual 
bulletin “Infectious diseases and poisoning in Poland” 
in 2017 “(8). 

The analysis of the state of population 
immunization in 2017 was based on data from the 
annual bulletin “Protective vaccinations in Poland in 
2017” (9). According to the definition of the case of 
measles: clinical criteria are met by every person with 
fever and maculopapular rash, and at least one of the 
following three criteria: cough, rhinitis, conjunctivitis. 
The laboratory criteria are based on the fulfillment of 
at least one of the following four criteria:
 - isolation of measles virus from clinical material,
 - detection of measles virus nucleic acid in a clinical 

specimen,
 - the presence of specific antibodies against the 

measles virus in the blood or saliva, characteristic 
of acute infection (IgM),

 - detection of the measles virus antigen in the 
clinical specimen by direct immunofluorescence 
(DFA) using specific monoclonal antibodies. The 
interpretation of laboratory tests results should 
take into account previous measles vaccination. If 

ciw odrze występuje w postaci połączonej (skoniugowa-
nej) jako szczepionka przeciw odrze, śwince i różycz-
ce (tzw. MMR). W jej skład wchodzą żywe, osłabione 
wirusy. Nie zawiera adiuwantów. Szczepienie przeciw 
odrze należy do szczepień obowiązkowych, wpisanych 
w coroczny Kalendarz Szczepień, podawanych w Pol-
sce w 13-14 mies. życia oraz 10 roku życia. Skuteczność 
szczepienia po podaniu 2 dawek szczepionki wynosi 98-
99% (7). 

CEL PRACY

Celem pracy jest analiza wskaźników epidemio-
logicznych odry w Polsce w 2017 roku oraz stanu 
zaszczepienia przeciw odrze w populacji polskiej. 
Ponadto praca ma na celu przedstawienie stopnia re-
alizacji programu eliminacji odry WHO przyjmując za 
punkt odniesienia wskaźniki czułości nadzoru opraco-
wane przez Światową Organizację Zdrowia oraz za-
łożenia (wymienione we wstępie), kluczowe dla osią-
gnięcia eliminacji choroby.

MATERIAŁ I METODY

Analizę sytuacji epidemiologicznej odry w Polsce 
w 2017 r. przeprowadzono na podstawie indywidual-
nych formularzy zgłoszeń przypadków/podejrzeń za-
chorowań na odrę nadesłanych do NIZP-PZH przez 
Wojewódzkie Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne oraz 
danych pochodzących z rocznego biuletynu ,,Choroby 
zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 roku” (8).

Analizę stanu uodpornienia populacji w roku 2017 
przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z rocz-
nego biuletynu ,,Szczepienia ochronne w Polsce w 2017 
roku” (9). Zgodnie z brzmieniem definicji przypadku 
odry: kryteria kliniczne spełnia każda osoba, u której 
występuje gorączka oraz wysypka plamisto-grudkowa, 
oraz co najmniej jedno z następujących trzech kryte-
riów: kaszel, nieżyt śluzowy nosa, zapalenie spojówek. 
Kryteria laboratoryjne opierają się na spełnieniu co 
najmniej jednego z następujących czterech kryteriów:
 - izolacji wirusa odry z materiału klinicznego,
 - wykrycia kwasu nukleinowego wirusa odry w ma-

teriale klinicznym,
 - wykazania obecności swoistych przeciwciał prze-

ciw wirusowi odry w surowicy krwi lub  ślinie, 
charakterystycznych dla ostrej infekcji (IgM),

 - wykrycia w materiale klinicznym antygenu wirusa 
odry metodą immunofluorescencji  bezpośredniej 
(DFA) z użyciem swoistych przeciwciał monoklo-
nalnych odry. 
W interpretacji wyników testów laboratoryjnych 

należy wziąć pod uwagę przebyte szczepienie przeciw 
odrze. Jeżeli dana osoba została zaszczepiona niedawno, 
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a person has recently been vaccinated, it must be 
examined if there is a wild-type infection. 

 - Epidemiological criteria are met at the time of 
establishing an epidemiological link involving the 
transmission of infection from person to person.
Applied case classification:
A. A possible case - every person who meets 

clinical criteria.
B. Probable case - each person meeting clinical 

and epidemiological criteria.
C. Confirmed case - every person who has recently 

been vaccinated against measles and meets clinical and 
laboratory criteria. In case of recent vaccination: any person 
who has been detected in a wild-type measles virus (10).

RESULTS

Epidemiological situation of measles in 2017. 
The epidemiological situation of measles in 2017 as 
compared to the previous year was characterized by 
a significant decrease in the number of cases (2-fold 
decrease). In 2017, a total number of reported cases 
and suspected cases of measles was 63 (incidence 
0.16 per 100.000) were registered in Poland. Measles 
cases were registered in 9 voivodeships (Tab. I).  

The highest number of cases occurred in 
Wielkopolskie voivodeships (26 cases in each, incidence 
respectively 0.75 per 100,000). In 2017, 6 measles 
outbreaks were reported in four voivodeships (the 
biggest one in Wielkopolskie voivodeships - 22 people, 

należy zbadać, czy doszło do zakażenia dzikim wirusem. 
Kryteria epidemiologiczne spełnione są w momencie 
stwierdzenia powiązania epidemiologicznego polegające 
na przeniesieniu zakażenia z człowieka na człowieka. 

Stosowana klasyfikacja przypadków obejmuje:
A. Przypadek możliwy- każda osoba spełniająca 

kryteria kliniczne.
B. Przypadek prawdopodobny-każda osoba 

spełniająca kryteria kliniczne i epidemiologiczne.
C. Przypadek potwierdzony - każda osoba, któ-

ra w ostatnim czasie nie była szczepiona przeciw odrze 
oraz spełnia kryteria kliniczne i laboratoryjne. W razie 
niedawnego szczepienia: każda osoba, u której wykry-
to dziki szczep wirusa odry (10). 

WYNIKI

Sytuacja epidemiologiczna odry w roku 2017. 
Sytuacja epidemiologiczna odry w 2017 r. w porówna-
niu do roku poprzedniego, charakteryzowała się znacz-
nym spadkiem liczby zachorowań (2-krotny spadek). 
W Polsce w 2017 r. odnotowano 63 przypadki zacho-
rowań na odrę, zapadalność 0,16 na 100 000 ludności 
(w 2016 r. zarejestrowano 133 przypadki, zapadalność 
0,35 na 100 000 ludności).

Zachorowania na odrę odnotowano w 9 wojewódz-
twach (Tab.1). Najwięcej zachorowań wystąpiło w wo-
jewództwie wielkopolskim (26 zachorowań, zapadal-
ność 0,75 na 100 000). W 2017 r. wystąpiło 6 ognisk, 
na terenie 4 województw (wielkopolskiego, mazowiec-

Table I. Measles in Poland during 2008-2017. Number of suspected and confirmed cases and incidence per 100 000 population  
              by voivodeship
Tabela I. Odra w Polsce w latach 2008-2017. Liczba podejrzeń, potwierdzonych zachorowań i zapadalność na 100 000  
               ludności wg województw

Voivodeship

Median 2008 - 2012 2016 2017
suspected cases mesasles cases suspected cases mesasles cases suspected cases mesasles cases

number

inci-
dence 

per  
100 000 

number

inci-
dence 

per  
100 000 

number

inci-
dence 

per  
100 000 

number

inci-
dence 

per  
100 000 

number

inci-
dence 

per  
100 000 

number

inci-
dence 

per  
100 000 

POLSKA 127 0.33 70 0.18 148 0.37 133 0.35 262 0.68 63 0.16
1. Dolnośląskie 13 0.45 14 0.49 2 0.06 1 0.03 15 0.5 5 0.17
2. Kujawsko-pomorskie 6 0.29 2 0.10 4 0.19 1 0.05 12 0.2 0 0
3. Lubelskie 7 0.32 7 0.32 73 3.42 73 3.42 10 0.70 11 0.52
4. Lubuskie 1 0.10 1 0.10 1 0.10 0 0.00 18 0.60 0 0.00
5. Łódzkie 5 0.20 2.5 0.10 0 0.00 0 0.00 15 0.40 1 0.04
6. Małopolskie 7 0.21 3 0.09 3 0.06 2 0.06 24 0.20 3 0.09
7. Mazowieckie 22 0.42 10 0.19 35 0.60 30 0.56 33 0.58 11 0.20
8. Opolskie 2 0.20 3 0.29 0 0.00 0 0 10 1.20 0 0
9. Podkarpackie 4 0.19 3 0.40 3 0.14 0 0 22 0.40 0 0

10. Podlaskie 1 0.08 0 0.00 22 1.85 22 1.85 12 1.4 0 0
11. Pomorskie 1 0.04 1 0.04 0 0.00 0 0.00 10 0.50 2 0.09
12. Śląskie 10 0.22 5 0.11 2 0.04 1 0.02 15 0.40 2 0.04
13. Świętokrzyskie 1 0.08 1 0.08 0 0 0 0 9 0.3 0 0
14. Warmińsko-mazurskie 1 0.07 1 0.07 0 0.00 0 0 12 0.20 0 0
15. Wielkopolskie 11 0.32 9 0.27 2 0.06 2 0.06 22 0.30 26 0.75
16. Zachodniopomorskie 2 0.09 1 0.06 1 0.06 1 0.06 23 0.28 2 0.12
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which is 16.5% registered cases in 2017). In total, 37 
cases were registered in outbreaks.

The highest incidence rate was observed among 
children from 1 year old of age (1.3 per 100.000) 
and among children aged 5 years (1.27 per 100.000).  
Based on data from individual reports of cases, of 63 
measles cases registered in 2017, 45 patients (71%) 
were unvaccinated, 12 patients (19 %) vaccinated in 
accordance with the current vaccination calendar. For 
6 cases (9.5%) vaccination status was unknown.

In 2017, 38 cases of all registered ones (60.3 %) were 
hospitalized. No deaths from measles were reported.

Vaccinations against measles in 2017. The existing 
scheme of vaccination against measles remained 
unchanged since 2005 and consists of primary dose for 
children at 13-14 months and booster dose at 10 years of 
age. Live attenuated combined vaccine against measles, 
mumps and rubella (MMR) is used. In 2017, Poland 
maintained a high vaccination coverage of children. 
As of 31st December 2017, vaccination coverage of 
children and youth aged 2-12 years ranged from 92.9% 
to 99.3% (primary vaccination in children born in 
2010-2016) and from 92.4% to 97.8% (booster dose in 
children born in 2004-2009) (Tab. II). As in previous 
years, differences between voivodeships in performance 
of primary vaccination in children at 13-14 months of 
age were observed. Percentage of children born in 2016 
and 2017 vaccinated with trivalent vaccine against 
measles, mumps and rubella (74.9% in Poland).

kiego, lubelskiego, dolnośląskiego). Największe ogni-
sko było w województwie wielkopolskim – 22 osoby 
(16,5% wszystkich zgłoszonych przypadków). W ogni-
skach odnotowano 37 przypadków zachorowań. 

Najwyższą zapadalność odnotowano wśród dzieci od 
1. roku życia (1,3 na 100 000) oraz wśród dzieci w wie-
ku 5 lat (1,27 na 100 000). Analiza danych pochodzą-
cych z indywidualnych zgłoszeń wskazywała, ze wśród 
63 chorych 45 (71%) stanowiły osoby nieszczepione, 12 
(19%) osoby zaszczepione zgodnie z obowiązującym ka-
lendarzem szczepień oraz 6 (9,5%) o nieznanym statusie 
zaszczepienia. Hospitalizowanych było 38 osób (60,3%). 
W 2017 r. nie odnotowano zgonu z powodu odry.

Wykonawstwo szczepień przeciw odrze w 2017 
roku.

Od  2005 r. roku schemat szczepień przeciw odrze 
w Polsce pozostaje niezmieniony, obejmuje podanie pierw-
szej (podstawowej) dawki w 13-14 miesiącu życia oraz 
dawki przypominającej w 10 roku życia. Stosuje się żywą, 
atenuowaną, skojarzoną szczepionkę przeciw odrze, śwince 
i różyczce (MMR) podawaną podskórnie. W 2017 r. utrzy-
mano wysoki stan zaszczepienia dzieci. W dniu 31 grudnia 
2017 r. stan zaszczepienia dzieci i młodzieży w wieku od 
2 do 12 lat był w granicach od 92,9% do 99,3% (szczepie-
nie podstawowe, roczniki 2010-2016) oraz od 92,4% do 
97,8% (szczepienie przypominające, roczniki 2004-2009) 
(Tab. II). Od kilku lat utrzymują się międzywojewódzkie 
różnice w wykonawstwie szczepień podstawowych u dzie-
ci w 13-14 miesiącu życia. W 2017 r. odsetek dzieci z rocz-
ników 2015 oraz 2016, objętych szczepieniem podstawo-
wym szczepionką MMR wynosił 74,9% w skali kraju.  

Table II. Number and percentage of children vaccinated against measles in Poland 2017 according to to birth year  
                (primary and booster vaccinations)
Tabela II. Liczba i odsetek dzieci zaszczepionych przeciw odrze w Polsce w 2017 wg roku urodzenia (pierwsza i druga  
                dawka)

Year of 
birth 

As of 31th  
December 2012

As of 31th  
December 2013

As of 31th  
December 2014

As of 31th  
December 2015

As of 31th  
December 2016

As of 31th  
December 2017

number

% 
of chil-

dren vac-
cinated

number

% 
of chil-

dren vac-
cinated

number

% 
of chil-

dren vac-
cinated

number

% 
of chil-

dren vac-
cinated

number

% 
of chil-

dren vac-
cinated

number

% 
of chil-

dren vac-
cinated

Primary dose
2009 404 820 98.9 405 744 99.1 404 026 99.4 404 310 99.4 404 410 99.4 404 549 99.5
2010 395 336 97.9 398 282 98.7 399 431 99.1 398 001 99.1 397 686 99.2 400 128 99.3
2011 318 126 83.6 370 876 97.5 374 312 98.7 375 672 98.8 374 750 99 376 502 99.1
2012 x x 314 402 82.8 368 575 97.5 373 059 98.2 374 596 98.5 376 481 98.8
2013 x x x x 287 371 82.8 347 449 96.3 351 974 97.5 356 170 98.2
2014 x x x x x x 285 343 77.9 350 451 95.5 360 074 97.3
2015 x x x x x x x x 283 040 74.9 353 953 96.0
2016 x x x x x x x x x x 351 587 92.9

BOSTER DOSE
2003 255 409 98.4 260 467 77.3 274 886 81.8 297 083 88.9 320 030 97.2 327 252 98.0
2004 333 594 98.6 309 837 93.2 316 426 95.3 319 125 96.2 327 583 97.3 310 115 97.8
2005 344 882 98.4 343 371 98.6 270 535 77.7 327 171 94.1 334 162 96.3 336 935 97.5
2006 x x x x x x 257 839 71.5 336 060 93.4 347 522 96.6
2007 x x x x x x x x 282 160 74.9 359 165 95.3
2008 x x x x x x x x x x 371 687 92.4
2009 x x x x x x x x x x x x
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According to the Immunization Calendar, the 
vaccine is given twice, the first dose at 2 years of age 
(13-14 months), and the booster at 10 years of age. In 
2017, the vaccination level against measles in children 
of 3 years of age dropped by 1.5% compared to the 
previous year and amounted to 94.0% across Poland 
(Tab. 2). Among 63 measles patients registered in 
2017, 8 people (12.6%) received one dose, 3 people 
(4.7%) received two doses of MMR vaccine, 45 
(71.4%) people were not vaccinated at all . In 6 people 
(9.5%) there was no information about vaccinations.

Measles Elimination Program implementation 
status in 2017. WHO European Region measles 
elimination strategy requires maintaining a sensitive 
and timely surveillance of measles and measles 
compatible cases, with serologic testing of at least 
one suspect case per 100.000 population. Over time, 
a decrease in number of confirmed measles cases 
should be accompanied by an increase in the number 
of notified and laboratory tested suspected cases of 
measles. In Poland in 2017, the number of reported 
suspected measles cases was lower than in 2016, with 
a total of 262 cases and suspected cases of measles 
were reported in Poland which constitutes 76 % of the 
expected reports (Fig. 1).

Along with a reliable evidence of the elimination 
of indigenous measles, efficient detection of the 
disease imported from other countries is also important 
in measles elimination strategy. Therefore, the key 
activities should be investigating all suspected cases 
of measles, including secondary cases in outbreaks, 
and performing genotyping of measles virus. In 2017, 
similarly to previous years, surveillance of measles 
suspected cases in the country was uneven. Number 

Według Kalendarza Szczepień Ochronnych szcze-
pionkę podaje się dwukrotnie, pierwszą dawkę w 2. roku 
życia (13-14 miesiącu życia), a dawkę przypominającą 
w 10. roku życia. W 2017 roku poziom zaszczepienia 
przeciw odrze dzieci w 3 roku życia spadł o 1,5 % w po-
równaniu do poprzedniego roku i wynosił 94,0% w skali 
całej Polski (Tab.2). Wśród zarejestrowanych w 2017 r. 63 
chorych na odrę, 8 osób (12,6%) otrzymało jedną dawkę, 
3 osoby (4,7%) otrzymały dwie dawki szczepionki MMR, 
45 (71,4%) osób w ogóle nie było szczepionych. U 6 osób 
(9,5%) brak było informacji o szczepieniach.

Realizacja Programu Eliminacji Odry w Pol-
sce w 2017 roku. Zgodnie ze strategią eliminacji 
odry opracowaną przez Europejskie Biuro Regionalne 
WHO, wymagane jest wykonywanie diagnostyki se-
rologicznej w kierunku odry dla minimum 1 przypad-
ku na 100 000 mieszkańców. W miarę upływu czasu 
spadkowi liczby potwierdzonych zachorowań towa-
rzyszyć powinien wzrost liczby zgłaszanych i weryfi-
kowanych laboratoryjnie podejrzeń. W Polsce w roku 
2017 liczba podejrzeń w kierunku odry była wyższa 
niż w roku 2016, w całym kraju zgłoszono ogółem 
262 zachorowania i podejrzenia zachorowań na odrę, 
stanowi to 76% oczekiwanych zgłoszeń (Ryc. 1).  

W fazie eliminacji odry konieczne jest ścisłe moni-
torowanie podejrzeń zachorowania na odrę oraz przy-
padków wtórnych w ogniskach, jak również kontynu-
owanie genetycznych badań szczepów wirusa odry. 
Działania te umożliwią wiarygodne udokumentowanie 
eliminacji rodzimych zachorowań na odrę spodziewa-
nej w najbliższych latach, jak również sprawne wy-
krywanie zachorowań zawlekanych z innych krajów. 
Tak, jak w latach ubiegłych, w 2016 roku nadzór nad 

Fig 1. Measles surveillance performance in Poland 2007-2017.
Ryc. 1. Sprawność nadzoru epidemiologicznego nad odrą w Polsce w latach 2007-2017.
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of serological tests performed in suspected measles 
cases in 2017 was higher than in the previous year. Of 
262 recorded cases and suspected cases of measles, 
199 (75.6%) were diagnosed with IgM ELISA test and 
were performed in the WHO reference laboratory in 
the Department of Virology NIPH – NIH.

According to the law on control of infections and 
infectious diseases in humans (Act of 5 December 
2008 on prevention and control of infections and 
infectious diseases in humans, Dz.U.08.234.1570 with 
further amendments) measles is subjected to statutory 
notification by a doctor within 24 hours from the time 
of diagnosis or suspicion of infection. The median 
number of days between the first visit to the doctor 
and notification of case or suspected measles cases 
to the local sanitary-epidemiological stations was 3 
days and therefore exceeded the applicable time. To 
maintain high sensitivity of the serological diagnosis 
of measles, the specimen should be collected between 
7 and 45 day after rash onset date. The highest titer in 
2017 is observed on 10 days.

CONCLUSIONS

Despite the increase in the incidence of measles 
in 2017, compared to 2016, the number of registered 
suspicions of measles continues to be too low to the 
expected number. In order to improve the quality of 
measles surveillance in Poland, it is advisable to 
promote a program for the elimination of measles 
among doctors and information on the plan and the 
degree of program implementation as well as on the 
current epidemiological situation of the disease in 
Poland.

The necessity to document and laboratory 
confirmation of all cases and suspected measles cases, 
including information about the role of the reference 
laboratory in the implementation of the program and 
the possibility of performing free serological tests, 
should also be underlined.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Rubella is the disease subject to the elimination programme coordinated by the World Health 
Organization (WHO). Generally, rubella is an infection of mild course among children but in the case of pregnant 
women, who are not immunized, the probability of the occurrence of severe congenital abnormalities (congenital 
rubella syndrome) may amount to 95%. The strategy of the countries belonging to the WHO European Region is 
directed to the interruption of the rubella virus transmission  in the environment in order to prevent the cases of 
congenital rubella syndrome (CRS). 
OBJECTIVES. The aims of the present article are to analyze the epidemiological situation of rubella in Poland 
in 2017 and to discuss the rubella vaccination coverage.  
MATERIAL AND METHODS. The epidemiological situation of rubella in Poland was analyzed on the basis 
of publications: “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2017” and “Vaccinations in Poland in 2017”.
RESULTS. In 2017, there was a decrease in the number of rubella cases - with registered  476 cases (in 2016 – 
1 105 cases) - and a decline in incidence (from 2.9 per 100 000 to 1.2). The highest incidence rate, regardless of 
gender and the environment, was observed among children aged 0-4 years (11.8 per 100,000). In 2017, no cases 
of congenital rubella syndrome were registered. 
SUMMARY AND CONCLUSIONS. In 2017, there was a decrease in the number of rubella cases. In Poland 
Rubella is reported exclusively on the basis of the clinical picture. The proportion of laboratory tests confirming/ 
excluding rubella infection is still very low in Poland. 

STRESZCZENIE

WSTĘP. Różyczka od 2004 r. objęta jest programem eliminacji koordynowanym przez Światową Organizację Zdro-
wia (WHO). Eliminacja różyczki w kraju możliwa jest pod warunkiem osiągnięcia min. 95% poziomu zaszczepienia 
populacji, monitorowania sytuacji epidemiologicznej: rejestrowania wszystkich podejrzeń różyczki oraz prowadzenia 
diagnostyki laboratoryjnej w Laboratorium Referencyjnym WHO. Funkcję tę pełni Zakład Wirusologii NIZP-PZH.
CEL PRACY. Celem pracy jest analiza sytuacji epidemiologicznej różyczki w Polsce w 2017 r. z włączeniem 
stanu zaszczepienia przeciw różyczce oraz stopnia realizacji programu eliminacji różyczki WHO w Polsce. 
MATERIAŁ I METODY. Analizę sytuacji epidemiologicznej różyczki w Polsce przeprowadzono na podsta-
wie zagregowanych zgłoszeń podejrzeń zachorowań na różyczkę nadesłanych do NIZP-PZH przez Wojewódz-
kie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, danych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 roku” 
oraz ,,Szczepienia ochronne w Polsce w 2017 roku”.
WYNIKI. W 2017 r. zarejestrowano 476 przypadków różyczki tj. dwa i pół razy mniej niż w 2016 r. (1 105 przy-
padków), oraz spadek zapadalności do 1,2 na 100 tys. tj. 2- krotnie mniej niż w 2016 r. (2,9 na 100 tys.). Najwyższą 
zapadalność, niezależnie od płci i środowiska, odnotowano w grupie wieku 0-4 lata (11,8 na 100 tys.). W 2017 r. nie 
zanotowano przypadków zespołu różyczki wrodzonej. 
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. W 2017 r. w Polsce odnotowano spadek liczby zachorowań na różyczkę. 
Różyczka pozostaje rejestrowana na podstawie rozpoznań klinicznych, bez wymaganego potwierdzenia labora-
toryjnego, co skutkuje zgłaszaniem wielu chorób wysypkowych jako różyczki.

Słowa kluczowe: różyczka, epidemiologia, Polska 2017 rok
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WSTĘP

Różyczka od 2004 r. jest objęta programem elimina-
cji koordynowanym przez Światową Organizację Zdro-
wia (WHO) (1-2). Ta z pozoru łagodna choroba wieku 
dziecięcego w przypadku zakażenia nieuodpornionej 
ciężarnej spowodować może z prawdopodobieństwem 
sięgającym 95% wady wrodzone płodu (różyczka wro-
dzona), których ciężkość uzależniona jest od tygodnia 
ciąży, w którym doszło do kontaktu z wirusem (3). Wy-
siłki państw należących do regionu europejskiego WHO 
ukierunkowane na przerwanie transmisji wirusa różycz-
ki w środowisku, mają na celu zapobieganie przypad-
kom różyczki wrodzonej u dzieci. Plan strategiczny na 
lata 2005-2010 wśród wymagań podstawowych służą-
cych eliminacji różyczki sugerował utrzymanie wyso-
kiego (≥95%) poziomu uodpornienia populacji ogólnej 
przynajmniej jedną dawką szczepionki przeciw różycz-
ce (1-2). W Polsce szczepienia przeciw różyczce do 
roku 2003 skierowane były jedynie do kobiet, w czym 
upatruje się przyczynę wyższej zapadalności na różycz-
kę mężczyzn i możliwości transmisji zakażenia (4-6). 

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej 
różyczki w Polsce w 2017 roku oraz jej porównanie do 
lat poprzednich z uwzględnieniem stanu zaszczepienia 
przeciw różyczce.

MATERIAŁ I METODY

Analizę sytuacji epidemiologicznej różyczki w Pol-
sce w 2017 roku przeprowadzono na podstawie danych 
pochodzących z rocznego biuletynu ,,Choroby zakaźne 
i zatrucia w Polsce w 2017 roku”(7). Analizę stanu uod-
pornienia populacji w roku 2017 przeprowadzono w opar-
ciu o dane pochodzące z rocznego biuletynu ,,Szczepienia 
ochronne w Polsce w 2017 roku” (8). W pracy wykorzy-
stano klasyfikację przypadku zachorowania na różyczkę 
zgodną z definicją przypadku ogłoszoną przez Komisję 
Europejską (decyzja z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmienia-
jąca decyzję 2002/253/EC) i przyjętą do rutynowego nad-
zoru od 2009 roku w Polsce (9-10).

WYNIKI 

Sytuacja epidemiologiczna różyczki w Polsce 
w 2017 roku. W 2017 r. zarejestrowano w Polsce ogó-
łem 476 zachorowań na różyczkę z zapadalnością 1,2 
na 100 000 mieszkańców, niższą dwukrotnie od zapa-
dalności w 2016 r. (2,9/100 000) oraz od mediany za-
padalności w latach 2009-2016 (Tab. I). W roku 2017 
nie zarejestrowano przypadków zespołu różyczki wro-

INTRODUCTION

Since 2004, Poland has been participating in the 
Rubella Elimination Program, coordinated by the 
World Health Organization (WHO)(1-2).

This seemingly mild childhood disease in the case of 
infection of an pregnant woman may result in a probability 
of up to 95% of congenital fetus defects (congenital 
rubella), the severity of which depends on the week of 
pregnancy in which the virus came into contact (3).

The efforts of countries belonging to the WHO 
European region aimed at stopping the transmission 
of rubella virus in the environment are aimed at 
preventing cases of congenital rubella in children.

The strategic plan for 2005-2010 among the 
basic requirements for eliminating rubella suggested 
maintaining a high (≥95%) level of immunization of 
the general population with at least one dose of rubella 
vaccine (1-2).

In Poland, vaccination against rubella until 2003 
was directed only at women,

what is the reason for the higher incidence of men’s 
rubella and the transmission of infection (4-6). 

AIM

The aim of the work is to assess the epidemiological 
situation of rubella in Poland in 2017 and its comparison 
to previous years, including the status of vaccination 
against rubella.

MATERIAL AND METHODS

The analysis of the Polish rubella epidemiological 
situation in 2017 was based on a review of data from 
the bulletin “Infections diseases in Poland in 2017” (7) 
and the analysis of the population immunization was 
made on the basis of data from the bulletin “Protective 
Vaccination in Poland’ in 2017 “(8). The accepted 
case classification for rubella is in accordance with 
the definition of the case announced by the European 
Commission in the decision of 28 April 2008, amending 
Decision 2002/253 / EC and introducing rubella to 
routine surveillance in Poland in 2009 (9-10). 

RESULTS 

Epidemiological situation of rubella in 2017. In 
2017, 476 cases of rubella were registered in Poland - 
incidence 1.2/100 000, three times lower in comparison 
to the previous year (2.9 per 100 000) (Tab. I). In 
2017, no cases of congenital rubella syndrome were 
registered. Seasonality of rubella in 2017 was similar 
to the seasonality observed in previous years. Most 
cases were registered in the first quarter of the year.
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dzonej. W 2017 r. sezonowość różyczki była zbliżona 
do sezonowości w latach poprzednich. Najwięcej przy-
padków zarejestrowano w pierwszym kwartale roku.

W 2017 r. najwyższa zapadalność wystąpiła w wo-
jewództwie podkarpackim (2,8/100 000) i była znacz-
nie wyższa od zapadalności ogólnej w Polsce (1,2). 
Natomiast najniższą zapadalność zarejestrowano 
w województwie lubelskim (0,1). Zapadalność na ró-
życzkę w 2017 r. była kilkakrotnie niższa od mediany 
wyliczonej za lata 2009-2016 (Tab. I). 

Podobnie jak w latach wcześniejszych (2010- 
2017), poza 2016 r., w 2017 r. zapadalność kobiet 
i mężczyzn różniła się. Była wyższa u kobiet (13,5/ 
100 000 vs 10,2/100 000) (Tab. II). Największą prze-
wagę zapadalności kobiet w porównaniu z zapadalno-
ścią mężczyzn odnotowano w 1. roku życia (odpowied-
nio 21,8 vs. 11,9 na 100 000) (Tab. II). Z ogółu zgło-
szonych zachorowań na różyczkę w 2017 r., 82,6 % 
dotyczyło dzieci i młodzieży do 15 roku życia (w tym 
udział zachorowań w grupie 0-4 wynosił 46,8%; 5-9 – 
28,8%; 10-14 – 6,9%) (Tab. II). W 2017 r. zapadalność 
na różyczkę w miastach wahała się od 1,9 na 100 000 
ludności w miastach 20-49 tys. mieszkańców, do 0,6 
w miastach liczących 50-99 tys. mieszkańców (Tab. 
III). Ogólnie zapadalność w miastach (1,2 / 100 000) 
była niższa od zapadalności na wsi (1,3). 

The largest incidence in 2017 occurred in 
Podkarpackie voivodeship (2.8 per 100,000 
population), and it was 2 times higher than incidence 
of all cases registered in Poland (1.2). The lowest 
incidence – 0.1 per 100,000 - was noted in Lubelskie 
voivodeship. The incidence in 2017 was lower than 
median incidence in 2009-2016 (Tab. I).

As in previous years (2010-2017), except 2016, in 
2017 the incidence of rubella was a higher incidence 
was observed among women in girls (13.5 per 100,000) 
(Tab. II). 

Differences were in particular age groups. The highest 
prevalence of women’s incidence in comparison with the 
incidence of men was recorded in the age groups of 1 
years (respectively 21.8 vs. 11.9 per 100,000) (Tab. II).

Of the total number of rubella cases reported in 2017, 
82.6% involved children and young people under the age 
of 15 (including: 46.8% children aged 0-4 years and 28.8% 
- aged 5-9 years and 6.9% - aged 10-14 years) (Tab. II). 

The incidence in the cities varied in 2017 from 
1.9 per 100,000 population in the cities with 20-
49 thou. population to 3.0 in cities with 50-99 thou. 
population (Tab. III). The incidence of rubella in rural 
areas (1.2/100.000) was lower than the incidence in the 
villages (1.3/100.000). Despite lower overall incidence 
in the cities, among children aged 0-4 years, as in 2016 
years, higher incidence was reported in the cities.

Różyczka w Polsce w 2017 rokuRubella in Poland in 2017

Table I. Rubella in Poland 2009-2017. Number of cases and incidence per 100 000 population by voivodeship
Tabela I. Różyczka w Polsce w latach 2009-2017. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności wg województw.

Voivodeships

Median 
2009-2016 2016 2017

Number Incidence 
per 100 000 Number Incidence 

per 100 000 Number Incidence 
per 100 000

POLAND 6 263   16.3    1 105   2.9   476   1.2   
1. Dolnośląskie 527   18.1    65   2.2   20   0.7   
2. Kujawsko-pomorskie 323   15.4    59   2.8   24   1.2   
3. Lubelskie 278   12.9    40   1.9   3   0.1   
4. Lubuskie 201   19.9    47   4.6   17   1.7   
5. Łódzkie 243   9.6    32   1.3   8   0.3   
6. Małopolskie 389   11.8    150   4.4   73   2.2   
7. Mazowieckie 323   6.1    157   2.9   77   1.4   
8. Opolskie 389   37.7    25   2.5   12   1.2   
9. Podkarpackie 364   17.1    60   2.8   60   2.8   
10. Podlaskie 91   7.7    33   2.8   3   0.3   
11. Pomorskie 238   10.7    78   3.4   43   1.9   
12. Śląskie 648   14.0    155   3.4   68   1.5   
13. Świętokrzyskie 107   8.4    16   1.3   14   1.1   
14. Warmińsko-mazurskie 146   10.1    31   2.2   7   0.5   
15. Wielkopolskie 441   12.8    96   2.8   22   0.6   
16. Zachodniopomorskie 287   16.7    61   3.6   25   1.5   
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In 2017, only 3 persons was hospitalized due to 
rubella, i.e. 0.63% of all reported patients - in 2016 
there was 6 patients (0.54%). According to preliminary 
data of the Central Statistical Office, there were no 
deaths from rubella recorded in 2017.

Rubella should be based on the result of the 
laboratory testing. According to the case definition, to 
confirm a rubella case, there is requirement to carry 
out more specific virological tests, including virus 
isolation, PCR, or demonstrate a significant increase in 
IgG antibodies in serum or saliva (5). According to the 
WHO Rubella Elimination Program, each confirmed 
case of rubella should additionally be tested in the 
National Laboratory accredited by WHO. In Poland, 
a reference center is Laboratory of Department of 
Virology NIPH - NIH.

Pomimo niższej ogólnej zapadalności w miastach, 
zapadalność dzieci w grupie wieku 0-4 lata, podobnie 
jak w roku 2016 była wyższa w miastach. W 2017 r. ho-
spitalizowano z powodu różyczki tylko 3 osoby (0,63%) 
– w 2016 r. hospitalizowano 6 osób (0,54%). Według 
danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 2017 roku 
nie zarejestrowano zgonów z powodu różyczki. 

Diagnostyka laboratoryjna różyczki. Prawidło-
we rozpoznanie różyczki powinno opierać się na ob-
jawach klinicznych oraz wynikach badania laborato-
ryjnego. Wymaga tego Program Eliminacji Różyczki 
w rejonie europejskim, nadzorowany przez WHO. 
Według definicji przypadku, potwierdzony przypadek 
wymaga przedstawienia wyników badań wirusolo-
gicznych: badania PCR lub izolacji wirusa i/lub wyka-
zania znamiennego wzrostu przeciwciał IgG w suro-
wicy krwi lub ślinie (5). 

Joanna Bogusz, Iwona Paradowska-Stankiewicz  

Table II. Rubella in Poland 2017. Number of cases, incidence per 100 000 population, and percentage of cases by age,  
               gender and location (urban/rural)
Tabela II. Różyczka w Polsce w 2017 r. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000 ludności i udział procentowy  
                 wg wieku, płci i środowiska

Age 
(years)

Gender Environment
total

males women urban rural areas

Number 
of cases

Inci-
dence 

per  
100 000

Number 
of cases

Inci-
dence 

per  
100 000

Number 
of cases

Inci-
dence 

per  
100 000

Number 
of cases

Inci-
dence 

per  
100 000

Number 
of cases

Inci-
dence 

per  
100 000

0 - 4 99  10.2   124  13.5   142  12.8   8  10.3   223  11.8   
0 38  19.2   35  18.6   47  20.7   26  16.4   73  18.9   
1 23  11.9   40  21.8   44  19.7   19  12.3   63  16.7   
2 5  7.8   19  10.5   24  11.0   10  6.5   34  9.1   
3 14  7.3   16  8.8   17  7.8   3  8.3   30  8.0   
4 9  4.6   14  7.6   10  4.6   13  8.1   23  6.1   

5 - 9 82  7.7   55  5.5   62  5.2   75  8.4   137  6.6   
5 17  8.4   13  6.8   17  7.5   13  7.8   30  7.6   
6 20  9.6   15  7.6   19  8.1   16  9.3   35  8.6   
7 21  9.7   7  3.4   10  4.0   18  9.9   28  6.6   
8 11  5.0   12  5.7   13  5.3   10  5.3   23  5.3   
9 13  6.1   8  3.9   3  1.3   18  9.8   21  5.0   

10 - 14 22  2.3   1  1.2   17  1.7   16  1.9   33  0.8   
15 - 19 5  0.5   5  0.5   3  0.3   7  0.8   10  0.5   
20 - 24 4  0.3   3  0.3   5  0.4   2  0.2   7  0.3   
25 - 29 8  0.6   6  0.4   10  0.6   4  0.3   14  0.5   
30 - 34 5  0.3   12  0.8   10  0.5   7  0.6   17  0.5   
35 - 39 8  0.5   10  0.6   14  0.7   4  0.3   18  0.6   
40 - 44 1  0.1   7  0.5   5  0.3   3  0.3   8  0.3   
45 - 49 1  0.1   3  0.3   3  0.2   1  0.1   4  0.2   
50 - 54 0  0.0   1  0.1   0  0.0   1  0.1   1  0.0   
55 - 59 0  0.0   1  0.1   1  0.1   0  0.0 1  0.0   
60-64 0  0.0   2  0.1   1  0.1   1  0.0   2  0.1   
65-74 0  0.0   1  0.0   1  0.0   0  0.0   1  0.0   
75+ 0  0.0   0  0.0   0  0.0   0  0.0   0  0.1   
Total 235  1.3   241  1.2   274  1.2   202  1.3   476  1.2   
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The sensitivity and specificity of rubella diagnosis 
in Poland in 2017. In Poland, confirmation of clinical 
diagnosis of rubella with laboratory tests is still 
insufficient and hinders the interpretation of the actual 
number of cases and number of the vaccinated cases 
among them. In 2017, only 6 (1.26%) cases were 
classified as confirmed. The remaining 98.74% of 
cases (470 cases) were reported on the basis of clinical 
symptoms.

Vaccinations against rubella in 2017. Rubella elim-
ination requires at least 95% immunization coverage 
(at least for 1 dose). In Poland, between 1987-2003, the 
immunization calendar included vaccination only of 
13 year old girls. Thus, men remained susceptible. At 
the end of 2003, MMR (measles, mumps, rubella) vac-
cine was introduced in the vaccination schedule. With 
this, the schedule regarding rubella vaccination was 
changed to two doses of MMR, one received at 13-14 
months of age, and another one at 10 years of age (1-3). 
In 2017, rubella vaccine coverage among children aged 
3 years vaccinated increase by 2.5% compared with 
previous year and was 96.7%. (ranged from 98.3% 
in Warmińsko-Mazurskie to 89.6% in Mazowieckie 
voivodeships). Vaccine coverage among girls aged 
13 years was 99.6% and among girls aged 15 years 
- 99.7% (4). In 2017 the percent of rubella cases who 
had no information about vaccination status was lower 
in comparison to the previous year and was 9.7% (Tab. 
III). 

SUMMARY AND CONCLUSIONS

In Poland there is a high percentage of vaccination 
of the population against rubella, which prevents the 

Zgodnie ze strategią Programu Eliminacji Odry 
i Różyczki w Regionie Europejskim WHO, badanie la-
boratoryjne w kierunku różyczki można wykonać bez-
płatnie w laboratorium o charakterze referencyjnym 
w Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH w Warszawie. 

Czułość i swoistość rozpoznań różyczki w Pol-
sce w 2017 r. Czułość i swoistość rozpoznań różycz-
ki od wielu lat pozostaje na dość niskim poziomie, 
co utrudnia interpretację zachorowań wśród osób 
szczepionych oraz ocenę rzeczywistej liczby zacho-
rowań. W 2017 r. zaledwie 6 (1,26%) zachorowań 
zostało zakwalifikowanych jako przypadki potwier-
dzone. Pozostałe 98,74% (470 zachorowań) zgłoszo-
no wyłącznie na podstawie objawów klinicznych.  
Wykonawstwo szczepień przeciw różyczce i stan 
uodpornienia populacji w 2017r. Eliminacja różycz-
ki wymaga utrzymania 95% poziomu uodpornienia 
populacji poprzez podanie co najmniej 1 dawki szcze-
pionki przeciw różyczce. W Polsce w latach 1987-
2003 szczepiono wyłącznie dziewczęta w 13 r.ż. Ten 
fakt przyczynił się pośrednio do wzrostu podatności 
na zachorowanie wśród mężczyzn. Pod koniec 2003 
r. ustalono, że od 2004r. do obowiązkowego kalenda-
rza szczepień zostanie wprowadzona trójskładnikowa 
szczepionka przeciw odrze, śwince i różyczce (tzw. 
szczepionka MMR), zawierająca atenuowane szczepy 
wirusa odry, świnki i różyczki. Aktualnie obowiązuje 
dwudawkowy schemat szczepionki: dawka podstawo-
wa w 13-14 miesiącu życia oraz uzupełniająca w 10 
roku życia (1-3). W 2017 r. odsetek dzieci w 3. roku 
życia zaszczepionych przeciw różyczce zmniejszył 
się o 2,5 % w porównaniu z ubiegłym rokiem i wy-
niósł 96,7% w skali całego kraju (w poszczególnych 
województwach wahał się od 98,3 w woj. warmińsko-

Różyczka w Polsce w 2017 rokuRubella in Poland in 2017

Table III.  Rubella in Poland 2017. Number of cases and incidence per 100 000 population  by immunisation status and age group. 
Tabela III.  Różyczka w Polsce w 2017r. Zachorowania i zapadalność na 100 000 ludności wg stanu zaszczepienia przeciw  
                     różyczce i wieku

Age
Vaccinated Not vaccinated No data

Number of vaccinated Cases Number of no vaccinated Cases Cases
0 . 0  . 69  2  
1 285 336  25  81 258  33  5  
2 358 242  23  13 485  7  4  
3 375 064  21  7 112  5  4  
4 375 678  20  4 785  1  2  
5 401 212  27  3 752  2  1  
6 405 625  31  1 852  2  2  
7 402 854  22  1 458  5  1  
8 378 701  21  1 585  2  0  
9 362 581  8  752  0  0  

10-14 1 700 582  5  7 985 2  1  
15 + . 55  . 44  24  
Total . 258  . 172  46  
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-mazurskim do 89,6% w woj. mazowieckim). Odsetek 
dziewcząt w 13 roku życia zaszczepionych przeciw 
różyczce wynosił w skali całego kraju 99,6%, a dziew-
cząt w 15. r.ż. – 99,7% (4). W 2017 roku odsetek cho-
rych na różyczkę, u których brak było danych o szcze-
pieniu był niższy niż w roku poprzednim i wynosił 9,7 
% (Tab. III). 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

W Polsce jest wysoki odsetek zaszczepienia popu-
lacji przeciw różyczce, co pozwala zapobiec pojawie-
niu się zespołu różyczki wrodzonej. Mając na uwadze, 
że stan zaszczepienia dziewcząt wciąż pozostaje poni-
żej 100%, a także około 50% zakażeń wirusem różycz-
ki przebiega subklinicznie, ryzyko zachorowania na 
różyczkę kobiet w wieku rozrodczym oraz wystąpie-
nia zespołu różyczki wrodzonej u noworodków wciąż 
występuje. W 2017 r. jedynie 1,26% zachorowań na 
różyczkę potwierdzono badaniami laboratoryjnymi. 
Sytuacja wymaga zmiany. Udział Polski w Programie 
Eliminacji Różyczki obliguje do potwierdzenia rozpo-
znań klinicznych badaniami laboratoryjnymi. Ponadto 
brak informacji o stanie zaszczepienia osób chorują-
cych na różyczkę w znacznym odsetku, utrudnia ana-
lizę wpływu szczepień na zmianę wskaźników epide-
miologicznych różyczki w Polsce oraz ocenę skutecz-
ności szczepień.
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emergence of congenital rubella syndrome. Bearing 
in mind that the girls state of vaccination still remains 
below 100%, as well as about 50% of rubella virus 
infections, subclinically, the risk of developing rubella 
for women of childbearing age and the occurrence of 
congenital rubella syndrome in newborns still occurs.

In 2017, only 1.26% of cases of rubella were 
confirmed by laboratory tests. The situation needs 
changing. Poland’s participation in the Rubella 
Elimination Program obliges to confirm clinical 
diagnoses with laboratory tests. In addition, the lack of 
information on the state of vacination of people with 
rubella in a large percentage, hinders the analysis of the 
impact of vaccination on the change of epidemiological 
indicators of rubella in Poland and the assessment of 
the effectiveness of vaccination.

REFERENCES

1. O’Connor, Jackovic D, Muscat M, et al. Measles and 
rubella elimination in the WHO Region for Europe: 
progress and challenges. Clin Microbiol Infect. 2017 
Aug;23(8):504-510. 

2. World Health OrganizationGlobal measles and rubella 
strategic plan: 2012–2020. World Health Organiza-
tion, Geneva, Switzerland (2012)[Internet] [cited 2019 
Jan 29] Available from: http://apps.who.int/iris/bitstre
am/10665/44855/1/9789241503396_eng.pdf

3. Baumann-Popczyk A, Sadkowska-Todys M, Zieliński 
A.Choroby zakaźne i pasożytnicze – epidemiologia 
i profilaktyka. Bielsko-Biała: a-medica press, 2014.

4. Wang Z, Yan R, He H, et al. Difficulties in eliminating 
measles and controlling rubella and mumps: a cross-
sectional study of a first measles and rubella vaccination 
and a second measles, mumps, and rubella vaccination. 
PLoS ONE, 9 (2014).

5. Paradowska-Stankiewicz I, Czarkowski MP et al. On-
going outbreak of rubella among young male adults 
in Poland: increased risk of congenital rubella infec-
tions. Euro Surveill. 2013 May 23;18(21).

6. Portal Szczepienia Info, [Internet] [cited 2019 Jan 27] 
Available from: http://szczepienia.pzh.gov

7. Czarkowski M P, et al. Choroby zakaźne i zatru-
ciaw Polsce w 2017 r. Warszawa: NIZP-PZH; GIS, 
2018,[Internet] [cited 2019 Jan 27] Available from: 
http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.
html#01 

8. Czarkowski M P, et al. Szczepienia ochronne w Polsce 
w 2017 r. Warszawa NIZP-PZH; GIS, 2018, [Internet] 
[cited 2019 Jan 27] Available from: http://wwwold.pzh.
gov.pl/oldpage/epimeld/index_p.html#05

9. Decyzja Komisji z dnia 28 kwietnia 2008 r. zmieniająca 
decyzję 2002/253/WE w sprawie ustanowienia definicji 
przypadku w celu zgłaszania chorób zakaźnych do sieci 

wspólnotowej na podstawie decyzji nr 2119/98/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady [Internet] [cited 2019 
Jan 27] Available from: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32008D0426

10. Definicje przypadków chorób zakaźnych na potrzeby 
nadzoru epidemiologicznego, Zakład Epidemiologii 
NIZP-PZH, [Internet] [cited 2019 Jan 27] Available 
from: www.pzh.gov.pl

Received: 20.06.2019r.    
Accepted for publication: 10.07.2019.
Otrzymano: 20.06.2019 r. 
Zaakceptowano do druku: 10.07.2019 r.

Address for correspondence:
Adres do korespondencji:
Dr hab. n. o zdr. Iwona Paradowska-Stankiewicz
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład 
Higieny Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru 
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
e-mail: istankiewicz@pzh.gov.pl



311

Joanna Bogusz, Iwona Paradowska-Stankiewicz 

MUMPS IN POLAND IN 2017*

ŚWINKA W POLSCE W 2017 ROKU*
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ABSTRACT

BACKGROUND. Vaccination against mumps from 2003 is mandatory in Poland and given as two dose scheme 
with MMR vaccine (mumps, measles, and rubella). Earlier this vaccination was only recommended. Despite 
observed decline in mumps incidence for over a decade which is a result of conducted vaccinations, mumps is 
still a common disease among the children. 
AIM. To assess epidemiological situation of mumps in Poland in 2017, including vaccination coverage in Polish 
population, in comparison to previous years. 
METHODS. The descriptive analysis was based on data retrieved from routine mandatory surveillance system 
and published in the annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2017” and “Vaccinations 
in Poland in 2017”. 
RESULTS. In total, there were 1 670 mumps cases registered in Poland in 2017. Incidence of mumps was 4.3 
per 100,000 and it was lower in comparison with 2016. The highest incidence (5.5 per 100 000) was registered in 
Małopolskie voivodeship and the lowest (3.0) – in Świętokrzyskie voivodeship. The highest incidence rate was 
observed among children aged 6 years (32.5 per 100 000). Incidence in men (5.1 per 100 000) was higher than 
in women (3.6). In 2017, 37 people were hospitalized due to mumps. Vaccination coverage of children aged 3 
years in Poland in 2017 was 94,0% and it was lower by 1.5% in comparison with year 2016. 
CONCLUSIONS. Systematic execution of mumps vaccination in accordance with the National Immunisation 
Programme resulted in a significant decrease in the number of registered cases. Due to the high vaccination cov-
erage further decline in the number of cases is expected. 

Key words: mumps, epidemiology, Poland, 2017

STRESZCZENIE

WSTĘP. Od 2003 r. szczepienia przeciw śwince są obowiązkowe, wykonywane według dwudawkowego sche-
matu. Stosowana jest szczepionka skojarzona MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce). Wprowadzenie obo-
wiązku szczepień umożliwiło obniżenie wskaźników epidemiologicznych świnki w okresie ostatnich 10 lat. 
Pomimo to świnka wciąż jest chorobą często występującą w dzieciństwie.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej świnki w Polsce w 2017 r. w odniesieniu do 
lat wcześniejszych. 
MATERIAŁ I METODY. Analizy sytuacji epidemiologicznej świnki w Polsce w roku 2017 dokonano na pod-
stawie interpretacji danych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 roku” oraz ,,Szczepienia 
ochronne w Polsce w 2017 roku”. 
WYNIKI. W 2017 r. w Polsce zarejestrowano 1 670 zachorowań na świnkę. Zapadalność ogółem wyniosła 4,3 
na 100 tys. mieszkańców i była niższa w porównaniu z rokiem 2016. Najwyższą zapadalność 5,5 na 100 tys. 
mieszkańców zarejestrowano w województwie małopolskim, a najniższą – 3,0 w woj. świętokrzyskim. Najwyż-
sza zapadalność (32,5/100 tys.) wystąpiła u dzieci w wieku 6 lat. Zapadalność mężczyzn (5,1/100 tys.) była wyż-
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© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny



312

sza niż kobiet (3,6). W 2017 roku w Polsce z powodu świnki hospitalizowanych było 31 chorych, było to mniej 
niż w 2016 r. (12). Stan zaszczepienia przeciw śwince dzieci w 3 roku życia był mniejszy o 1,5% w porównaniu 
do 2016 roku i wynosił 94,0% w skali całej Polski. 
WNIOSKI. Zachowanie wysokiego odsetka zaszczepionych dzieci przeciw śwince pozwoli na utrzymanie tren-
du spadku zachorowań na świnkę w kolejnych latach. 

Słowa kluczowe: świnka, nagminne zapalenie przyusznic, epidemiologia, Polska, 2017 rok

Joanna Bogusz, Iwona Paradowska-Stankiewicz  

BACKGROUND

Mumps is a viral infectious disease whose source 
of infection is a sick man. The infection is transmitted 
by droplet or by contact with objects contaminated 
by the secretion from the throat of a sick person (1). 
In Poland, compulsory vaccinations against mumps 
started in 2003 (2-3). 

Mumps were common before vaccination. Epi-
demics occurred every 3-4 years (4). Vaccination has 
eliminated this disease in many countries (5). Every 
year, approximately 2 thousand registered in Poland. 
cases of mumps, 50 times less than in 2004 (135 thou-
sand cases) (6). 

In 2016 according to the European Center for 
Disease Control and Prevention (ECDC), 14 795 cases 
of mumps were reported, the most diagnoses were 
in the Czech Republic (5734), Spain (2616), Great 
Britain (999) (7).

AIM

The aim of the work is to analyze the epidemio-
logical indicators of mumps in Poland in 2017 as com-
pared to the situation in previous years. 

METHODS

The analysis of the Polish mumps epidemiological 
situation in 2017 was based on a review of data from 
the bulletin “Infections diseases in Poland in 2017” (8) 
and the analysis of the population immunization was 
made on the basis of data from the bulletin “Protective 
Vaccination in Poland’ in 2017 “(9). The accepted 
case classification for mumps is in accordance with 
the definition of the case announced by the European 
Commission in the decision of 28 April 2008, amending 
Decision 2002/253 / EC and introducing mumps to 
routine surveillance in Poland in 2009 (10). 

RESULS 

Epidemiological situation of mumps in 2017. In 
2017, a total of 1 670 mumps cases were registered 
in Poland, there were 308 less cases than in the 
previous year. Mumps incidence was 4.3 per 100,000 
and was lower with the previous year. In 2017, the 

WSTĘP 

Świnka (nagminne zapalenie ślinianek przyusz-
nych) to wirusowa choroba zakaźna, której źródłem 
zakażenia jest chory człowiek. Infekcja przenosi się 
drogą kropelkową lub poprzez kontakt z przedmio-
tami skażonymi wydzieliną z gardła chorej osoby 
(1). W Polsce szczepienia obowiązkowe przeciwko 
śwince rozpoczęto w 2003 roku (2-3). 

Zachorowania na świnkę były powszechne przed 
wprowadzeniem szczepień. Epidemie występowały co 
3-4 lata (4). W wielu krajach szczepienia spowodowały 
wyeliminowanie tej choroby (5). Każdego roku w Pol-
sce rejestrowane jest około 2 tyś. zachorowań na świnkę, 
50-krotnie mniej niż w 2004 r. (135 tys. zachorowań) (6). 

W 2016r. według danych Europejskiego Centrum 
ds. Kontroli i Prewencji Chorób (ECDC) zgłoszono 
14 795 zachorowań na świnkę, najwięcej rozpoznań 
było w Czechach (5734), Hiszpanii (2616), Wielkiej 
Brytanii (999) (7).

CEL PRACY 

Celem pracy jest analiza wskaźników epidemiolo-
gicznych świnki w Polsce w 2017 r. w porównaniu do 
sytuacji w latach poprzednich. 

MATERIAŁ I METODY 

Analizę sytuacji epidemiologicznej świnki w Pol-
sce w 2017 r. przeprowadzono w oparciu o przegląd 
danych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia 
w Polsce w 2017 roku” (8), zaś analizy stanu uodpor-
nienia populacji dokonano na podstawie danych z biu-
letynu ,,Szczepienia Ochronne w Polsce w 2017 roku” 
(9). Przyjęta klasyfikacja przypadku zachorowania na 
świnkę jest zgodna z definicją przypadku ogłoszoną 
przez Komisję Europejską w decyzji z dnia 28 kwiet-
nia 2008 r., zmieniającą decyzję 2002/253/EC i wpro-
wadzającą świnkę do rutynowego nadzoru w Polsce 
w 2009 roku (10). 

WYNIKI 

Sytuacja epidemiologiczna świnki w Polsce 
w 2017 r. W 2017 roku w Polsce zarejestrowano 1 670 
zachorowań na świnkę, o 308 zachorowań mniej niż 
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Table I. Mumps in Poland 2009-2017. Number of cases and incidence per 100 000 population by voivodeship 
Tabela I. Świnka w Polsce w latach 2009-2017. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności wg województw

Voivodeships

Median 
2009-2013 2016 2017

Number Incidence 
per 100 000 Number Incidence 

per 100 000 Number Incidence 
per 100 000

POLAND 2 754   7,2    1 978   5,1   1 670   4,3   
1. Dolnośląskie 158   5,4    109   3,8   99   3,4   
2. Kujawsko-pomorskie 80   8,6    104   5,0   92   4,4   
3. Lubelskie 141   6,6    108   5,1   92   4,3   
4. Lubuskie 108   10,6    66   6,5   49   4,8   
5. Łódzkie 163   6,5    103   4,1   84   3,4   
6. Małopolskie 221   6,6    208   6,2   187   5,5   
7. Mazowieckie 37   5,9    269   5,0   212   3,9   
8. Opolskie 93   9,3    70   7,0   46   4,6   
9. Podkarpackie 102   4,8    62   2,9   93   4,4   
10. Podlaskie 84   7,0    66   5,6   63   5,3   
11. Pomorskie 123   5,3    67   7,2   123   5,3   
12. Śląskie 386   8,4    293   6,4   209   4,6   
13. Świętokrzyskie 94   7,4    63   5,0   38   3,0   
14. Warmińsko-mazurskie 98   6,8    51   3,5   48   3,3   
15. Wielkopolskie 284   8,2    156   4,5   149   4,3   
16. Zachodniopomorskie 137   8,0    83   4,9   86   5,0   

highest incidence was observed in two voivodeships: 
Mazowieckie (212 cases), Ślaskie (209). The lowest 
incidence was recorded in Świętokrzyskie voivodeship 
(46). In comparison with 2016 the number of cases 
decreased in each voivodeships in Poland (Tab. 1).

The highest number of mumps cases were recorded 
in the first quarter of 2017 (552 cases, i.e. 33% of all 
registered cases), the lowest in the third quarter (342 
cases, i.e. 20.4 % of all registered cases). 

Since 2004, the tendency of mumps incidence is 
decreasing in all age groups (Tab. II). This is the result 
of the introduction of compulsory vaccinations against 
mumps in Poland in 2004.

In 2017, as in the previous year, the highest number 
of cases was recorded in children and teenagers aged 
≤14 years – 1 196, i.e. 71.6 % of the total number 
of cases. Number of cases among children aged 5-9 
years was 557, i.e. 33.3 % of the total number of cases. 
Number of cases in age groups 0-4 and 10-14 years 
were 339 and 300 cases (incidence 17.9 per 100.000 
vs 17.3 per 100.000). In those over 50 years of age the 
incidence was less than 1 per 100.000 (Tab. II). 

In 2017 there were 947 cases of mumps recorded 
among males (incidence 5.1 per 100.000) and 723 
among females (4.9 per 100.000). The incidence 
of mumps in the cities (947 cases, 4.1 per 100.000) 
was lower than in rural areas (723, 4.9 per 100.000).  

w 2016 roku. Zapadalność ogółem wyniosła 4,3 na 
100 tys. mieszkańców i była niższa w porównaniu 
z rokiem 2016. W 2017 r. najwięcej zachorowań od-
notowano w województwach: mazowieckim (212 
przypadków) oraz śląskim (209). Najmniej zachoro-
wań zarejestrowano w województwie świętokrzyskim 
(46). W porównaniu do 2016 roku, liczba przypadków 
zmniejszyła się w poszczególnych województwach 
(Tab. I). 

Najwięcej zachorowań na świnkę zarejestrowano 
w I kwartale 2017 r. (552, tj. 33% wszystkich zacho-
rowań), najmniej w III kwartale (342, tj. 20,4%). Od 
2004 roku widoczna jest tendencja spadku zapadalno-
ści na świnkę we wszystkich grupach wieku (Tab. II). 
Jest to wynik wprowadzenia szczepień obowiązko-
wych przeciw śwince w Polsce w 2004 roku.

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2017 r. naj-
więcej zachorowań zarejestrowano wśród dzieci i mło-
dzieży w wieku do 14 roku życia – 1 196, tj. 71,6 % 
ogólnej liczby przypadków. Przeważały zachorowania 
dzieci w grupie wieku 5-9 lat – 557, tj. 33,3 % ogólnej 
liczby zachorowań. W grupach wieku 0-4 i 10- 14 lat 
zarejestrowano odpowiednio 339 oraz 300 przypad-
ków (zapadalność – 17,9 na 100 tys., 16,3 na 100 tyś.). 
U osób powyżej 50 roku życia zapadalność wyniosła 
poniżej 1 na 100 tys. (Tab. II).
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The highest incidence (4.3 per 100.000) was registered 
in the cities with population under 20 thous., the lowest 
incidence (4.0 per 100.000) was recorded in cities with 
population more than 100 thous. Comparing rural 
areas with the cities, incidence by age groups did not 
significantly differ. The highest number of cases was 
registered in January February March (231, 156 and 
147 respectively). In 2017, 31 people were hospitalized 
due to mumps (6 people less than in 2016).

Vaccinations against mumps in 2016. In 2003, vac-
cination against mumps (MMR vaccine against measles, 
mumps and rubella) was introduced to National Immu-
nisation Programme as mandatory. Until 2003, vaccina-
tion of children against mumps was only recommended. 
According to the current National Immunisation Pro-
gramme, two doses of mumps vaccine are given: first 
dose at 2 years of age (13-14 months) and a second dose 
at 10 years of age. In 2017, mumps vaccination coverage 
in children aged 3 years decrease by 1.5 % and reached 
94.0 % in the country. Among 1 670 registered in 2017 
cases of mumps, 687 (41.1%) received one dose of vac-
cination, 351 (21%) received two doses and 422 (25.2%) 
were not vaccinated against mumps. In 210 patients 
(12.5%) vaccination status was unknown. 

CONCLUSIONS

The introduction of compulsory vaccination against 
mumps in 2003 (MMR vaccine) caused a fall in the 
incidence of mumps, which has been present for more 
than a decade. Despite the positive trend of a declining 
number of cases in Poland, there are approximately 
2.000 annually which proves further need to maintain 
supervision over the performance of vaccination and 
dissemination of knowledge about vaccination in society.
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W 2017 r. częściej chorowali mężczyźni (947 zacho-
rowań, zapadalność – 5,1/100 tys.) niż kobiety (723 przy-
padki, zapadalność - 3,6). Zapadalność na świnkę w mie-
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strowano w styczniu, lutym i marcu (odpowiednio 231, 
156 i 147 przypadków). W 2017 roku z powodu świnki 
hospitalizowano 31 osób (o 6 osób mniej niż w 2016 r.).
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Kalendarza Szczepień Ochronnych w Polsce w 2003 
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chorych na świnkę, 687 osób (41,1%) otrzymało jedną 
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dawkę, 351 osób (21%) otrzymało dwie dawki szcze-
pionki MMR, 422 (25,2%) osoby w ogóle nie były 
szczepione. U 210 osób (12,5%) brak było informacji 
o szczepieniach.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Wprowadzenie w 2003 roku obowiązkowych 
szczepień przeciw śwince (szczepionka MMR) spra-
wiło spadek liczby zachorowań na świnkę, utrzymują-
cy się od ponad dekady. Pomimo korzystnego trendu 
malejącej liczby zachorowań w Polsce corocznie wy-
stępuje około 2 tyś. przypadków świnki, co świadczy 
o dalszej konieczności utrzymania nadzoru nad wyko-
nywaniem szczepień oraz rozpowszechnianiem wie-
dzy o szczepieniach w społeczeństwie.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Lyme disease is the most common tick-borne disease, caused by spirochetes of the ge-
nus Borrelia, transmitted by ticks of the Ixodes genus. Infection caused by Borrelia burgdorferi can occur 
throughout Poland and therefore, according to ECDC description, the whole country should be considered as 
an endemic area.
AIM OF THE STUDY. The aim of the study is to assess the epidemiological situation of Lyme disease in 
Poland in 2017 in comparison to the situation in previous years.
MATERIAL AND METHODS. The epidemiological situation of Lyme disease in Poland was assessed on 
data from the annual bulletin “Infectious diseases and poisoning in Poland in 2017”. (MP Czarkowski et al., 
Warsaw 2018, NIZP-PZH, GIS).
RESULTS. In 2017 were registered 21,514 Lyme disease cases i.e. 1.48% more than in the previous year and 
2,324 people were hospitalized. Epidemiological situation in Western European countries and Poland are similar.
SUMMARY AND CONCLUSION. A slightly increase in 2017 and lack of a clear trend in individual voivode-
ships may indicate, that a very high level of sensitivity of epidemiological surveillance has been achieved.

Key words: Lyme disease, epidemiology, Poland, 2017

STRESZCZENIE

WSTĘP. Borelioza to najczęstsza choroba odkleszczowa, wywołana przez krętki Borrelia, przenoszona przez 
kleszcze z rodzaju Ixodes. Do zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi może dojść na obszarze całego naszego 
kraju, a zgodnie z opisem ECDC należy uznać Polskę w całości jako teren endemiczny.
CEL PRACY. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej boreliozy w Polsce w 2017 r. w porównaniu 
do sytuacji w ubiegłych latach.
MATERIAŁ I METODY. Sytuację epidemiologiczną boreliozy w Polsce oceniono na podstawie danych 
z biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 r.” (MP Czarkowski i wsp., Warszawa 2018, NIZP-
-PZH, GIS).
WYNIKI. W 2017 r. zarejestrowano 21 514 zachorowań na boreliozę, tj. 1,48% więcej niż w roku ubiegłym. 
Hospitalizacji poddano 2 324 osoby. Sytuacja epidemiologiczna w zachodnich krajach Europy jest podobna do 
sytuacji w Polsce.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Nieznaczny wzrost zachorowań na boreliozę w 2017r. i brak jednoznacz-
nego trendu w poszczególnych województwach może wskazywać na osiągnięcie wysokiego poziomu czułości 
nadzoru epidemiologicznego. 

Słowa kluczowe: borelioza z Lyme, epidemiologia, Polska, rok 2017
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INTRODUCTION

Lyme disease is the most common tick-borne dis-
ease in Europe and the United States of America (1), 
caused by spirochetes of the genus Borrelia, transmit-
ted by ticks of the Ixodes genus. The highest incidence 
of Lyme disease in Poland is recognized in the north-
eastern region, but the trend is gradually disappearing 
in favor of eastern and southern areas. Due to the fact 
that infection with Borrelia burgdorferi spirochetes can 
occur throughout the country, both in forest areas and 
in urban parks, according to ECDC recommendations, 
the entire country should be considered as an endemic 
area. Ticks begin their activity in May and lasts until 
November, most often infection occurs in the summer 
months and at the beginning of autumn (Q3).

AIM OF THE STUDY

The aim of the study is to assess the epidemio-
logical situation of Lyme disease in Poland in 2017 in 
comparison to the situation in previous years.

MATERIAL AND METHODS

The epidemiological situation of Lyme disease 
in Poland was assessed on data from the annual bul-
letin “Infectious diseases and poisoning in Poland in 
2017”. (MP Czarkowski et al., Warsaw 2018, NIZP-
PZH, GIS) (2). The classification of Lyme disease in 
2017 was based on the case definition developed for 
the needs of epidemiological surveillance, applicable 
in 2014-2017 (“Definitions of infectious disease cases 
for the needs of epidemiological surveillance”, 2014 
Department of Epidemiology NIZP-PZH). 

RESULTS

In 2017 were registered 21,514 Lyme disease cases 
i.e. 1.48% more than in the previous year. Total incidence 
rate in 2017 in Poland was 56 per 100,000 population 
and it was slightly higher i.e. by 0.8 in comparison to 
the incidence rate in 2016. A significant territorial dif-
ferentiation in incidence was observed: from 18.8 per 
100,000 population in Wielkopolskie voivodeship up 
to 130.1 per 100,000 population in Podlaskie voivode-
ship. The lowest incidence, below 56 per 100.000 
population was recorded in seven voivodeships, i.e. in 
Dolnośląskie (29.4 per 100,000), Kujawsko-Pomor-
skie (26.2 per 100,000), Łódzkie (25.7 per 100,000), 
Mazowieckie (41.2 per 100,000), Świętokrzyskie (36 
per 100,000), Wielkopolskie (18.8 per 100,000) and 
Zachodniopomorskie (49.9 per 100,000). On the other 
hand, the incidence significantly different from the 

WSTĘP

Borelioza jest najczęstszą chorobą odkleszczową 
w Europie jak i Stanach Zjednoczonych Ameryki (1), 
wywołaną przez krętki z rodzaju Borrelia i przeno-
szoną przez kleszcze z rodzaju Ixodes. Najwyższa za-
padalność na boreliozę w Polsce występuje w rejonie 
północno-wschodnim, tendencja ta jednak stopniowo 
ustępuje na rzecz wschodnich oraz południowych te-
renów. Ze względu na fakt, że do zakażenia krętkami 
Borrelia burgdorferi może dojść na obszarze całego 
kraju, zarówno na terenach leśnych, jak i w miejskich 
parkach, zgodnie z zaleceniami ECDC obszar całego 
kraju należy uznać jako endemiczny. Kleszcze rozpo-
czynają aktywność w maju, która trwa do listopada, 
natomiast najczęściej do zakażenia dochodzi w mie-
siącach letnich oraz na początku jesieni (III kwartał 
roku).

CEL PRACY

Celem pracy jest omówienie sytuacji epidemiolo-
gicznej boreliozy w Polsce w 2017 r. w porównaniu do 
sytuacji w ubiegłych latach.

MATERIAŁ I METODY

Sytuację epidemiologiczną boreliozy oceniono na 
podstawie danych z biuletynu „Choroby zakaźne i za-
trucia w Polsce w 2017 r.” (MP Czarkowski i wsp., 
Warszawa 2018, NIZP-PZH, GIS) (2). Klasyfikacja 
zachorowań na boreliozę w 2017 r. opierała się na de-
finicji przypadku opracowanej na potrzeby nadzoru 
epidemiologicznego, obowiązującej w latach 2014-
2017 („Definicje przypadków chorób zakaźnych na 
potrzeby nadzoru epidemiologicznego”, 2014 Zakład 
Epidemiologii NIZP-PZH). 

 
WYNIKI

W 2017 r. zarejestrowano 21 514 zachorowań na 
boreliozę, tj. 1,48% więcej niż w roku ubiegłym. Zapa-
dalność ogółem w 2017 r. w Polsce wyniosła 56 na 100 
tys. ludności i była nieznacznie wyższa tj. o 0,8 w sto-
sunku do zapadalności w roku 2016. Zaobserwowano 
znaczne zróżnicowanie terytorialne zapadalności: od 
18,8 na 100 tys. w województwie wielkopolskim do 
130,1 na 100 tys. w województwie podlaskim. Najniż-
szą zapadalność, poniżej 56 na 100 tys. ludności odno-
towano w siedmiu województwach tj. w dolnośląskim 
(29,4 na 100 tys.), kujawsko-pomorskim (26,2 na 100 
tys.), łódzkim (25,7 na 100 tys.), mazowieckim (41,2 
na 100 tys.), świętokrzyskim (36 na 100 tys.), wielko-
polskim (18,8 na 100 tys.) oraz zachodniopomorskim 
(49,9 na 100 tys.). Natomiast zapadalność znacznie 
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Table I. Lyme disease in Poland in 2017. Number of cases, incidence per 100 000 population, number of percentage 
 of hospitalization by voivodeship
Tabela I. Borelioza w Polsce w 2017 roku. Liczba zachorowań, zapadalność oraz hospitalizacja wg województw

Voivodeship The no of cases in quarters No of 
cases

Incidence/ 
100,000

hospitalization
I II III IV Number %

Poland 2016 2202 3571 8323 7105 21201 55.2 2666 12.6
2017 3638 3945 7548 6383 21514 56.0 2324 10.8

1. Dolnośląskie 134 118 350 250 852 29.4 114 13.4
2. Kujawsko-Pomorskie 65 85 240 155 545 26.2 49 9.0
3. Lubelskie 417 429 585 544 1975 92.8 376 19.0
4. Lubuskie 147 156 259 236 798 78.5 39 4.9
5. Łódzkie 141 113 200 183 637 25.7 80 12.6
6. Małopolskie 502 573 1190 1057 3322 98.1 230 6.9
7. Mazowieckie 399 378 765 674 2216 41.2 153 6.9
8. Opolskie 92 128 263 161 644 65.0 81 12.6
9. Podkarpackie 196 260 547 477 1480 69.6 191 12.9

10. Podlaskie 280 354 504 404 1542 130.1 169 11.0
11. Pomorskie 263 242 550 411 1466 63.2 186 12.7
12. Śląskie 546 501 894 838 2779 61.0 296 10.7
13. Świętokrzyskie 70 93 146 141 450 36.0 46 10.2
14. Warmińsko-mazurskie 199 286 439 378 1302 90.7 142 10.9
15. Wielkopolskie 82 81 258 234 655 18.8 84 12.8
16. Zachodniopomorskie 105 148 358 240 851 49.9 88 10.3

odbiegającą od zapadalności ogółem (powyżej 90 na 
100 tys.) zaobserwowano w czterech województwach 
tj. lubelskim (92,8 na 100 tys.), małopolskim (98,1 na 
100 tys.), podlaskim (130,1 na 100 tys.) i warmińsko-
-mazurskim (90,7 na 100 tys.).

Niespełna połowę (48%) wszystkich przypadków 
zgłoszonych do systemu nadzoru stanowiła suma za-
chorowań z czterech województw: lubelskiego, mazo-
wieckiego, małopolskiego oraz śląskiego. Zachorowa-
nia w pozostałych województwach stanowiły od 2% 
do 7% wszystkich zgłoszonych przypadków.

Zachorowania w kwartałach potwierdzają zwięk-
szenie liczby rozpoznań klinicznych w okresie naj-
większej aktywności kleszczy tzn. maj-listopad. Tylko 
w III kwartale roku liczba zgłoszonych przypadków 
wyniosła 35,08% ogółu, co łącznie z II kwartałem 
(18,34%) daje ponad połowę (53,42%) przypadków, 
natomiast z IV kwartałem (29,67%) wynosi 64,75% 
ogółu przypadków. Jednak w porównaniu do roku 
2016, w kwartale I i II zaobserwowano wzrost liczby 
przypadków, a w III i IV kwartale spadek zachorowań.

Z powodu boreliozy hospitalizacji poddano 2 324 
osoby, tj. 10,8% ogółu. W porównaniu do roku 2016 
liczba hospitalizacji ogółem spadła o 1,8 punktu pro-
centowego. Najwyższy odsetek hospitalizacji zano-
towano w województwie lubelskim (19%), natomiast 
najmniejszy w województwie lubuskim (4,9%), ma-
łopolskim i mazowieckim (po 6,9%). W pozostałych 
województwach odsetek ten mieścił się w przedziale 
od 9% do 13,4% (2).

total incidence rate (above 90 per 100,000) was ob-
served in four voivodeships, i.e. Lubelskie (92.8 per 
100,000), Małopolskie (98.1 per 100,000), Podlasie 
(130.1 per 100,000) and Warmińsko-Mazurskie (90.7 
per 100,000). 

Nearly half (48%) of all cases reported to the 
surveillance system were the sum of cases from four 
voivodeships: Lubelskie, Mazowieckie, Małopolskie 
and Śląskie. Incidence in other voivodeships account-
ed for 2% to 7% of all reported cases.

Incidence in the quarters confirms the increase 
in the number of clinical diagnoses during the period 
of greatest tick activity, i.e. May-November. Only in 
the third quarter of the year the number of reported 
cases amounted to 35.08% of the total, which together 
with the second quarter (18.34%) gives more than half 
(53.42%) of cases, but with the fourth quarter (29.67%) 
is 64,75% of all cases. However, compared to 2016, in 
Q1 and Q2 has been an increase, and in Q3 and Q4 has 
been a decrease in number of cases.

Due to Lyme disease, 2,324 people were hos-
pitalized, i.e. 10.8% of the total. Compared to 2016, 
the total number of hospitalizations decreased by 1.8 
percentage points. The highest percentage of hospi-
talizations was recorded in Lubelskie (19%), while 
the smallest in Lubuskie (4.9%), Małopolskie and Ma-
zowieckie (6.9% each). In the remaining voivodeships 
this percentage ranged from 9% to 13.4% (2).

The epidemiological situation in Western European 
countries is similar to the situation in Poland. Data on 

Borelioza z Lyme w Polsce w 2017 rokuLyme disease in Poland in 2017
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Lyme disease in Western Europe indicate that the total 
incidence is 56.3 per 100,000 population (arithmetic 
mean), i.e. about 232,125 cases. However, we are ob-
serving huge discrepancies by country - the incidence 
in Sweden is 464 cases per 100,000 population, and 
in Italy - 0.001 per 100,000 population (1). The high-
est tick activity in our climate is the period from May 
to November, but the peak incidence in recent years 
(2013 - 2017) was recorded in July (in Germany). The 
observed increase in the incidence after introducing 
changes in the epidemiological surveillance of Lyme 
disease is also correct (3).

SUMMARY AND CONCLUSION

In 2017, in comparison to the previous year, were 
registered 1.48% more Lyme disease cases. A slightly 
increase and lack of a clear trend in individual voivode-
ships may indicate that, a very high level of sensitivity 
of epidemiological surveillance has been achieved.

The quality of the data in Poland does not differ 
from Western Europe data. The incidence is compa-
rable to the average of Western European countries, 
however, it should be noted that in individual coun-
tries the situation may be completely different, i.a. in 
connection with different epidemiological surveillance 
system.
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Sytuacja epidemiologiczna w zachodnich krajach Eu-
ropy jest podobna do sytuacji w Polsce. Dane literaturowe 
dotyczące zachorowań na boreliozę w Europie zachod-
niej, wskazują, że zachorowalność ogółem wynosi 56,3 
na 100 tys. osób (średnia nieważona), czyli ok. 232 125 
przypadków. Jednak w rozbiciu na poszczególne kraje ob-
serwujemy ogromne rozbieżności – zapadalność w Szwe-
cji wynosi 464 przypadki na 100 tys. osób, a we Włoszech 
– 0,001 na 100 tys. osób (1). Największa aktywność klesz-
czy w naszym klimacie to okres od maja do listopada, 
ale szczyt zachorowań w ostatnich latach (2013 – 2017) 
zanotowano niezmiennie w lipcu (w Niemczech). Prawi-
dłowością jest także obserwowany wzrost zachorowań po 
wprowadzeniu zmian w nadzorze nad boreliozą (3).

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W roku 2017 w porównaniu z poprzednim rokiem 
zarejestrowano o 1,48% więcej zachorowań na bore-
liozę. Nieznaczny wzrost i brak jednoznacznego tren-
du w poszczególnych województwach może wskazy-
wać na osiągnięcie wysokiego poziomu czułości nad-
zoru epidemiologicznego.

Jakość zbieranych danych w Polsce nie odbiega od 
danych z zachodniej Europy. Zachorowalność jest po-
równywalna ze średnią krajów zachodnich, jednak na-
leży zaznaczyć, że w poszczególnych krajach sytuacja 
różni się od polskiej, m.in. w związku z odmiennymi 
systemami nadzoru.
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ABSTRACT

Neuroborreliosis is one of the manifestations of Lyme disease involving central and peripheral nervous system. 
It is caused by infection with Borrelia burgdorferi spirochete which is transmitted by tick bites.
Neuroborreliosis can affect both adults and children. The clinical course in children is often different than in 
adults. The article discusses the most common clinical symptoms, complications, diagnostics and treatment of 
neuroborreliosis in children.

Key words: meningitis; children; neuroborreliosis

STRESZCZENIE

Neuroborelioza jest jedną z postaci boreliozy z Lyme przebiegającą z zajęciem ośrodkowego i obwodowego układu 
nerwowego. Wywoływana jest przez zakażenie krętkiem Borrelia burgdorferi przenoszonym przez pokłucie kleszcza. 
Neuroborelioza może dotyczyć zarówno dorosłych, jak i dzieci. Niejednokrotnie przebieg kliniczny u dzieci jest 
odmienny niż u dorosłych. Praca zawiera omówienie najczęstszych objawów klinicznych, powikłań, diagnosty-
ki i leczenia neuroboreliozy u dzieci. 

Słowa kluczowe: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych; dzieci; neuroborelioza 

INTRODUCTION

Neuroborreliosis (NB) is an infectious disease 
of the nervous system transmitted by ticks, caused 
by spirochetes belonging to the Borrelia burgdorferi 
(Bb) sensu lato complex. It is one of the many clinical 
manifestations of Lyme borreliosis (LB). NB is 
a disease that should be borne in mind, especially in 
areas of endemic occurrence of tick-borne diseases (1).

An example of such an area is north-eastern Poland 
with the Podlaskie and Warmian-Masurian voivodships, 
where the annual incidence of LB is five times higher 
than the national average. The annual incidence of 
LB in Poland is steadily increasing. The number of 
registered cases in 2005 and 2018 was 4409  (incidence: 
11.51/100.000 inhabitants) and 20 147 (incidence: 
52.41/100,000 inhabitants), respectively (2).

WSTĘP

Neuroborelioza (NB) jest chorobą zakaźną ukła-
du nerwowego przenoszoną przez kleszcze, wywołaną 
przez krętki należące do kompleksu Borrelia burgdorfe-
ri (Bb) sensu lato. Jest jedną z wielu postaci klinicznych 
boreliozy z Lyme (LB). NB to choroba, o której należy 
pamiętać, zwłaszcza w obszarach endemicznego wystę-
powania chorób przenoszonych przez kleszcze (1). 

Takim obszarem jest północno-wschodnia Polska 
z województwami podlaskim i warmińsko-mazur-
skim, gdzie notuje się 5-krotnie wyższą roczną za-
padalność na LB w porównaniu ze średnią notowaną 
w kraju. Roczna zapadalność na LB w Polsce systema-
tycznie wzrasta. Liczba zarejestrowanych przypadków 
w latach 2005 i 2018 wynosiła odpowiednio 4409 (za-
padalność: 11.51/100 000 mieszkańców) i 20147 (za-
padalność: 52.41/100 000 mieszkańców) (2).
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Incidence of NB among children in some European 
countries, where this disease is endemic, is higher than 
among adults (3) and it is the main cause of meningitis 
(4). Sex-dependent differences in the incidence of 
NB among children were reported. In Germany, 
the disease was more often observed in boys. In the 
Norwegian population study among 142 children with 
NB, Tveitnes et al. observed that facial nerve palsy 
was more common in girls (86%) than boys (62%), 
but headache and/or neck stiffness was more common 
in boys (30%) than girls (10%). Girls with NB were 
younger than boys, and their symptoms lasted shorter, 
while boys had higher pleocytosis than girls (5).

The course and clinical picture of NB in   children 
and adults is different.

PATHOGENESIS

After the tick bite, Borrelia burgdorferi spirochetes 
are introduced into the skin and spread. Due to the 
presence of spirally twisted, ribbon-like flagella they have 
motor capabilities, they move in a spiral motion and easily 
penetrate into various host tissues, even with a density 
greater than body fluids. They also have the ability to 
secrete proteolytic enzymes that damage collagen and can 
penetrate the meninges. Most often, however, the nervous 
system is affected by spread through hematogenous and 
neurogenic route, which can occur in the early or late 
stages of Lyme disease. All genospecies of B. burgdorferi 
sensu lato can cause neuroborreliosis, but B. garinii 
has the greatest predisposition to penetrate and involve 
the CNS due to its neurotropism and most often causes 
meningitis (up to 72%) (6).

The pathogenesis of NB is complex, and more than 
one mechanism is responsible for changes in the CNS. 
A large role is attributed to the morphological variability 
of the spirochete and changes in the expression of its 
antigens, which causes disturbances in the host’s immune 
system. After crossing the blood-brain barrier, spirochetes 
directly damage nerve cells, which elicits an immune 
response against these bacteria. T and B lymphocytes 
show autoreactivity against neuronal structures. As 
a result, inflammatory mediators are secreted, which is 
the main cause of the nervous system damage.

The host’s response after Borrelia spirochetes enter 
the CNS differs from the responses caused by other 
bacteria that typically cause neutrophilic infiltration. In 
NB, as a result of inflammatory changes and disruption 
of the blood-brain barrier, pleocytosis consists mainly 
of lymphocytes (1,7).

CLINICAL PICTURE

Clinical symptoms of NB usually appear 2-18 
weeks after tick bites. They are not always preceded 

Zapadalność na NB wśród dzieci w niektórych krajach 
europejskich, gdzie choroba ta występuje endemicznie, 
jest wyższa niż wśród dorosłych (3). W niektórych krajach 
europejskich NB jest główną przyczyną zapalenia opon 
mózgowych (4). Wykazano również różnice w zapadal-
ności na NB wśród dzieci w zależności od płci. W Niem-
czech częściej chorobę obserwowano u chłopców. Z kolei 
w badaniu populacji norweskiej Tveitnes i wsp. wśród 142 
dzieci z NB obserwowali, iż porażenie nerwu twarzowego 
występowało częściej u dziewcząt (86%) niż u chłopców 
(62%), ale ból głowy i/lub sztywność karku występowały 
częściej u chłopców (30%) niż u dziewcząt (10%). Dziew-
częta z NB były młodsze od chłopców, a objawy trwały 
u nich krócej, natomiast u chłopców stwierdzano wyższą 
pleocytozę niż u dziewczynek (5).

Przebieg i obraz kliniczny NB u dzieci i dorosłych 
jest odmienny.

PATOGENEZA

Krętki Borrelia burgdorferi po ukłuciu gospodarza 
przez żerującego kleszcza dostają się do skóry i rozsie-
wają się. Dzięki obecności skręconych spiralnie wstąż-
kowatych witek mają one możliwości motoryczne, po-
ruszają się ruchem spiralnym i z łatwością przenikają 
do rożnych tkanek gospodarza, nawet o gęstości więk-
szej niż płyny ustrojowe. Mają również zdolność do 
wydzielania enzymów proteolitycznych, które uszka-
dzają kolagen i mogą przenikać przez opony mózgo-
wo-rdzeniowe. Najczęściej jednak do zajęcia układu 
nerwowego dochodzi drogą krwiopochodną oraz neu-
rogenną, które może wystąpić we wczesnej bądź też 
późnej fazie choroby z Lyme. Neuroboreliozę mogą 
wywoływać wszystkie genogatunki B. burgdorferi 
sensu lato, jednak największe predyspozycje do wnik-
nięcia i zajęcia OUN ze względu na swój neurotropizm 
ma B.garinii i to ona najczęściej (do 72%) powoduje 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych (6). 

Patogeneza NB jest złożona i więcej niż jeden mecha-
nizm odpowiada za zmiany w OUN. Duża rolę przypisuje 
się zmienności morfologicznej krętka oraz zmian ekspre-
sji jego antygenów, co powoduje zaburzenia w układzie 
odpornościowym organizmu. Krętki po przekroczeniu 
bariery krew-mózg bezpośrednio uszkadzają komórki 
nerwowe, co wzbudza odpowiedź immunologiczną prze-
ciwko tym bakteriom. Limfocyty T i B wykazują auto-
reaktywność przeciw strukturom neuronów. W wyniku 
tego dochodzi do wydzielania mediatorów zapalnych, co 
jest główną przyczyną uszkodzenia układu nerwowego.

Odpowiedź organizmu po wniknięciu krętków 
Borrelia do OUN różni się od odpowiedzi wywoła-
nych przez inne bakterie, które typowo wywołują na-
ciek z neutrofili. W NB w wyniku zmian zapalnych 
i przerwania bariery krew-mózg pleocytoza składa się 
głównie z limfocytów (1,7).

Katarzyna Krawczuk, Piotr Czupryna i inni  
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by erythema migrans (EM). The most common clinical 
form in children is meningitis, sometimes involving the 
nerve roots and cranial nerves, usually the facial nerve 
(8). The suspicion of early NB should arise in case 
of symptoms of meningeal irritation with headache, 
irritability along with cranial nerve palsy, especially 
unilateral or bilateral facial nerve palsy (9).

In cases without facial nerve palsy, other symptoms 
suggesting NB should be considered: lack or poorly 
expressed neck stiffness and prolonged duration of 
symptoms before admission (the average duration is 9 
days, and in the case of viral or aseptic meningitis of 
other etiology, the average is 6 days) (10,11). The most 
common complaints in   the group of 84 pediatric patients 
with NB described by Skogman et al. were: facial nerve 
palsy (63% of cases), headache (55%), weakness (44%), 
neck stiffness (29%), nausea (21%) and fever (19%). On 
average, the patient had four symptoms lasting about 10 
days before hospitalization (12).

Neuroborreliosis may be preceded by EM. Skogman 
et al. observed the occurrence of EM in 18% of NB 
cases (12), but there are reports of a significantly higher 
percentage of patients with EM (up to over 60%) (13). 
There was no correlation between the presence of EM 
and the severity of the clinical course of NB. However, 
more frequent occurrence of facial paralysis was noted 
in smaller children with EM in the head and neck area, 
which is consistent with the statement that B. burgdorferi 
spirochetes can spread through the skin to the cranial 
nerves and the central nervous system (14).

Late NB in children is very rare. Diagnosis can 
be considered when neurological symptoms last more 
than 6 months. The clinical picture can be diverse (4). 

Rare symptoms associated with early and late NB 
in   children include myoclonus, ataxia, vertigo, multiple 
cranial nerve palsy including VI cranial nerve, less 
frequently IV or III, acute transverse myelitis, features 
of intracranial hypertension and pseudotumor cerebri 
(8,15). Acute disseminated encephalomyelitis or rare 
vascular complications such as stroke in children have 
also been reported in the literature. Particularly in 
endemic areas, early and late NB should be considered 
as a potential cause of stroke in children and young 
adults (16).

DIAGNOSTICS

In most cases of suspected NB, a lumbar puncture 
is performed. Pleocytosis with a predominance of 
lymphocytes is observed in the cerebrospinal fluid, 
which may initially suggest viral meningitis. Protein 
concentration in the cerebrospinal fluid is often elevated, 
and glucose is usually within normal limits (17).

Rarely, but it is possible that normal pleocytosis 
can be observed at a very early stage of the disease 

OBRAZ KLINICZY

Objawy kliniczne NB zazwyczaj pojawiają się 
2–18 tygodni po pokłuciu przez kleszcza. Nie zawsze 
są poprzedzone wystąpieniem rumienia wędrujące-
go (EM). Najczęstszą formą kliniczną występującą 
u dzieci jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, 
czasami przebiegające z zajęciem korzeni nerwowych 
oraz nerwów czaszkowych, zazwyczaj nerwu twarzo-
wego (8). Podejrzenie NB wczesnej powinny budzić 
objawy podrażnienia opon mózgowo-rdzeniowych 
z bólem głowy, drażliwością wraz z porażeniem ner-
wów czaszkowych, zwłaszcza jednostronnym lub 
obustronnym porażeniem nerwu twarzowego (9).

W przypadku zachorowań przebiegających bez 
porażenia nerwu twarzowego należy uwzględniać inne 
objawy sugerujące NB: brak lub słabo wyrażony ob-
jaw sztywności karku i wydłużony czas trwania obja-
wów przed przyjęciem do szpitala (średni czas trwania 
wynosi 9 dni, a w przypadkach wirusowych lub asep-
tycznych zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych o innej 
etiologii średnia wynosi 6 dni) (10,11). Najczęstszymi 
dolegliwościami NB w grupie 84 pacjentów pedia-
trycznych opisanych przez Skogman i wsp. były: pora-
żenie nerwu twarzowego (63% przypadków), bóle gło-
wy (55%), osłabienie (44%), sztywność karku (29%), 
nudności (21%) i gorączka (19%). Średnio u pacjen-
ta występowały cztery objawy trwające około 10 dni 
przed hospitalizacją (12).

Neuroboreliozę może poprzedzać wystąpienie 
EM. Skogman i wsp. obserwowali wystąpienie EM 
w 18% przypadków, (12) ale istnieją doniesienia 
o znacznie wyższym odsetku chorych z EM (nawet do 
ponad 60%) (13). Nie wykazano zależności między 
obecnością EM, a ciężkością przebiegu klinicznego 
NB. Stwierdzono natomiast częstsze wystąpienie po-
rażenia nerwu twarzowego po EM w okolicy głowy 
i szyi u mniejszych dzieci, co jest zgodne ze stwierdze-
niem, że krętki B. burgdorferi mogą rozprzestrzeniać 
się przez skórę do nerwów czaszkowych i ośrodkowe-
go układu nerwowego (14).

Późna NB u dzieci występuje bardzo rzadko. Po-
dejrzewać ją można, gdy objawy neurologiczne trwają 
dłużej niż 6 miesięcy. Obraz kliniczny może być róż-
norodny (4).

Rzadkie objawy związane z NB wczesną i późną 
u dzieci obejmują mioklonie, ataksję, zawroty głowy, 
porażenie wielu nerwów czaszkowych obejmujące VI 
nerw czaszkowy, rzadziej IV lub III, ostre poprzeczne 
zapalenia rdzenia, cechy nadciśnienia śródczaszkowe-
go, tzw. guza rzekomego mózgu (8, 15). W literaturze 
opisywano także przypadki ostrego rozsianego zapa-
lenia mózgu i rdzenia, czy rzadkie powikłania naczy-
niowe, takie jak udar mózgu u dzieci. W szczególności 
w terenach endemicznych jako potencjalną przyczynę 
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in immunocompromised patients or those with NB 
caused by B. afzelii, in which case re-examination 
of the cerebrospinal fluid is recommended (18). 
B.burgdorferi can only be grown in specific liquid 
culture media or on Barbour-Stoenner-Kelly medium 
after incubation at 30–34 ° C under microaerophilic 
conditions and cultured subculture every 8–12 hours. 
Due to the long period of doubling the bacterial growth, 
the culture must last up to 2-3 months. The best results 
of culture tests are obtained from skin lesion biopsies, 
so this method has little application in the diagnosis 
of NB (19). The use of this technique is limited due to 
its complexity and lack of specific media in most of 
microbiological laboratories.

The definite diagnosis of NB is based on the 
detection of intrathecal synthesis of antibodies against 
B. burgdorferi (9). At the same time, the patient should 
be tested for the presence of antibodies in the serum, 
which is the basic test. The two-stage diagnostic 
protocol should be used in LB: ELISA and Western 
blot tests. In case of negative serum serological test 
and persistent suspicion of NB, an antibody testing 
should be performed 2-4 weeks later in anticipation 
of seroconversion. Immunoblot technique separates 
different Borrelia spp. antigens, positive VIsE, OspC, 
p41 in the early phase correlate with early NB, while 
broad spectrum bands and late phase antigens p100, 
p17/p18 match with late symptoms (20). Detection 
of intrathecal synthesis of antibodies, although 
considered as a gold diagnostic standard NB, may give 
a negative result in 20-25% of patients with NB (4,21). 
The diagnostic sensitivity of this method is about 80% 
in patients with a shorter duration of the disease <6 
weeks, the longer the duration of the symptoms, the 
greater the sensitivity (20).

The usefulness of PCR in NB diagnostics is lim-
ited. This technique is not recommended as a stand-
ard because of the low sensitivity in the cerebrospinal 
fluid (10-40%) and lack of standardization. A negative 
PCR result should not exclude a diagnosis of NB (22). 
European guidelines suggest performing a cerebrospi-
nal fluid PCR test in patients with immunosuppression 
who do not produce antibodies, and in people who 
have serological results that are negative for up to 6 
weeks despite clinical symptoms suggestive of NB.

If cerebrospinal fluid cannot be obtained, the 
diagnosis of NB is based on the presence of antibodies 
to Borrelia burgdorferi in the serum in combination 
with typical neurological symptoms. However, this 
approach is being questioned, especially in areas with 
endemic Lyme disease, as these inhabitants may have 
high seroprevalence even without a fresh tick bite.

Due to the clinical and biological similarity of NB 
to lymphocytic meningitis, especially those caused by 

udaru u dzieci i młodych dorosłych należy brać pod 
uwagę wczesną i późną NB (16).

DIAGNOSTYKA

W większości przypadków podejrzenia NB wyko-
nuje się nakłucie lędźwiowe. W płynie mózgowo-rdze-
niowym obserwuje się pleocytozę z przewagą limfo-
cytów, co może sugerować wirusowe zapalenie opon 
mózgowych. Stężenie białka w płynie mózgowo-rdze-
niowym często jest podwyższone, a stężenie glukozy 
zwykle mieści się w granicach normy (17).

Na bardzo wczesnym etapie choroby u pacjentów 
z obniżoną odpornością lub w NB wywołanej B.afze-
lii choroba może przebiegać z prawidłową pleocytozą, 
w takim przypadku wskazane jest powtórne badanie 
płynu mózgowo-rdzeniowego (18). Wzrost bakterii 
B.burgdorferi można uzyskać tylko w określonych 
płynnych pożywkach hodowlanych lub na pożywce 
Barbour-Stoenner-Kelly po inkubacji w temperatu-
rze 30–34 °C w warunkach mikroaerofilnych i wy-
konywaniu posiewów podkolonii co 8–12 godzin. Ze 
względu na długi okres podwajania wzrostu bakterii 
hodowla musi trwać aż 2-3 miesiące. Najlepsze re-
zultaty badań hodowlanych uzyskuje się z bioptatów 
zmian skórnych, więc ta metoda ma małe zastosowa-
nie w diagnostyce NB (19). Zastosowanie tej techniki 
jest ograniczone ze względu na swoją złożoność i brak 
specyficznych podłoży w większości laboratoriów mi-
krobiologicznych.

Ostateczna diagnoza NB opiera się na wykryciu 
wewnątrzoponowej syntezy przeciwciał przeciwko B. 
burgdorferi (9). Jednocześnie powinno być wykonane 
badanie obecności przeciwciał w surowicy pacjenta, 
które jest badaniem podstawowym. Należy pamiętać 
o dwustopniowym protokole diagnostycznym sto-
sowanym w LB: testy metodą ELISA i Western blot. 
W przypadku ujemnych wyników badań serologicz-
nych w surowicy i utrzymującego się podejrzenia NB 
powinno się wykonać badanie przeciwciał 2-4 tygo-
dnie później w oczekiwaniu serokonwersji. Technika 
immunoblot rozdziela różne antygeny Borrelia spp., 
dodatnie VIsE, OspC, p41 we wczesnej fazie są sko-
relowane z wczesną NB natomiast szerokie spektrum 
pasm i antygeny późnej fazy p100, p17/p18 pasują do 
późnych objawów (20). Wykrycie syntezy wewnątrzo-
ponowej przeciwciał, mimo, że uważane za złoty stan-
dard diagnostyczny NB, może dać wynik negatywny 
u 20–25% pacjentów z NB (4,21). Czułość diagno-
styczna tej metody wynosi ok. 80% u pacjentów z krót-
szym czasem trwania choroby <6 tygodni, im dłuższy 
czas trwania objawów tym czułość jest większa (20).

Przydatność PCR w diagnostyce NB jest ograni-
czona. Ta technika nie jest standardowo polecana ze 
względu na niską czułość w płynie mózgowo-rdze-
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Herpes viruses and Treponema pallidum spirochetes, it 
is difficult to diagnose NB in   children admitted to the 
Emergency Department (23). This difficulty also results 
from the time needed to perform serological tests.

In Europe, Tuerlinckx et al. proposed a diagnostic 
algorithm for NB based on four criteria: duration of 
symptoms before admission, presence of cranial 
neuritis, increased protein concentration and 
lymphocytic pleocytosis in the cerebrospinal fluid 
(11). The positive predictive value of the algorithm is 
92.3% and the negative predictive value is 100%.

European recommendations state that definite di-
agnosis of NB can be made if the patient has neuro-
logical symptoms corresponding to neuroborreliosis, 
inflammatory features in cerebrospinal fluid and in-
trathecal synthesis of B. burgdorferi antibodies, while 
the probable case is diagnosed when 2 of the 3 criteria 
above are met. When criterion III is missing, it is nec-
essary to demonstrate antibodies against B. burgdor-
feri in serum after 6 weeks (22).

Early NB is more common in children, which 
is characterized by a short duration of neurological 
symptoms, which causes the intrathecal antibody 
synthesis to be less sensitive in this group of patients (24).

More specific NB markers are currently being 
sought. The results of the CXCL13 cytokine 
determination are promising, especially in children 
who may not develop antibodies or intrathecal 
synthesis during the short duration of neurological 
symptoms in early NB. In children with definite NB, 
the CXCL13 determination allows the diagnosis to 
be made with a sensitivity of 88% and a specificity 
of 89%, and in the probable NB concentration of this 
chemokine was increased in 73% of children, which 
makes it a complementary diagnostic tool (25). The 
CXCL13 cytokine is synthesized at high levels in 
the cerebrospinal fluid in patients infected with B. 
burgdorferi in the very early stages of the disease (up to 
2 weeks), before antibody production. After the start of 
antibiotic therapy, there is a sharp decrease in CXCL13 
chemokine concentration which confirms the efficacy 
of therapy. This makes CXCL13 potentially  a useful 
marker for diagnosing and monitoring NB treatment 
in children (18,26). It should be emphasised that use of 
CXCL13 in the diagnosis so far is not recommended in 
any of official quidelines. Further studies are needed 
in this area. 

It is not recommended to perform serological 
tests after treatment due to persistence of IgM or IgG 
months or years after complete recovery (12,29).

Imaging studies, such as MRI, PET, SPECT may 
also be useful in the diagnosis of NB, however observed 
lesions are often non-specific, e.g. enhancement of 
meninges, enhencement of cranial nerves, diffuse CNS 
parenchymal involvement, ischemic foci, vasculitis (27). 

niowym (10–40%) i brak standaryzacji. Negatywny 
wynik PCR nie powinien wykluczać diagnozy NB 
(22). Europejskie wytyczne sugerują wykonanie te-
stu PCR w płynie mózgowo-rdzeniowym u pacjentów 
z immunosupresją, którzy nie wytwarzają przeciwciał 
oraz u osób, u których wyniki badań serologicznych są 
ujemne w okresie do 6 tygodni pomimo występowania 
objawów klinicznych sugerujących NB.

W przypadku braku możliwości uzyskania płynu 
mózgowo-rdzeniowego diagnoza NB jest stawiana na 
podstawie obecności przeciwciał przeciwko Borrelia 
burgdorferi w surowicy w połączeniu z typowymi 
objawami neurologicznymi. Jednak podejście to jest 
kwestionowane, zwłaszcza na terenach endemicznego 
występowania boreliozy, jako że u tych mieszkańców 
może utrzymywać się wysoka seroprewalencja nawet 
bez świeżego pokłucia przez kleszcza.

Ze względu na kliniczne i biologiczne podobień-
stwo NB do limfocytarnych zapaleń opon mózgowo-
-rdzeniowych, zwłaszcza wywoływanych poprzez wi-
rusy Herpes i krętki Treponema pallidum, rozpoznanie 
NB u dzieci zgłaszających się na szpitalny oddział 
ratunkowy jest trudne (23). Trudność ta wynika także 
z czasu potrzebnego do wykonania badań serologicz-
nych. 

W Europie Tuerlinckx i wsp. zaproponowali algo-
rytm diagnostyczny NB w oparciu o cztery kryteria: 
czas trwania objawów przed przyjęciem, obecność 
zapalenia nerwu czaszkowego, podwyższone stężenie 
białka oraz limfocytarna pleocytoza w płynie mózgo-
wo-rdzeniowym (11). Dodatnia wartość predykcyjna 
algorytmu wynosi 92,3%, a ujemna 100%. 

Rekomendacje Europejskie podają, iż pewne 
rozpoznanie NB można postawić jeśli chory ma ob-
jawy neurologiczne odpowiadające neuroboreliozie, 
a w płynie m-rdz stwierdza się cechy zapalne i we-
wnątrzoponową syntezę przeciwciał przeciwko B. 
burgdorferi, natomiast przypadek prawdopodobny 
rozpoznaje się gdy spełnione są 2 z 3 powyższych kry-
teriów. Gdy brakuje kryterium III niezbędne jest wy-
kazanie przeciwciał przeciwko B. burgdorferi w suro-
wicy po 6 tyg (22). 

U dzieci częściej występuje NB wczesna, którą ce-
chuje krótki czas trwania objawów neurologicznych, 
dzięki czemu w tej grupie chorych badanie wewnątrzo-
ponowej syntezy przeciwciał jest mniej czułe (24).

Obecnie poszukuje się bardziej specyficznych mar-
kerów NB. Obiecujące wyniki daje oznaczanie cytokiny 
CXCL13, zwłaszcza u dzieci, u których w trakcie krót-
kiego czasu trwania objawów neurologicznych we wcze-
snej NB może nie dojść do wytworzenia przeciwciał 
oraz wewnątrzoponowej syntezy. U dzieci z pewną NB 
oznaczanie CXCL13 pozwala na postawienie rozpo-
znania z czułością rzędu 88% i specyficznością rzędu 
89%, a w przypadku NB prawdopodobnej stężenie tej 
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TREATMENT

In the treatment of NB in children, the clinical 
form of the disease, age and previously used antibiotics 
should be taken into account. For the treatment of central 
nervous system inflammation, the first-choice antibiotic 
is intravenous ceftriaxone at a single dose of 75-100 mg/
kg/day (up to a maximum of 4g/day) for 21-28 days. 
Optionally, treatment with ceftriaxone can be initiated 
and, after clinical improvement, defined as remission of 
symptoms and neurological disturbances and tendency 
towards normalization of inflammatory parameters in 
CSF, the therapy may be continued in the form of oral 
treatment with doxycycline (4 mg/kg/day) once daily. 
In Poland, doxycycline treatment is approved for use by 
children > 12 years old. Doxycycline is recommended as 
the first-line drug for the treatment of isolated peripheral 
nervous system inflammation (cranial and/or peripheral 
nerves) in children over 12 years of age. In younger 
children amoxicillin (100 mg/kg/day) in 3 divided doses 
is recommended for 21 days (28,29).

COMPLICATIONS

In children, the disease in most cases resolves with 
complete relief of NB symptoms after treatment (29). 
Sensory and motor complications have been described in 
the literature even in 1/5 of affected children. Persistence 
of facial nerve palsy was most frequently reported (13%), 
and other motor or sensory deficits were found in another 
14% of children. Neurological deficits were mild and 
did not affect children’s daily activities and learning 
outcomes. In addition, non-specific subjective symptoms 
such as headache, fatigue or problems with memory or 
concentration have been reported with similar frequency 
in patients and in the control group (12).

PROPHYLAXIS

Currently, there is no Lyme disease vaccine 
available. Non-specific prophylaxis is recommended 
such as proper protection of the skin during stays in 
meadows and forests (long sleeves, long trouser legs 
tucked into the socks, head covered with a hat), the 
use of repellents dedicated for children on the skin 
and/or clothing, a thorough examination of the child’s 
body, especially the scalp and neck after each stay in 
nature and immediate removal of ticks. It should be 
remembered that the risk of the disease occurrence 
increases with the duration of the tick attachment to the 
skin. In addition, pets should be protected from ticks, 
because they can bring ticks into the house on their fur.

Prophylactic antibiotic therapy is not recommended 
for children. It is recommended to observe the child up 
to a month after tick bite.

chemokiny było podwyższone u 73% dzieci, co czyni 
z niej uzupełniające narzędzie diagnostyczne (25). Cy-
tokina CXCL13 jest syntetyzowana w wysokich stęże-
niach w płynie mózgowo-rdzeniowym u pacjentów za-
każonych B. burgdorferi w bardzo wczesnych stadiach 
choroby (do 2 tygodni), jeszcze przed produkcją prze-
ciwciał. Po rozpoczęciu antybiotykoterapii dochodzi 
do gwałtownego spadku stężenia chemokiny CXCL13 
co świadczy o odpowiedniej terapii. Czyni to CXCL13 
potencjalnie  użytecznym markerem do diagnozowania 
i monitorowania leczenia NB u dzieci (18,26). Należy 
jednak podkreślić, iż żadne rekomendacje dotyczące 
boreliozy, ani polskie, ani europejskie nie uwzględniają 
oznaczania CXCL13 w diagnostyce. Konieczne są dal-
sze badania w tym zakresie. 

Nie zaleca się wykonywania badań serologicznych 
po leczeniu ze względu na utrzymywanie się IgM lub IgG 
miesiące lub lata po całkowitym wyzdrowieniu (12,19).

Zastosowanie w diagnostyce neuroboreliozy znaj-
dują również metody obrazowe, np. rezonans ma-
gnetyczny, PET, SPECT, aczkolwiek obserwowane 
zmiany są często niespecyficzne, np. wzmocnienie 
opon mózgowo-rdzeniowych, zajęcie nerwów czasz-
kowych, rozlane zajęcie parenchymy mózgu, ogniska 
niedokrwienne, vasculitis (27). 

LECZENIE

W leczeniu NB u dzieci należy uwzględnić postać 
kliniczną choroby, wiek dziecka oraz stosowane wcze-
śniej antybiotyki. W leczeniu zapaleń ośrodkowego 
układu nerwowego, antybiotykiem pierwszego wybo-
ru jest ceftriakson w postaci dożylnej, w jednorazowej 
dawce 75–100 mg/kg/dobę (maksymalnie do 4g/dobę), 
stosowany przez 21 – 28 dni. Opcjonalnie można roz-
począć leczenie ceftriaksonem a po uzyskaniu poprawy 
klinicznej objawiającej się ustąpieniem dolegliwości 
i zaburzeń neurologicznych oraz tendencją do norma-
lizacji parametrów zapalnych w płynie mózgowo-r-
dzeniowym, dokończyć leczenie doustną doksycykliną  
(4 mg/kg/dobę) 1 raz na dobę. W Polsce leczenie dok-
sycykliną dopuszczone jest u dzieci >12 roku życia. 
Doksycyklina jest zalecana jako lek pierwszego wyboru 
w leczeniu izolowanego zapalenia obwodowego układu 
nerwowego (nerwy czaszkowe i/lub obwodowe) u dzie-
ci powyżej 12 roku życia, a u dzieci młodszych zale-
cane jest stosowanie amoksycyliny (100 mg/kg/dobę)  
w 3 dawkach podzielonych, przez 21 dni (28, 29).

POWIKŁANIA

U dzieci choroba w większości przypadków koń-
czy się całkowitym ustąpieniem objawów NB po le-
czeniu (29). W literaturze opisywano wprawdzie powi-
kłania czuciowe i ruchowe nawet u 1/5 chorych dzieci. 
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Incidence of syphilis is increasing in Europe in recent years, mainly due to high incidence 
in men, especially men who have sex with men (MSM).
AIM. To analyse sociodemographic, epidemiological and clinical characteristics of men treated for syphilis in 
Bialystok in 2014 – 2018, to compare these of MSM and men who have sex with women (MSW). 
MATERIAL AND METHODS. Analysis of age, residency, professional activity, type of sexual contacts 
(steady vs. casual), marital status, stage of syphilis diagnosed, concomitant sexually transmitted infections 
(STIs), treatment, partner notification and follow-up attendance.
RESULTS. Of 49 male patients with syphilis 26 (53.06%) were MSM and 23 (46.94%) – MSW. The average 
age was 33.67 and 35.87 years in MSM and MSW patients, respectively. Majority of patients in both groups were 
residents of urban areas. Tradesmen and those unemployed constituted the highest proportion in MSM and MSW 
group, respectively. MSM were in majority single and had only casual contacts while MSW, mostly married or 
engaged in steady relationship, had also casual contacts. Secondary syphilis was most frequently diagnosed in 
MSM and late latent syphilis - in MSW. Eight patients (16.32%) had concomitant HIV infection, in all diagnosed 
before syphilis. Contact tracing was successful in 26.92% of MSM and 39.13% of MSW. Follow-up was not 
done or not completed in half of MSM and more than half of MSW.
CONCLUSIONS. Results confirm that MSM play a crucial role in the current epidemics of syphilis. They have 
mainly casual sexual contacts and have symptomatic infection. In both MSM and MSW contact tracing and 
follow-up attendance is suboptimal.

Key words: syphilis, men who have sex with men, men who have sex with women

STRESZCZENIE

WSTĘP. Zapadalność na kiłę w Europie wzrasta w ostatnich latach, głównie w związku z wysoką zapadalnością 
wśród mężczyzn, zwłaszcza homoseksualnych (men who have sex with men – MSM).
CEL. Przeanalizowanie danych socjodemograficznych, epidemiologicznych i klinicznych mężczyzn leczonych 
z powodu kiły w Białymstoku w latach 2014 – 2018 oraz porównanie tych danych w grupie MSM i mężczyzn 
heteroseksualnych (men who have sex with women – MSW).
MATERIAŁ I METODY. Analiza wieku, miejsca zamieszkania, zawodu, rodzaju kontaktów seksualnych 
(stały czy przygodny), stanu cywilnego, okresu kiły, współistniejących zakażeń przenoszonych drogą płciową, 
leczenia, skuteczności badania kontaktów oraz zgłaszalności do kontroli po leczeniu.
WYNIKI. Spośród 49 leczonych mężczyzn 26 (53,06%) było MSM a 23 (46,94%) – MSW. Średni wiek MSM 
wynosił 33,67 roku a MSW 35,87 roku. Większość pacjentów w obu grupach mieszkała w miastach. MSM 
pracowali najczęściej w handlu, byli stanu wolnego i mieli głównie przygodne kontakty seksualne a MSW 
byli najczęściej bezrobotni, żonaci lub w stałych związkach i dodatkowo mieli kontakty przygodne. U MSM 
najczęściej rozpoznawano kiłę drugiego okresu natomiast u MSW – późną bezobjawową. U ośmiu pacjentów 
(16,32%) współistniało, rozpoznane wcześniej, zakażenie HIV. Zbadano kontakty 26,29% MSM i 39,13% MSW. 
Połowa MSM i ponad połowa MSW nie zgłosiła się do kontroli po leczeniu lub jej nie zakończyła.
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WSTĘP

Kiła (syphilis, lues) jest układową chorobą zakaź-
ną przenoszoną drogą płciową, wywołaną przez krętek 
blady (Treponema pallidum subspecies pallidum). Za-
każenie może być przeniesione z chorej ciężarnej kobie-
ty do płodu, prowadząc do rozwoju kiły wrodzonej (1). 
Zapadalność na kiłę w Europie i innych krajach rozwi-
niętych wzrasta od 2010 r. (1,2). Średnie współczynniki 
zapadalności w Unii Europejskiej i Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym (UE/EOG) w latach 2014 – 2017 
systematycznie wzrastały od 5,39 do 7,07 przypadków 
na 100 000 mieszkańców. Najwyższe współczynniki za-
chorowań w 2017 r. odnotowano w Niemczech, Islan-
dii, Malcie, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii (2,3).

Mężczyźni stanowią zdecydowaną większość wśród 
pacjentów z kiłą (ponad 85% przypadków w UE/EOG) 
(2,3). Odsetek mężczyzn chorych na kiłę w latach 2014-
2017 stopniowo wzrastał z 86% do 89,5%, głównie 
w związku z wysoką zapadalnością wśród mężczyzn ho-
moseksualnych (ang. men who have sex with men – MSM). 
Stanowili oni 67% wszystkich przypadków w 2017 r., 
w porównaniu do 63% w 2014 r. i 55% w 2010 r. (4-6).

Zapadalność na kiłę w Polsce w latach 2014 – 
2017 byłe stale niższa niż średnia zapadalność w kra-
jach UE/EOG ale, analogicznie, wzrosła z 3,15 do 
4,15 przypadków na 100 000 ludności. Wstępne dane 
na rok 2018 sugerują zapadalność 3,18 przypadków na 
100 000 (7). W województwie podlaskim zapadalność 
była stale niższa niż średnia w całym kraju i wahała się 
od 0,93 w 2017 r. do 2,27 w 2015 r. i nie miała trendu 
wzrostowego (7). W 2018 r. zgłoszono w wojewódz-
twie 15 przypadków kiły, w tym 13 – u mężczyzn (7).

CEL

Celem pracy był opis, analiza i porównanie danych 
socjodemograicznych, epidemiologicznych i klinicz-
nych mężczyzn (MSM i heteroseksualnych – men who 
have sex with women – MSW) leczonych z powodu 
kiły w Klinice Dermatologii i Wenerologii Uniwer-
sytetu Medycznego w Białymstoku i Poradni Derma-
tologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
w Białymstoku w latach 2014 – 2018. 

MATERIAŁ I METODY

U wszystkich pacjentów kiłę rozpoznano i potwier-
dzono zgodnie z definicją przypadku na potrzeby nadzo-

WNIOSKI. Wyniki potwierdzają, że homoseksualni mężczyźni pełnią kluczową rolę w obecnej epidemii 
kiły. Mają oni głównie przygodne kontakty seksualne i zgłaszają się z objawami zakażenia. Skuteczne badanie 
kontaktów oraz zgłaszalność do kontroli po leczeniu są niedostateczne zarówno w grupie MSM, jak i MSW.

Słowa klucze: kiła, mężczyźni homoseksualni, mężczyźni heteroseksualni

INTRODUCTION

Syphilis is a systemic infectious disease, sexually 
transmitted, caused by Treponema pallidum subspecies 
pallidum. The disease can be also transmitted from 
infected pregnant woman to the foetus leading to 
congenital syphilis (1). Incidence rates of syphilis 
have been on the rise in Europe and other developed 
countries since 2010 (1,2). The average incidence in 
years 2014-2017 in the European Union (EU) and 
European Economic Area (EEA) increased gradually 
from 5.39 to 7.07 per 100,000 general population and 
the highest incidence was noticed in Germany, Iceland, 
Malta, Spain and the United Kingdom in 2017 (2,3). 

Men constitute majority of syphilis patients (over 
85% of cases in EU/EEU) (2,3). The proportion of 
male patients with syphilis increased gradually from 
86.0% to 89.5% in 2014-2017 due to high incidence of 
syphilis among men who have sex with men (MSM), 
who constituted 67% of all syphilis cases in 2017 vs. 
63% in 2014 and vs. 55% in 2010 (4 - 6).

The incidence of syphilis in Poland was constantly 
below the average values in EU/ EEA but, similarly, 
raised from 3.15 to 4,15 per 100,000 in years 2014 
- 2017. The preliminary data for 2018 suggests the 
incidence of 3.81 per 100,000 (7). In Podlaskie region 
(north-east Poland) the incidence of syphilis was 
constantly lower than in the entire country and ranged 
from 0.93 in 2017 to 2.27 in 2015 without an increasing 
trend (7). In 2018, 15 cases of syphilis were registered 
in the province, with 13 – in men (7).

OBJECTIVE

The aim of the study was to describe, analyse and 
compare socio-demographic, epidemiological and 
clinical characteristics of male patients (MSM and men 
who have sex with women – MSW) treated for syphilis 
at the Department of Dermatology and Venereology of 
Medical University of Bialystok and at the University 
Dermatological Out-patient Clinic in years 2014 – 
2018.

MATERIAL AND METHODS

All patients had a confirmed diagnosis of syphilis 
(8), in line with the EU/EEA definition. We analysed 
patients’ age, residency, profession activity, marital 
status, relationship to source sexual contact, reasons 
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ru epidemiologicznego (8), która jest zgodna z definicją 
schorzenia w UE/EOG. Analizie poddano wiek pacjentów, 
miejsce zamieszkania, aktywność zawodową, stan cywil-
ny, charakter kontaktu seksualnego, w wyniku którego 
doszło do zakażenia (przygodny czy stały partner), powód 
wykonania badań serologicznych w kierunku kiły, okres 
kiły, współistniejące zakażenia przenoszone drogą płcio-
wą (zpdp) w tym zakażenie HIV, leczenie, skuteczność 
badania kontaktów i zgłaszalność pacjentów do wizyt kon-
trolnych po leczeniu. Do analizy statystycznej posłużono 
się testem t-Studenta oraz testem dla dwóch wskaźników 
struktury (Statistica 13.3, TIBCO Software Inc. Palo Alto, 
CA, USA), przyjmując poziom istotności α=0,05.

WYNIKI

Wśród 57 pacjentów leczonych z powodu kiły 
w latach 2014 – 2018 było 49 mężczyzn (85,96%) 
i osiem kobiet (14,04%).W kolejnych latach liczba 
mężczyzn wynosiła: 11, 13, 4, 8 i 13.

Wśród tych pacjentów było 26 (53,06%) mężczyzn 
homo-/biseksualnych i 23 (46,94%) – heteroseksual-
nych. Proporcja MSM wśród pacjentów wahała się od 
30,77% (w 2015 roku) do 76,92% (w 2018 r.)

Podstawowe dane socjodemograficzne pacjentów 
MSM i MSW przedstawiono w Tabeli I. 

Średni wiek mężczyzn z kiłą wynosił 33,67±9,55 
roku (od 19 do 56 lat). Mężczyźni homoseksualni 
byli młodsi niż heteroseksualni. Większość pacjentów 
w obu grupach mieszkało w miastach. Zawód ustalo-
no u 20 MSM (76,92%) i 14 (60,87%) MSW. Wśród 
MSM największą grupę stanowiły osoby zatrudnione 
w handlu, natomiast wśród MSW – bezrobotni.

Dane epidemiologiczne i kliniczne przedstawiono 
w Tabeli II.

Mężczyźni homoseksualni byli w większości sta-
nu wolnego, natomiast heteroseksualni – żonaci lub 
pozostawali w stałych związkach (co najmniej rok). 
Wyłącznie przygodne kontakty seksualne podawa-

for performing serological tests for syphilis, stage of 
syphilis, concomitant sexually transmitted infections 
including HIV, treatment, efficacy of contact tracing 
and after-treatment follow-up attendance. For statistical 
analysis, Student’s t-test and a test of proportions were 
used (Statistica 13.3, TIBCO Software Inc. Palo Alto, 
CA, USA) and the level of significance was set at 
α=0.05.

RESULTS

Of 57 patients treated for syphilis in 2014 – 2018, 
49 (85.96%) were males, remaining eight (14.04%) 
were females. The number of male patients was: 11, 
13, four, eight and 13 in consecutive years. Among 
those patients 26 (53.06%) were homo-/bisexual and 
23 (46.94%) – heterosexual. The proportion of MSM 
among male patients fluctuated and varied from 
30.77% (in 2015) to 76.92% (in 2018).

Basic sociodemographic characteristics of MSM 
and MSW patients is presented in Table I.

The average age of patients was 33.67±9.55 years 
(range: 19 – 56 years). 

MSM were younger than MSW. Majority of patients 
in both groups lived in urban areas. Professional 
activity was established in 20 (76.92%) MSM and 14 
(60.87%) MSW. Persons employed in commerce and 
those unemployed constituted the highest proportion 
in MSM and MSW group, respectively. 

Epidemiological and clinical characteristic of male 
patients with syphilis are presented in Table II.

MSM were in majority single while MSW were 
mostly married or engaged in steady relationship. Only 
casual sexual contacts were reported by majority of 
MSM while MSW, having a steady partner, had also 
casual contacts.

The main reason for performing serological tests 
for syphilis (STS) were dermatological symptoms (e.g. 
exanthema, hair loss) in in MSM and anxiety after 
recent casual sexual contact in MSW. Only one patient 

Table I. Sociodemographic characteristics of male patients with syphilis.
Tabela I. Socjodemograficzna charakterystyka pacjentów z kiłą.

MSM
N=26

MSW
N=23

P value

Age (years); mean value±standard deviation
(range)

31.73±9.90
(19-48)

35.87±8.81
(20-56)

NS

Residency
N (%)

Urban 19 (73.08) 19 (82.61) NS
Rural 7 (26.92) 4 (17.39) NS

Professional activity
N (%)

Student 3 (11.54) 2 (8.70) NS
Driver 2 (7.69) 1 (4.35) NS
Tradesman 6 (23.08) 2 (8.70) NS
Other (teacher, farmer, clerc) 5 (19.23) 3 (13.04) NS
Unemployed 4 (15.38) 6 (26.09) NS
Unknown 6 (23.08) 9 (39.13) NS

MSM – men who have sex with men, MSW – men who have sex with women, NS – not statistically significant
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ła większość mężczyzn homoseksualnych, natomiast 
heteroseksualni, mając żonę lub stałą partnerkę, mieli 
również kontakty przygodne. 

Główną przyczyną wykonania odczynów serolo-
gicznych w kierunku kiły u homoseksualnych męż-
czyzn była wizyta u dermatologa-wenerologa z po-
wodu objawów chorobowych takich, jak osutka lub 
utrata włosów, natomiast mężczyźni heteroseksualni 
zgłaszali się najczęściej z powodu niepokoju po przy-
godnym kontakcie seksualnym. Tylko u jednego MSM 
i trzech MSW kiłę wykryto poprzez rutynowe badania 
przesiewowe podczas hospitalizacji. W drodze bada-
nia kontaktów zakażenie wykryto u mniej niż jednej 
piątej pacjentów.

Najczęstszym stadium kiły była kiła drugiego okre-
su u MSM i kiła późna utajona u MSW. U 56-letniego 
heteroseksualnego pacjenta rozpoznano, niezwykle 
obecnie rzadką, kiłę trzeciego okresu pod postacią kiły 
guzkowo-wrzodziejącej.

Reinfekcję krętkiem bladym rozpoznano u pięciu 
mężczyzn, czterech (80%) było pacjentami homosek-
sualnymi, jeden był również zakażony HIV.

Inne (oprócz HIV) współistniejące zpdp wykry-
to u czterech pacjentów (trzech z nich MSM): trzech 
(6,12%) miało współistniejące zakażenie Chlamydia 
trachomatis, a jeden (4,02%) – kłykciny kończyste. 
Współistniejące zakażenie HIV miało ośmiu pacjen-
tów (16,32%): pięciu MSM i trzech MSW (odpowied-
nio: 19,23% i 13,04%, p>0,05). We wszystkich przy-
padkach zakażenie retrowirusowe było rozpoznane 
przed zdiagnozowaniem kiły.

and three patients were diagnosed by routine screening 
at hospital in MSM and MSW, respectively. Less than 
one fifths of men were diagnosed in contact tracing. 

The most frequent clinical stage of the infection 
was secondary syphilis in MSM and late latent in 
MSW. In a 56-year-old heterosexual man a tertiary 
nodulo-ulcerative syphilis (extremely rare at present) 
was diagnosed. 

Reinfection was diagnosed in five patients, four of 
them (80%) were MSM, one HIV – positive.

Other concomitant STIs (other than HIV) were 
detected in four patients, three of them were MSM: 
three (6.12%) had Chlamydia trachomatis infection 
and one (4.02%) anogenital warts. Eight patients 
(16.32%), five MSM and three MSW (19.23% and 
13.04%, P – NS) had concomitant HIV infection. In 
all these men the retroviral infection was diagnosed 
before the diagnosis of syphilis.

In the treatment, doxycycline was used most 
frequently (in 32 patients – 65.31%), followed by 
benzathine penicillin (in 13 patients – 26.53%), and 
benzyl penicillin (in two patients – 4.08%). Procaine 
penicillin and ceftriaxone were used in single patients.

Contact tracing and follow-up attendance are 
presented in Table III.

Contact tracing and partner notification was 
successfully conducted in less than one third of MSM 
and nearly 40% of MSW. Follow-up was not done or 
not completed in half of MSM and more than half of 
MSW.

Agnieszka Beata Serwin, Adriana Grochowska, Iwona Flisiak

Table II. Epidemiological and clinical characteristcs of male patients with syphilis.
Tabela II. Epidemiologiczna i charakterystyka pacjentów z kiłą. 

MSM
N=26

MSW
N=23

P value

Marital status
N (%)

Single 16 (61.54) 7 (30.43) 0.02
Married/partnership 10 (38.46) 16 (69.57) 0.03

Relationship to source sexual contact
N (%)

Only steady partner 9 (34.61) 6 (26.09) NS
Only casual contacts 16 (61.54) 7 (30.43) 0.02
Steady partner and casual contacts 1 (3.85) 10 (43.48) 0.001

Reason for STS testing
N (%)

Screening at blood bank 4 (15.38) 3 (13.04) NS
Contact tracing 4 (15.38) 3 (13.04) NS
Casual sexual contact 3 (11.54) 7 (30.42) NS
Symptoms after casual sexual 5 (19.23) 4 (17.39) NS
Dermatological signs 9 (34.61) 3 (13.04) NS
Screening at hospital 1 (3.85) 3 (13.04) NS

Stage of syphilis 
N (%)

Primary 2 (7.69) 1 (4.35) NS
Secondary 12 (46.15) 4 (17.39) 0.03
Early latent 9 (34.61) 6 (26.09) NS
Late latent 2 (7.69) 9 (39.13) 0.007
Tertiary (nodulo-ulcerative) 0 1 (4.35) NS
Neurosyphilis (early and late) 1 (3.85) 2 (8.70) NS

MSM – men who have sex with men, MSW – men who have sex with women, NS – not statistically significant
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W leczeniu najczęściej stosowano doksycykli-
nę (u 32 pacjentów – 65,31%), następnie penicylinę 
benzatynową (u 13 pacjentów – 26,53%), penicylinę 
krystaliczną (u dwóch pacjentów – 4,08%). Penicylina 
prokainowa i ceftriakson stosowano u pojedynczych 
chorych.

Skuteczność badania kontaktów i zgłaszanie się do 
kontroli po leczeniu przedstawiono w Tabeli III.

Powiadomiono i zbadano partnerów seksualnych 
u mniej niż jednej trzeciej MSM i blisko 40% MSW. 
Do kontroli po leczeniu nie zgłosiło się lub była ona 
niepełna u połowy MSM i ponad połowy MSW.

DYSKUSJA

Wyniki obecnego badania potwierdzają kluczo-
wą i wiąż rosnącą rolę homoseksualnych mężczyzn 
w kształtowaniu aktualnej, poważnej sytuacji epide-
miologicznej dotyczącej kiły (2-4). Po okresie spad-
ku zapadalności w latach osiemdziesiątych i począt-
ku lat dziewięćdziesiątych, epidemia kiły w Europie, 
głównie w związku z szerzeniem się zakażenia wśród 
MSM, rozpoczęła się latach 1997 – 1999 w Hambur-
gu (Niemcy) oraz w Brighton i Manchesterze (Wielka 
Brytania) (9,10). Liczba przypadków kiły zgłaszanych 
u homoseksualnych mężczyzn w krajach UE/EOG 
w latach 2010 - 2016 wzrosła o 164% (2).

Rosnąca zapadalność na kiłę w Polsce wpisuje się 
niewątpliwie w sytuację epidemiologiczną w innych 
krajach europejskich (1,2,7). Niska zapadalność w wo-
jewództwie podlaskim (7) z dużym prawdopodobień-
stwem nie odzwierciedla rzeczywistej sytuacji i może 
wynikać z niedostatecznej diagnostyki i zgłaszania 
przypadków. 

Mężczyźni chorzy na kiłę w Białymstoku stano-
wili zdecydowaną większość podobnie, jak w innych 
ośrodkach europejskich: Belgradzie (94,4%), Barcelo-
nie (98%), Rzymie (68%) (11-13). Dominowali wśród 
nich mężczyźni orientacji homoseksualnej (94%, 
85,1%) (11-12).

Obecne badanie jest kontynuacją badań rozpoczę-
tych w 2008 r. (14). W latach 2014 – 2018 odsetek 
mężczyzn leczonych z powodu kiły w ośrodku biało-
stockim wzrósł w porównaniu z latami 2008 – 2013, 
wzrosła również proporcja homoseksualnych męż-

DISCUSSION

The present study confirms the crucial and still 
increasing role of MSM in the current epidemiological 
situation in syphilis (2-4). After a period of decrease in 
the 1980s and early 1990s, the rates of syphilis started to 
increase with outbreaks of syphilis in Europe, mainly due 
to MSM, started in 1997 – 1999 in Hamburg (Germany) 
and Brighton and Manchester (United Kingdom) (9,10). 
The number of syphilis cases reported among MSM in 
the EU/EEA increased by 164% from 2010 to 2016 (2). 

The increase in the incidence of syphilis in 
Poland reflects the epidemiological situation in other 
European countries (1,2,7). A low incidence of the 
disease observed in Podlaskie region (7) most probably 
does not reflect the real situation and may be due to 
suboptimal diagnostics and underreporting. 

Men constituted vast majority of syphilis patients 
treated in Bialystok. Similarly, in syphilis outbreak 
in recent years in other European centres men were 
predominant: Belgrade - 94.4%, Barcelona - 98%, 
Rome – 68% (11-13). Among those patients MSM 
constituted significant majority (94%, 85.1%) (11,12). 

The present study is a continuation of a study started 
in 2008 (14). Briefly, in years 2014 – 2018 the proportion 
of male patients with syphilis increased among all syphilis 
patients treated in Bialystok and MSM constituted higher 
proportion among male patients compared to years 
2008 – 2013 (85.96% vs. 71.01% and 53.06 vs. 38.8%, 
respectively). Similarly to the previous study results 
MSM were mainly single and had more frequently only 
casual sexual contacts. Secondary syphilis was the most 
frequently diagnosed stage of syphilis but, in contrast 
to years 2008 – 2013, late latent syphilis was most 
frequently diagnosed in MSW. Contact tracing seemed to 
improve in MSM (26.9% vs. 15.8% vs. in years 2014 – 
2018 and 2008 -2013, respectively) and was at similar 
level in MSW. Similar improvement in contact tracing 
in MSM was noticed by other authors (15). Follow-up 
attendance remained suboptimal in both groups. Number 
of HIV co-infected patients doubled (16.32% vs. 8.16%), 
the increase was especially noticed in MSW (13.04% vs. 
3.0%), but remained higher in MSM. Similar proportion 
of HIV co-infected men with syphilis was found in Rome 
(18.59%) but in other centres it was significantly higher 
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Table III. Contact tracing and follow-up attendance.
Tabela III. Badanie kontaktów i zgłaszalność do kontroli po leczeniu.

MSM 
N=26

MSW
N=23 P value

Successful contact tracing   N (%) 7 (26.92) 9 (39.13) NS
Follow-up
N (%)

Not done 4 (15.38) 2 (8.69) NS
Uncompleted 9 (34.62) 11 (47.83) NS
Completed 8 (30.77) 9 (39.13) NS
Ongoing 5 (19.23) 1 (4.35) NS

MSM – men who have sex with men, MSW – men who have sex with women, NS – not statistically significant
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czyzn wśród tych pacjentów (odpowiednio: 85,96% 
i 71,01% oraz 53,06% i 38,8%). Podobnie jak w la-
tach poprzednich, MSM byli najczęściej stanu wol-
nego i mieli częściej wyłącznie kontakty przygodne. 
Najczęściej rozpoznawano kiłę drugiego okresu, ale 
w przeciwieństwie do lat 2008 – 2013, u MSW najczę-
ściej rozpoznawano kiłę późną utajoną. Badanie kon-
taktów uległo poprawie wśród MSM (odpowiednio 
w latach 2014 – 2018 i 2008 – 2013: 26.9% i 15.8%), 
ale pozostało na podobnym poziomie wśród MSW. 
Podobną poprawę skuteczności badania kontaktów 
wśród homoseksualnych pacjentów z kiłą odnotowali 
inni autorzy (15). Zgłaszalność do kontroli po leczeniu 
pozostała niezadowalająca. Podwojeniu uległa propor-
cja pacjentów zakażonych jednocześnie HIV (16,32% 
i 8,16%), wzrost był szczególnie wyraźny w grupie 
MSW (13,04 i 3,0%), ale odsetek tych pacjentów po-
został wyższy w grupie MSM. Podobny odsetek pa-
cjentów zakażonych krętkiem bladym i HIV odnoto-
wano w Rzymie (18,59%), natomiast w innych ośrod-
kach był on wyższy (35,82% i 62%) (11-13). Szcze-
gólną uwagę zwraca zaobserwowany wzrost proporcji 
pacjentów ze współistniejącą kiłą i zakażeniem HIV 
wśród MSW. W Polsce w latach 2013 – 2017 odsetek 
nowych przypadków zakażenia HIV nabytych drogą 
kontaktu heteroseksualnego wynosił 21,2%, zbliżając 
się do odsetka tych zakażeń nabytych drogą kontaktów 
homoseksualnych (26,6%) (16). Inne zpdp niż HIV 
u badanych pacjentów z kiłą nie były częste. 

Socjodemograficzna i epidemiologiczna charakte-
rystyka przedstawionych MSM z kiłą nie odbiega od 
obserwacji innych autorów – w większości to osoby 
stanu wolnego mające głównie przygodne kontakty 
seksualne (11). 

Szczególny niepokój powinny budzić aspekty 
epidemiologiczne kiły u badanych mężczyzn: tyl-
ko 14.3% przypadków spośród nich było wykrytych 
w drodze badania kontaktów, proporcja była podobna 
u MSM i MSW, badanie kontaktów tych pacjentów 
było w większości nieskuteczne, a ponad połowa nie 
zgłosiła się lub nie ukończyła kontroli po leczeniu, 
co było wynikiem gorszym niż w latach poprzednich 
(31% vs. 36,8% wśród MSM i 39% vs. 43% wśród 
MSW).

Wśród opisanych MSM najczęściej diagnozowano 
kiłę wczesną objawową (pierwszego i drugiego okre-
su) i późną utajoną wśród MSW. Kiła wczesna obja-
wowa była stwierdzana u 23 – 80% mężczyzn z kiłą 
w badaniach europejskich (11,13).

W leczeniu kiły (z wyjątkiem kiły ośrodkowego 
układu nerwowego i kiły wrodzonej) jest długo dzia-
łająca penicylina benzatynowa (17). U opisanych pa-
cjentów, ze względu na jej kilkuletnie braki w Polsce, 
zastosowano najczęściej doksycyklinę. Braki długo 
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(35,82% and 62%) (11-13). Worryingly, an important 
increase of HIV infection was noticed in MSW. In 
Poland in years 2013 – 2017, the proportion of HIV cases 
acquired through heterosexual contacts constituted 21.2 
%, approaching the proportion of those acquired in MSM 
(26.6%) (16). Other STIs were infrequent in men with 
syphilis.

Sociodemographic and epidemiological characteristics 
of MSM patients with syphilis were in concordance with 
other studies results: they were mostly single and have only 
casual sexual contacts (11).

The following epidemiological aspects of syphilis 
in men studied are of major concern: only 14.3% were 
detected through contact tracing, with similar proportion 
in MSM and MSW, contact tracing in the majority of 
these patients was unsuccessful and more than half did 
not attend scheduled follow-up consultations. Follow-
up completeness slightly decreased (31% vs. 36.8% in 
MSM and 39% vs. 43.3% in MSW) 

In our study, early symptomatic syphilis (primary 
and secondary) was the most frequent stage diagnosed 
in MSM and late latent in heterosexual men. Early 
symptomatic syphilis was diagnosed in 23 – 80 % of 
all men with syphilis in Europe (11,13). 

Long-lasting benzathine penicillin is the first-line 
of treatment in syphilis, except for neurosyphilis and 
congenital syphilis (17). Doxycycline was used most 
frequently in the treatment due to shortages of benzathine 
benzopenicillin in Poland for several years. Shortages of 
long-lasting penicillin were reported in other countries 
(18). Recent studies confirmed the doxycycline was as 
effective in the treatment of early syphilis as benzathine 
penicillin G (19).

CONCLUSIONS

The present study results confirm that current serious 
epidemiological situation of syphilis is, to a large extent, 
driven by high and increasing incidence in men, especially 
MSM, also in Poland. These patients have usually only 
casual sexual contacts. The low efficacy of contact tracing 
and a lack of appropriate attendance at after-treatment 
follow-up visits remain the biggest concern and requires 
improvement in both homosexual and heterosexual men 
with syphilis. There is a need for awareness, education and 
sexual health promotion in the Polish society, especially in 
the group of youths and homo- and bisexual men. 
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ABSTRACT

INTRODUCTION. In Poland, an increasing number of psychoactive substances are becoming prohibited by 
law as psychotropic or narcotic substances, or as new psychoactive substances (NPSs). Owing to the enormous 
technological possibilities offered by today’s science, synthesis of new derivatives of prohibited compounds is 
no longer a problem. The moment a dangerous substance is outlawed, new designer drugs (in Poland known as 
‘dopalacze’) appear on the market. 
STATE OF KNOWLEDGE. An amendment to the Act on Counteracting Drug Addiction issued in July 2018 
made it possible for the NPS to be considered drugs by law. Synthetic cannabinoids and cathinone derivatives 
make up the majority of NPSs identified by the authorities in Poland. Synthetic cannabinoids which can, unlike 
cannabinoid receptor agonists of plant origin, cause death by somatic toxicity, are particularly dangerous. The 
ability to quickly recognize poisoning with synthetic opioids is crucial, since an antidote reversing the depressive 
effect of opioids on the respiratory center can be administered. 
SUMMARY. This work collects the most important and up-to-date information on designer drugs, based on 
reports and articles published between 2015 and 2019. The covered aspects include: the current definition of 
designer drugs in relation to the Polish law, their exact division due to the clinical effects they cause and the 
description of the threats they pose. Emphasis was given to the current situation of the designer drug market in 
Poland. 

Keywords: designer drugs, street drugs, drug design, hallucinogens, cannabinoids, opioids, benzodiazepines

STRESZCZENIE

WSTĘP. W Polsce coraz większa liczba substancji psychoaktywnych staje się zakazanymi ustawowo substan-
cjami psychotropowymi lub odurzającymi lub nowymi substancjami psychoaktywnymi (NSP). Ze względu na 
ogromne możliwości technologiczne, jakie zapewnia dzisiejszy świat nauki, synteza nowych pochodnych zaka-
zanych związków nie stanowi problemu. Z momentem zdelegalizowania niebezpiecznych substancji, na rynku 
niemal od razu pojawiają się nowe, projektowane narkotyki (od ang. designer drugs), w Polsce potocznie zwane 
„dopalaczami”.
STAN WIEDZY. W lipcu 2018 roku wydano nowelizację ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, umożliwiają-
cą traktowanie z mocy prawa nowych substancji psychoaktywnych na równi z narkotykami. Pochodne katynonu 
i syntetyczne kannabinoidy stanowią większość NSP identyfikowanych przez odpowiednie organy w Polsce. 
Szczególnie groźne okazują się być syntetyczne kannabinoidy, mogące, w przeciwieństwie do agonistów re-
ceptorów kannabinoidowych pochodzenia roślinnego, powodować zgony z powodu toksyczności somatycznej. 
Umiejętność szybkiego rozpoznania zatrucia syntetycznym opioidem jest szczególnie istotna, ze względu na 
możliwość podania odtrutki odwracającej depresyjne działanie opioidów na ośrodek oddechowy.
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WPROWADZENIE

„Projektowanie” narkotyków, czyli modyfikowa-
nie wyjściowego związku w celu ominięcia regulacji 
prawnych, często utrudnia bądź uniemożliwia identyfi-
kację związku w badaniach toksykologicznych, a tak-
że powoduje nasilenie działania psychotropowego (1). 

Większość dopalaczy już w niewielkich dawkach 
wywiera silny wpływ na ośrodkowy układ nerwowy 
(OUN), stąd wysokie ryzyko przedawkowania, zatru-
cia, a nawet zgonu. Trudność w identyfikacji NSP ba-
daniem toksykologicznym, obecność zanieczyszczeń 
i brak skutecznego antidotum (substancję odwracającą 
działanie można zastosować jedynie w przypadkach 
zatruć syntetycznymi beznzodiazepinami – fluma-
zenil, opioidami – nalokson, czy też substancjami 
antycholinergicznymi – fizostygmina) wpływają na 
obniżenie skuteczności leczenia (2). Jednym z naj-
częstszych powikłań zatruć dopalaczami jest ostra rab-
domioliza. Produkty rozpadu mięśni, szczególnie przy 
szybko przebiegającym i nasilonym procesie rabdo-
miolizy, mogą skutkować ostrą niewydolnością nerek 
(3). Leczenie zatrucia dopalaczami (poza wyjątkami – 
możliwość podawania odtrutek) zazwyczaj skupia się 
zatem na postępowaniu mającym na celu opanowanie 
psychicznych i somatycznych objawów zatrucia (4).

Celem pracy jest przedstawienie w skondensowa-
nej, ale i wyczerpującej formie tego, czym są dziś do-
palacze oraz jakie konsekwencje może nieść ze sobą 
ich zażywanie, ze szczególnym uwzględnieniem pro-
blemu dopalaczy w Polsce. 

MATERIAŁ I METODY

Artykuł powstał w oparciu o najważniejsze pu-
blikacje prezentujące aktualny stan wiedzy na temat 
narkotyków projektowanych (stan na 01.08.2019) 
zamieszczone w bazie MEDLINE, doniesienia za-
warte na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarne-
go (GIS), a także raporty z innych polskich instytucji, 
jak: Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii 
(CiNN); Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS); 
Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii 
(KBPN) i Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 

PODSUMOWANIE. Niniejsza praca stanowi zbiór najważniejszych i aktualnych informacji na temat dopala-
czy w oparciu o raporty i artykuły naukowe opublikowane w latach 2015-2019. Artykuł zawiera między inny-
mi: przedstawienie aktualnej definicji dopalaczy w odniesieniu do aktów prawnych obowiązujących w Polsce, 
dokładny podział dopalaczy ze względu na efekty kliniczne, jakie wywołują oraz opis zagrożeń, jakie ze sobą 
niosą. Szczególna uwaga została poświęcona sytuacji epidemiologicznej związanej z zażywaniem dopalaczy na 
terenie Polski. 

Słowa kluczowe: narkotyki projektowane, narkotyki uliczne, tworzenie leków, halucynogeny, kannabinoidy, 
opioidy, benzodiazepiny

INTRODUCTION

‘Designing’ drugs, i.e. modifying the initial 
compound to circumvent legal regulations, often makes 
it difficult or impossible to identify the compound in 
toxicological studies and increases its psychotropic 
activity (1). 

Even at low doses most designer drugs strongly 
impact the CNS, hence the high risk of overdosing, 
poisoning and even death. Difficulties in toxicological 
identification of NPSs, presence of impurities and 
lack of an effective antidote (which can only be 
administered in case of synthetic benzodiazepines 
– flumazenil, opioids – naloxone, or anticholinergic 
substances – physostigmine) all deteriorate treatment 
efficacy (2). One of the most common complications 
of designer drug poisoning is acute rhabdomyolysis. 
The products of muscle breakdown, especially in 
a rapidly progressing and intense rhabdomyolysis, 
may cause acute kidney injury (3). The treatment 
of designer drug poisoning (unless it is possible to 
administer an antidote) is focused on the management 
of the psychological and somatic symptoms (4).

The aim of our review is to provide a condensed, 
yet exhaustive overview of what designer drugs are 
today and the consequences following their use, with 
emphasis on the problem of designer drugs in Poland. 

MATERIAL AND METHOD

The article was based on the key publications 
presenting the current state of knowledge on designer 
drugs (as of 01.08.2019), found in the MEDLINE 
database, reports from the Main Sanitary Inspectorate 
(pol. Główny Inspektorat Sanitarny – GIS) website as 
well as other Polish institutions such as the Information 
Center on Drugs and Drug Addiction (CiNN), Public 
Opinion Research Center (CBOS), National Bureau 
for Drug Prevention (KBPN) and School of Social 
Psychology (SWPS). We searched for the following 
keywords: ‘designer drugs’, ‘party pills’, ‘street drugs’, 
‘research chemicals’, ‘new psychoactive substances’. 
The unsystematic review covered literature published 
in 2015-2019, written in Polish or English. The 
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(SWPS). Wyszukiwano słowa kluczowe: „designer 
drugs”, „party pills”, „street drugs”, „research che-
micals”, „new psychoactive substances”. Przeglądem 
niesystematycznym objęto literaturę opublikowaną 
w latach 2015-2019 w języku polskim i angielskim. 
Zakres tematyczny przeglądu dotyczył sytuacji dopa-
laczy na terenie Polski.

WYNIKI

Definicja dopalaczy
W anglojęzycznej literaturze naukowej można 

spotkać wiele synonimów „dopalaczy”, na przykład: 
designer drugs, research chemicals, new psychoacti-
ve substances, legal highs. Określenie designer dru-
gs używane jest na świecie szczególnie w odniesieniu 
do substancji psychostymulujących, a także środków 
dopingujących (designer steroids) (5). Niniejszy prze-
gląd dotyczy jednak sytuacji w Polsce, gdzie (nawią-
zując do najnowszych raportów GISu i nowelizacji 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, która miała 
miejsce w roku 2018) „dopalacze” uznawane są za 
„nowe narkotyki”. Są to produkty, w składzie których 
znajdują się substancje psychoaktywne oddziałują-
ce na ośrodkowy układ nerwowy, mogące wywołać 
szkody zdrowotne podobne do tych, które są skutkiem 
stosowania klasycznych narkotyków. W skład nowych 
narkotyków wchodzą Nowe Substancje Psychoaktyw-
ne (NSP) oraz środki zastępcze (6). Są one sprzeda-
wane jako produkty o innym przeznaczeniu, takie jak 
rozpałki do pieca, absorbery promieniowania elektro-
magnetycznego, czy saszetki zapachowe. Dopalacze 
są zazwyczaj palone w sposób podobny do marihuany, 
przyjmowane doustnie lub donosowo (7).

NOWE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE  
I ŚRODKI ZASTĘPCZE – OBECNY STAN PRAWNY

Nowe substancje psychoaktywne mają na celu od-
wzorowanie efektu oddziaływania na organizm sub-
stancji takich jak marihuana, heroina czy amfetamina 
(8). Dnia 21 sierpnia 2018 roku weszła w życie nowe-
lizacja ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (u.p.n.). 
Zawarta jest w niej obowiązująca definicja Nowej 
Substancji Psychoaktywnej (NSP), umożliwiająca 
traktowanie w aspekcie prawnym dopalaczy na rów-
ni z narkotykami. Oznacza to, że posiadanie znacznej 
ilości NSP na własny użytek grozi karą grzywny, ogra-
niczenia wolności, a nawet karą pozbawienia wolności 
do lat 3. Za handel NSP grozi do 12 lat więzienia (9).

Produkt zawierający substancję działającą na 
ośrodkowy układ nerwowy, który może być użyty 
w takich samych celach jak środek odurzający, sub-
stancja psychotropowa lub nowa substancja psychoak-
tywna, jest w polskim prawie określany jako „środek 

thematic scope of the review concerned the situation 
of designer drugs in Poland.

RESULTS

Definition of designer drugs
The English-language scientific literature provides 

many synonyms for dopalacze” e.g. designer drugs, 
research chemicals, new psychoactive substances, 
legal highs. The term ‘designer drugs’ is used 
particularly in relation to psychostimulants and doping 
agents (designer steroids) (5). This review, however, 
concerns the situation in Poland, where ‘designer 
drugs’ are considered ‘new drugs’ (according to 
the latest GIS reports and amendment to the Act on 
counteracting drug addiction of 2018). These are 
products that contain psychoactive substances which 
affect the central nervous system (CNS), and can cause 
health damage similar to that caused by the use of 
classic drugs. New drugs include New Psychoactive 
Substances (NPSs) and substitutes (6). They are sold 
as products with a different purpose, such as stove 
kindling, electromagnetic radiation absorbents, or 
fragrance sachets. NPSs are usually smoked like 
marijuana, taken orally or nasally (7).

NEW PSYCHOACTIVE SUBSTANCES AND 
SUBSTITUTES – CURRENT LEGAL STATUS

New psychoactive substances are meant to 
produce a similar effect to that of cannabis, heroin or 
amphetamine (8). On August 21, 2018, the amendment 
to the Act on Counteracting Drug Addiction came 
into force. It contains the current definition of a New 
Psychoactive Substance (NPS) and enables us to 
approach designer drugs in the same manner as narcotic 
drugs in the light of the law. Possession of a significant 
amount of NPS for personal use may result in a fine, 
restriction of liberty and even imprisonment of up to 3 
years. NPS trafficking is punishable by up to 12 years 
of prison (9). 

A product containing a substance that acts on 
the CNS, which can be used for the same purpose as 
a narcotic drug, a psychotropic substance or a new 
psychoactive substance, is referred to as a ‘substitute’ 
(pol. środek zastępczy) in the Polish law. Until the 
composition of such drug is determined, that is until 
the chemical structure of the substances it contains 
is known (which allows the predicted effect of 
a substance to be determined with high probability), 
a financial penalty (administrative liability) may be 
incurred for its manufacture or introducing it to the 
market. The amount of the penalty depends on the 
requisitioned amount of the substitute. Possession of 
a substitute is punishable by criminal liability only 
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zastępczy”. Dopóki skład takiego środka nie zostanie 
ustalony, czyli do momentu poznania struktury che-
micznej zawartych w nim substancji (co pozwala z du-
żym prawdopodobieństwem określić przewidywane 
działanie substancji), za jego wytwarzanie bądź wpro-
wadzanie do obrotu grozi kara finansowa (odpowie-
dzialność administracyjna). Jej wysokość zależy od 
ilości zarekwirowanego środka zastępczego. Dopiero 
po wyizolowaniu ze środka zastępczego substancji, 
której nazwa zostanie wpisana do wykazu NSP zawar-
tego w ministerialnym rozporządzeniu, za jej posiada-
nie będzie grozić odpowiedzialność karna (9,10).

Bardzo istotną kwestią jest także wprowadzenie 
tzw. prawa generycznego, obowiązującego do tej pory 
w innych krajach europejskich – takich, jak Niemcy 
i Wielka Brytania. Umożliwia ono delegalizację a priori 
substancji zaliczającej się do jednej z 4 grup NSP za-
wartych w rozporządzeniu ministerialnym. Ustawo-
dawca ustala precyzyją definicję rodzin substancji tak, 
by kontrolą nie zostały objęte jedynie sole, estry czy 
izomery konkretnej substancji, ale także związki struk-
turalnie różniące się od wyjściowej substancji jedynie 
podstawnikiem znajdującym się przy pierścieniu (9,11). 

Dzięki omawianej nowelizacji u.p.n., proces wpi-
sywania nowych substancji na listę związków zakaza-
nych powinien przebiegać znacznie szybciej. Do tej 
pory wejście w życie takiej listy wymagało noweli-
zacji ustawy − teraz takie wykazy będą załączane do 
rozporządzenia ministra zdrowia, co ma na celu przy-
spieszenie procesu delegalizacji (9,10).

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 
sierpnia 2018 znajdują się wszystkie dotychczas objęte 
kontrolą substancje psychotropowe i środki odurzają-
ce, jak również cztery grupy generyczne NSP (I – po-
chodne 2-fenyloetyloaminy, II – pochodne katynonu, 
III – syntetyczne kannabinoidy, IV – pochodne fenta-
nylu) oraz nowe substancje psychoaktywne z wcze-
śniejszych rozporządzeń (11,12).

PODZIAŁ NOWYCH NARKOTYKÓW 
POD WZGLĘDEM DZIAŁANIA

Substancje stymulujące
Są to substancje powodujące pobudzenie psycho-

ruchowe, chęć do działania, często także poprawiające 
nastrój (13). 

Najczęściej identyfikowanymi NSP o działaniu 
stymulującym są pochodne katynonu, substancji wy-
stępującej naturalnie w roślinie Catha edulis (polska 
nazwa czuwaliczka jadalna wywodzi się od efektu 
działania tej rośliny – podtrzymywania stanu czuwa-
nia). Stan odurzenia trwa dość krótko ze względu na 
szybki metabolizm substancji (14). Działania niepożą-
dane są podobne do tych obserwowanych po zażyciu 
amfetaminy, z dominacją pobudzenia psychoruchowe-

after its active substance has been isolated and added 
to the NPS registry (9,10).

The introduction of the so-called generic law, so far 
in force in other European countries such as Germany 
and the United Kingdom is an important issue. It allows 
to outlaw in advance any substance belonging to one of 
the 4 NPS groups included in the ministerial regulation. 
The legislator provides a precise definition of substance 
groups, so that controlled are not only salts, esters or 
isomers of a specific substance, but also structurally 
related compounds differing from the original substance 
only by a substituent located at the ring (9,11). 

Thanks to the amendment to the Act on 
Counteracting Drug Addiction, the process of entering 
new substances into the list of prohibited substances 
should proceed in a considerably faster manner. Up 
until now, the entry into force of such a list required an 
amendment to the Act – now such lists will be attached 
to the Regulation of the Minister of Health, in order to 
speed up the prohibition process (9,10).

The ordinance of the Minister of Health of 
August 17th, 2018 contains all previously controlled 
psychotropic substances and narcotics, four groups of 
generic NPS (I - 2-phenylethylamine derivatives, II 
- cathinone derivatives, III - synthetic cannabinoids, 
IV - fentanyl derivatives) as well as new psychoactive 
substances included in previous ordinances (11,12).

CLASSIFICATION OF NPSS 
ACCORDING TO THEIR EFFECT

Stimulating substances 
Stimulants cause psychomotor agitation, willingness 

to act and often elevated mood (13). The most often 
identified stimulating NPSs are derivatives of cathinone, 
a substance naturally occurring in a plant called Catha 
edulis (pol. czuwaliczka jadalna comes from the plant’s 
wakefulness-maintaining properties). The intoxication is 
quite short due to the rapid metabolism of the substance 
(14). Side effects are similar to those observed after taking 
amphetamine, with dominating psychomotor agitation 
and tachycardia with hypertension. Using cathinones 
predisposes one to aggressive behavior and increases the 
risk of a heart attack (15).

One of the most well-known cathinones is 
mephedrone (4-methylmethcathinone), a stimulating 
and ‘empathogenic’ substance, i.e. increasing 
‘openness’ in interpersonal relations. Until recently, 
mephedrone has been the most popular synthetic 
cathinone in Europe; in the USA it was methylone 
and 3,4-Methylenedioxypyrovalerone – MDPV 
(16). In 2017-2018 the most common cathinone 
(and the most common NPS in general) found in 
designer drugs was 4-CEC (6). A media sensation, 
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go oraz tachykardii z hipertensją. Przyjmowanie katy-
nonów predysponuje do przejawiania zachowań agre-
sywnych, zwiększa także ryzyko wystąpienia zawału 
serca (15).

Jednym z najbardziej znanych katynonów jest 
mefedron (4-metylometkatynon), substancja stymulu-
jąca i „empatogenna”, tj. zwiększająca „otwartość” 
w stosunku do innych osób. Był to do niedawna najpo-
pularniejszy syntetyczny katynon w Europie (w USA 
był to metylon i 3,4-Metylenodioksypirowaleron-MD-
PV) (16). W latach 2017-2018 najczęstszym katyno-
nem (i najczęstszą NSP w ogóle) spotykanym w skła-
dzie dopalaczy był 4-CEC (6). Silnie nagłośniony przez 
media α-pirolidynopentiofenon (α-PVP), znany jako 
„flakka” lub „narkotyk zombie” (ze względu powo-
dowane nasilone urojenia paranoidalne i pobudzenie 
psychomotoryczne; doniesiono również o przypadku 
kanibalizmu po zażyciu tej substancji) znacznie stracił 
na rzeczywistej popularności, ze względu na zabloko-
wanie jego produkcji w Chinach i zdelegalizowanie 
w wielu krajach na świecie (17). 

Substancje psychodepresyjne
Są to związki hamujące aktywność OUN. Do NSP 

w tej grupie zaliczane są nowe benzodiazepiny, któ-
re nie zostały wprowadzone na rynek farmaceutyczny 
albo zostały z niego wycofane, a także opioidy syn-
tetyczne (13, 18). Syntetyczne opioidy i nowe benzo-
diazepiny zyskują obecnie coraz większą popularność. 
Niepokój budzi ich silny potencjał uzależniający i tok-
syczny oraz trudności w ich wykrywaniu za pomocą 
rutynowych testów bazujących na materiale biologicz-
nym (19).

Obydwie grupy związków bywają określane 
mianem „substancji poimprezowych” (z ang. post-
-partying substances), gdyż sedacja po ich zażyciu 
wykorzystywana jest m. in. do opanowania lęku po 
przedawkowaniu substancji psychostymulujących, 
redukcji objawów abstynencyjnych lub łagodzenia in-
nych skutków ubocznych związanych z ich zażyciem, 
takich jak niepożądane już pobudzenie psychorucho-
we uniemożliwiające wypoczynek (20). 

Jednoczesne przyjęcie substancji stymulującej 
i opioidu określane jest jako „speedball”. Odnotowa-
no wiele przypadków śmiertelnych spowodowanych 
synergizmem tych klas związków, gdyż niskie dawki 
opioidów mogą działać stymulująco na OUN (21). 
Ryzyko zatrucia zwiększa się przy łączeniu kilku sub-
stancji psychodepresyjnych (np. benzodiazepin z alko-
holem) oraz przy preferowaniu iniekcji dożylnej jako 
drogi podania (najwyższa biodostępność) (22). 

α-pyrrolidinopentiophenone (α-PVP), known as 
‘flakka’ or ‘zombie drug’ (due to increased paranoid 
delusions and psychomotor agitation; a case of 
cannibalism following its use was reported as well) has 
experienced a drastic downfall in popularity, because 
its production in China was ceased and the substance 
was banned in many countries around the world (17). 

Psychodepressive substances
They are compounds which inhibit CNS activity. 

The NPSs in this group include new benzodiazepines 
that have not been introduced into the pharmaceutical 
market or have been withdrawn from it, as well as 
synthetic opioids (13, 18). Synthetic opioids and new 
benzodiazepines are currently gaining more and more 
popularity. Their strong addictive and toxic potential 
as well as the difficulty of detecting them with routine 
tests based on biological samples raise concerns (19).

Both groups of compounds are sometimes referred 
to as ‘post-partying substances’, as their sedative effect 
is used, among others, to manage anxiety caused by 
overdose of psychostimulants, to reduce withdrawal 
symptoms, or to alleviate other side effects associated 
with their consumption, such as no longer desired 
psychomotor agitation that causes restlessness (20). 

Simultaneous ingestion of a stimulant and an 
opioid is referred to as a ‘speedball’. Many fatalities 
have been caused by their synergistic effect, as low 
doses of opioids may act as stimulants for the CNS 
(21). The risk of poisoning increases when several 
psychodepressive substances are combined (e.g. 
benzodiazepines with alcohol) or when intravenous 
injection, which provides the highest bioavailability, is 
the preferred route of administration (22). 

The use of opioids with the strongest receptor 
affinity – fentanyl analogs – carries the highest risk 
of overdose. This group includes furanylfentanyl, 
butyrylfentanyl and acetylfentanyl; the most 
frequently confiscated in 2011-2016 in the USA was 
their parent compound – fentanyl. Carfentanil is one 
of the most potent opioids – its receptor affinity is 
more than a hundred times higher than fentanyl’s. It 
occurs as a heroin contaminant, among other forms 
(23). Furanylfentanyl, cyclopropylfentanyl, U-47700 
are appear on the Polish market under the following 
names: Gumiś, Talisman (GT, Green), China Breath. 
These substances have been gaining popularity in 
recent years (24).

The aforementioned U-47700 is also classified as 
an opioid. It shows high addictive potential; evoking 
severe, but short-lived euphoria U-47700 causes 
a strong desire to take the next dose, creates a high risk 
of overdose (25). 
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The depressive effect of opioids on the respiratory 
center may in case of overdose, cause death in the 
mechanism of sudden respiratory arrest, especially in 
case of using the strongest opioids such as fentanyl 
(22). 

A person under the influence of opioids, as 
well as other CNS-inhibitors, is usually entangled, 
drowsy and presents with the symptom particularly 
characteristic of opioid intoxication – pinpoint pupils 
(24). Diagnosis of poisoning with psychodepressants 
and distinguishing between symptoms of opioid and 
benzodiazepine poisoning is crucial, because both 
cases can be treated with an antidote. Administration of 
naloxone reverses all symptoms of opioid poisoning, 
including respiratory depression (26).

Flunitrazepam is an excellent example of 
a benzodiazepine which as a substance with therapeutic 
use became a popular drug of abuse. It is used for 
recreational purposes, or administered to third parties 
as a ‘rape pill’. Currently, only in some countries is 
flunitrazepam authorized as a hypnotic drug (27). 
Etizolam, on the other hand, is an example of a designer 
benzodiazepine not registered as a therapeutic agent 
(28). When we consider percentages in Poland, 
there has been a fourfold increase in benzodiazepine 
identification in 2018 compared to the previous year 
(6).

Psychodysleptic substances
The influence of psychodysleptics on the CNS 

affects cognitive and emotional functioning (13). Many 
of them exert their action through serotonin receptors. 
These are the so-called classical hallucinogens 
(psychedelics) – 5HT2A-R agonists: phenylethylamine 
(2C-X and NBOM-e compounds), lysergamides, 
tryptamines, piperazines (29). Psychedelics often 
appear on the market in the form of blotters – pieces 
of paper/cardboard impregnated with a psychoactive 
substance. Psychedelics are also taken by mouth 
or injected (30). Another class of hallucinogenic 
substances are dissociatives – NMDA-R agonists 
that cause depersonalization and derealization. These 
include arylcyclohexamines and morphinates. The 
third group are deliriants, i.e. cholinolytic compounds 
– mACh-R antagonists that cause delirium. CB1-R 
agonists (synthetic cannabinoids), D2R agonists, 
GABA-A-R agonists and other groups of compounds 
also constitute the psychodysleptic family (29). 

The most dangerous psychodysleptics are NPSs 
from the NBOM-e family. For example, ingesting 1.5 
milligrams of LSD can cause unpleasant sensations 
without serious intoxication while the same dose 
of a NBOM-e can be lethal. Typical symptoms of 
poisoning with these substances are cardiovascular 
symptoms (chest pain, palpitations, hypertension), 

Używanie opioidów o najsilniejszym powinowac-
twie receptorowym – analogów fentanylu, niesie ze 
sobą największe ryzyko przedawkowania. Do tej gru-
py zaliczamy m. in. furanylofentanyl, butyrylofentanyl 
i acetylofentanyl, przy czym najczęściej konfiskowa-
nym w latach 2011-2016 w USA był związek wyjścio-
wy – fentanyl. Karfentanyl jest jednym z najsilniej-
szych znanych opioidów – wykazuje ponad stukrotnie 
większe powinowactwo receptorowe od fentanylu. 
Spotykany jest m. in. jako zanieczyszczenie heroiny 
(23). Furanylfentanyl, cyklopropylofentanyl, U-47700 
obecne są na polskim rynku m. in. w produktach: Gu-
miś, Talizman (GT, Zielony), China Breath. Substancje 
te zyskiwały w ostatnich latach na popularności (24).

Substancja o symbolu U-47700 także zaliczana 
jest do opioidów. Wykazuje ona wysoki potencjał uza-
leżniający. Wywołując nasiloną, jednak krótkotrwa-
łą euforię, powoduje silną chęć do wzięcia następnej 
dawki, co wiąże się z ryzykiem przedawkowania (25). 

Działanie depresyjne opioidów na ośrodek odde-
chowy w pniu mózgu może, w przypadku przedaw-
kowania, spowodować zgon w mechanizmie nagłego 
zatrzymania oddechu, szczególnie przy stosowaniu 
najsilniejszych opioidów, jakimi są fentanyle (22). 

Osoba pod wpływem opioidów, jak również in-
nych substancji o działaniu hamującym aktywność 
OUN, jest zwykle splątana, podsypiająca, a objawem 
szczególnie charakterystycznym dla użycia opioidów 
są szpilkowate źrenice (24). Rozpoznanie zatrucia 
substancjami psychodepresyjnymi i różnicowanie 
objawów zatrucia opioidami i benzodiazepinami jest 
bardzo istotne, gdyż w obu przypadkach istnieje moż-
liwość podania odtrutki. Podanie naloksonu odwraca 
wszystkie objawy zatrucia opioidami, łącznie z depre-
sją oddechową (26). 

Doskonałym przykładem benzodiazepiny, która 
z substancji o zastosowaniu leczniczym stała się dość 
popularnym środkiem odurzającym, jest flunitraze-
pam, stosowany w celach rekreacyjnych albo poda-
wany osobom trzecim jako „pigułka gwałtu”. Obecnie 
tylko w niektórych krajach flunitrazepam jest dopusz-
czony do obrotu jako lek o działaniu nasennym (27). 
Przykładem projektowanej benzodiazepiny niezarej-
strowanej nigdy jako środek leczniczy jest etizolam 
(28). W odniesieniu do procentowej identyfikacji no-
wych narkotyków, nastąpił czterokrotny wzrost iden-
tyfikacji benzodiazepin na terenie Polski w roku 2018, 
w stosunku do roku 2017 (6).

Substancje psychodysleptyczne
Oddziaływanie substancji psychodysleptycz-

nych na OUN wpływa na funkcjonowanie poznaw-
cze i emocjonalne (13). Wiele z nich działa poprzez 
receptory serotoninowe. Są to tak zwane halucyno-
geny klasyczne (psychodeliki) – agoniści 5HT2A-R: 
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bleeding, neurological disorders (agitation, aggression, 
convulsions), mental disorders (hallucinations, 
psychoses) (13). 

Synthetic cannabinoids
Cannabinoids are mixed-action psychoactive 

substances that, depending on the dose used, may 
have a stimulatory, depressive or psychedelic effect, 
as well as any combination of these. On the market 
the most common are plant products mixed with NPSs 
– synthetic cannabinoids, which act similarly to Δ9-
tetrahydrocannabinol (THC), a natural psychoactive 
compound found in marijuana (13).

Synthetic cannabinoids usually do not have 
common names; instead they are given appropriate 
letter-digit codes based on the name of the laboratory 
where they were first obtained, such as: JWH – 
J.W Hoffmann Laboratory, CP – Pfitzer Laboratory. 
Examples include cyclohexyl phenol analogs (CP 
47, 59, 497, 540), naphtholindoles (JWH-018, 073), 
naphtolpyrroles or phenylcylindoles (JWH 259) (JWH 
259). These compounds differ in the structure from the 
THC found in marijuana but interact with the same 
receptors. Synthetic cannabinoids are more dangerous 
than marijuana due to their stronger receptor affinity 
and numerous side effects (31). In poisoning with 
synthetic cannabinoids, like in psychostimulant 
poisoning, psychomotor agitation is the dominating 
component, usually much stronger than that observed 
after marijuana. Hallucinations, hypertension, 
tachycardia, and sometimes convulsions all occur as 
well. The use of synthetic cannabinoids may result in 
acute coronary syndrome, stroke and death (31, 32, 
33).

It should be emphasized that the compounds in 
question are often sold in blends, mixed also with 
substances belonging to completely different drug 
groups, e.g. with tramadol, caffeine or nicotine (34). In 
addition, the varied content of synthetic cannabinoids 
in herbal mixtures further increases the risk of serious 
side effects, including fatal overdose (31). Taking this 
into consideration it is clear that synthetic cannabinoids 
constitute an extremely dangerous drug group, 
especially in hands of a person who ‘would like to try 
marijuana for the first time’ and is not aware of the 
type of substance being taken and the risks associated 
with it.

EPIDEMIOLOGICAL SITUATION OF DESIGNER 
DRUGS IN POLAND

In 2017, results of research conducted in April 2013 
– June 2015 were summarized and published as a book, 
providing knowledge on the perception and use of NPS 
in Poland, implemented by SWPS and KBPN as part 

fenyloetyloaminy (związki szeregu 2C-X i NBOM-e), 
lizergamidy, tryptaminy, piperazyny (29). Często wy-
stępującą postacią rynkową psychodelików są kawał-
ki papieru/tekturki nasączane odpowiednią substancją 
(kartoniki). Substancje te bywają również przyjmo-
wane doustnie lub w iniekcjach (30). Kolejną klasą 
substancji halucynogennych są dysocjanty – agoniści 
NMDA-R, powodujące depersonalizację i derealiza-
cję. Należą do nich arylcykloheksaminy i morfinany. 
Trzecią grupę stanowią delirianty, czyli związki choli-
nolityczne – antagoniści mACh-R, wywołujące zespół 
majaczeniowy. Do związków psychodysleptycznych 
zaliczani są także agoniści CB1-R (kannabinoidy syn-
tetyczne), agoniści D2R, GABA-A-R agoniści i inne 
grupy związków (29). 

Do najbardziej niebezpiecznych związków psy-
chodysleptycznych należą NSP z rodziny NBOMe. 
Przykładowo, przyjęcie dawki 1,5mg LSD może wy-
wołać nieprzyjemne doznania nie prowadząc przy tym 
do poważnego zatrucia, podczas gdy ta sama dawka 
substancji z grupy NBOMe może okazać się śmiertel-
na. Typowe objawy zatrucia tymi substancjami to m. 
in. objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego 
(ból w klatce piersiowej, kołatanie serca, nadciśnie-
nie), krwawienia, zaburzenia neurologiczne (pobudze-
nie, agresja, drgawki), zaburzenia psychiczne (halucy-
nacje, psychozy) (13). 

Syntetyczne kannabinoidy
Kannabinoidy są substancjami psychoaktywnymi 

o działaniu mieszanym, które w zależności od przy-
jętej dawki mogą wykazywać działanie stymulacyjne, 
depresyjne lub psychodeliczne, a także kombinację 
tych działań. Najczęściej na rynku występują produkty 
roślinne zmieszane z NSP – syntetycznymi kannabino-
idami, działającymi podobnie do Δ9-tetrahydrokanna-
binolu (THC), naturalnego związku psychoaktywnego 
występującego w marihuanie (13).

Syntetyczne kannabinoidy najczęściej nie posiada-
ją nazw zwyczajowych, natomiast nadaje się im odpo-
wiednie kody literowo-cyfrowe, pochodzące od nazwy 
laboratorium, gdzie zostały otrzymane, przykładowo: 
JWH – Laboratorium J.W Hoffmana, CP – Laborato-
rium Pfitzera. Przykładami sąanalogi cykloheksylofe-
nolu (CP 47, 59, 497, 540), naftoloindole (JWH-018, 
073), naftolopirole czy fenylocetyloindole (JWH 259). 
Związki te różnią się budową od THC występującego 
w konopiach, ale działają na te same receptory w or-
ganizmie. Syntetyczne kannabinoidy są zdecydowanie 
bardziej niebezpieczne niż marihuana, ze względu na 
silniejsze powinowactwo receptorowe i więcej obja-
wów niepożądanych (31). W zatruciach kannabinoida-
mi syntetycznymi, podobnie jak w zatruciach psycho-
stymulantami, dominuje pobudzenie psychoruchowe. 
Jest ono zwykle znacznie silniejsze, niż te obserwowa-
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of the international project I-TREND (Internet tools for 
research in Europe on new drugs). The online survey was 
filled by 1385 participants, 88% of whom were young 
men and women under 25 years old. Based on these data, 
the study’s authors conclude that in Poland the users of 
new drugs are mainly adolescents and young adults.

The most frequently reported substance turned out 
to be mephedrone (despite having been outlawed in 
2011), ingested by 34.1% of respondents who used any 
designer drug, at any time in their lives. Based on the 
responses, mephedrone turned out to be the fifth most 
popular substance used at least once in a lifetime, right 
behind alcohol (97,8%), tobacco (94,9%) marijuana/
hashish (93,1%), and amphetamine/methamphetamine 
(57,1%). The average age of the first contact with new 
drugs is 17 years. Almost all respondents had previous 
experience of using alcohol, tobacco and drugs. Test 
subjects were usually residents of large cities, who 
had relatively low wages and were dependent on their 
parents, were studying, or just starting their careers. 

Almost half of the respondents confessed to 
experiencing negative side effects. The most harmful 
were: pentedrone, α-PVP and ethcathinone. The most 
common side effects were: aggression, breathing 
difficulties and shortness of breath (reported by ¼ of the 
respondents); muscle aches, muscle cramps, trismus and 
overheating (noticed by ¼ of the respondents) (35).

Based on a study conducted by CBOS and KBPN, 
in 2016 68% of the participants have heard of ‘designer 
drugs’ (knowledge of the term), and in 2018- 64% of 
the participants. In 2018, 1.3% (1.7% in 2016) of the 
respondents bought designer drugs in brick and mortar 
stores. When it came to online stores, 1,4% (1,1% in 
2016) of students used Polish stores and 1,4% (1,1% 
in 2016) used foreign stores. A similar percentage 
of respondents used hidden internet exchanges, the 
so-called cripto markets – 1,8% 255 (1,1% in 2016). 
A different way of purchase was chosen by 3,5% (2,3% 
in 2016) respondents – from dealers or friends (36).

In 2015, a record number of medical interventions 
was recorded, as many as 7,283 due to designer drugs, 
which was a threefold increase compared with 2014. 
In the years 2016–2018 the number of poisonings 
dropped to around 4,300 cases, which is still a very 
large number (36).

Table I presents a summary of the number of 
suspicions of poisoning with designer drugs by 
voivodeship, per 100,000 residents in 2015-2018. Łódź 
and Silesian voivodeships have the highest number 
of poisoning reports,  several times higher than those 
observed in other voivodeships.

In 2015-2017 there is a visible downward trend in 
the nationwide number of poisonings with designer 
drugs (6,37).

ne po marihuanie. Występują także halucynacje, hiper-
tensja, tachykardia, niekiedy drgawki. W wyniku ich 
zażycia może dojść do ostrego zespołu wieńcowego, 
udaru mózgu i zgonu (31, 32, 33).

Należy podkreślić, że omawiane związki często są 
sprzedawane w mieszankach, także z substancjami na-
leżącymi do zupełnie innych grup, np. z tramadolem, 
kofeiną lub nikotyną (34). Ponadto, zróżnicowana 
zawartość syntetycznych kannabinioidów w mieszan-
kach ziołowych dodatkowo zwiększa ryzyko wystą-
pienia poważnych działań ubocznych, w tym śmiertel-
nego przedawkowania (31). 

Jak wynika z powyższego, syntetyczne kannabino-
idy stanowią wyjątkowo niebezpieczną grupę związ-
ków, szczególnie gdy trafiają w posiadanie osoby nie 
mającej świadomości co do rodzaju przyjmowanej 
substancji i związanych z nią zagrożeń, która „pierw-
szy raz chciałaby spróbować marihuany”.

SYTUACJA EPIDEMIOLOGICZNA  
DOPALACZY W POLSCE

W roku 2017 w postaci publikacji książkowej zo-
stały podsumowane wyniki badań z okresu kwiecień 
2013 – czerwiec 2015, dostarczających wiedzy na te-
mat postrzegania i używania NSP na terenie Polski, 
realizowanych przez SWPS i KBPN w ramach mię-
dzynarodowego projektu: I-TREND (Internet tools for 
research in Europe on new drugs). W ankiecie on-line 
wzięło udział 1385 osób, w której 88% stanowili mło-
dzi mężczyźni i kobiety poniżej 25 roku życia. Opie-
rając się na tych danych, autorzy badania wnioskują, 
iż w Polsce użytkownikami nowych narkotyków są 
głównie młodzież i młodzi dorośli.

Najpopularniejszą substancją spośród podawanych 
przez badanych okazał się mefedron (pomimo zdele-
galizowania w roku 2011), którego zażycie podawało 
34,1% respondentów zażywających jakikolwiek do-
palacz, kiedykolwiek w życiu. Mefedron, bazując na 
odpowiedziach respondentów, okazał się piątą najpo-
pularniejszą używką stosowaną chociaż raz w życiu, 
zaraz za alkoholem (97,8% respondentów), tytoniem 
(94,9%), marihuaną/haszyszem (93,1%) i amfetaminą/
metamfetaminą (57,1%). Wiek pierwszego kontaktu 
z nowymi narkotykami to średnio około 17 lat. Prawie 
wszyscy respondenci mieli wcześniejsze doświadcze-
nie używania alkoholu, tytoniu i narkotyków. Badane 
osoby to zazwyczaj mieszkańcy dużych miast, którzy 
mają stosunkowo niskie zarobki i są na utrzymaniu 
rodziców, uczą się, studiują lub dopiero rozpoczynają 
karierę zawodową.

Do odczuwania negatywnych efektów ubocznych 
przyznała się prawie połowa respondentów. Najbar-
dziej szkodliwe okazały się: pentedron, alfa-PVP i et-
katynon. Najczęściej odczuwanymi skutkami były: 
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Table I. IMED rates (intoxication / suspected intoxication  
     with NPSs and substitutes) per 100 thousand  
     residents of respective Polish voivodeships in  
             2015-2018.
Tabela I. Wskaźniki IMED (zatruć/podejrzeń zatruć NSP  
   i środkami zastępczymi) na 100 tys. Mieszkańców  
   poszczególnych województw Polski w latach  
                2015-2018

 YEAR 

VOIVODESHIP
2015 2016 2017 2018

Lower Silesia 9,62 3,58 3,27 4,86
Kujawy-Pomerania 22,48 9,25 10,89 12,59
Lublin 9,12 8,83 8,87 12,91
Lubusz 40,38 13,65 6,29 15,46
Łódż 59,62 57,74 38,54 44,28
Lesser Poland 4,16 3,32 7,7 4,41
Masovia 8,07 3,57 4,96 5,63
Opole 2,99 0,6 1,21 1,61
Subcarpathian 6,62 1,26 0,93 2,44
Podlaskie 11,91 4,03 4,55 4,39
Pomerania 16,15 11,3 7,5 4,74
Silesia 40,34 21,41 27,72 24,51
Świętokrzyskie 10,44 11,21 8,48 5,05
Warmia-Mazuria 21,33 6,73 8,22 6,56
Greater Poland 20,1 9,12 10,76 8,3
West Pomerania 10,84 3,5 2,92 4,99
national average 18,92 11,19 11 11,08

For several years in Poland, cathinones and synthetic 
cannabinoids have been the most popular of identified new 
drugs. In 2018, these two groups of substances together 
accounted for nearly 88% of new drug identifications, 
compared with as much as 93% in the previous year. 
The table below shows the share of the predominant 
substances on the Polish designer drug market in 2017-
2018. The dominant group consists of cathinones (4-CEC, 
N-prophylpentedrone, HEX-EN, PV8, NEP, 3-CMC, 
4-CMC, NEMNP, N-ethylpentylone, α-PHiP, 4-Cl-α-
PVP) and the rest are synthetic cannabinoids (5F-ADB, 
MDMB-CHIMICA, FUB-AMB) (6).

When we compare the data from both tables, it can 
be seen that despite a much smaller number of the most 
popular new drugs in Poland (representing more than 
half of the market share of designer drugs in Poland) 
identified in 2018 (929 identifications) compared to 
2017 (1701 identifications), the national average of 
poisonings per 100,000 inhabitants increased in 2018 
to 11.08, compared with 11.00 in the previous year. 

This may result from the emergence of new, more 
dangerous drugs. Results of laboratory analyses show 
that substances of various purity are sold at similar prices 

agresja i problemy z oddychaniem oraz duszności (za-
uważane przez około 1/4 respondentów); bóle mięśni, 
skurcze, szczękościsk oraz przegrzewanie organizmu 
(zauważane przez około 1/6 respondentów) (35).

Na podstawie badania przeprowadzonego przez 
CBOS i KBPN, w 2016 roku o „dopalaczach” słyszało 
(znajomość terminu) 68% ankietowanych, a w 2018 
roku – 64%. W roku 2018, 1,3% (1,7% w 2016) bada-
nych kupowało dopalacze w sklepach stacjonarnych. 
Z polskiego sklepu internetowego korzystało 1,4% 
(1,1% w 2016) uczniów, a ze sklepu zagranicznego 
– 1,4% (1,1% w 2016). Podobny odsetek badanych 
korzystał z ukrytych giełd internetowych, tzw. krypto-
marketów – 1,8% 255 (1,1% w 2016). W inny sposób 
kupowało je 3,5% (2,3% w 2016) ankietowanych – od 
dilerów czy znajomych (36).

W 2015 roku odnotowano rekordową liczbę in-
terwencji medycznych, bo aż 7283 z powodu dopa-
laczy, co stanowiło trzykrotny wzrost w stosunku do 
roku 2014. W latach 2016–2018 liczba zatruć spadła 
do około 4300 przypadków, co nie zmienia faktu, że 
nadal jest to bardzo duża liczba (36).

Tabela I prezentuje zestawienie danych na temat 
liczby podejrzeń zatruć dopalaczami z podziałem na 
województwa, w przeliczeniu na 100 tyś. mieszkań-
ców w latach 2015-2018. Najwięcej zatruć odnotowu-
je się w województwie łódzkim i śląskim, przy czym 
są to wartości aż kilkakrotnie przekraczające te, obser-
wowane na terenie pozostałych województw. W latach 
2015-2017 zauważalny jest trend spadkowy co do licz-
by zatruć dopalaczami w skali kraju (6,37).

W Polsce od kilku lat największą popularno-
ścią wśród identyfikowanych grup nowych narkoty-
ków cieszą się katynony i syntetyczne kanabinoidy. 
W 2018 r. te dwie grupy substancji łącznie stanowiły 
blisko 88% oznaczeń nowych narkotyków, w porów-
naniu do aż 93% w roku poprzednim. Poniżej w for-
mie tabeli został przedstawiony udział przeważających 
substancji na polskim rynku dopalaczy w latach 2017-
2018. Dominującą grupę stanowią katynony (4-CEC, 
N-propylopentedron, HEX-EN, PV8, NEP, 3-CMC, 
4-CMC, NEMNP, N-etylopentylon, α-PHiP, 4-Cl-α-
-PVP), a resztę syntetyczne kannabinoidy (5F-ADB, 
MDMB-CHIMICA, FUB-AMB) (6).

Zestawiając dane z obydwu tabel można spostrzec, 
że pomimo zidentyfikowania znacznie mniejszej licz-
by najpopularniejszych nowych narkotyków na terenie 
Polski (stanowiących ponad połowę udziału na rynku 
dopalaczy w Polsce) w roku 2018 (929 identyfika-
cji) w porównaniu do roku 2017 (1701 identyfikacji), 
średnia krajowa odnotowywanych zatruć na 100 tys. 
mieszkańców wzrosła w roku 2018 do 11,08, w po-
równaniu do 11,00 w roku 2017. 
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on the drug market. As a result, even an experienced 
user with knowledge of the purchased substance may be 
surprised by the strength of its action (35).

SUMMARY

People who have isolated or created substances, 
which today are the mother compounds for thousands 
of new psychoactive substances, had a noble aim – to 
enable the treatment of various diseases. This aim has 
been and will be achieved many times again, but in many 
cases the identification of new chemical compounds has 
contributed to the creation and spreading of substances 
called designer drugs, due to insufficient regulation of 
the legal status of these substances. The coming years 
will show to what extent the recently introduced changes 
to the Act on Counteracting Drug Addiction will have 
reduced the amount of designer drug poisonings. Reports 
from 2017-2018 show that despite a significant decrease 
in the number of identified NPSs and substitutes, the 
number of poisonings remains largely the same. This may 
result from the emergence of more dangerous derivatives 
of banned substances on the market and/or from an 
increased amount of impurities found in new ones.

For this reason, it is necessary to launch further 
educational programs, raising awareness about designer 
drugs among adolescents and young adults – groups 
especially interested in consuming designer drugs. 
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SUBSTANCE
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Może to być efektem pojawiania się nowych, groź-
niejszych narkotyków. Wyniki analiz laboratoryjnych 
pokazują, że na rynku narkotykowym w podobnych 
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PODSUMOWANIE
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tysięcy nowych substancji psychoaktywnych, przyświe-
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różnych schorzeń. Cel ten wiele razy został lub zostanie 
osiągnięty, jednak w wielu przypadkach identyfikacja 
nowych związków chemicznych przyczyniła się do po-
wstania i rozpowszechnienia substancji nazywanych po-
tocznie dopalaczami (w Polsce), z czym miało związek 
niedostateczne uregulowanie statusu prawnego tych sub-
stancji. Najbliższe lata pokażą, w jakim stopniu ostatnio 
wprowadzone zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu nar-
komanii wpłyną na ograniczenie liczby zatruć dopalacza-
mi. Raporty z lat 2017-2018 pokazują, że pomimo znacz-
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ABSTRACT

Studies reveal the negative impact of exposure to particulate air pollution on human health, especially on res-
piratory and circulatory systems. At the same time the beneficial effects of maintaining adequate level of physi-
cal activity are well known. In this review author presents analysis of chosen current articles about health effects 
of recreational physical activity in the environment of high level of ambient particulate matter air pollution. 
Available data suggests that there are complex relations between physical activity and exposure to air pollution. 
The direct positive effects of recreational physical activity include decrease of diastolic blood pressure and bron-
chial dilatation. It is proven that particulate air pollution show contrary impact on respiratory and cardiovascular 
systems. The mechanisms of this influence consist of induction of inflammation in respiratory epithelial cells, 
increase of oxidative stress and alterations in autonomic nervous system regulation. Changes induced by air pol-
lution, expressed by the decrease of spirometry parameters (most commonly FEV1 decrease) were observed even 
in young and healthy adults doing recreational physical activity. Nevertheless, several studies suggest modula-
tory impact of physical exercises, which may limit the pro-inflammatory influence of particulate air pollution. 
Less expressed short-term negative effects of exposure have been observed in people doing physical exercise in 
comparison to those being inactive at the same time. In addition, apart from direct health effects, air pollution 
may also discourage exposed people from doing physical activity. Therefore, balanced choices regarding physi-
cal activity are needed, in order to decrease the negative impact of exposure to air pollution, without limiting 
the positive impact of physical activity. Still, new research is needed in order to fully explain relations between 
physical activity and exposure to air pollution. This will allow to elaborate physical activity guidelines including 
current air pollution level, better risk communication and promotion of safe ways of exercise.

Key words: air pollution, particulate matter, physical activity, recreation

STRESZCZENIE

Wyniki badań wskazują, że narażenie ludzi na zanieczyszczenia powietrza pyłem zawieszonym wiąże się 
z negatywnymi skutkami zdrowotnymi, oddziałując szczególnie negatywnie na funkcję układu oddechowego 
i krążenia. Zarazem powszechnie znane są pozytywne efekty utrzymywania właściwego poziomu aktywności 
fizycznej. W pracy przedstawiono analizę wybranych aktualnych artykułów dotyczących efektów zdrowotnych 
i aktualnych zaleceń dotyczących rekreacyjnej aktywności fizycznej w warunkach narażenia na zanieczyszcze-
nie powietrza pyłem. Dostępne dane wskazują na występowanie złożonych zależności pomiędzy wysiłkiem 
fizycznym i narażeniem na zanieczyszczenia powietrza. Do bezpośrednich pozytywnych efektów rekreacyjnej 
aktywności fizycznej należą zmniejszenie ciśnienia rozkurczowego krwi i rozszerzenie oskrzeli. Zanieczyszcze-
nie powietrza pyłem zawieszonym wykazuje oddziaływanie przeciwstawnie do wysiłku fizycznego w zakresie 
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funkcjonowania układu oddechowego i krążenia. Mechanizmy tego oddziaływania obejmują indukcję stanu 
zapalnego w komórkach nabłonka dróg oddechowych, zwiększanie stresu oksydacyjnego i zaburzanie funkcji 
układu nerwowego autonomicznego. Zmiany indukowane przez zanieczyszczenia powietrza, wyrażone między 
innymi przez pogorszenie parametrów spirometrycznych (najczęściej zmniejszenie FEV1) i wzrost ciśnienia 
tętniczego krwi, obserwowane były już u zdrowych osób dorosłych, uprawiających rekreacyjną aktywność fi-
zyczną. Wyniki niektórych badań wskazują jednak na modulujący wpływ ćwiczeń fizycznych, który może po-
wodować ograniczenie prozapalnego oddziaływania zanieczyszczeń powietrza. Zaobserwowano słabiej wyra-
żone negatywne krótkoterminowe efekty narażenia na pył zawieszony u osób uprawiających ćwiczenia fizyczne 
w czasie narażenia, w porównaniu do osób, które w tym czasie nie ćwiczyły. Poza bezpośrednim powodowaniem 
negatywnych skutków zdrowotnych, zanieczyszczenie powietrza może również przyczyniać się do rezygnacji 
z podejmowania aktywności fizycznej przez osoby narażone. Z tego powodu niezbędne jest wypośrodkowanie 
wyborów dotyczących aktywności fizycznej, w celu zmniejszenia negatywnych skutków narażenia, bez ogra-
niczania pozytywnych oddziaływań aktywności fizycznej. Konieczne są dalsze badania zmierzające do wyja-
śnienia skomplikowanych relacji pomiędzy wysiłkiem fizycznym a narażeniem na zanieczyszczenia powietrza. 
Pozwoli to na wypracowanie rekomendacji odnośnie aktywności fizycznej uwzględniających aktualny poziom 
zanieczyszczenia powietrza, właściwą ocenę ryzyka i promowanie bezpiecznych form ćwiczeń.

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, pył zawieszony, aktywność fizyczna, rekreacja

INTRODUCTION

Human exposure to particulate matter air pollution 
is related to negative health effects. It affects especially 
respiratory and cardiovascular systems and increases 
the risk of chronic lung diseases exacerbation, acute 
coronary events, heart arrhythmia or stroke (1). Quali-
tative and quantitative composition of air pollution 
shows seasonal variations, depending on atmospheric 
conditions and human activity (2). In Poland particu-
late matter air pollution with particles of an aerody-
namic diameter below 10 µm (PM10) is a main problem 
in winter season, when its major source of emission is 
burning fuels for heating (2-4). Fine particulate matter 
is particularly dangerous for the function of respira-
tory and cardiovascular system (1,5). The highest risk 
of negative changes is assigned to particulate matter 
of aerodynamic diameter of particles below 2.5 µm 
(PM2,5) due to its smaller size which enables deeper 
penetration into respiratory tract and the possibility of 
migration to the bloodstream (5-6).

Long-term exposure to particulate air pollution 
increases the risk of exacerbations of chronic dis-
eases like asthma and chronic obstructive pulmonary 
disease. It increases also the risk of developing lung 
neoplasm (1). Current data indicates that the adverse 
health consequences of exposure to air pollution are 
highest in children, elderly and people suffering from 
respiratory or cardiovascular disease (5).

In healthy people the risk of developing negative 
health effects of air pollution is determined predomi-
nantly by the level of exposure (air pollutants concen-
trations in ambient air) and its duration. If personal 
susceptibility is not taken into account, the main role 
of absorbed dose should be considered. In this situa-

WSTĘP

Narażenie ludzi na zanieczyszczenia powietrza py-
łem zawieszonym wiąże się z negatywnymi skutkami 
zdrowotnymi. Oddziałując szczególnie negatywnie na 
stan układu oddechowego i krążenia, zwiększając ry-
zyko zaostrzenia przewlekłych chorób płuc, wystąpie-
nia zawałów mięśnia sercowego, zaburzeń rytmu ser-
ca, czy udarów mózgu (1). Skład jakościowy i ilościo-
wy zanieczyszczeń powietrza wykazuje zmienność 
sezonową, związaną z warunkami atmosferycznymi 
i działalnością człowieka (2). W Polsce zanieczysz-
czenie pyłem zawieszonym o średnicy aerodynamicz-
nej cząstek poniżej 10 µm (PM10) stanowi największy 
problem w okresie zimowym, kiedy jego źródłem są 
przede wszystkim procesy spalania w celu ogrzewa-
nia pomieszczeń (tzw. niska emisja) (2-4). Szczegól-
nie niebezpieczne dla funkcjonowania układu odde-
chowego i układu krążenia jest narażenie na drobny 
pył zawieszony w powietrzu (1,5). Największe ryzyko 
wystąpienia niekorzystnych zmian przypisywane jest 
drobnemu pyłowi frakcji PM2,5, o średnicy aerody-
namicznej cząsteczek poniżej 2,5 µm, ze względu na 
mniejszy rozmiar umożliwiający głębszą penetrację do 
układu oddechowego, a także możliwość migracji do 
układu krążenia (5-6). 

Długoterminowe narażenie na zanieczyszczenia py-
łowe skutkuje zwiększeniem ryzyka zaostrzeń chorób 
przewlekłych, takich jak astma oskrzelowa i przewlekła 
obturacyjna choroba płuc. Zwiększa również ryzyko za-
chorowania na nowotwory płuc (1). Aktualny stan wie-
dzy wskazuje, że największe konsekwencje zdrowotne 
w związku z narażeniem na zanieczyszczenia powietrza 
dotyczą dzieci, osób starszych oraz osób obciążonych 
przewlekłymi chorobami płuc i układu krążenia (5). 

Krzysztof Kocot
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tion, apart from level and duration of exposure, res-
piratory minute volume, which depends on current 
physical activity, plays significant role. This aspect is 
important when we consider active recreation. Recrea-
tional physical activity is a popular way of spending 
leisure time, which is especially recommended, due to 
commonly known positive effects of physical activ-
ity. Regular exercise decreases the risk of developing 
among others arterial hypertension, ischemic heart dis-
ease, stroke or diabetes mellitus (7). Direct positive ef-
fects of physical activity on the function of respiratory 
and cardiovascular systems consist of bronchodilata-
tion and blood pressure decrease (8-9). Popular types 
of active recreation like jogging or cycling frequently 
can take place in the conditions of increased levels of 
air pollutants. In such environment physical activity, 
depending on its intensity, leads to increase in the ab-
sorbed dose of pollutants. 

Observations indicate that even short-term expo-
sure to air pollution during increased physical activ-
ity may result in subclinical functional changes in 
respiratory system of young and healthy adults (10). 
These changes are expressed in decrease in respira-
tory function. Such effect requires attention as young 
and healthy adults more frequently participate in rec-
reational physical activity (jogging, cycling, etc.). Sci-
entific evidence on this issue is relatively limited, al-
though this aspect is important for public health

AIM. According to this fact, author conducted 
literature review in order to analyse chosen data on 
health effects of recreational physical activity in the 
conditions of exposure to particulate air pollution and 
to present published recommendations on this topic.

For the purpose of the study, author reviewed lit-
erature from years 2006-2018 recorded in PubMed and 
Polska Bibliografia Lekarska databases. Key words: 
‘air pollution’, ‘health effects’, ‘particulate matter’, 
‘physical activity’ and their combinations were used. 
In total, 245 articles were identified and 47 concerning 
relations between particulate air pollution and physical 
activity were chosen.

PATHOMECHANISM OF AIR POLLUTION  
IMPACT ON HEALTH

Pathomechanism of air pollution impact on human 
health is complex. In case of fine particulate matter it 
consists of, among others, increase of oxidative stress, 
induction of airways inflammation and autonomic 
nervous system dysregulation, expressed for example 
in decreased physiological heart rate variability. Direct 
penetration of smallest particles to bloodstream is also 
important. Endothelium dysfunction and vasoconstric-
tion are among observed effects of this process (6, 11-
12). 

U osób zdrowych poziom ryzyka wystąpienia 
zdrowotnych skutków narażenia na zanieczyszczenia 
powietrza jest przede wszystkim kształtowany przez 
poziom narażenia (stężenie zanieczyszczeń w powie-
trzu) i czas jego trwania. Pominąwszy rozważania 
dotyczące roli podatności osobniczej dominujące zna-
czenie ma wielkość dawki pochłoniętej. Poza pozio-
mem i czasem trwania narażenia, znaczenie posiada 
wielkość wentylacji minutowej płuc, zależna w istot-
nym stopniu od aktualnej aktywności fizycznej. Ten 
aspekt ma istotne znaczenie, gdy bierze się pod uwagę 
aktywną rekreację. Rekreacyjna aktywność fizyczna 
stanowi popularny sposób spędzania wolnego czasu, 
szczególnie polecany w świetle powszechnie znanych 
pozytywnych efektów wysiłku fizycznego. Regularny 
wysiłek przyczynia się między innymi do zmniejszenia 
ryzyka zachorowania na nadciśnienie tętnicze, choro-
bę niedokrwienną serca, udar mózgu, czy cukrzycę 
(7). Bezpośrednie pozytywne oddziaływania wysiłku 
fizycznego na funkcjonowanie układu oddechowego 
i krążenia obejmują natomiast rozszerzenie oskrzeli 
i zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi (8-9). Popu-
larne formy rekreacyjnej aktywności fizycznej takie 
jak bieganie, czy jazda na rowerze często mogą mieć 
miejsce w warunkach narażenia na zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego. W warunkach takich, za-
leżnie od swojej intensywności, wysiłek prowadzi do 
zwiększenia pochłoniętej dawki zanieczyszczeń. 

Istnieją obserwacje wskazujące, że nawet krótkotrwałe 
narażenie na zanieczyszczenia powietrza w czasie zwięk-
szonej aktywności fizycznej może skutkować subklinicz-
nymi zmanami czynnościowymi u młodych i zdrowych 
osób dorosłych. Zmiany te wyrażone są poprzez pogorsze-
nie sprawności wentylacyjnej płuc  (10). Ten efekt zasługu-
je tym bardziej na uwagę, że młode osoby dorosłe częściej 
angażują się w rekreacyjną aktywność fizyczną (swobodny 
bieg, jazda na rowerze, itp.). Omawiany aspekt, jakkolwiek 
ważki z punktu widzenia zdrowia publicznego, w tym za-
dań profilaktycznych, posiada stosunkowo nieliczną doku-
mentację naukową. 

CEL. W związku z tym prześledzono literaturę 
przedmiotu w celu przeprowadzenia analizy wybranych 
danych dotyczących oddziaływań zdrowotnych rekre-
acyjnej aktywności fizycznej w warunkach narażenia na 
zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym oraz 
opublikowanych rekomendacji w tym zakresie.

Zgodnie ze sformułowanym powyżej celem pracy 
prześledzono piśmiennictwo z lat 2006-2018, odnoto-
wane w anglojęzycznej bazie „PubMed” oraz Polskiej 
Bibliografii Lekarskiej. Wykorzystano następujące 
słowa kluczowe: „air pollution”, „health effects”, „par-
ticulate matter”, „physical activity” oraz ich kombina-
cje. W sumie zidentyfikowano 245 artykułów i wybra-
no 47 prac dotyczących relacji pomiędzy zanieczysz-
czeniem powietrza pyłem a aktywnością fizyczną.

Rekreacyjna aktywność … a zanieczyszczenie powietrzaRecreational  activity … and air pollution
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PATOMECHANIZM ODDZIAŁYWANIA 
ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA

Patomechanizm oddziaływań zanieczyszczeń po-
wietrza na zdrowie człowieka jest złożony. W przy-
padku drobnego pyłu obejmuje on między innymi 
zwiększenie stresu oksydacyjnego, indukcję procesu 
zapalnego w drogach oddechowych oraz zaburzanie 
regulacji układu autonomicznego, co wyrażone jest 
między innymi zmniejszoną fizjologiczną zmiennością 
rytmu serca. Istotna jest także bezpośrednia penetracja 
najdrobniejszych frakcji pyłu do krwiobiegu, a udoku-
mentowane efekty tego procesu obejmują m. in. dys-
funkcję śródbłonka i skurcz naczyń (6, 11-12). 

Na mechanizm prozapalnego oddziaływania zanie-
czyszczeń powietrza na drogi oddechowe u zdrowych 
osób wskazują wyniki interesującego badania prowadzo-
nego w Chinach w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Peki-
nie w 2008 roku, kiedy poprzez zdecydowane działania 
znacząco zredukowano stężenia zanieczyszczeń powie-
trza (13). Przeprowadzone obserwacje udokumentowały 
istotne zmniejszenie stężeń biomarkerów układowego 
i oddechowego stanu zapalnego, stresu oksydacyjnego, 
hemostazy, częstości akcji serca i ciśnienia skurczowego 
w trakcie trwania Olimpiady oraz ich ponowne zwiększe-
nie po jej zakończeniu, kiedy ponownie pogorszeniu ule-
gła jakość powietrza. Wskaźnikiem uważanym za przy-
datny i prosty marker zapalenia w drogach oddechowych 
jest tlenek azotu w powietrzu wydychanym (FeNO) (14). 
Wzrost jego stężenia w odpowiedzi na narażenie na pył 
zawieszony wykazano między innymi w badaniach pro-
wadzonych na zdrowych ochotnikach dorosłych (15) 
oraz wśród zdrowych dzieci szkolnych (16). W innym ba-
daniu biorącym pod uwagę skład chemiczny pyłu PM2,5 
zaobserwowano, że zwiększenie FeNO najlepiej korelo-
wało ze stężeniem węgla organicznego i elementarnego 
(organic carbon – OC, elemental carbon – EC), NO3(-) 
i NH4(+). Jak wykazano, wzrost stężenia tych substan-
cji powoduje zmniejszenie metylacji genu syntazy tlen-
ku azotu 2 (NOS2) w komórkach ludzkiego nabłonka, 
a przez to zwiększoną produkcję NO, z efektem najsil-
niej wyrażonym dla krótkotrwałego narażenia w ciągu 
24h poprzedzających pomiar (17). Warto zauważyć, że 
pod względem chemicznym pył PM2,5 ma bardzo złożony 
skład, a aspekt ten jest w wielu badaniach pomijany. Od-
działywanie pyłu na zdrowie człowieka może być zwią-
zane nie tylko ze stężeniem samego pyłu, lecz również ze 
stężeniem poszczególnych substancji chemicznych. Cao 
i wsp. analizując wpływ stężenia PM2,5 na umieralność 
z przyczyn sercowo-naczyniowych zaobserwowali, że 
ważniejsze od ogólnego stężenia pyłu było stężenie skła-
dających się nań substancji chemicznych. Większe ryzy-
ko wiązało się ze wzrostem stężenia substancji pochodzą-
cych ze spalania paliw kopalnych, jak EC, OC, NH4(+), 
NO3(–), Cl(–) (18). 

Results of an interesting study conducted in China 
underline the proinflammatory mechanism of air pol-
lution impact on the airways of healthy people (13). 
During the 2008 Olympics in Beijing, due to radical 
actions, air pollutants concentrations substantially de-
creased. The study documented significant decrease in 
several biomarkers of systemic and airways inflamma-
tion, hemosthasis, heart rate and systolic blood pres-
sure during the Olympics. Later observations revealed 
that the same biomarkers increased again after the 
end of Olympics, when the air quality deteriorated. 
Fractioned exhaled nitric oxide (FeNO) is considered 
a simple and useful biomarker of airways inflamma-
tion (14). Its increase, related to exposure to particu-
late matter, was observed among others in studies con-
ducted in healthy adult volunteers (15) and in healthy 
school children (16). Other study, that took into consid-
eration chemical composition of PM2,5, revealed that 
FeNO increase showed the strongest correlation with 
the concentration of organic and elemental carbon (or-
ganic carbon – OC, elemental carbon – EC), NO3(-), 
and NH4(+). Researchers observed that the increase in 
these chemical substances concentrations resulted in 
the decrease in the methylation of nitric oxide synthase 
2 gene (NOS2) in human epithelial cells. As a result, 
the production of NO increased. This effect was the 
strongest after short-term exposure within 24h before 
the measurements (17). It is worth mentioning, that 
the chemical composition of PM2,5 particulate matter 
is complex and this aspect is ignored in many studies. 
Particulate air pollution impact on human health may 
depend not only on the concentration of particulate 
matter as a whole, but also on the concentrations of 
different chemical constituents. Cao et al. analysed the 
impact of PM2,5 level on cardiovascular mortality (18). 
They observed that more important than the concentra-
tion of particulate matter were the concentrations of its 
chemical constituents. Greater risk was related to in-
creased levels of substances which originate from fos-
sil fuels burning, like EC, OC, NH4(+), NO3(-), Cl(-).

By aforementioned mechanisms, exposure to 
particulate matter air pollution, especially with frac-
tion PM2,5, may increase systolic and diastolic blood 
pressure, impair nocturnal blood pressure decrease 
and cause deterioration of spirometry parameters, also 
in adolescents and young adults (19-22). This is par-
ticularly important in case of those participating in in-
tense physical activity like running or cycling. It was 
proven that through intensive breathing effort during 
increased physical activity the number of particles 
deposed in pulmonary alveoli is 10 times higher than 
the number accumulated during sleep (23). Intensive 
exercises cause domination of mouth ventilation and 
may impair mechanisms of mucociliary clearance in 
the airways (11).
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Poprzez wymienione patomechanizmy narażenie na 
zanieczyszczenia powietrza pyłem, szczególnie frakcji 
PM2,5, prowadzić może do wzrostu skurczowego i roz-
kurczowego ciśnienia krwi, zmniejszenia nocnego fizjo-
logicznego spadku ciśnienia oraz pogorszenia parame-
trów spirometrycznych, również u młodzieży i młodych 
osób dorosłych (19-22). Jest to szczególnie istotne w od-
niesieniu do osób podejmujących wzmożoną aktywność 
fizyczną, jak bieganie lub jazda na rowerze. Wykazano, 
że podczas nasilonego wysiłku oddechowego w związku 
z intensywną aktywnością fizyczną 10-krotnie wzrasta 
depozycja cząstek pyłu w pęcherzykach płucnych w po-
równaniu do ilości akumulowanej podczas snu (23). In-
tensywny wysiłek związany jest z dominacją oddychania 
przez usta, może również prowadzić do upośledzenia 
mechanizmów oczyszczania śluzowo-rzęskowego dróg 
oddechowych (11). 

WYSIŁEK FIZYCZNY A ZANIECZYSZCZENIA 
POWIETRZA – OBSERWACJE U LUDZI

Wyniki badań prowadzonych wśród zdrowych 
osób dorosłych często wskazują, że krótkotrwałe nara-
żenie na zanieczyszczenie powietrza w czasie wysiłku 
fizycznego prowadzi do przejściowego pogorszenia 
sprawności wentylacyjnej płuc. Wykazano ponadto, że 
w warunkach podwyższonego poziomu zanieczyszcze-
nia powietrza wysiłek fizyczny odznacza się niższą wy-
dajnością metaboliczną, wyrażającą się zmniejszonym 
maksymalnym zużyciem tlenu i zwiększeniem stężenia 
mleczanów w surowicy (24-25). W zakresie sprawności 
wentylacyjnej do często rejestrowanych zmian należy 
zmniejszenie natężonej objętości wydechowej pierw-
szosekundowej (FEV1). Rundell i wsp. wykazali istotne 
statystycznie obniżenie wartości FEV1 w odpowiedzi na 
30-minutowy intensywny wysiłek fizyczny w postaci 
szybkiego biegu w warunkach podwyższonego stężenia 
PM1 (26). Podobny efekt obserwowano w warunkach 
eksperymentalnej ekspozycji na spaliny silnika Diesla 
(27). Co istotne, analogiczne zmiany towarzyszyły 
biernemu narażeniu na dym tytoniowy przed wysił-
kiem – w odpowiedzi na maksymalny wysiłek nastąpiło 
zmniejszenie wartości FEV1 oraz wzrost stężenia cyto-
kin prozapalnych (TNF-α i IFN-γ) w stosunku do grupy 
kontrolnej (28). Negatywny wpływ zanieczyszczenia 
pyłem na wyniki spirometrii zaobserwowano również 
w innym eksperymencie przeprowadzonym wśród zdro-
wych ochotników w Barcelonie. Badanie obejmowało 
cztery scenariusze - 2-godzinny wysiłek lub odpoczy-
nek w miejscach o niskim i wysokim natężeniu ruchu 
ulicznego. Wykazano, że każdy wzrost stężenia PM2,5 
o rozstęp międzykwartylowy związany był z istotnym 
zmniejszeniem wartości FEV1 i natężonej pojemności 
życiowej (FVC). Równocześnie zastosowany protokół 
umożliwił wykazanie, że wysiłek fizyczny związany był 

PHYSICAL ACTIVITY AND AIR POLLUTION  
– OBSERVATIONS IN HUMAN

Results of studies conducted in healthy adults in-
dicate that short-term exposure to air pollution during 
physical exercise leads to temporary deterioration in 
lung function. In addition, it was shown that exercis-
es done in conditions of increased air pollution have 
worse metabolic efficiency, expressed in decreased 
maximal oxygen consumption and increased blood 
lactate levels (24-25). In terms of respiratory func-
tion, decrease in forced expiratory volume in 1 second 
(FEV1) is among frequently noted changes. Rundell et 
al. showed statistically significant decrease in FEV1 af-
ter 30-minutes of intensive exercise, namely fast run-
ning, in the conditions of increased PM1 (26). Similar 
effects were observed in conditions of experimental 
exposure to Diesel exhaust (27). What is important, 
analogous to that were changes observed after expo-
sure to second-hand smoke prior to exercise – after 
maximum exercise FEV1 decreased and inflammatory 
cytokines levels (TNF-α i IFN-γ) increased in compar-
ison to the control group (28). Negative impact of par-
ticulate air pollution on the spirometry results was also 
observed in the experiment conducted in the group of 
healthy volunteers in Barcelona. The study consisted 
of four different exposure scenarios – 2 hours physical 
exercise or rest in places of low and high level of traf-
fic. Researchers showed that each interquartile range 
increase in PM2,5 was related to significant decrease 
in FEV1 and forced vital capacity (FVC). At the same 
time, the study design enabled to show that physical 
exercise was related to significant increase in spirome-
try parameters like FEV1, Tiffeneau index (FEV1/FVC) 
and maximal midexpiratory flow (MEF25-75). This posi-
tive effect was lower, but still present, when exercises 
took place in condition of exposure to higher levels 
of PM2,5 (8). This observation underlines the complex-
ity of the relationship between the air pollution level 
and the exercise intensity in relation to the biological 
response of organism. Results of studies that analyse 
long-term effects also indicate the possibility of limit-
ing the negative impact of air pollution by the physi-
cal activity. Laeremans et al. analysed the impact of 
weekly physical activity of volunteers and their week-
ly exposure to particulate air pollution on the results of 
spirometry, which was performed at the beginning and 
the end of each study week (29). Authors observed de-
crease in the lung function expressed in spirometry pa-
rameters (FEV1, FEV1/FVC, MEF25-75) in response to 
the exposure to air pollution. However, when the level 
of carbon air pollution was low (<1µg/m3), there was  
a trend towards improvement of lung function with 
each increase in weekly physical activity of 1 meta-
bolic equivalent per hour (MET/h).
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z istotnym wzrostem takich parametrów spirometrycz-
nych jak FEV1, wskaźnika Tiffeneau (FEV1/FVC) oraz 
maksymalnego przepływu środkowowydechowego 
(MEF25-75). Efekt ten, choć osłabiony, był obserwowa-
ny również w czasie ćwiczenia w warunkach narażenia 
na podwyższone stężenia PM2,5 (8). Ta obserwacja una-
ocznia złożoność relacji między poziomem zanieczysz-
czenia powietrza a natężeniem wysiłku fizycznego, 
w odniesieniu do odpowiedzi biologicznej organizmu. 
Na możliwość ograniczania negatywnych oddziaływań 
ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza przez aktyw-
ność fizyczną wskazują również rezultaty badań ana-
lizujących długoterminowe efekty. Laeremans i wsp. 
analizowali wpływ aktywności fizycznej i narażenia 
ochotników na zanieczyszczenia pyłowe w okresach 
tygodniowych na wyniki badania spirometrycznego, 
które wykonywane było na początku i na końcu okresu 
pomiarowego (29). Chociaż autorzy zaobserwowali po-
gorszenie funkcji płuc w zakresie parametrów spirome-
trycznych (FEV1, FEV1/FVC, MEF25-75) w odpowiedzi 
na narażenie, to przy niskich stężeniach zanieczyszczeń 
węglowych (<1µg/m3) występował trend w kierunku 
poprawy funkcji płuc na każdy wzrost tygodniowej ak-
tywności o 1 równoważnik metaboliczny na godzinę 
(MET/h).

W zakresie układu krążenia obserwowano między 
innymi zmniejszoną zmienność rytmu serca w wyniku 
narażenia na PM2,5 w czasie wysiłku fizycznego (30). 
Warto zauważyć, że w cytowanym badaniu porów-
nywano efekty wysiłku w warunkach niskiego oraz 
wysokiego poziomu narażenia na zanieczyszczenia. 
Pełniejszej informacji dostarczają wyniki badań, które 
w protokole badawczym uwzględniają również okres 
odpoczynku. Na przykład badanie przeprowadzone 
w Barcelonie wykazało, że o ile ciśnienie rozkurczo-
we wzrastało po 2-godzinnym narażeniu na zanie-
czyszczenia powietrza emitowane przez transport sa-
mochodowy, zarówno w czasie odpoczynku, jak też 
w przypadku wykonywania w tym czasie ćwiczeń fi-
zycznych, o tyle aktywność fizyczna związana była ze 
zmniejszeniem negatywnego wpływu zanieczyszczeń 
powietrza na ciśnienie skurczowe (9). W omawianym 
eksperymencie stwierdzono, że umiarkowana przery-
wana aktywność fizyczna wiązała się u zdrowych osób 
dorosłych z osiągnięciem lepszych wyników spiro-
metrii po wysiłku, niż po takim samym czasie odpo-
czynku (31). Obszerne badanie kohortowe z Tajwanu 
analizujące wpływ aktywności fizycznej i narażenia na 
PM2,5 na parametry morfologiczne w okresie dwóch lat 
wykazało, że aktywność fizyczna i narażenie na PM2,5 
są niezależnie od siebie i przeciwstawnie związane 
z zapaleniem systemowym, wyrażonym przez stężenie 
leukocytów (33). 

In terms of cardiovascular system, among other 
changes, decreased heart rate variability as a result of 
exposure to PM2,5 during physical exercises was ob-
served (30). It is worth to mention, that in the cited 
study the researchers compared effects of exercising 
in the conditions of low and high level of air pollu-
tion. More complex information is given by the studies 
which study design includes also period of rest. For 
example, the research conducted in Barcelona showed 
that, while diastolic blood pressure increased after 
2-hours exposure to traffic related air pollution both 
at rest and during exercises, physical activity limited 
the negative impact of air pollution on systolic blood 
pressure (9). Authors of the experiment concluded that, 
in healthy adults, moderate intermittent physical activ-
ity was related to better spirometry results received 
after exercise than after the same amount of time at 
rest (31). Large cohort study from Taiwan analysed the 
impact of physical activity and exposure to PM2,5 on 
the morphological parameters in two years period of 
time. Its results demonstrated that physical activity and 
exposure to PM2,5 are independently and contradicto-
rily connected with systemic inflammation, expressed 
in lymphocytes level (33).

PHYSICAL ACTIVITY AND AIR POLLUTION – 
OBSERVATIONS IN ANIMAL EXPERIMENTS

Research on animals provides further evidence for 
the complex relationship between the positive biologi-
cal impact of physical activity and the negative effect 
of air pollution. Studies frequently indicate that the 
proinflammatory impact of environmental exposure 
may be limited by physical activity. In mice regular 
aerobic exercise limited the increase in proinflamma-
tory cytokines like TNF-α and IL-6, leukocytes and 
FeNO, caused by long-term exposure to particulate 
matter (34-35). This is confirmed by the study of Silva-
Renno et al. Authors showed that controlled physical 
exercise in the conditions of exposure to particulate air 
pollution limited the induced by particulate matter in-
crease in white blood cells count and proinflammatory 
cytokines IL-1 and TNF- α and at the same time caused 
increase in anti-inflammatory cytokine IL-10 level in 
bronchoalveolar lavage (BAL) (32). It has been also 
proven that the intensity of physical exercise plays im-
portant role. Mai et al. showed, that only in the group 
of mice that were subjected to high-intensity exercises 
during exposure to PM2,5, the level of extracellular 
heat-shock proteins (eHSP70) was low. This effect was 
not observed when the mice were subjected to moder-
ate exercises. Low level of eHSP70 is a marker of anti-
inflammatory profile (36).
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WYSIŁEK FIZYCZNY A ZANIECZYSZCZENIA 
POWIETRZA – OBSERWACJE 

W EKSPERYMENTACH ZWIERZĘCYCH

Badania prowadzone na zwierzętach dostarczają dal-
szych dowodów na występowanie złożonych zależności 
pomiędzy korzystnym biologicznie wpływem wysiłku fi-
zycznego a negatywnym oddziaływaniem zanieczyszczeń 
powietrza. Często wskazuje się na ograniczenie prozapal-
nego oddziaływania narażenia środowiskowego przez ak-
tywność fizyczną. U myszy regularny aerobowy wysiłek 
fizyczny wiązał się z ograniczeniem powodowanego przez 
długotrwałe narażenie na pył zwieszony wzrostu stężenia 
cytokin prozapalnych, takich jak TNF-α i IL-6, leukocytów 
i stężenia tlenku azotu w wydychanym powietrzu (34-35). 
Opisane efekty znajdują potwierdzenie w badaniu Silva-
-Renno i wsp., które wykazało, że kontrolowany wysiłek 
fizyczny w warunkach narażenia na pył zawieszony w po-
wietrzu wiąże się z ograniczeniem indukowanego przez 
pył wzrostu stężenia leukocytów i cytokin prozapalnych 
IL-1 i TNF-α oraz podwyższeniem stężenia antyzapalnej 
IL-10 w popłuczynach oskrzelowo-płucnych (BAL) (32). 
Udowodniono również, że istotne znaczenie ma intensyw-
ność wysiłku fizycznego. Mai i wsp. wykazali, że jedynie 
w grupie myszy poddawanych intensywnemu wysiłkowi, 
w czasie narażenia na PM2,5, zaobserwowano niskie stę-
żenie pozakomórkowych białek szoku termicznego 70 
(eHSP70), będące wyrazem profilu antyzapalnego. Efekt 
ten nie występował u myszy poddawanych umiarkowane-
mu wysiłkowi (36).

REKREACYJNA AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA 
A PROBLEM ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA

Wyjaśnienie relacji pomiędzy wysiłkiem fizycznym 
a narażeniem na zanieczyszczenie powietrza pyłem za-
wieszonym w kontekście odpowiedzi ustrojowej stanowi 
przedmiot aktualnych badań. Szereg publikacji dokumen-
tuje negatywne skutki zdrowotne narażenia (1, 5-6, 10-
12, 19-20). Z drugiej strony, niektórzy autorzy wskazują 
na wprawdzie niewielkie, ale korzystne efekty ćwiczeń 
fizycznych w stosunku do sytuacji braku aktywności fi-
zycznej przy takim samym poziomie narażenia (8-9, 31). 
Należy odnotować, że z reguły te obserwacje dotyczą 
młodych, zdrowych osób dorosłych, a wyniki badań czę-
sto pochodzą z regionów charakteryzujących się niskimi 
poziomami zanieczyszczeń powietrza. W przypadku star-
szych osób dowodów na korzystny wpływ rekreacyjnej 
aktywności fizycznej dostarcza między innymi badanie 
prowadzone w trzech grupach: zdrowych osób powyżej 
60 roku życia, chorych na przewlekłą obturacyjną cho-
robą płuc oraz chorych na stabilną chorobą niedokrwien-
ną serca. Wysiłek o niewielkiej intensywności w posta-
ci 2-godzinego spaceru w parku wiązał się z poprawą 
funkcji płuc, wyrażoną przez wzrost FEV1 oraz FVC. 

RECREATIONAL PHYSICAL ACTIVITY AND 
THE PROBLEM OF AIR POLLUTION

Explanation of the relations between physical ac-
tivity and exposure to particulate matter air pollution 
in the context of biological response is a subject of 
current research. Several publications document the 
negative health effects of exposure (1, 5-6, 10-12, 
19-20). On the other hand, some authors show slight, 
but significant positive effects of physical exercises 
in comparison to lack of physical activity at the same 
level of exposure (8-9, 31). It should be noted that 
these observations generally relate to young, healthy 
adults and the results often come from countries with 
low air pollution levels. In case of older people, evi-
dence for positive effects of recreational physical 
activity is given among others by a study conducted 
in three groups – healthy people above 60 years old, 
patients with chronic obstructive pulmonary disease 
and people suffering from stable ischemic heart dis-
ease. Low-intensity exercise, namely walking in a 
park for 2 hours, was related with improvement of 
lung function, expressed in FEV1 and FVC increase. 
In all groups this effect was limited or negated, when 
the walk took place in a proximity to busy street in 
conditions of high level of ambient particulate mat-
ter (37). Studies including representative group in the 
USA and observation of cohort of students living in 
Beijing confirmed that the increase in air pollution 
level discourage people from participating in exer-
cises, what leads to the decrease of general physical 
activity level (38-40). This situation, despite limiting 
the exposure by resigning from exercises, may lead to 
negative health effects due to lack of physical activ-
ity. Thus, apart from actions aiming at air quality im-
provement in cities and countries with significant air 
pollution problem, information campaigns are needed 
in order to promote safe and regular physical activ-
ity, considering special circumstances of air pollution 
episodes. For this purpose further studies are needed 
in order to balance the benefits and risks resulting 
from recreational physical activity in the conditions 
of exposure to different air pollution levels. An exam-
ple of such analysis is study of Tainio et al. Authors 
assessed that, by PM2,5 concentrations of 100 μg/m3, 

losses outweigh benefits after exercise equal to one 
and half hour of cycling a day (41). 

CURRENT RECOMMENDATIONS  
ON ACCEPTABLE AIR POLLUTION LEVELS 

AND PHYSICAL ACTIVITY

The results of previous studies indicate that in 
case of long-term exposure there is most likely no 
safe level of air pollution, below which the nega-
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We wszystkich grupach efekt ten był zmniejszony lub 
zniesiony, gdy spacer miał miejsce przy ruchliwej ulicy 
w warunkach podwyższonych stężeń pyłu zawieszonego 
(37). Badania obejmujące reprezentatywną grupę w USA 
oraz obserwacja kohorty studentów mieszkających w Pe-
kinie potwierdziły, że wzrost stężenia zanieczyszczeń 
powietrza zniechęca do podejmowania ćwiczeń, co pro-
wadzi do zmniejszenia ogólnego poziomu aktywności 
(38-40). Sytuacja taka, pomimo ograniczenia narażenia 
przez rezygnację z ćwiczeń, może wiązać się z nega-
tywnymi skutkami dla zdrowia, wynikającymi z braku 
aktywności fizycznej. Z tego powodu, poza działaniami 
zmierzającymi do poprawy jakości powietrza w miastach 
i krajach o znacznym poziomie zanieczyszczeń, potrzeb-
ne są działania informacyjne promujące bezpieczną i re-
gularną aktywność fizyczną, z uwzględnieniem szczegól-
nych okoliczności dotyczących epizodów występowania 
wysokich stężeń zanieczyszczeń. W tym celu niezbędne 
są badania, zmierzające do wyważenia korzyści i ryzy-
ka wynikających z uprawiania rekreacyjnej aktywności 
fizycznej przy jednoczesnym narażeniu na różne stęże-
nia zanieczyszczeń. Przykładem takiej analizy jest praca 
Tainio i wsp., którzy oszacowali, że w przypadku stężeń 
PM2,5 przekraczających 100 μg/m3 bilans strat przekracza 
korzyści przy wysiłku odpowiadającym półtoragodzinnej 
jeździe na rowerze dziennie (41).

AKTUALNE REKOMENDACJE DOTYCZĄCE 
DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW 

ZANIECZYSZCZEŃ I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że w wa-
runkach długotrwałych narażeń najprawdopodobniej nie 
istnieje bezpieczny poziom zanieczyszczeń powietrza, 
poniżej którego negatywne skutki zdrowotne nie są już 
obserwowane (42). Z tego powodu rekomendacje przy-
jęte przez Światową Organizację Zdrowia (World Health 
Organization -WHO) dotyczące zalecanych maksymal-
nych poziomów zanieczyszczeń są bardzo restrykcyj-
ne (43). Wiele państw, w tym kraje Unii Europejskiej, 
przyjmuje inne, z reguły wyższe wartości referencyjne, 
gdyż bardziej restrykcyjne zalecenia WHO w dużej mie-
rze wciąż są trudne do spełnienia. W samej UE odsetek 
populacji miejskiej narażonej w roku 2015 na stężenia 
PM2,5 przekraczające wartości zalecane w wytycznych 
WHO wynosił prawie 81% (3). Poza wymienionymi po-
ziomami dopuszczalnymi, indywidualnie przez poszcze-
gólne kraje określane są również poziomy informowania 
i poziomy alarmowe. W Polsce, która jest jednym z kra-
jów o najwyższych stężeniach pyłu zawieszonego w Unii 
Europejskiej, poziomy alarmowe są szczególnie wysokie 

(3-4).

tive health effects are no longer observed (42). This 
is a reason why World Health Organisation (WHO) 
air quality guidelines are very restrictive (43). Many 
countries, including European Union states, accept 
different, most often higher reference values, because 
more strict WHO guidelines are still difficult to be 
met. In the EU alone the proportion of urban popu-
lation exposed to PM2,5 levels exceeding the WHO 
reference concentrations in 2015 was almost 81% 
(3). Apart from mentioned acceptable levels, coun-
tries specify individual information and alarm levels. 
In Poland, a country with one of the highest ambi-
ent particulate matter concentrations in the EU, alarm 
levels are particularly high (3-4).

Recommendations on physical activity result 
from commonly known positive effects of regular 
exercises, especially towards respiratory and car-
diovascular system (44-45). It is estimated that, in 
indirect way, lack of physical activity is substan-
tially shaping non-accidental mortality in European 
population (7). It is therefore an area of large poten-
tial for prophylaxis. WHO recommends that people 
aged 18-64 should maintain at least 150 minutes of 
moderate or 75 minutes of intensive physical exer-
cises a week (7). Kahlmeier et al. analysed Europe-
an recommendations and showed that 16 countries, 
including Poland, did not have national physical 
activity guidelines (46). Although available data 
proves the increase of exposure to air pollution dur-
ing physical exercises, most of recommendations, 
including WHO guidelines, do not refer to air quali-
ty. One of the few examples of practical use of infor-
mation about current air quality in order to decrease 
the exposure through proper adjustment of physical 
activity is the Air Quality Flag Program, supported 
by the US Environmental Protection Agency (EPA) 
(47). It is based on pairing specific colours and rec-
ommendations with air quality index (AQI) (for its 
assessment concentrations of PM2,5, PM10, NO2, SO2, 
O3 and CO are used). Flags of adequate colour are 
placed by schools in order to communicate the cur-
rent health risk in simple and effective way (48). 
In Poland, similar recommendations are given by 
the Chief Inspectorate of Environmental Protection 
(Główny Inspektorat Ochrony Środowiska – GIOŚ). 
Based on Polish air quality index, different from the 
American (Polish index considers concentrations of 
PM2,5, PM10, NO2, SO2, O3, CO and C6H6), descrip-
tive categories marked with different colours and 
health information are given (49). EPA and GIOŚ 
recommendations are presented in Table I.
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Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej wynikają 
z powszechnie znanych pozytywnych efektów regular-
nego wysiłku fizycznego, szczególnie w odniesieniu do 
funkcjonowania układu oddechowego i krążenia (44-
45). Szacuje się, że w sposób pośredni brak aktywności 
fizycznej w znacznym stopniu kształtuje niewypadkową 
przyczynę umieralności w populacji europejskiej (7). Jest 
to zatem obszar o dużym potencjale profilaktycznym 
i z tego powodu WHO zaleca, aby osoby w wieku 18-64 
lat utrzymywały co najmniej 150 minut umiarkowanego 
lub 75 minut intensywnego wysiłku fizycznego w tygo-
dniu (7). 

Table I. EPA and GIOŚ recommendations on outdoor physical activity for risk groups and healthy people.*
Tabela I. Zalecenia EPA oraz GIOŚ dotyczące aktywności fizycznej na zewnątrz pomieszczeń z podziałem na osoby zdrowe  
               i osoby z grup ryzka.* 

EPA GIOŚ

Colour Recommendation on outdoor 
activity Category Recommendation on outdoor activity

Green All Good day for outdoor 
exercise

Very good
All No restrictions

Good

Yellow All
Good day for outdoor 

exercise ** Moderate All Moderate conditions 
for exercising outdoors

Orange

Healthy It is OK to exercise 
outdoors

Sufficient All
Consider reduction 
or shortening of the 

exertion
Risk 

groups 
***

Reduce prolonged or 
heavy exertion, take 

more breaks

Red

Healthy
Reduce prolonged or 
heavy exertion, take 

more breaks

Bad

Healthy Limit to a minimum all 
physical activity

Risk 
groups

Avoid prolonged or 
heavy exertion, take 
more breaks, move 
activities indoors or 
reschedule to a time 
when the air quality 

is better

Risk 
groups

Reduce time spent 
outdoors

Purple

Healthy

Avoid prolonged or 
heavy exertion, take 
more breaks, move 
activities indoors or 
reschedule to a time 
when the air quality 

is better Very bad

Healthy

All activietes outdoors 
are discouraged, limit 

to a minimum time 
spent outdoors

Risk 
groups

Avoid all physical 
activity, move 

activities indoors or 
reschedule to a time 
when the air quality 

is better

Risk 
Groups

Absolutely avoid 
spending time outdoors

* Based on EPA (https://airnow.gov) and GIOŚ (https://powietrze.gios.gov.pl) recommendations. In order to simplify the table, data is 
presented in parallel, although Polish and American indxes are not equal. Therefore categories e.g. “yellow” EPA and „moderate” GIOŚ 
do not show the same level of exposure. ** In case of particularly sensitive individuals limitation of activities is recommended. *** Risk 
groups: children, pregnant women, elderly and those with heart or lung disease. 

CONCLUSIONS

Exposure to particulate matter air pollution is con-
nected with negative health effects, particularly from 
respiratory and circulatory systems. Recreational 
physical activity in the conditions of high particulate 
matter concentrations, due to among others intensified 
ventilation, leads to the increase in the risk of negative 
effects of air pollution. Nevertheless, effects of interac-
tions between the exposure to particles and the impact 
of physical exercises observed in experimental con-
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Kahlmeier i wsp. dokonując analizy istniejących 
w krajach europejskich rekomendacji wskazali, że w przy-
padku 16 krajów, w tym również Polski, nie opracowano 
krajowych rekomendacji dotyczących aktywności fizycz-
nej (46). Trzeba jednakże zauważyć, że pomimo danych 
dowodzących zwiększonego narażenia na zanieczyszcze-
nia powietrza w trakcie wysiłku fizycznego, większość 
dostępnych zaleceń, w tym rekomendacje WHO, nie od-
noszą się do jakości powietrza. Jednym z niewielu przy-
kładów praktycznego wykorzystania informacji o bie-
żącej jakości powietrza w celu zmniejszenia narażenia 
poprzez odpowiednie dostosowanie stopnia aktywności 
fizycznej jest projekt Air Quality Flag Program wspie-
rany przez amerykańską Agencję Ochrony Środowiska 
(Environmental Protection Agency – EPA) (47). Polega 
on na przypisaniu odpowiednim wartościom indeksu ja-
kości powietrza (AQI) (uwzględniającego stężenia pyłu 
PM2,5 i PM10, NO2, SO2, O3 i CO) odpowiednich kolorów 
i towarzyszących im zaleceń. Flagi odpowiedniego kolo-
ru umieszczane są przy szkołach, aby w prosty i skutecz-
ny sposób komunikować istniejące ryzyko (48). Polskim 
odpowiednikiem tych zaleceń są informacje zdrowotne 
Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ). 
Na podstawie polskiego indeksu jakości powietrza, od-
miennego od amerykańskiego (polski indeks uwzględ-
nia stężenia pyłu PM2,5 i PM10, NO2, SO2, O3, CO i C6H6) 
wyznaczono kategorie opisowe oznaczone kolorami oraz 
odpowiadające im informacje zdrowotne (49). Zalecenia 
EPA i GIOŚ przedstawiono w Tabeli I. 

WNIOSKI

Narażenie na zanieczyszczenie powietrza pyłem 
zawieszonym wiąże się z niekorzystnymi skutkami 
zdrowotnymi, szczególnie w zakresie układu odde-
chowego i krążenia. Rekreacyjna aktywność fizyczna 
w warunkach występowania podwyższonych stężeń 
pyłu, między innymi poprzez zwiększoną wentylację, 
przyczynia się do zwiększonego narażenia na nega-
tywne skutki oddziaływania zanieczyszczeń powie-
trza. Mimo to, obserwowane w warunkach ekspery-
mentalnych efekty interakcji pomiędzy narażeniem na 
pył a wpływem wysiłku fizycznego są niejednoznacz-
ne. Z jednej strony zanieczyszczenie powietrza może 
prowadzić do ograniczenia pozytywnych oddziaływań 
wysiłku fizycznego na zdrowie człowieka, również 
u zdrowych, młodych osób dorosłych, prowadząc do 
pogorszenia czynności płuc wyrażonej w parame-
trach spirometrycznych. Z drugiej strony wskazuje się 
na fakt, że wysiłek fizyczny może u zdrowych osób 
ograniczać prozapalny wpływ pyłu zawieszonego na 
drogi oddechowe. Pełne poznanie relacji pomiędzy 
wysiłkiem fizycznym a narażeniem na zanieczyszcze-
nie powietrza wymaga dalszych badań, prowadzonych 
zarówno wśród zdrowych osób, jak i w grupach ry-

ditions are ambiguous. Air pollution may limit posi-
tive health effects of exercises, also in healthy young 
adults, resulting in deterioration of lung function ex-
pressed in spirometry parameters. On the contrary, it 
has been shown that in healthy people physical activ-
ity may inhibit proinflammatory impact of particulate 
matter on the airways. Complete understanding of the 
relations between the physical activity and the expo-
sure to air pollution requires further studies, conducted 
both in healthy people and in risk groups. New obser-
vations referring to the local environmental conditions 
and recreational physical activity are needed, taking 
into consideration the variable nature of air pollution. 
It will allow developing recreational physical activity 
guidelines that would refer to current and adequate for 
each region type and level of air pollution, proper risk 
communication and promotion of safe ways of active 
recreation.
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ABSTRACT

While breast cancer is the most common cancer in women around the world, it is necessary to know the nutritional 
factors that can have both protective and negative effects on the risk of breast cancer. Unfortunately, the results of 
the research still do not give a definite answer to the question: which food products or food ingredients reduce, 
and which increase the risk of breast cancer. At a time when the main source of knowledge of health for the 
majority of society is the internet, myths about this disease are still being replicated. Only on the basis of clear 
scientific evidence can we build an effective prevention program that can save millions of women from breast 
cancer. In this review, we decided to present nutritional risk factors whose impact on the risk of breast cancer 
was examined, however, the results are not conclusive, like: fibre,  milk products

Key words: breast cancer, nutritional risk factors, review, fibre, milk products 

STRESZCZENIE

Podczas gdy rak piersi jest najczęstszym nowotworem u kobiet na całym świecie, konieczne jest poznanie czyn-
ników żywieniowych, które mogą mieć zarówno ochronny, jak i negatywny wpływ na ryzyko raka piersi. 
Niestety, wyniki badań wciąż nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, które produkty spożywcze lub 
składniki żywności zmniejszają, a które zwiększają ryzyko raka piersi. W czasach, gdy głównym źródłem 
wiedzy o zdrowiu dla większości społeczeństwa jest internet, mity o tej chorobie wciąż są powielane. Tylko 
na podstawie jasnych dowodów naukowych możemy stworzyć skuteczny program profilaktyczny, który może 
uratować miliony kobiet przed rakiem piersi. W niniejszej pracy  przedstawiono żywieniowe czynniki, których 
wpływ na ryzyko raka piersi wielokrotnie badano, jednak wyniki tych analiz często wzajemnie się wykluczają. 
Dokonano przeglądu badań nad wpływem takich czynników jak:  błonnik, produkty mleczne  

Słowa kluczowe: rak piersi, żywieniowe czynniki ryzyka, błonnik, produkty mleczne

INTRODUCTION

Breast cancer is the most common cancer diagnosed 
among women and is also the leading cause of cancer 
death among women. In 2018, on the whole world were 
diagnosed approximately 2.1 million new cases. (1,2,3). 
The incidence rate of breast cancer ranges from 19.4 
per 100,000 people in East Africa to 89.7 per 100,000 
in West Europe (4). Figures in Europe indicate that the 
absolute number of new diagnosis and deaths due to 
this disease continues to increase (5). This situation also 
applies to Poland, where the survival rate is significantly 
lower than in other European countries (5).

WPROWADZENIE

Rak piersi jest najczęściej diagnozowanym nowo-
tworem u kobiet i jednocześnie jest najczęstszą przyczy-
ną zgonów z powodu raka u kobiet na świecie. W 2018 
roku na całym świecie zdiagnozowano w przybliżeniu 
2,1 miliona nowych przypadków (1,2,3). Zapadalność na 
raka piersi waha się od 19,4 na 100 000 ludzi w Afryce 
Wschodniej do 89,7 na 100 000 w Europie Zachodniej 
(4). Liczby w Europie wskazują, że bezwzględna liczba 
nowych przypadków i zgonów z powodu tej choroby na-
dal rośnie (2). Sytuacja ta dotyczy również Polski, gdzie 
dodatkowo przeżywalność jest istotnie niższa niż w in-
nych krajach europejskich (5). 
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Epidemiological studies suggests that breast 
cancer is a multifactorial disease. Among the known 
risk factors are listed: genetic, reproductive and 
environmental factors (1). Breast cancer can be due 
to unhealthy lifestyles (6). An important element of 
the lifestyle is diet, the impact of which on the risk 
of breast cancer is one of the more frequently studied 
and more important factors underlying this disease 
(7). Data published by the International Agency for 
Research on Cancer (IARC) show that an improper diet 
was the cause of about 1/4 of cases of breast cancer (8). 
However, the impact of nutrition on the risk of breast 
cancer has still not been fully understood (9). The only 
well- established diet- related risk factors for breast 
cancer are obesity and alcohol consumption. However, 
despite many studies and colloquial beliefs, the results 
regarding the impact of fiber, milk and dairy products 
on the risk of breast cancer are not clear. The purpose 
of this study is to summarize current knowledge about 
the effects of fiber and milk and dairy products on the 
risk of breast cancer.

MATERIAL AND METHOD

An unsystematic review was carried out. An 
electronic literature search was conducted in Medline/ 
PubMed, Google Scholar to identify human studies 
written in the English language and published in 
1982-2018, that included the following keywords or 
phrases: breast cancer, epidemiology of breast cancer, 
diet and risk of breast cancer, fiber and risk of breast 
cancer, milk and dairy products and risk of breast 
cancer, , dietary patterns and risk of breast cancer. The 
MEDLINE searches were supplemented by searching 
for related articles referenced in relevant published 
studies and reviews. To be included in the review, a 
study must have been published in English, with a 
case-control, cohort, cross sectional study design 
or the previous meta- analysis and with the primary 
outcome of breast cancer. Authors read the abstracts 
of the articles retrieved in the initial search to identify 
studies that examined consumption of fibre, milk and 
dairy products and breast cancer risk. Only studies (20) 
that reported risk estimates (hazards ratios, odds ratios 
(ORs), and relative risks (RR)) of breast cancer and 
measures of variability (SEs or 95% CIs from which 
these could be derived) were included.

RESULTS

High fibre intake and the risk of breast cancer
Dietary fibre is a term that is used for plant-based 

carbohydrates that are not digested in the small intestine. 
It also includes other plant components like lignin. Dietary 
fiber has been hypothesized to reduce the risk of breast 

Badania epidemiologiczne sugerują, że rak piersi 
jest chorobą wieloczynnikową. Wśród uznanych przy-
czyn wymienia się: czynniki genetyczne, reprodukcyjne 
i środowiskowe (1). Niebagatelną rolę odgrywa również 
styl życia (6). Jego istotnym elementem jest dieta, któ-
rej wpływ na ryzyko raka piersi jest jednym z częściej 
badanych i ważniejszych czynników tej choroby (7). 
Dane opublikowane przez Międzynarodową Agencję 
Badań nad Rakiem (IARC) wykazały, że niewłaściwa 
dieta była przyczyną około 1/4 przypadków raka piersi 
na świecie (8). Jednakże wpływ sposobu żywienia na 
ryzyko raka piersi wciąż nie został do końca pozna-
ny (9). Wśród dobrze udokumentowanych czynników 
wymienia się otyłość oraz konsumpcję alkoholu. Nato-
miast pomimo wielu badań i funkcjonujących potocz-
nie przekonań wyniki dotyczące wpływu błonnika oraz 
mleka i produktów mlecznych na ryzyko raka piersi nie 
są jednoznaczne. Celem obecnej pracy jest podsumowa-
nie bieżącej wiedzy dotyczącej wpływu błonnika oraz 
mleka i produktów mlecznych na ryzyko raka piersi .

MATERIAŁ I METODA

Dokonano przeglądu niesystematycznego arty-
kułów indeksowanych w bazach : Medline/ PubMed, 
Google Scholar opublikowanych w latach 1982- 2018 
w języku angielskim. Wyszukiwane frazy: rak piersi, 
epidemiologia raka piersi, żywieniowe czynniki ry-
zyka raka piersi, błonnik a ryzyko raka piersi, mleko 
i produkty mleczne a ryzyko raka piersi, dieta a rak 
piersi. . Wyszukiwania w bazach zostały uzupełnione 
wyszukiwaniem powiązanych artykułów, do których 
się odwoływało odpowiednie opublikowane badanie. 
Kryteria włączenia do przeglądu: badanie musiało być 
opublikowane w języku angielskim, z projektu badania 
kliniczno- kontrolnego, kohortowego, przekrojowego 
lub przeprowadzonej wcześniej metaanalizy oraz do-
tyczyć przypadków pierwotnego raka piersi.

Autorzy przeczytali streszczenia artykułów uzy-
skanych podczas wstępnych poszukiwań, aby ziden-
tyfikować badania, w których analizowano wpływ 
spożycia błonnika, mleka i produktów mlecznych na 
ryzyko raka piersi. Uwzględniono jedynie te badania 
(20), w których dokonano oszacowania ryzyka (współ-
czynniki ryzyka, iloraz szans (OR) i ryzyko względne) 
raka piersi oraz miary zmienności (SE lub 95% CI, 
z których można je wyprowadzić).

WYNIKI 

Wysokie spożycie błonnika a ryzyko raka piersi 
Błonnik pokarmowy to pojęcie stosowane w przypadku 
węglowodanów pochodzenia roślinnego, które nie są tra-
wione w jelicie cienkim. Obejmuje również inne składni-
ki roślinne, takie jak lignina. Już ponad trzy dekady temu 
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cancer over three decades ago (10), but the protective 
effect on breast cancer risk is currently inconclusive. The 
World Cancer Research Fund International review panel 
in 2017 placed fiber in the group of “evidence limited- 
no conclusion” (11). Soluble fiber is contained in oats, 
legumes and seaweeds; insoluble- in seeds and whole 
grains. Fruits and vegetables contain a large amount of 
dietary fiber, for which mechanistic data support the 
plausibility of a protective effect on breast cancerogenesis, 
especially for vegetable fiber, due to their compination 
of soluble and insoluble fibers in equal proportions 
(12,13). The results of a large prospective American 
study the National Institutes of Health– AARP (American 
Association of Retired Persons ) Diet and Health Study 
suggest that dietary fiber intake was associated with 
a 13% lower risk of breast cancer in postmenopausal 
women with the highest intake of total dietary fiber (26g/
day) as opposed to the lowest intake of dietary fiber 
(11g/day). The association appeared to be stronger for 
lobular tumors than that for ductal tumors and for ER−/
PR− tumors than for ER+/PR+ tumors. Total fat intake did 
not significantly modify the association between dietary 
fiber intake and risk of breast cancer (14). Different 
results were provided by The Nurses’ Health Study 
(4092 women), which showed no relationship between 
total fiber intake and fiber type and breast cancer (15). 
In the Japan Public Health Center- based Prospective 
Study extreme high intake of total fiber (˃18g/day) was 
associated with decreased risk of breast cancer (16). 
Also some case- control studies have suggested that 
high intakes of fiber may reduce the risk of BC (17,18) 
but most prospective cohort studies have found no 
relation between dietary fiber intake and breast cancer 
in postmenopausal women, some studies did suggest an 
inverse association (19-21). Other studies showed that 
adolescent dietary fiber, vegetable protein, vegetable 
fat, and nut intakes were each associated with a reduced 
risk of breast cancer (22). To similar conclusions came 
researchers in the Nurses’ Health Study II- they suggested 
that higher fiber intakes during adolescence and early 
adulthood are associated with reduced BC incidence in 
women. The associations were apparent for most sources 
of fiber and were independent of other dietary factors and 
healthy eating behavior. Several biological mechanisms 
support the beneficial role of dietary fiber on BC risk 
(16,23). The results of the presented studies do not clearly 
indicate the protective effect of fiber on breast cancer (tab. 
I). This protective effect may be related to the fact that 
eating fiber-rich foods reduces the risk of obesity, which 
has been recognized as one of the factors that increase 
the risk of post-menopausal breast cancer. In the majority 
of analyzes, women consuming a sufficient amount of 
this ingredient had normal body mass, did not smoke, 
drink alcohol and declared regular physical activity.  
Controversy may also be raised by research on fiber 

sugerowano, iż błonnik pokarmowy zmniejsza ryzyko za-
chorowania na raka piersi (10), jednakże mechanizm działania 
ochronnego nie został do końca poznany. Światowy panel kon-
trolny World Cancer Research Fund w 2017 r. umieścił błonnik 
pokarmowy w grupie „dowodów ograniczonych” (11).

Rozpuszczalny błonnik zawarty jest w owsie, rośli-
nach strączkowych i wodorostach morskich; nierozpusz-
czalny w nasionach i pełnych ziarnach. Owoce i warzywa 
zawierają dużą ilość błonnika pokarmowego, dla którego 
dane mechanistyczne potwierdzają wiarygodność ochron-
nego wpływu na proces nowotworzenia piersi, zwłaszcza 
w odniesieniu do błonnika, którego źródłem są warzywa, 
ze względu na to, że włókna rozpuszczalne i nierozpusz-
czalne występują w równych proporcjach (12, 13). Wy-
niki dużego prospektywnego amerykańskiego badania 
Narodowego Instytutu Zdrowia AARP (American Asso-
ciation of Retired Persons), dotyczącego diety i zdrowia, 
sugerują, że spożycie błonnika było związane z o 13% 
niższym ryzykiem raka piersi u kobiet po menopauzie, 
z najwyższym spożyciem całkowitym błonnika pokar-
mowego (26 g/dzień) w porównaniu do najniższego spo-
życia błonnika pokarmowego (11g/dzień). Związek ten 
okazał się silniejszy w przypadku guzów zrazikowych 
niż guzów przewodowych i guzów ER- / PR- niż guzów 
ER + / PR +. Całkowite spożycie tłuszczów nie wpłynęło 
istotnie na związek pomiędzy spożyciem błonnika a ryzy-
kiem raka piersi (14). Odmiennych wyników dostarczyło 
badanie The Nurses’ Health Study (4092 kobiet), w któ-
rym nie wykazano związku pomiędzy spożyciem błonni-
ka ogółem oraz rodzajem błonnika a rakiem piersi (15). 
Natomiast w badaniu prospektywnym przeprowadzonym 
przez Japan Public Health Center zauważono, iż wysokie 
spożycie błonnika całkowitego (˃18 g/dzień) wiązało się 
z istotnie mniejszym ryzykiem raka piersi, jednakże pozo-
stałe obserwacje nie były istotne statystycznie (16). Nie-
które badania kliniczno-kontrolne również sugerują, że 
wysokie spożycie błonnika może zmniejszać ryzyko raka 
piersi (17,18), jednakże większość prospektywnych ba-
dań kohortowych nie znalazła związku między spożyciem 
błonnika a rakiem piersi u kobiet po menopauzie. Niektóre 
z nich sugerowały odwrotną zależność (19-21). Odrębne 
badania zostały przeprowadzone wśród młodych kobiet. 
Wykazano w nich, że spożywanie takich składników 
jak: błonnik, białko i tłuszcz, których źródłem są warzy-
wa a także konsumpcja orzechów w okresie dojrzewania 
wiążą się ze zmniejszonym ryzykiem raka piersi (22). Do 
podobnych wniosków doszli naukowcy w badaniu Nurses 
‚Health Study II - sugerowali, że większe spożycie błonni-
ka w okresie dojrzewania i wczesnej dorosłości związane 
jest ze zmniejszoną częstością raka piersi u kobiet. Związki 
były widoczne dla większości źródeł błonnika i były nieza-
leżne od innych czynników żywieniowych i zdrowego od-
żywiania (23). Na podstawie cytowanych badań nie może-
my jednak jednoznacznie określić, czy wysokie spożycie 
błonnika zmniejsza ryzyko wystąpienia raka piersi (tab. I).  



364

Dorota Dydjow-Bendek, Paweł Zagożdżon

Tab. I Summary of 11 studies that evaluated association betwen fiber consumption and risk of breast cancer 
Tab. I Przegląd 11 badań oceniających związek pomiędzy spożyciem błonnika a ryzykiem raka piersi.

Study Type of study Country Menopausal status Sample size Type (n) of  
breast cancer Results p fiber type / dose / 

source

Y. Park et al.

Holmes  
MD et al.

Narita S. et al.

Baghurst 
PA et al
La Vecchia C. 
et al.

Verhoeven DT 
et al.

Cade JE et al.,

prospective

prospective

prospective

Case- control

Case- control

prospective

Case- control

USA

USA

Japan

Australia

Italy

Netherlands

UK

Postmenop.

Premenop.

 

Pre- and postmenop.

Postmenop.

Pre- and postmenop.

Postmenop.

Pre- and postmenop.

5461

4092

41501

451

2569- cases
2588- controls

62573

35792

Total cases

ER-/PR-
(366)

ER+/PR+
(1641)

Lobular

Ductal

Total cases

Total cases

ER-/PR-
(91)
ER+/PR+
(157)

Total cases

Total cases

Total cases

Total cases

Premenop

RR=0.87; 95%CI: 
0.77;0.98

RR=0.56; 95%CI: 
0.35;0.90

RR=0.95; 95%CI:  
0.76;1.2

RR=0.66; 95%CI: 
0.44;0.97

RR=0.90; 95%CI: 
0.77;1.04

RR=0.98; 95%CI: 
0.87;1.11
RR= 0.68; 
95%CI: 0.43,1.06

HR=0.78; 95%CI: 
0.55;1.09

HR=0.63; 95%CI: 
0.40;0.98
HR:5.45; 95%CI: 
1.02;29.20
HR:1.03; 95%CI: 
0.41;2.57

RR=0.46

OR:0.94; 95%CI: 
0.86;1.02

RR: 1.99

HR:0.48;  
95%CI: 0.24;0.96
HR:0.33; 95%CI: 
0.14;0.79

0.02

0,008 

0,47

0.04

0.1

0.79

0.15

0.04

0.03

0.80

<0.001

<0,05

0.16

0.01

Soluble
(p 0.02)

Total- no asso-
ciation was found 
between fiber from 
grains, vegetables, 
fruits and beans and 
the risk of breast 
cancer

total
>30g/d  
versus  
≤10g/d

total- highest/ 
lowest intake

Soluble

Total

Total

Soluble

Total

Total
>30g/d 
versus<20g/d

Ying Liu et al.

Farvid MS 
et al.

Mourouti et al.

Ferrari P et al.

Case- control

prospective

prospective

Canada

USA

Greece

Europe

Pre- and postmenop.

Premenop.
1.Adolescence
2. Early adult life
3.1+2

Pre- and postmenop.

2865- przyp. 
3299- kontr.

90534

250-cases, 
250-controls

11576

Total cases

Total cases

Total cases

ER-/PR-

ER+/PR+

OR:0.66; 95%CI: 
0.55;0.78

1.RR:0.84; 
95%CI: 0.70;1.01
2.RR:0.81; 
95%CI: 0.72;0.91
RR:0.86; 95%CI: 
0.77;0.97
RR:0.80; 95%CI: 
0.71;0.90
3.RR:0.75; 
95%CI: 0.62;0.91

OR=0.60;  
95%CI: 0.47;0.75
OR=0.81; 95%CI: 
0.66;0.99

HR=0.95; 95%CI: 
0.89;1.01
HR=0.90; 95%CI: 
0.84;0.96
HR=0.74; 95%CI: 
0.59;0.93
HR=0.92; 95%CI: 
0.81;1.03

0.003

<0.0001

0.04

0.002

0.02

<0.001

0.004

0.03

<0.01

0.01

0.03

Total

Total

Soluble

Insoluble

Total
Whole grain, vege-
tables and fruits

Fish and olive oil

Total

Vegetables

Vegetables

Vegetables
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intake in youth. Interviews of adult women regarding the 
presence of this component in the diet during adolescence 
or early adulthood may not be a real reflection of how 
they were fed from 30 years ago. In the cancer epidemic 
era, high fiber intake could be a very simple element of 
the primary prevention chain - but this theory requires 
confirmation in prospective studies, because at the 
moment it is still closer to myth than reality.

Milk and dairy products and the risk of breast cancer

Dairy foods are important sources of several nutrients 
that could favorably affect cancer risk, including vitamin 
D, calcium, conjugated linoleic acid, butyrate, and other 
nutrients and phytochemicals, but they also contain 
substances, such as insulin-like growth factor 1 (IGF-1) 
and other growth hormones, saturated fatty acid and some 
of exogenous such as pesticides that may adversely affect 
risk (24- 26). Several studies analyzed the relationship 
between dairy products and the risk of breast cancer, but 
the evidence on dairy consumption and breast cancer is 
inconsistent. Some studies suggested that skimmed and 
fermented products could reduce the risk of disease, 
but from the other side high intake of whole milk can 
involved in the development of breast cancer (26- 28, 
34). In large Swedish cohort study, the risks of breast 
cancer were significantly decreased among individuals 
with lactose intolerance, whereas the incidences in their 
siblings and parents were similar compared with the 
general population (29). Meta- analysis of 18 prospective 
cohort studies suggested that the associations were 
somewhat stronger for low-fat dairy intake than for 
high-fat dairy intake and for premenopausal women than 
for postmenopausal women. They found that increased 
consumption of total dairy food, but not milk, may be 
associated with a reduced risk of breast cancer (30). In 
the Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort high 
intake of dietary calcium and low-fat dairy products was 
associated with a moderately lower risk of developing 
postmenopausal breast cancer compared with women 
with lowest intake levels. Postmenopausal women, who 
consumed greater intakes of dietary calcium and dairy 
products, primarily from low- fat source, were at lower 
risk of breast cancer (31). The analysis of the association 
between meat and dairy products consumption and the 
risk of breast cancer did not link the relationship between 
any type of dairy products and breast cancer (32). An 
examination of results from more than 40 case- control 
studies and 12 cohort studies also does not support an 
association between dairy products consumption and 
the risk of breast cancer (33). Therefore, it cannot be 
unambiguously determined what (if any) compound 
has dairy products intake with the risk of breast cancer 
(tab. II). The harmful effect of dairy products, suggested 
repeatedly in the media, has not been supported in any 

Przedstawiony protekcyjny efekt może mieć związek 
z faktem, iż spożywanie produktów bogatych w błonnik 
zmniejsza ryzyko otyłości, która została uznana jako jeden 
z czynników zwiększających ryzyko pomenopauzalne-
go raka piersi. W większości analiz kobiety spożywające 
dostateczną ilość tego składnika miały prawidłową masę 
ciała, nie paliły papierosów, nie spożywały alkoholu oraz 
deklarowały regularną aktywność fizyczną. Kontrower-
sje mogą budzić również badania nad spożyciem błonni-
ka w młodości. Przeprowadzone wywiady wśród doro-
słych kobiet dotyczące obecności w diecie tego składnika 
w okresie dojrzewania lub wczesnej dorosłości mogą nie 
być rzeczywistym odzwierciedleniem sposobu żywienia 
sprzed 30 lat. W erze epidemii raka piersi- wysokie spo-
życie błonnika mogłoby stanowić bardzo prosty element 
łańcucha profilaktyki pierwotnej- teoria ta wymaga jednak 
potwierdzenia w badaniach prospektywnych, ponieważ 
w chwili obecnej wciąż bliżej jej do mitu niż rzeczywisto-
ści. 

Mleko i produkty mleczne a ryzyko raka piersi

Produkty mleczne zawierają wiele składników od-
żywczych, które mogą zmniejszać ryzyko zachorowania 
na raka, w tym witaminę D, wapń, sprzężony kwas lino-
lowy, maślany i inne składniki odżywcze i fitochemiczne, 
ale z drugiej strony zawierają również substancje, takie 
jak insulinopodobny czynnik wzrostu 1 (IGF- 1) i inne 
hormony wzrostu, nasycone kwasy tłuszczowe i niektó-
re składniki egzogenne, takie jak pestycydy, które mogą 
niekorzystnie wpływać na ryzyko raka piersi (24-26). 
W kilku badaniach analizowano związek między spoży-
ciem produktów mlecznych a ryzykiem raka piersi, ale 
dostarczone dowody są niespójne. Niektóre badania suge-
rowały, że odtłuszczone i sfermentowane produkty mogą 
zmniejszać ryzyko choroby, ale z drugiej strony wysokie 
spożycie pełnego mleka może zwiększać ryzyko rozwo-
ju raka piersi (26-28,34). W dużym szwedzkim badaniu 
kohortowym ryzyko wystąpienia raka piersi było znaczą-
co niższe u osób z nietolerancją laktozy, natomiast zapa-
dalność ich rodzeństwa i rodziców była zbliżona do tej 
w populacji ogólnej (29). Metaanaliza 18 prospektywnych 
badań kohortowych sugerowała, że   te skojarzenia były 
nieco mocniejsze w przypadku spożywania niskotłuszczo-
wych produktów mlecznych niż w przypadku spożywa-
nia produktów mlecznych o wysokiej zawartości tłuszczu 
i w przypadku kobiet przed menopauzą niż w przypadku 
kobiet po menopauzie. Stwierdzono, że zwiększone spo-
życie produktów mlecznych (nie mleka), może wiązać się 
ze zmniejszonym ryzykiem raka piersi (30). W badaniu 
Cancer Prevention Study II Nutrition Cohort wysokie spo-
życie wapnia i niskotłuszczowych produktów mlecznych 
wiązało się z umiarkowanie niższym ryzykiem zachoro-
wania na raka piersi po menopauzie w porównaniu z ko-
bietami o najniższym poziomie spożycia tych produktów.  
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epidemiological studies and is currently unfounded. 
Most analyzes suggest a protective effect on skimmed 
milk products in relation to breast cancer, therefore, their 
participation in the diet is the most reasonable.

CONCLUSION

The role of nutrition and individual nutrients in 
breast cancer is still not fully understood. The results of 

Kobiety po menopauzie, których dieta była bogata 
w wapń i produkty mleczne, głównie o niskiej zawarto-
ści tłuszczu, były mniej narażone na zachorowanie (31).  
Natomiast analiza związku między konsumpcją mięsa 
i produktów mlecznych a ryzykiem raka piersi nie wy-
kazała związku między jakimkolwiek rodzajem produk-
tów mlecznych a rakiem piersi (32). Metaanaliza ponad 
40 badań kliniczno-kontrolnych i 12 badań kohortowych 
również nie potwierdza związku między spożyciem pro-

Tab. II Summary of 9 studies that evaluated the association between milk and dairy products consumption and risk of breast cancer
Tab. II Przegląd 9 badań oceniających związek pomiędzy spożyciem mleka i produktów mlecznych a ryzykiem raka piersi

Study Country Type of study Sample size Menopausal 
status Factors evaluated Exposure levels and results p

Maliou D 
et al,

Ronco AL 
et al.

Zhang CX 
et al.

Ji J et al.

Dong JY 
et al.

McCullough 
ML et al.

Missmer SA 
et al.

McCann SE 
et al.

Zang J et al.

Algeria

Urugwaj

China

Sweden

USA

Ameryka 
Pn Europa  
Zachodnia

USA

USA, Euro-
pa zachod-
nia, Azja

Case-control

Case-control

Case-control

Prospective

Meta-analysis

Prospective

Prospective

Case-control

Meta-analysis

184-case
184contr.

111-case
222-contr.

438- case
438- contr.

118

24181 

68567

351041

1941-cases
1237-contr.

Pre- and 
postmenop.

Postmen.; 
lactose 
intolerance

Milk

Cheese total

Fresh cheese

Yogurt

Fermented milk

Dairy products total

Milk
Chocolate milk
Cheese danbo
Cheese gruyere
Ice cream
Yogurt low- fat
Yogurt
Cheese ricotta
Butter

No significant 
differences 

Dairy products total

Dairy products total
Milk

Dairy products total

Masło
Milk
Yogurt
Ice cream
High- fat cheese

Dairy products total

Yogurt
Cheese

Dairy products total
Milk
Yogurt
Cheese/butter

387,75g/d versus 75,22g/d 
OR:2.61 95%CI: 1.32,5.16
41,1g/d versus 6,13g/d 
OR:0.38 95%CI: 0.18,0.78
14g/d versus 0g/d OR:0.24 
95%CI: 0.12,0.51
100g/d versus 0g/d OR:0.6 
95%CI: 0.31,1.15
42,92g/d versus 6,13g/d 
OR:0.61 95%CI: 0.32,1.17
609,62g/d versus 184,42g/d 
OR:1.5 95%CI: 0.77,2.92

OR:2.84, 95%CI: 1.38,5.84
OR:2.85, 95%CI: 1.06,7.69
OR:1.66, 95%CI: 0.86,3.19
OR:1.93, 95%CI: 1.05,3.55
OR:1.98, 95%CI: 1.07,3.66
OR:0.29, 95%CI: 0.15- 0.58
OR:0.41, 95%CI: 0.22,0.79
OR:0.45, 95%CI: 0.24,0.83
OR:0.49, 95%CI: 0.23,1.07

SIR=0.79; 95%CI:0.65,0.94

RR:0.85, 95%CI: 0.76,0.95
RR:0.91, 95%CI: 0.80,1.02

2 or more serving of dairy 
products per day versus 0,5 
serving per day RR:0.81, 
95%CI: 0.69,0.95

RR:1.02; 95%CI: 0.95,1.10
RR:0.99; 95%CI: 0.96,1.01
RR:0.98; 95%CI: 0.94,1.01
RR:1.03; 95%CI: 0.88,1.22
RR:1.03; 95%CI: 0.95,1.11

>42 servings/month versus 
<14servings/month OR:0.85; 
95%CI: 0.68,1.06
OR:0.61, 95%CI: 0.46,0.82
OR:1.53, 95%CI: 0.99,2.34

RR:0.90; 95%CI:0.83,0.98
RR:0.99; 95%CI:0.86,1.16
RR:0.91; 95%CI:0.83,0.99
RR:0.98; 95%CI:0.89,1.07

0.027

0.066

0.001

0.087

0.328

0.154

0.01
0.003

0.002

0.04
0.53
0.84
0.37
0.47

0.11

0.05

0.111
0.049
0.991
0.044
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Czynniki żywieniowe ryzyka raka piersiDietary factors and breast cancer risk

duktów mlecznych a ryzykiem raka piersi (33). W oparciu 
o dostępną wiedzą niestety wciąż nie można jednoznacz-
nie określić, jaki (jeśli w ogóle) ma wpływ spożycie mleka 
oraz produktów mlecznych na ryzyko raka piersi (Tab. II). 
Sugerowany niejednokrotnie w mediach szkodliwy wpływ 
nabiału nie został poparty w żadnych badaniach epidemio-
logicznych i w chwili obecnej jest bezzasadny. Większość 
analiz sugeruje ochronny w stosunku do raka piersi wpływ 
odtłuszczonych produktów mlecznych, dlatego też ich 
udział w diecie jest jak najbardziej zasadny.

WNIOSKI

Rola żywienia i poszczególnych składników odżyw-
czych w raku piersi nadal nie jest w pełni zrozumiała. Wy-
niki badań nie dają jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, 
czy opisane w niniejszej pracy składniki diety chronią, 
czy stymulują rozwój raka piersi. Wpływ błonnika oraz 
mleka i nabiału na ryzyko raka piersi jest nadal niejasny, 
zależny w dużej mierze od dawki, statusu menopauzalne-
go oraz rodzaju produktu spożywczego. Unifikacja uzy-
skanych wyników jest niezwykle ważna w obliczu glo-
balnego wzrostu zachorowalności na raka piersi. Wiele 
dowodów sugeruje, że promowanie zdrowego stylu życia 
- w tym zaleceń żywieniowych - powinno być prioryte-
tem w profilaktyce raka piersi, jako tanie, akceptowalne 
i niefarmakologiczne narzędzie. Należy również pamię-
tać, że termin „prawidłowa dieta” obejmuje nie tylko ro-
dzaj spożywanej żywności, ale także jej jakość, metodę 
obróbki cieplnej oraz częstotliwość spożycia.

the research do not give a definite answer to the question 
whether dietary ingredients described in this work 
protect or stimulate the development of breast cancer. 
The influence of fiber, milk and dairy products intake on 
the risk of breast cancer is still unclear, depending mainly 
of the dose, menopausal status and type of food product. 
However, unification of the results obtained is extremely 
important in the face of the global increase in breast 
cancer. A lot of evidence suggests that the promotion of 
a healthy lifestyle - including dietary recommendations 
- should be a priority in the prevention of breast cancer, 
as a cheap, acceptable and non-pharmacological tool. It 
should also be remembered that the term diet includes 
not only the type of food consumed, but also the quality 
of food, method of heat treatment or frequency of 
consumption.
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ABSTRACT

INTRODUCTION: Financial liquidity management in hospitals is of great importance in ensuring access to 
medical care and continuity of health care service provision. It is one of the management’s biggest challenges, 
which the possibility to conduct health care activity depends on.
OBJECTIVE: The objective of this study was to assess the financial liquidity of public hospitals, based on the 
example of public hospitals in Podlaskie Voivodeship in years 2013-2017. 
MATERIALS AND METHODS: Revenues, expenses and financial performance levels were analysed and 
financial liquidity was evaluated with reference to current and quick ratios.
Public hospitals, whose founding entity is the Podlaskie Voivodeship Self-government, were selected for the 
study. The assessment of the financial situation was based on the data from the hospitals’ financial statements for 
years 2013-2017. The assessment was made with a special reference to financial liquidity.
RESULTS: In years 2013-2017, a steady increase of revenues and expenses was observed in the case-study 
hospitals. The general financial performance of these entities improved significantly. During the assessment 
period, the current ratio in the hospitals was average, exceeding the optimal value. In the first hospital group 
(number of beds>250), the current ratio was below the optimal values (except for 2016). The second hospital 
group (number of beds<250) was characterised by liquidity ratios above the optimal value.
CONCLUSIONS: Management of financial liquidity in hospitals, aimed at maintaining financial liquidity at 
optimal level, should be the management’s priority action when managing the finances of a health care entity. 
These actions should be multi-directional and based on information about the financial situation of the hospitals 
and on the hospital’s ratio analysis, which is vital for the management’s decision making.

Key words: public health, health economics, financial liquidity, financial management

STRESZCZENIE

WSTĘP. Zarządzanie płynnością finansową w szpitalach ma ogromne znaczenie dla zapewnienia dostępności 
opieki medycznej i ciągłości udzielania świadczeń zdrowotnych. Jest jednym z największych wyzwań kadry 
zarządzającej, od którego zależy możliwość prowadzenia działalności leczniczej.
CEL. Celem pracy była ocena płynności finansowej szpitali publicznych, na przykładzie szpitali publicznych 
w województwie podlaskim w latach 2013-2017. 
MATERIAŁ I METODY. Dokonano analizy poziomu przychodów, kosztów oraz wyników finansowych, 
a także oceniono płynność finansową z uwzględnieniem wskaźnika płynności bieżącej oraz wskaźnika płynno-
ści szybkiej.
Do badania wytypowano szpitale publiczne, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa 
Podlaskiego. Do oceny sytuacji finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem płynności finansowej, wykorzysta-
no informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych szpitali w latach 2013-2017.
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WYNIKI. W latach 2013-2017 obserwowano systematyczny wzrost przychodów i kosztów w szpitalach obję-
tych analizą. Wynik finansowy ogółem tych podmiotów uległ znacznej poprawie. Szpitale wykazywały w oce-
nianym okresie wartości średnie wskaźnika bieżącej płynności, powyżej wartości optymalnych. Pierwsza grupa 
szpitali (liczba łóżek>250) osiągnęła wartości wskaźnika bieżącej płynności poniżej wartości optymalnych (za 
wyjątkiem 2016 r.). Druga grupa szpitali (liczba łóżek<250) charakteryzowała się wartościami wskaźników 
płynności finansowej powyżej wartości optymalnej.
WNIOSKI. Zarządzanie płynnością finansową w szpitalu, w celu utrzymania płynności finansowej na optymal-
nym poziomie, powinno być priorytetowym działaniem kadry zarządzającej w zakresie zarządzania finansami 
podmiotu leczniczego. Działania te powinny być wielokierunkowe i oparte na informacji o sytuacji finansowej 
oraz analizie wskaźnikowej szpitala, niezbędnej do podejmowania decyzji zarządczych.

Słowa kluczowe: zdrowie publiczne, ekonomika zdrowia, płynność finansowa, zarządzanie finansami

INTRODUCTION

The inpatient (hospital) care due to the performed 
functions and its capital-intensive nature occupies 
one of the most important positions in the health care 
system. In most countries in the world, the biggest part 
of the resources is absorbed to satisfy the society’s 
health necessities (1). In Poland in 2018, PLN 
42,110,915 from the National Health Fund (NFZ) was 
allocated to the hospital treatment; that is 52% of the 
financial resources for the procurement by the public 
health care services’ payer - figure 1.

A hospital is a health care institution characterised 
by its constant readiness to admit, place and provide 
patients with round-the-clock, comprehensive and 
qualified medical care that implies observation, 
diagnosis, care and treatment (3). 

Currently, health care entities are constrained to 
operate in an extremely complex environment and 
dynamically changing conditions. The expenses 
of medical service provision are growing due to 
an increasing life expectancy, which in turn leads 

WSTĘP

Lecznictwo stacjonarne (szpitalne) ze względu na 
pełnione funkcje i kapitałochłonność jest jedną z naj-
ważniejszych pozycji w systemie opieki zdrowotnej. 
W większości państw świata absorbuje największą 
część zasobów przeznaczonych na zaspokojenie potrzeb 
zdrowotnych społeczeństwa (1). W Polsce w 2018 roku 
na leczenie szpitalne przeznaczono ze środków Narodo-
wego Funduszu Zdrowia (NFZ) 42.110.915 zł, tj. 52% 
środków finansowych na zakup przez publicznego płat-
nika świadczeń opieki zdrowotnej - rycina nr 1.

Szpital jest zakładem opieki zdrowotnej, którego cechą 
charakterystyczną jest stała gotowość przyjęcia, umiesz-
czenia i zapewnienia pacjentowi całodobowej, wszech-
stronnej i kwalifikowanej opieki medycznej, polegającej 
na obserwacji, rozpoznaniu, pielęgnowaniu i leczeniu (3). 

Obecnie podmioty lecznicze zmuszone są do działania 
w niezwykle złożonym otoczeniu i dynamicznie zmienia-
jących się warunkach. Wzrastają wydatki na świadczenie 
usług medycznych, ponieważ wydłuża się oczekiwana 
długość życia, a w związku z tym wzrasta liczba osób star-

Dominik Maślach, Justyna Markiewicz i inni 

 

Figure 1. The structure of NFZ expenditure on the purchase of healthcare services in 2016-2018 
Source: Own study based on the NFZ financial plans for 2016-2018 (2). 
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Fig. 1. The structure of NFZ expenditure on the purchase of healthcare services in 2016-2018
Ryc. 1. Struktura wydatków NFZ na zakup świadczeń opieki zdrowotnej w latach 2016-2018
Source: Own study based on the NFZ financial plans for 2016-2018 (2).
Źródło: Opracowanie własne na podstawie planów finansowych NFZ na lata 2016-2018 (2).
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to an increase in the number of elderly people. An 
increase in the incidence of chronic diseases, whose 
treatment requires considerable financial resources, 
is a consequence of such changes. The increased 
expenditure results also from the development of 
medical technology (4). Additionally, health care 
entities perform tasks related to health promotion, 
prevention and development of health-conscious 
attitude in the society. There is no doubt that this 
additional challenge, related to the role of restorative 
medicine, results from the definition of health 
promoted by the World Health Organisation (WHO). 
According to this definition, health is understood as 
a state of complete physical, mental, and social well-
being, and not merely the absence of disease. Financial 
resources for the above mentioned goals are limited 
and the demands of health care users should motivate 
the system organisers to look for new, more effective 
solutions (5).

Hospitals operate in a sector that is constantly 
subject to change due to implementation of health 
care reforms, changes in the funding schemes and 
introduction of new legal provisions (3). On 15 July 
2019, the Law of 10 June 2016 amending the Law on 
health care activity and some other certain laws came 
into force (Journal of Laws 2016, item 960). Among the 
new provisions of the Law there were some additional 
obligations related to the financial management that 
were assigned to the independent public health centre’s 
director. On 31 May of each year, the director of the 
independent public health care centre prepares a 
report on the economic and financial situation of the 
independent public health care centre and submits it 
to the founding entity. The report is elaborated based 
on financial statements for the previous financial year. 
It includes an analysis of the economic and financial 
situation and a forecast for the situation for the next 
three financial years together with a description of 
the assumptions made and information on significant 
events that affect the independent public health care 
centre’s financial situation. The analyses and forecasts 
are elaborated based on economic and financial ratios 
that have been specified in the Regulation of the 
Minister of Health of 12 April 2017 on economic and 
financial ratios necessary for the analysis and forecast 
of independent public health care centres’ economic and 
financial situation (Journal of Laws 2017, item 832). 
The main objective of implementing homogeneous 
financial ratios for all health care entities is to ensure 
transparency and comparability of the results. The 
founding entity evaluates the economic and financial 
situation of the independent public health care centre 
based on the previously mentioned report. This is 
intended to increase the efficiency of the ongoing 
control of the health care entities’ financial situation 
and enable a more prompt reaction to change.

szych. Konsekwencją tych zmian jest wzrost zachorowal-
ności na choroby przewlekłe, których leczenie wymaga 
znacznych nakładów finansowych. Ponadto ponoszenie 
coraz większych nakładów wynika z rozwoju technologii 
medycznych (4). Dodatkowo podmioty lecznicze realizują 
zadania z zakresu promocji zdrowia, profilaktyki chorób 
oraz rozwoju prozdrowotnych postaw społeczeństwa. Nie 
ulega wątpliwości, że to dodatkowe wyzwanie w stosun-
ku do roli medycyny naprawczej wynika z propagowanej 
przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) definicji 
zdrowia. Według powyższej definicji zdrowie jest pojmo-
wane, jako pełen dobrostan fizyczny, psychiczny, społecz-
ny, a nie tylko sam brak choroby. Środki finansowe na po-
wyższe cele są ograniczone, a wymagania korzystających 
z opieki zdrowotnej powinny mobilizować organizatorów 
systemu do poszukiwań nowych rozwiązań, zwiększają-
cych efektywność (5).

Szpitale prowadzą działalność w sektorze, który 
nieustannie podlega przemianom wynikającym z wpro-
wadzenia reform ochrony zdrowia, zmian finansowa-
nia, wprowadzenia nowych uregulowań prawnych (3). 
Z dniem 15 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 
10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności lecz-
niczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 960). Wśród nowych uregulowań ustawy znalazły 
się dodatkowe obowiązki kierownika samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej związane z pro-
wadzeniem gospodarki finansowej. W terminie do dnia 
31 maja każdego roku kierownik samodzielnego publicz-
nego zakładu opieki zdrowotnej sporządza i przekazuje 
podmiotowi tworzącemu raport o sytuacji ekonomiczno-
-finansowej samodzielnego publicznego zakładu opieki 
zdrowotnej. Raport jest przygotowywany na podstawie 
sprawozdania finansowego za poprzedni rok obrotowy. 
Zawiera analizę sytuacji ekonomiczno-finansowej, pro-
gnozę sytuacji ekonomiczno-finansowej na kolejne trzy 
lata obrotowe wraz z opisem przyjętych założeń oraz 
informację o istotnych zdarzeniach mających wpływ 
na sytuację ekonomiczno-finansową samodzielnego 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Analizy i pro-
gnozy są opracowywane w oparciu o wskaźniki eko-
nomiczno-finansowe, które określone zostały w Roz-
porządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 
r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych 
niezbędnych do sporządzenia analizy oraz prognozy 
sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych pu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r.  
poz. 832). Podstawowym założeniem wprowadzenia jed-
nolitych wskaźników dla wszystkich podmiotów leczni-
czych jest zapewnienie przejrzystości i porównywalności 
wyników. Podmiot tworzący dokonuje oceny sytuacji 
ekonomiczno-finansowej samodzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowotnej na podstawie powyższego 
raportu. Powyższe ma służyć zwiększeniu efektywności 
bieżącej kontroli sytuacji finansowej podmiotów leczni-
czych i umożliwić szybsze reagowanie na zmiany.

Znaczenie płynności finansowej w zarządzaniu szpitalemImportance of financial liquidity in hospital management
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Dodatkowo nastąpiły zmiany w ustawie z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1373 z późń. zm.), od 1 października 2017 r. we-
szła w życie jej nowelizacja wprowadzająca system 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej (system zabezpieczenia). Rozli-
czanie kosztów świadczeń udzielanych na podstawie 
umów zawartych w ramach systemu zabezpieczenia 
odbywa się w formie ryczałtowej. Wysokość ryczałtu 
na kolejny okres rozliczeniowy zależy od liczby oraz 
struktury świadczeń udzielonych i sprawozdanych 
przez świadczeniodawcę w poprzednich okresach.

Płynność finansowa ma ogromne znaczenie dla za-
pewnienia możliwości kontynuacji działalności, gdyż 
charakteryzuje możliwości rozwojowe podmiotu lecz-
niczego oraz funkcjonowania w warunkach ograniczo-
nego zasilania finansowego (6). 

Płynność finansowa należy do katalogu najważ-
niejszych celów w zarządzaniu podmiotem leczni-
czym. Utrzymanie odpowiedniego poziomu płynno-
ści finansowej determinuje statutowe funkcjonowanie 
podmiotu leczniczego. Pogarszająca się płynność fi-
nansowa ogranicza podmiot leczniczy w podejmowa-
niu działań i sprawia, że stopniowo traci on zdolność 
do elastycznego dostosowania się do zmiennych wa-
runków rynkowych. Monitorowanie płynności w pod-
miocie leczniczym jest najważniejszym obszarem za-
rządzania finansami (7). 

Znaczenie płynności finansowej określa się, jako 
zdolność podmiotu leczniczego do terminowego re-
gulowania zobowiązań bieżących, uwarunkowanych 
wielkością krótkoterminowego zadłużenia oraz pozio-
mem aktywów obrotowych (8).

Zdolność do bieżącego regulowania zobowiązań 
przejawia się rozdysponowaniem środków pieniężnych 
w taki sposób, aby z jednej strony nie doprowadzić do 
jakichkolwiek opóźnień płatniczych, a z drugiej, aby 
nie dopuścić do utrzymywania się nadmiernej wiel-
kości środków płynnych (9). Od płynności finansowej 
w podmiocie leczniczym zależy terminowość regulacji 
wynagrodzeń oraz zobowiązań z tytułu dostaw i usług.

Wskaźniki płynności finansowej to najważniejsze 
wskaźniki oceny bieżącej sytuacji finansowej, utrata 
możliwości terminowego regulowania zobowiązań 
prowadzi bowiem w krótkim czasie do poważnych 
zakłóceń w funkcjonowaniu jednostki oraz powsta-
nia zagrożenia dla prowadzenia działalności. Jeżeli 
poziom wskaźników obniża się, to występuje ryzyko 
utraty przez podmiot zdolności do terminowego regu-
lowania zobowiązań. W przypadku, gdy wskaźniki są 
zbyt wysokie, może to świadczyć o nieefektywnym 
gospodarowaniu posiadanymi środkami obrotowymi, 
takimi jak zapasy, należności lub środki finansowe.

Additionally, there were changes in the Act of 27 
September 2004 on health care services financed from 
public funds (Journal of Laws 2019, item 1373, as 
amended). On 1 October 2017, its amendment entered 
into force, implementing the System of Securing Basic 
Hospital Health Care Services (the securing system). 
The allocation of costs for the services provided on the 
basis of agreements made within this securing system 
is made in the form of a lump sum. The amount of 
the lump sum for the subsequent accounting period 
depends on the amount and structure of the services 
that were provided and reported by the health care 
provider in the previous accounting periods.

Financial liquidity is of great importance in 
ensuring operational continuity, as it determines 
health care entity’s potential for development and its 
ability to operate under conditions of limited financial 
resources (6). 

Financial liquidity is catalogued as one of the 
most prominent objectives in managing a health care 
entity. Maintaining appropriate level of financial 
liquidity determines the health care entity’s statutory 
functioning. Deteriorating financial liquidity 
constraints the entity in terms of decision making and 
causes it to gradually lose its ability to adapt to the 
changing market conditions. Monitoring the health 
care entity’s liquidity is the most important aspect of 
financial management (7). 

The importance of financial liquidity can be 
defined as the health care entity’s ability to meet 
its current liabilities – which depend on short-term 
liabilities and the level of current assets – in a timely 
manner (8).

The ability to meet current obligations manifests 
itself in such cash distribution that, on the one hand, 
does not cause any payment delays and on the other, 
does not lead to withholding an excessive amount of 
liquid assets (9). The timeliness in the payments of 
salaries and trade payables depends on the health care 
entity’s financial liquidity.

The liquidity ratios are the most important ratios 
when it comes to the evaluation of the entity’s current 
financial situation, as losing the ability to settle 
liabilities in a timely manner, quickly leads to serious 
disruptions in the entity’s functioning and poses a 
threat to the business operations. When the level of 
the ratios drops, there is a risk that the entity will lose 
the ability to meet its liabilities in a timely manner. 
When the ratios are too high, it might indicate that 
the available working capital, such as inventory, 
receivables or cash, is managed inefficiently.

Maintaining liquidity in health care entities is 
vital in order to maintain continuity of the health care 
service provision and, at the same time, it is crucial to 
ensure health safety.

Dominik Maślach, Justyna Markiewicz i inni 
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Utrzymanie płynności podmiotu leczniczego jest 
warunkiem koniecznym utrzymania ciągłości udzielania 
świadczeń opieki zdrowotnej, a tym samym kluczowym 
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego.

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena płynności finansowej szpi-
tali publicznych, na przykładzie szpitali publicznych 
w województwie podlaskim w latach 2013-2017.

Cel główny zostanie zrealizowany w oparciu o na-
stępujące cele szczegółowe:
1. Analiza poziomu przychodów, kosztów oraz wyni-

ków finansowych.
2. Ocena płynności finansowej z uwzględnieniem 

wskaźnika płynności bieżącej oraz wskaźnika 
płynności szybkiej.

MATERIAŁ I METODY

Do badania wytypowano szpitale publiczne, dla 
których podmiotem tworzącym jest Samorząd Woje-
wództwa Podlaskiego. Do oceny sytuacji finansowej, 
ze szczególnym uwzględnieniem płynności finanso-
wej, wykorzystano informacje zawarte w sprawozda-
niach finansowych szpitali w latach 2013-2017. W wo-
jewództwie podlaskim znajduje się 37 podmiotów 
leczniczych, których podmiotem tworzącym są: wo-
jewództwo podlaskie, powiaty, gminy, ministerstwo, 
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

Samorząd Województwa Podlaskiego jest podmio-
tem tworzącym 13 podmiotów leczniczych.

Wśród nich stacjonarnych i całodobowych świad-
czeń zdrowotnych udziela 9 podmiotów leczniczych. 
Podmioty te (wg stanu na dzień 31.12.2016 r.) dyspo-
nowały 3 189 łóżkami, co stanowiło 53% tych zaso-
bów w województwie podlaskim. Liczba hospitaliza-
cji w leczeniu szpitalnym w 2016 r. wyniosła w wo-
jewództwie 274 551, a w szpitalach, dla których pod-
miotem tworzącym jest Województwo Podlaskie - 98 
310, tj. 36% wszystkich hospitalizacji.

Informacje do wykonania analizy uzyskano ze 
sprawozdań finansowych podmiotów leczniczych z lat 
2013-2017, które uzyskano przy wykorzystaniu proce-
dury dostępu do informacji publicznej od Urzędu Mar-
szałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białym-
stoku. Informacje w zakresie przychodów, kosztów 
i wyników finansowych zostały zaokrąglone do 1 zł.

Przy ocenie sytuacji finansowej szpitali dokonano 
ich podziału w zależności od wielkości szpitala mierzo-
nej liczbą łóżek. Szpitale zostały podzielone na 2 grupy 
(grupa 1 – liczba łóżek do 250, grupa 2 – od 251 do 900).

W tabeli I przedstawiono charakterystykę bada-
nych podmiotów leczniczych.

OBJECTIVE

The objective of this study was to assess the 
financial liquidity of public hospitals, based on the 
example of public hospitals in Podlaskie Voivodeship 
in years 2013-2017.

The main objective was realised based on the 
following specific aims:
1. To analyse the level of revenues, expenses and 

financial performance.
2. To assess the financial liquidity with reference to 

current and quick ratio.

MATERIALS AND METHODS

Public hospitals, whose founding entity is the 
Podlaskie Voivodeship Self-government, were selected 
for the study. Hospitals’ financial statement data from 
years 2013-2017 were used to assess the financial 
situation, paying special attention to financial liquidity. 

In Podlaskie Voivodeship, there are 37 health 
care entities whose founding entities are: Podlaskie 
Voivodeship, counties, municipalities, the Ministry 
and the Medical University of Bialystok.

Podlaskie Voivodeship Self-government is the 
founding entity for 13 health care entities.

Among these, 9 entities provide stationary and 
round-the-clock health care services. These entities (at 
the date of 31/12/2016) had at their disposal 3,189 beds, 
which accounted for 53% of these resources in Podlaskie 
Voivodeship. In 2016, the number of hospitalisations 
in hospital treatment in this voivodeship equalled 
274,551, whereas in hospitals, whose founding entity 
is Podlaskie Voivodeship, amounted to 98,310, which 
constitutes 36% of all hospitalisations.  

The data for carrying out the analysis were obtained 
from the health care entities’ financial statements from 
years 2013-2017. These were retrieved following 
the public information access procedure from the 
Podlaskie Voivodeship Marshal’s Office in Bialystok. 
Revenues, expenses and financial performance data 
were rounded up to PLN 1.

The hospitals, in order to assess their financial 
situation, were divided into groups by their size 
expressed in number of beds. There were 2 groups 
(group 1 – number of beds up to 250, group 2 – from 
251 to 900 beds). 

The characteristics of the studied health care 
entities are presented in Table 1.

Health care entities selected for the assessment play 
a significant role in securing basic hospital health care 
services which are provided in Podlaskie Voivodeship.

The assessment was made based on the 
data regarding the revenues, expenses and the 
financial performance of the case-study hospitals.  

Znaczenie płynności finansowej w zarządzaniu szpitalemImportance of financial liquidity in hospital management
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 Wybrane do oceny podmioty lecznicze odgrywają 
znaczącą rolę w zabezpieczeniu świadczeń zdrowot-
nych udzielanych w województwie podlaskim.

Do oceny wykorzystano informacje o przycho-
dach, kosztach i wyniku finansowym badanych szpi-
tali. Do oceny płynności finansowej szpitali obliczono 
wskaźnik bieżącej płynności, który określa zdolność 
podmiotu do terminowego regulowania zaciągnię-
tych zobowiązań krótkoterminowych oraz wskaźnik 
szybkiej płynności, który określa zdolność podmiotu 
do spłacania zobowiązań krótkoterminowych najbar-
dziej płynnymi aktywami. W tabeli II zaprezentowano 
formuły obliczenia wskaźnika bieżącej płynności oraz 
wskaźnika szybkiej płynności.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia 
z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników eko-
nomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia 
analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finan-
sowej samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 832) w tabeli III za-
prezentowano wartości optymalne wskaźnika bieżącej 
płynności oraz wskaźnika szybkiej płynności.

The current ratio, which measures the entity’s ability 
to pay its short-term obligations, and the quick ratio, 
that measures the entity’s ability to meet its short-term 
obligations with its most liquid assets, were calculated 
in order to assess the hospitals’ financial liquidity. The 
current and the quick ratio formulas are presented in 
Table 2.

The optimal values for the current and quick 
ratios are presented in Table 3 with accordance to the 
Regulation of the Minister of Health of 12 April 2017 
on economic and financial ratios necessary for the 
analysis and forecast of independent public health care 
centres’ economic and financial situation (Journal of 
Laws 2017, item 832)

Table III. Optimal values of the current and quick ratio   
Tabela III. Wartości optymalne wskaźników bieżącej  
                      płynności oraz szybkiej płynności

Ratio Optimal value

Current ratio 1.5-3.00.

Quick ratio 1.00-2.50.
Source: Own elaboration based on the Regulation of the Minister of 
Health of 12 April 2017 on economic and financial ratios necessary for the 
analysis and forecast of independent public health care centres’ economic 
and financial situation (Journal of Laws 2017, item 832).
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdro-
wia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finan-
sowych niezbędnych do sporządzania analizy oraz prognozy sytuacji eko-
nomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowot-
nej (Dz. U. z 2017 r. poz. 832).

Dominik Maślach, Justyna Markiewicz i inni 

Table I. Characteristics of the studied health care entities
Tabela I. Charakterystyka badanych podmiotów leczniczych 

Group 1  
(number of beds up to 250) 

4 hospitals were classified to this group; these included hospitals with 30 to 192 beds; 
the hospitals were of a single speciality nature, a hospital aimed at cancer treatment, 
rehabilitation and palliative/hospice care which also provided health care services for 
alcohol and other psychoactive substances addicts stood out from the rest

Group 2  
(number of beds from 251 to 900)

4 hospitals were classified to this group; these included hospitals with 282 to 892 
beds; in this study group there were 3 multi-speciality hospitals and 2 hospitals 
providing patients with mental disorders with a comprehensive care.

Source: Own elaboration.
Źródło: opracowanie własne.

Table II. Current and quick ratio formula   
Tabela II. Formuła obliczenia wskaźnika bieżącej płynności oraz szybkiej płynności
Ratio Formula
Current ratio current assets – short-term trade receivables due in more than 12 months – short-term prepaid expenses  

current liabilities – trade payables due in more than 12 months + inventory for current liabilities

Quick ratio current assets – short-term trade receivables due in more than 12 months – sort-term prepaid expenses – 
inventory current liabilities – trade payables due in more than 12 months + inventory for current liabilities

Source: Own elaboration based on the Regulation of the Minister of Health of 12 April 2017 on economic and financial ratios necessary 
for the analysis and forecast of independent public health care centres’ economic and financial situation (Journal of Laws 2017, item 832).
Źródło: opracowanie własne na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-
finansowych niezbędnych do sporządzania analizy oraz prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 832).
*in hospital group 1 and 2, when calculating the current and quick ratios, there were no short-term trade receivables due in more than 12 months or trade 
payables due in more than 12 months.
* w 1 i 2 grupie szpitali przy obliczeniu wartości wskaźnika płynności bieżącej oraz wskaźnika płynności szybkiej nie wystąpiły pozycje należności krótkoter-
minowe z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty powyżej 12 miesięcy oraz zobowiązania z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy.



375

WYNIKI

W latach 2013-2017 obserwowano systematyczny 
wzrost przychodów i kosztów podmiotów leczniczych, 
dla których podmiotem tworzącym jest Województwo 
Podlaskie, co przedstawiono w tabeli IV.

W 2013 r. przychody ogółem wyniosły 485 071 860 
zł, a w 2017 r. były o 25% wyższe i wyniosły 
607 715 615 zł. Koszty ogółem w analogicznym okre-
sie wzrosły o 24% i wyniosły w 2017 r. 598 342 507 zł.

Zmiany przychodów i kosztów w analizowanym 
okresie w szpitalach, w zależności od liczby łóżek, 
były zróżnicowane i większe w szpitalach mniejszych. 
W latach 2013-2017 przychody ogółem w szpitalach 
o liczbie łóżek powyżej 250 wzrosły o 22%, nato-
miast w szpitalach o liczbie łóżek poniżej 250 wzro-
sły o 36%. Koszty ogółem w szpitalach o liczbie łóżek 
powyżej 250 wzrosły o 21%, a w szpitalach poniżej 
250 łóżek wzrosły o 35%. Wynik finansowy ogółem 
tych podmiotów uległ znacznej poprawie. W 2017 r. 
wyniósł 9 373 108 zł i był o 140% większy niż w roku 
2013 r. (3 908 106 zł). Obserwuje się, iż wynik finan-
sowy szpitali o liczbie łóżek powyżej 250 uległ zna-
czącej poprawie. W badanym okresie lat 2013-2017 
wynik finansowy zwiększył się o kwotę 4 567 296 zł, 
tj. o 198%, natomiast wynik finansowy szpitali o licz-
bie łóżek poniżej 250 zwiększył się o kwotę 897 706 
zł, tj. o 56%.

RESULTS

In years 2013-2017, a steady increase was recorded 
in the revenues and expenses of the health care entities 
whose founding entity is Podlaskie Voivodeship. The 
increase is presented in Table 4.

In 2013, the revenues totalled PLN 485,071,860, 
whereas in 2017, they were 25% higher and amounted 
to PLN 485,071,860. In the same period, the expenses 
increased by 24% and in 2017 equalled PLN 
598,342,507.

In the study period, the changes in the revenues and 
expenses of the hospitals, depending on the number of 
beds, were diversified and bigger in smaller hospitals. 
In years 2013-2017, the total revenue of hospitals with 
more than 250 beds increased by 22%, whereas the 
revenue of hospitals with less than 250 beds increased 
by 36%. The total expenses of hospitals with more 
than 250 beds increased by 21% and in hospitals with 
less than 250 beds, they increased by 35%. The general 
financial performance of these entities improved 
significantly. In 2017, it amounted to PLN 9,373,108 
and was 140% bigger than in 2013 (PLN 3,908,106). A 
significant improvement was observed in the financial 
performance of hospitals with more than 250 beds. 
In the study period, in years 2013-2017, the financial 
performance increased by PLN 4,567,296, that is by 
198%, whereas in hospitals with less than 250 beds it 
increased by PLN 897,706, that is by 56%.

Znaczenie płynności finansowej w zarządzaniu szpitalemImportance of financial liquidity in hospital management

Table IV. Revenues, expenses, and financial performance of hospitals whose founding entity is Podlaskie Voivodeship in  
                years 2013-2017
Tabela IV. Przychody, koszty oraz wynik finansowy szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo  
                   Podlaskie w latach 2013-2017

 2013 2014 2015 2016 2017
Revenues, including 485,071,860 509,532,712 526,840,599 561,629,983 607,715,615
Revenues 
(number of beds >250) 380,835,343 390,627,297 406,293,438 431,532,431 465,837,673

Revenues 
(number of beds <250) 104,236,517 118,905,415 120,547,161 130,097,552 141,877,942

Expenses, including 481,163,754 500,894,873 523,587,035 552,175,368 598,342,507
Expenses 
(number of beds >250) 378,529,918 385,564,177 400,179,657 423,406,458 458,964,951

Expenses 
(number of beds <250) 102,633,836 115,330,695 123,407,378 128,768,911 139,377,555

Financial performance, 
including 3,908,106 8,637,839 3,253,564 9,454,614 9,373,108

Financial performance 
(number of beds >250) 2,305,425 5,063,119 6,113,781 8,125,973 6,872,721

Financial performance 
(number of beds <250) 1,602,681 3,574,720 -2,860,217 1,328,641 2,500,387

Source: Own elaboration based on the financial statements data from hospitals whose founding entity is Podlaskie Voivodeship.
Źródło: opracowanie własne na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych szpitali, dla których podmiotem 
tworzącym jest Województwo Podlaskie.
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W tabeli V zaprezentowano wskaźnik bieżącej 
płynności, który odzwierciedla podstawowe relacje, ja-
kie powinny zachodzić między majątkiem obrotowym 
a wielkością zobowiązań bieżących. Szpitale wykazy-
wały w ocenianym okresie wartości średnie wskaźni-
ka bieżącej płynności, powyżej wartości optymalnych. 
Oznacza to, że majątek obrotowy zaangażowany w szpi-
talach jest większy niż suma zobowiązań bieżących.

Pierwsza grupa szpitali (liczba łóżek>250) osiągnęła 
wartości wskaźnika bieżącej płynności poniżej wartości 
optymalnych (za wyjątkiem 2016 r.), co może świadczyć 
o braku zdolności szpitali do natychmiastowej spłaty 
zobowiązań. Druga grupa szpitali (liczba łóżek<250) 
charakteryzowała się wartościami wskaźników bieżą-
cej płynności finansowej powyżej wartości optymalnej. 
W przypadku, gdy wierzyciele zwróciliby się do powyż-
szych szpitali o natychmiastową spłatę należności, szpi-
tale byłyby w stanie spłacić te zobowiązania. Minimalna 
zaobserwowana wartość wskaźnika bieżącej płynności 
wynosi 0,34 a maksymalna to 44,13.

W tabeli VI obliczono wskaźnik szybkiej płynno-
ści, który służy do oceny stopnia pokrycia zobowiązań 
krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płyn-
ności. Wskaźnik płynności szybkiej przyjmuje bardzo 
zbliżone wartości do wskaźnika płynności bieżącej, co 
świadczy o niskim poziomie zapasów w szpitalach.

Current ratio, which reflects basic relations that 
should exist between current assets and the amount 
of current liabilities, is presented in Table 5. In the 
assessment period, the current ratio in the hospitals 
was average, exceeding the optimal value. This means 
that the current assets employed in hospitals were 
bigger than the amount of current liabilities.

In the first hospital group (number of beds>250), 
the current ratio was below the optimal value 
(except for 2016), which may indicate the lack of the 
hospitals’ ability to meet its repayment obligations in 
an immediate manner. In the second hospital group 
(number of beds<250), current ratios were above the 
optimal value. If creditors requested these hospitals 
to repay their obligations immediately, the hospitals 
would be able to pay. The minimum current ratio 
observed was 0.34, whereas the maximum equalled 
44.13.

Quick ratio, that measures the extent to which 
short-term obligations can be met with highly liquid 
assets, was calculated in Table 6. The quick ratio was 
very similar to the current ratio, which indicates low 
hospitals’ inventory levels.
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Table V. Current ratio in hospitals with >250 beds and <250 beds whose founding entity is Podlaskie Voivodeship in years 2013-2017
Tabela V. Wskaźnik bieżącej płynności w szpitalach, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie  
   w latach 2013-2017 z podziałem na szpitale >250 łóżek oraz < 250 łóżek

Specification
Year

2013 2014 2015 2016 2017
 Current ratio

Min. 0.41 0.47 0.45 0.41 0.34
Max. 30.25 7.96 17.00 22.73 44.13
Arithmetic mean 5.89 3.56 4.84 5.40 7.41
Median 3.68 4.60 2.03 3.18 2.46
Standard deviation 9.44 2.92 6.21 7.13 14.00
Coefficient of variation 1.60 0.82 1.28 1.32 1.89
 hospitals >250 beds
Min. 0.41 0.47 0.45 0.41 0.34
Max. 3.68 4.60 3.67 8.42 2.46
Arithmetic mean 1.25 1.42 1.25 2.31 1.06
Median 0.74 0.60 0.64 0.69 0.65
Standard deviation 1.37 1.78 1.37 3.44 0.90
Coefficient of variation 1.10 1.25 1.10 1.49 0.84
 hospitals <250 beds
Min. 4.23 5.40 2.03 3.18 4.70
Max. 30.25 7.96 17.00 22.73 44.13
Arithmetic mean 11.70 6.23 9.34 9.28 15.36
Median 6.17 5.77 9.16 5.60 6.30
Standard deviation 12.42 1.17 7.20 9.15 19.24
Coefficient of variation 1.06 0.19 0.77 0.99 1.25

Source: Own elaboration based on financial statements of hospitals whose founding entity is Podlaskie Voivodeship.
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.
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Szpitale o liczbie łóżek poniżej 250 odnotowały 
wysokie średnie wartości wskaźnika, a szpitale o licz-
bie łóżek powyżej 250 odnotowały optymalne średnie 
wartości wskaźnika szybkiej płynności, co świadczy 
o możliwości spłaty zobowiązań bieżących w przy-
padku, gdy stałyby się natychmiast wymagalne, np. 
poprzez upłynnienie majątku obrotowego, bez ko-
nieczności upłynniania części aktywów trwałych. Mi-
nimalna zaobserwowana wartość wskaźnika szybkiej 
płynności wynosi 0,30, a maksymalna to 43,91.

DYSKUSJA

Szpital jest zakładem opieki zdrowotnej realizują-
cym następujące zasadnicze cele: gotowość przyjęcia 
i leczenia pacjenta, w tym gotowość zapewnienia mu 
dostępności opieki medycznej oraz utrzymanie płyn-
ności finansowej. Mimo, iż podstawowa działalność 
szpitala nie jest nastawiona na maksymalizację zy-
sku, to realizacja celu ekonomicznego oznacza dąże-
nie przynajmniej do utrzymania płynności finansowej. 
Niezbędnych informacji do podejmowania decyzji za-
rządczych w tym zakresie dostarcza analiza finanso-
wa. Zadaniem analizy finansowej jest opis sytuacji fi-
nansowej z perspektywy wskaźników ekonomicznych 
takich jak zyskowność, płynność, efektywność oraz 
zadłużenie podmiotu (10).

In hospitals with less than 250 beds, the mean ratio 
was high, whereas in hospitals with more than 250 
beds, the mean quick ratio was optimal, which means 
that the hospitals would be able to meet their current 
liabilities, in case these became payable on demand; 
e.g. by liquidating their current assets without having 
to convert their fixed assets into cash. The minimum 
quick ratio observed was 0.30, whereas the maximum 
equalled 43.91.

DISCUSSION

A hospital is a health care institution that fulfils 
the following principal objectives: the readiness to 
admit and treat patients, including the readiness to 
provide the patients with medical care accessibility, 
and the maintenance of financial liquidity. Although 
the hospital’s activities are not aimed at maximising 
profits, meeting its financial objectives means that at 
least the financial liquidity is being pursued. The data, 
that is indispensable for the management’s decision 
making in this context, were obtained from the financial 
analysis. The aim of financial analysis is to describe the 
financial situation with the use of financial ratios, such 
as those measuring the entity’s profitability, liquidity, 
efficiency and debt (10).

Znaczenie płynności finansowej w zarządzaniu szpitalemImportance of financial liquidity in hospital management

Table VI. Quick ratio in hospitals with >250 beds and <250 beds whose founding entity is Podlaskie Voivodeship in years  
                2013-2017

Specification
Year

2013 2014 2015 2016 2017
 Quick ratio

Min. 0.38 0.43 0.42 0.37 0.30
Max. 30.25 7.90 16.83 22.57 43.91
Arithmetic mean 5.75 3.40 4.72 5.27 7.27
Median 3.46 4.35 1.71 2.73 2.22
Standard deviation 9.47 2.85 6.19 7.11 13.96
Coefficient of variation 1.65 0.84 1.31 1.35 1.92
 hospitals >250 beds
Min. 0.38 0.43 0.42 0.37 0.30
Max. 3.46 4.35 3.49 8.26 2.22
Arithmetic mean 1.17 1.33 1.16 2.22 0.97
Median 0.68 0.57 0.57 0.62 0.58
Standard deviation 1.29 1.70 1.31 3.40 0.81
Coefficient of variation 1.11 1.28 1.13 1.53 0.84
 hospitals <250 beds
Min. 3.74 4.93 1.71 2.73 4.23
Max. 30.25 7.90 16.83 22.57 43.91
Arithmetic mean 11.49 5.98 9.18 9.08 15.15
Median 5.98 5.55 9.08 5.52 6.22
Standard deviation 12.56 1.32 7.23 9.19 19.24
Coefficient of variation 1.09 0.22 0.79 1.01 1.27

Source: Own elaboration based on financial statements of the hospitalswhose founding entity is Podlaskie Voivodeship.
Źródło: opracowanie własne na podstawie sprawozdań finansowych Szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie.
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Sytuacja finansowa szpitali stanowi przedmiot za-
interesowania zarządzających podmiotów tworzących, 
decydentów oraz mediów. Szpitale coraz częściej są 
traktowane jak przedsiębiorstwa, od których wymaga 
się funkcjonowania na zasadach gospodarki rynkowej, 
nie uwzględniając przy tym specyfiki rynku usług zdro-
wotnych (11). Obecnie wiele podmiotów leczniczych 
nie jest w stanie na bieżąco regulować swoich zobo-
wiązań u dostawców. Zobowiązania szpitali wzrastają, 
ponieważ wzrastają koszty funkcjonowania, wynikają-
ce np. z wymagań płatników dotyczących standardów 
opieki medycznej. Ponadto obserwowany jest wzrost 
wynagrodzeń w ochronie zdrowia m.in.: wynagrodze-
nia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 
medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych - 
ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania 
najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowni-
ków wykonujących zawody medyczne zatrudnionych 
w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1471 
t.j.), minimalnego wynagrodzenia - ustawa z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 t.j.) oraz wzrost wyna-
grodzeń lekarzy rezydentów - rozporządzenie Ministra 
Zdrowia z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wysokości 
zasadniczego wynagrodzenia miesięcznego lekarzy i le-
karzy dentystów odbywających specjalizacje w ramach 
rezydentury (Dz. U. z 2018 r., poz. 1737).

Należałoby zwrócić uwagę, że sytuacja finansowa 
szpitali może mieć swoje źródła w otoczeniu zewnętrz-
nym i wynikać np. z niedoszacowania lub przeszaco-
wania wyceny procedur medycznych. Może być też 
związana z niegospodarnością kadry zarządzającej t.j.: 
niekontrolowanie kosztów, brak efektywności zwięk-
szania przychodów oraz skłonność do zadłużania się 
(12).

Brak równowagi pomiędzy kosztami a uzyskiwa-
nymi przychodami jest przyczyną niestabilnej sytuacji 
finansowej szpitali, a niekontrolowany wzrost zadłuże-
nia może doprowadzić do utraty płynności finansowej. 

Zarządzający podmiotem leczniczym są zobowią-
zani do utrzymania płynności finansowej na optymal-
nym poziomie. W przypadku, gdy podmiot leczniczy 
osiągnie niski poziom płynności, oznaczać to będzie, 
iż pojawią się problemy z terminowym regulowaniem 
zobowiązań wobec dostawców. Powyższa sytuacja 
może doprowadzić do pogorszenia warunków współ-
pracy z kontrahentami, skracania terminów płatności, 
bądź konieczności ubiegania się o odroczenie termi-
nów spłaty zobowiązań. 

W przypadku, gdy środków obrotowych jest 
znacznie więcej niż zobowiązań, pojawia się nadpłyn-
ność, która jest sytuacją niepożądaną, bo prowadzi do 
obniżenia efektywności środków obrotowych oraz ich 
wykorzystania, co zmniejszy rentowność podmiotu 
leczniczego. Szpitale publiczne mogą stosować meto-

Hospitals’ financial situation is an issue of the 
management, founding entities, decision-makers and 
media’s interest. More and more frequently, hospitals 
are perceived as enterprises that are required to function 
according to the market economy, without taking into 
consideration health care sector specific features (11). 
Currently, many health care entities are not able to meet 
their current obligations with suppliers. The hospitals’ 
obligations are increasing because of the increasing 
costs which derive from, for example, the payers’ 
demands on medical care standards. Additionally, in 
the health care sector, an increase in remuneration 
is being observed, which includes, among others, an 
increase in the basic salary of staff performing medical 
professions employed in medical entities – the Act of 
8 June 2017 on the method for determining the lowest 
basic salary of workers performing medical professions 
employed in health care entities (Journal of Laws 
2019, item 1471, consolidated text); the minimum 
wage – the Act of 10 October 2002 on the minimum 
wage (Journal of Laws 2018, item 2177, consolidated 
text); and in the remuneration of resident doctors – the 
Regulation of the Minister of Health of 6 September 
2018 on the amount of basic monthly remuneration for 
doctors and dentists specialising during their residency 
(Journal of Laws 2018, item 1737).

It should be noted that the hospitals’ financial 
situation may originate from external factors and 
arise from, for example, over- or understatement of 
the medial procedures’ value. It can also be related 
to mismanagement, i.e. the lack of costs’ control, 
inefficiency in maximising the revenues and the 
tendency to indebtedness (12).

The lack of balance between the expenses and the 
revenues obtained is the cause of the hospitals’ unstable 
financial situation, whereas the uncontrolled level of 
indebtedness can lead to the financial liquidity’s loss. 

The health care entity’s management are required 
to maintain the financial liquidity at optimal level. If a 
health care entity reaches low liquidity level, it means 
that it will face problems with meeting its obligations 
towards its suppliers in a timely manner. Such situation 
may lead to the deterioration of the conditions of 
collaboration with the contractors, reductions of 
payment periods or the necessity to seek a deferral of 
the payment deadlines for the entity’s liabilities. 

When working capital is significantly bigger than 
liabilities, excess liquidity occurs. This is an undesirable 
situation, as it leads to a decrease in the efficiency and 
use of the working capital, which decreases the health 
care entity’s profitability. Public hospitals can adopt a 
conservative method, i.e. financial resources that the 
hospitals collected can be invested in new medical 
equipment. However, there is the uncertainty related to 
the fact that hospitals often have no guarantee when it 

Dominik Maślach, Justyna Markiewicz i inni 



379

dę zachowawczą, tzn. zgromadzone środki finansowe 
przez szpital publiczny mogłyby być zainwestowane 
w nowy sprzęt medyczny, ale pojawia się niepewność 
związana z tym, że szpital często nie ma gwarancji 
finansowania nowych świadczeń zdrowotnych przez 
publicznego płatnika, a ponadto coraz częściej poja-
wia się problem z doborem wykwalifikowanej kadry 
medycznej. 

Analiza i poznanie sytuacji finansowej podmiotu 
leczniczego jest istotną kwestią z punktu widzenia ka-
dry zarządzającej oraz podmiotu tworzącego. Przykła-
dem takiej analizy jest opracowanie P. Łagowskiego 
„Analiza finansowa kluczowych podmiotów leczni-
czych w województwie dolnośląskim” (13).

W celu utrzymania optymalnego poziomu płynno-
ści finansowej szpitali, podejmowane są różne działa-
nia zarówno systemowe, jak i bezpośrednio przez pod-
mioty lecznicze. Poprawę płynności finansowej może 
umożliwiać dywersyfikacja źródeł finansowania dzia-
łalności. Aktualnie szpitale zmuszone są do poszuki-
wania alternatywnych źródeł finansowania np. dotacji 
ze środków Unii Europejskiej oraz do systematyczne-
go podejmowania działań, które mają na celu zwięk-
szenie efektywności działania, w tym efektywności 
ekonomicznej. Dobrym przykładem mogą być nego-
cjacje z płatnikiem lub kontrahentami oraz przeanali-
zowanie nowych/alternatywnych źródeł finansowania 
np. środki prywatne, fundacje, samorządy. 

W przypadku utraty płynności finansowej szpita-
le zobowiązane są do podjęcia działań naprawczych. 
Do wiodącego obszaru restrukturyzacji należy sfera 
restrukturyzacji finansowej szpitala. Głównym celem 
podejmowania restrukturyzacji finansowej jest odzy-
skanie płynności finansowej oraz utrzymanie optymal-
nej relacji pomiędzy zadłużeniem a środkami własny-
mi. Jednym z pierwszych działań na etapie restruk-
turyzacji jest oddłużanie szpitala poprzez odroczenie 
terminów spłaty długów, czyli zamianę zobowiązań 
wymagalnych na zobowiązania długoterminowe, roz-
łożenie spłaty zadłużenia na raty, redukcja kosztów 
i wydatków oraz poprawa struktury finansowej i za-
rządzania finansami (3).

Na sytuację finansową szpitali mają wpływ czyn-
niki zewnętrzne, związane np. ze stosowanymi roz-
wiązaniami legislacyjnymi. Nowym rozwiązaniem 
w Polsce jest wprowadzenie systemu podstawowego 
szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowot-
nej (system zabezpieczenia), który ma usprawnić orga-
nizację udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez 
szpitale i przychodnie przyszpitalne oraz poprawić do-
stęp pacjentów do leczenia specjalistycznego w szpi-
talach. Celem utworzenia systemu zabezpieczenia jest 
uelastycznienie zarządzania szpitalem oraz optymali-
zacja struktury kosztów leczenia, w tym zagwaranto-
wanie ciągłości i stabilności finansowania szpitali, co 
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comes to funding new health care services by the public 
payer. Moreover, the problem of selecting qualified 
medial staff occurs more and more frequently. 

The analysis and knowledge of the health care 
entity’s financial situation is an important aspect from 
the management and the founding entity’s perspective. 
An example of such analysis is Łagowski’s work 
Analiza finansowa kluczowych podmiotów leczniczych 
w województwie dolnośląskim [Financial analysis of 
the key health care entities in Lower Silesia] (13).

In order to maintain hospitals’ financial liquidity 
at optimal level, a number of actions are undertaken. 
They include both actions that take place at the system 
level, as well as those performed directly by the health 
care entities. Diversification of the activity’s financing 
sources may enable the financial liquidity improvement. 
Currently, hospitals are forced to seek alternative 
financing sources, e.g. grants from the European Union, 
and to systematically undertake actions that are aimed 
at increasing their operating efficiency, including their 
economic efficiency. Negotiations with the payer and 
the contractors may be a good example of such actions, 
as well as the examination of new/alternative financing 
sources, such as private funds, foundations and local 
governments. 

In case of loss of the financial liquidity, hospitals are 
obliged to take corrective action. Financial restructuring 
of a hospital is a matter that belongs to the leading area of 
restructuring. The main objective of undertaking financial 
restructuring is to regain financial liquidity and maintain 
an optimal balance between the debt and own funds. One 
of the first steps taken in the stage of restructuring is to 
reduce the hospital debt by deferring payment deadlines; 
that is to change the liabilities that are due to be repaid 
into long term liabilities, arrange for debt repayment in 
instalments, reduce costs and expenses and to improve 
the financial structure and management (3).

External factors, such as those related to the legislative 
solutions used, affect the hospitals’ financial situation. 
In Poland, the new solution is the implementation of 
the System of Securing Basic Hospital Health Care 
Services (the securing system). It is supposed to make 
the organisation of the health care service provision by 
hospitals and hospital outpatient clinics more efficient 
and improve the patients’ access to specialist treatment 
in hospitals. The aim of creating the securing system 
is to make hospitals’ management more flexible and 
optimise medical cost structure, as well as to guarantee 
the continuity and stability in the hospitals’ financing, 
which gives the hospitals an opportunity to maintain 
their financial liquidity and provide their patients with 
health security. The period analysed in this study, 
immediately precedes the implementation of the securing 
system and, at this stage, the assessment of the results of 
implementing such solution is not possible. Only once the 
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situation is stable, i.e. once the new legal solutions are 
fully implemented, it will be possible to assess – paying 
special attention to the financial liquidity – the impact that 
the introduced changes have on the health care entities’ 
financial situation.

In the literature, there are many valuable works on 
this topic. Among others, it is worth mentioning the BFF 
Banking Group’s report Finansowanie ochrony zdrowia 
a jakość systemu dla pacjenta. Polska na tle wybranych 
krajów europejskich [Health care funding and the 
system’s quality for the patient. Poland compared to 
other European countries] (14).

CONCLUSIONS

Financial liquidity management should be the 
management’s priority when managing hospital’s 
finances. The management’s actions should be multi-
directional and based on information about the financial 
situation of the hospital and the hospital’s ratio analysis, 
which is vital for the management’s decision making.

The carried out analysis showed that the financial 
situation in the case-study hospitals was good. It was 
observed that the revenues were commensurate with the 
expenses, whereas the financial performance was positive.

In the study period, hospitals were able to meet 
their financial obligations, which corroborates efficient 
financial liquidity management.  

Hospitals with large bed resources should intensify 
their actions to maintain and improve their financial 
liquidity and their ability to repay their obligations, as 
they are at risk of losing such ability.

Smaller hospitals, which are characterised by 
excess liquidity, should change the rules that govern 
their financial management and optimise their liquidity 
ratios, which is what will enable a more efficient use of 
their financial resources.

daje szansę na utrzymanie płynności finansowej szpita-
li i zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego pacjen-
tów. Okres poddany analizie w badaniu bezpośrednio 
poprzedza wprowadzenie systemu zabezpieczenia i nie 
jest możliwa na tym etapie ocena skutków wprowadze-
nia tego rozwiązania. Ocenę wpływu wprowadzonych 
zmian na sytuację finansową podmiotów leczniczych, 
ze szczególnym uwzględnieniem płynności finansowej 
będzie można wykonać po ustabilizowaniu się sytuacji 
tj. po pełnym wdrożeniu nowych rozwiązań prawnych.

Na dany temat w literaturze przedmiotu jest wiele 
cennych opracowań między innymi warto jest wskazać 
raport BFF Banking Group - ”Finansowanie ochrony 
zdrowia a jakość systemu dla pacjenta. Polska na tle 
wybranych krajów europejskich.” (14).

WNIOSKI

Zarządzanie płynnością finansową w szpitalu po-
winno być priorytetowym działaniem kadry zarządza-
jącej w zakresie zarządzania finansami. Działania te 
powinny być wielokierunkowe i oparte na informacji 
o sytuacji finansowej oraz analizie wskaźnikowej szpi-
tala, niezbędnej do podejmowania decyzji zarządczych.

Przeprowadzona analiza wykazała, że w badanych 
szpitalach publicznych sytuacja finansowa była dobra. 
Obserwowano współmierność przychodów i kosztów, 
a wyniki finansowe były dodatnie.

Szpitale posiadały zdolność regulowania zobowią-
zań finansowych w analizowanym okresie, co potwier-
dza efektywne zarządzanie płynnością finansową.

Szpitale o dużych zasobach łóżkowych powinny zin-
tensyfikować swoje działania w celu utrzymania i popra-
wy płynności finansowej oraz spłaty zobowiązań, ponie-
waż istnieje realne ryzyko utraty tej możliwości.

Mniejsze szpitale, które charakteryzują się nadpłyn-
nością finansową, powinny zmienić zasady gospodaro-
wania środkami finansowymi i zoptymalizować war-
tości wskaźników płynności finansowej, co umożliwi 
efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych.
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ABSTRACT

Participation rates are recognized as key indicators of the quality of the data collected during a survey. This is 
particularly important in epidemiological studies where the findings are extrapolated from the study sample to 
the general population. The response rate is very frequently selected as the key indicator of the overall quality of 
the data collected but the literature search shows that there are many different ways to calculate it. Only the use 
of the whole set of participation rates allows assessment of both the quality of the survey (the quality of the data 
collected) and the reliability of the fieldwork. Standardization of the methods for calculating participation rates 
seems to be a prerequisite for  a reliable comparison of the quality of population surveys.

Key words: epidemiological study, participation rates, response rate, standardization 

STRESZCZENIE

Wskaźniki realizacji próby badawczej są jedną z kluczowych informacji, która wskazuje na jakość materiału 
zebranego w trakcie badania. Szczególne znaczenie ma to w badaniach epidemiologicznych, na podstawie któ-
rych wyciąga się wnioski ekstrapolowane na populację generalną. W badaniach populacyjnych, podstawowym 
wskaźnikiem wybieranym przez badaczy do oszacowania stopnia realizacji próby jest wskaźnik response rate, 
a literatura tematu wskazuje na odmienność sposobów obliczania tego wskaźnika przez autorów prac. Jedynie 
wykorzystanie całego pakietu wskaźników pozwala na określenie nie tylko jakości badania (jakości zebranych 
danych), lecz także rzetelności prowadzonych prac terenowych. Standaryzacja metod obliczania wskaźników 
realizacji próby jest niezbędna dla możliwości rzetelnego porównywania jakości badań populacyjnych.

Słowa kluczowe: badania epidemiologiczne, wskaźniki realizacji próby, wskaźnik odpowiedzi, standaryzacja

WPROWADZENIE

W badaniach populacyjnych oszacowanie wiarygod-
ności zewnętrznej1 i wewnętrznej2 wymaga dostępności 
informacji o sposobie losowania3 oraz poziomie realizacji 

1 Stopień, w jakim wyniki badania mogą mieć zastosowanie poza próbą 
użytą w badaniu, tzn. mogą być uogólnione na populację, z której 
pobrano próbę lub na inne populacje. (1)

2 Stopień, w jakim pomiar, kwestionariusz, test lub całe badanie, lub 
jakikolwiek zbiór danych mierzy to, co w założeniu ma mierzyć. (1)

3 Tu rozumianego jako metodzie doboru jednostek losowania do badania, 
która oparta jest o metody probabilistyczne. 

INTRODUCTION

In population studies, estimation of the external1 
and internal2 validity of a survey is based on the 
available information on how samples were drawn3 

1 The degree to which the survey findings can be generalized beyond the 
survey sample, i.e. to the entire population from which the sample is 
derived or to other populations [1].

2 The degree to which a measurement, questionnaire, test or a whole 
survey or any data set measures what it intends to measure [1]. 

3 Here, a method of drawing a random sample using probability sampling.
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próby badawczej4. Ocena doboru próby pozwala odpo-
wiedzieć na pytanie, czy odpowiednio reprezentuje ona 
populację docelową. Opis realizacji próby pozwala okre-
ślić trafność5 pomiaru. Wybór badanej próby z populacji 
źródłowej (populacji generalnej) w celu zapewnienia re-
prezentatywności powinien być oparty o operat losowa-
nia. Próba składa się z przedstawicieli (reprezentantów) 
populacji odnośnie której chcemy pozyskać informacje. 
W praktyce badawczej w Polsce dla badań populacyjnych 
wykorzystuje się operat PESEL lub TERYT. Są to spisy 
jednostek, które umożliwiają dobranie próby badawczej 
za pomocą zdefiniowanych cech. 

Tło historyczne
W badaniach kwestionariuszowych najczęściej wy-

bieranym przez badaczy jest wskaźnik response rate 
(RR)6. Mimo wielu lat badań, w dalszym ciągu nie ma 
jednolitej i kompleksowej definicji tej miary. Badacze na 
wiele różnych sposobów próbują ten wskaźnik obliczać. 
Joy Williams-Jones w pracy poruszającej problem bra-
ku standaryzacji tego miernika wykazała, że wśród 40 
respondentów (osób zajmujących się wyliczaniem RR 
w instytucjach i firmach prowadzących badania) funk-
cjonowało 29 definicji tego terminu. Z kolei Frederick 
Wiseman i Philip R. McDonald rozesłali do badaczy su-
rowe dane zawierające informacje o odmowach udziału 
w badaniu, wywiadach zrealizowanych, respondentach 
niespełniających kryteriów włączenia do badania oraz 
trwałej niedostępności tych osób. Ich celem było zebra-
nie danych dotyczących sposobu wyliczenia respon-
se rate. Z tego samego zestawu informacji otrzymali 
zwrotnie wyniki RR w przedziale od 12 do 90% (2,3).

Jednym z pierwszych badaczy, który podjął próbę 
usystematyzowania sposobów wyliczania response rate 
był Frederick Kviz w latach ’70-tych XX wieku (4). 
W 1982 r. Council of American Survey Research Orga-
nizations (CASRO) przedstawiła rekomendacje doty-
czące preferowanych sposobów szacowania wskaźni-
ków. W kolejnych latach tematyką zajmowali się Judith 
Lessler i William Kalsbeck (5) oraz Robert M. Groves 
(6). Jedną z nowszych prób aktualizacji wytycznych jest 
raport American Association for Public Opinion Rese-
arch (AAPOR). Obecnie obowiązuje dziewiąta edycja 
wydana w 2016 r. (7). 

Aktualne standardy
Powyższe wytyczne i standardy opracowane zostały 

w Stanach Zjednoczonych. Z uwagi na odmienność tra-
dycji badawczych, niektórych aspektów metodologicz-
nych i sposobów realizacji badań, nie wszystkie stosowa-
ne w nich zalecenia można wprost wykorzystać w warun-

4 Odsetku przypadków wyznaczonych do badania, z którymi udało się 
nawiązać kontakt lub zrealizować badanie. 

5 Trafność to dokładność, z jaką narzędzie mierzy to, co miało mierzyć.
6 Response rate (RR) – wskaźnik odpowiedzi. 

and the participation rate levels4. Assessment of the 
sampling method allows determining whether it 
correctly represents the target population while the 
participation rates indicate the validity5 of the findings. 
A survey sample is drawn from the source population 
(general population) and to ensure representative 
sampling the procedure should use the sampling 
frame. A survey sample consists of the representatives 
of the population to which the survey questions refer. 
In Poland, the PESEL or TERYT registers are used 
as the sampling frames for population studies. These 
registers allow selection of study groups based on 
predefined features.

Historical background
Although the response rate (RR) is the indicator 

most commonly selected in the evaluation of the quality 
of questionnaire surveys, we still lack a generally 
accepted comprehensive definition of the term and one 
way to calculate the rate. Joy Williams-Jones in the 
paper on the lack of agreement on the standardization 
of response rate terminology selected 29 different 
definitions specified out of 40 responses by personnel 
involved in the computation of response rates in 
institutions/companies which were commercial research 
suppliers. Frederick Wiseman and Philip R. McDonald 
sent to researchers raw data on refusal to participate, 
complete interviews, respondents who did not meet the 
eligibility criteria or respondents who were permanently 
inaccessible. The aim was to find out how the response 
rate was actually calculated. The achieved response rate 
was between 12% and 90% (2, 3).

Frederick Kviz in the 1970s was one of the first 
authors to attempt a systematic approach to calculation 
of response rates (4). In 1982, The Council of 
American Survey Research Organizations (CASRO) 
published guidelines on the recommended methods 
of calculating indicators of survey quality. Further 
studies in this area were published by Judith Lessler 
and William Kalsbeck (5), and Robert M. Groves (6). 
The report of The American Association for Public 
Opinion Research (AAPOR) (9th edition, 2016) offers 
guidelines on reporting survey-based findings.

Current standards
The guidelines and standards have been developed 

in the United States and because of differences in the 
research traditions, some methodological procedures 
and the ways of conducting surveys, some of these 
recommendations are not directly applicable to 
Europe. Peter Lynn and his coworkers from The 

4 The percentage of originally selected subjects contacted or who 
completed the study.

5 Accuracy with which a selected tool measures what it intends to 
measure.
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kach europejskich. Próby dostosowania wytycznych, dla 
których punktem wyjścia były rekomendacje AAPOR, 
dokonał Peter Lynn i jego współpracownicy z Institute 
for Social & Economic Research (ISER) (8). Dotyczyły 
one między innymi wykorzystania mierników w bada-
niach realizowanych techniką wywiadów bezpośrednich 
(face-to-face) na próbach imiennych i adresowych, po-
nieważ wytyczne AAPOR odnoszą się głównie do prób 
adresowych i technik, które nie mają tradycji w Europie. 
W Polsce w dalszym ciągu brakuje ogólnie przyjętych 
standardów, na podstawie których można dokonać ujed-
nolicenia metod wyliczania wskaźników (9).

Wszyscy autorzy rekomendacji, niezależnie od różnic 
w propozycjach unifikacji definicji i pojęć, oprócz prezen-
tacji samego RR zalecają również stosowanie kilku innych 
mierników, takich jak: co-operation rate (COOP)7, contact 
rate (CON)8, refusal rate (REF)9, eligibility rate (ELIG)10 
(2,7,8). Wykorzystanie całego zestawu wskaźników po-
zwala na określenie nie tylko jakości zebranego materia-
łu, lecz także rzetelności prowadzonych prac terenowych. 
Aby możliwe było porównanie wiarygodności badań każ-
de powinno być opisane przy ich użyciu. Brak informacji 
o przyjętych definicjach i sposobie wyliczenia wskaźników 
prowadzi do trudności w ocenie jakości badania i w inter-
pretacji wyników. Przedstawienie wyłącznie wartości re-
sponse rate nie wystarcza do określenia, jak duży jest błąd 
wynikający z występowania braków odpowiedzi, ani czy 
w ogóle istnieje (7,10,11). 

Aby lepiej poznać i zrozumieć charakterystykę konkret-
nego badania Groves sformułował następujące pytania (6): 
• Czy wszystkie jednostki badania11 spełniają kryte-

ria włączenia? (niektóre jednostki, do których do-
trzemy, nie muszą pochodzić z populacji badanej)

• Czy każda jednostka losowania12 zawiera jeden 
element próby, czy wiele?

• Czy wszystkie jednostki badania mają takie same 
prawdopodobieństwo wylosowania?

• Czy możliwe jest zastępowanie jednostek badania 
innymi na poziomie doboru do badania?
Mogą one pomóc w zrozumieniu odmienności me-

todologicznej badań, która może mieć znaczenie przy 
obliczaniu wskaźników realizacji próby. Właściwa ocena 
wskazanych w pytaniach zagadnień, pozwala między in-
nymi na prawidłowe określenie statusu jednostki badania. 
Do gromadzenia informacji o przebiegu badania i stopniu 
wykorzystania próby stosuje się tak zwane kategorie wy-
nikowe. Wiedza o tym, jaki status został w trakcie badania 

7 Co-operation rate – wskaźnik współpracy.
8 Contact rate – wskaźnik kontaktu.
9 Refusal rate – wskaźnik odmowy.
10 Eligibility rate – wskaźnik określający przynależność do populacji 

badanej.
11 Jednostka badania – wyznaczony do badania element próby, którym 

może być osoba lub gospodarstwo domowe.
12 Jednostka losowania – element próby, którym może być osoba lub 

gospodarstwo domowe, wybrane do badania na drodze randomizacji.

Institute for Social and Economic Research (ISER) 
made recommendations for adapting the AAPOR 
guidelines to standard definitions of response rate 
in social surveys (8). These included the calculation 
of response rates in face-to-face interviews using 
name-based and address-based sampling, because 
the AAPOR guidelines refer mostly to address-
sampling and techniques which traditionally have not 
been widely employed in Europe. Poland still lacks 
generally accepted consistent definitions of survey 
participation rates which could be used to standardize 
the calculation methods (9).

All authors, irrespective of the differences in the 
recommended definitions, advise the use, in addition 
to response rates, of some other measures such as co-
operation rate (COOP), contact rate (CON), refusal rate 
(REF) or eligibility rate (ELIG) (2,7,8). The use of all 
these rates allows the evaluation of the quality of the data 
collected and of the reliability of the fieldwork. In order 
to compare the reliability of a number of surveys, each 
should be described using the same set of participation 
rates. When the information on the accepted definitions 
of terminology and the calculation method(s) is missing, 
it becomes difficult to evaluate the survey quality and 
interpret the findings. The response rate alone cannot be 
used to determine the extent of  non-response error or to 
decide whether such error actually exists (7, 10, 11). 

Groves advised to check the following survey design 
aspects to gain a better knowledge and understanding of 
the characteristics of a particular survey (6):

• Whether all sample units6 meet the eligibility 
criteria (it is possible that some units on the 
sampling frame are not members of the target 
population).

• Whether each sampling unit7 contains one 
sample element or many.

• Whether all sample  units have the same 
probability of being selected.

• Whether  substitution at the sampling stage is 
permitted.

Answers to these questions may aid in understanding 
the difference(s) in methodology between surveys 
with a potential impact on the calculation of survey 
participation rates. With a correct assessment of the above 
aspects it is easier to assess the eligibility of a sampling 
unit. Outcome categories are employed to collect 
information on conducting the survey and the participation 
rates. Knowledge of the eligibility established for  each 
sampling unit allows detecting any sampling error and 
identifying its causes. The characteristic features of the 
sampling frame are another key factor. For example, 

6 A sample unit is a sample element selected for participation in a survey, 
may be a person or a household.

7 A sampling unit is a sample element (a person or a household) selected 
for participation in a survey by randomization.

Próba badawcza w badaniach epidemiologicznychRates reporting  … in epidemiological studies
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the PESEL register often used in Poland in name-based 
sampling includes a legal address but not a current 
residential address. This may influence the classification 
of the sampling units, which cannot be contacted during 
the entire span of the survey as they do not actually live at 
the address indicated as legal.

Outcome categories
Lynn proposed standard outcome categories for 

social studies, which include temporary outcome 
categories (used during the fieldwork and reflecting the 
current status of a case) and final outcome categories 
(ultimately all cases must be assigned a final outcome 
code (8). Figure 1 shows the categorization of final 
outcome categories which masks a more complex 
description of outcomes employing temporary 
categories which may or even should to some extent 
differ depending on the type of survey and in each case 
ought to be precisely defined and stated explicitely. 
A comprehensive approach to describe the final 
disposition of cases and calculating outcome rates 
for surveys is presented in the American Association 
for Public Opinion Research (7). The work of 
Stadtmueller is an example of adapting the AAPOR 
recommendations for the context of a particular country 
(12) as is the paper by Grzeszkiewicz-Radulska who 
used the adaptation of the AAPOR final disposition 
codes to analyze the category of respondent non-
contact in the surveys conducted by the Center for 
Public Opinion Research (CBOS) (9).

przypisany każdej jednostce losowania pozwala na okre-
ślanie, czy próba zawiera błąd oraz na ocenę przyczyn 
takiego stanu. W tym kontekście kluczowe znaczenie ma 
również charakterystyka operatu losowania. Na przykład 
operat PESEL, często wykorzystywany w próbach imien-
nych w Polsce, zawiera informacje o adresie zameldowa-
nia, a nie zamieszkania. Fakt ten może mieć wpływ na 
to, jak klasyfikowane powinny być jednostki losowania, 
z którymi nie można nawiązać kontaktu w całym okresie 
trwania badania, ponieważ wskazane osoby nie zamiesz-
kują pod podanym adresem. 

Kategorie wynikowe
Lynn zaproponował kategoryzację wyników realiza-

cji próby, która zawiera kategorie tymczasowe (wykorzy-
stywane w trakcie prac terenowych) oraz kategorie finalne 
(ostatecznie wszystkie statusy klasyfikowane są do jednej 
z grup) (8). Na rycinie 1 przedstawiony został podział ka-
tegorii finalnych, który jest „maską” dla bardziej złożo-
nego system zapisu z pomocą kategorii tymczasowych, 
które mogą, a nawet powinny być w pewnym zakresie 
odmienne dla różnych typów badań i każdorazowo jasno 
zdefiniowane. Szczegółowy opis dla konkretnych przy-
padków przedstawiony został w opracowaniu American 
Association for Public Opinion Research (7). Jako przy-
kład adaptacji do warunków danego kraju może posłużyć 
opracowanie Stadtmueller (12). Grzeszkiewicz-Radulska 
na przykładzie badań Centrum Badania Opinii Społecz-
nej przedstawiła adaptację schematów klasyfikacyjnych 
do głównych kategorii schematu AAPOR (9).

Piotr Samel-Kowalik, Aneta Tomaszewska, Bolesław Samoliński

Sampling unit

Eligible

Contact

Interview

Refusal

Other non-response

Contact
Non - 

Contact
Non - 

Contact

Eligibility unknown Non eligible

Fig. 1. Hierarchical arrangement of outcome categories: functional grouping of sampling units with events occurring during  
           the fieldwork.
Ryc. 1. Hierarchiczny układ kategorii wynikowych – podział funkcjonalny grupujący jednostki losowania oraz związane  
             z nimi zdarzenia występujące w trakcie realizacji próby badawczej. 
Source: the diagram adapted from Lynn et al. (8, s. 7)



387

When the interviews are actually carried out, the 
events occurring during the course of the fieldwork 
may considerably differ between surveys depending on 
their design. Different temporary outcome categories 
apply to face-to-face interviews using name-based 
sampling, mail surveys using address-based sampling 
or online surveys. 

Unified notation of the outcome codes may 
simplify reporting of survey findings (8):

• I – complete interview
• P –partial interview
• NC – non-contact
• R –refusal
• O –other non-response
• UC –unknown eligibility, contacted
• UN –unknown eligibility, non-contact
• NE – not eligible
• ec – estimated proportion of contacted cases of 

unknown eligibility that are eligible 
• eN – estimated proportion of non-contacted cases 

of unknown eligibility that are eligible. 

DEFINITIONS OF PARTICIPATION RATES

Considering that the American Association for Public 
Opinion Research guidelines are not fully applicable to 
surveys conducted in Europe, the following definitions of 
participation rates are based on the recommendations by 
Lynn et al. (8), who stated that they had taken the AAPOR 
standards as the starting point, but adapted them to the 
European survey context. The formulas shown in this 
paper are applicable to surveys using name-based and 
address-based sampling.

Participation rates serve two main purposes which 
have distinct implications for the definitions of these 
measures. First, the response rate is an indicator a survey 
(collected data) quality and should correctly reflect the 
structure of the survey population. In some instances, 
calculation of the response rate requires weighting by 
inverse selection probabilities, especially when stratified 
sampling is used. Second, the response rate may serve to 
assess the quality of the fieldwork and then unweighted 
response rates are more appropriate. The same practice of 
reporting applies to cooperation rates and contact rates.

Response rate (RR)
The response rate indicates how many interviews 

were achieved as the proportion of those selected 
(randomized) for the survey. In other words, it is the 
rate of complete or partial interviews to those selected 
for the survey.

[1]

W trakcie realizacji wywiadów prowadzonych 
z wykorzystaniem różnych technik, zdarzenia związa-
ne z realizacją wywiadów mogą znacznie się od siebie 
różnić. Inne kategorie tymczasowe stosuje się dla prób 
imiennych realizowanych techniką wywiadu bezpośred-
niego, a inne dla przeprowadzanych drogą pocztową na 
podstawie próby adresowej czy za pomocą Internetu. 

W celu unifikacji wykorzystania kodów można 
stosować również ujednolicony sposób zapisu używa-
nych skrótów (8):

• I – wywiad zrealizowany (complete interview),
• P – wywiad zrealizowany częściowo (partial in-

terview),
• NC – brak kontaktu (non-contact),
• R – odmowa (refusal),
• O – inna przyczyna braku realizacji wywiadu 

(other non-response),
• UC – jednostka, o której nie wiadomo, czy należy 

do badanej populacji, z którą nawiązano kontakt 
(unknown eligibility, contacted),

• UN – jednostka, o której nie wiadomo czy należy 
do badanej populacji, z którą nie nawiązano kon-
taktu (unknown eligibility, non-contact),

• NE – jednostka która nie należy do badanej popu-
lacji (not eligible),

• ec – szacowana proporcja jednostek należących do 
badanej populacji, z którymi nawiązano kontakt, 
ale dla których brak informacji o przynależności 
do badanej populacji, 

• eN – szacowana proporcja jednostek należących do 
badanej populacji, z którymi nie udało się nawią-
zać kontaktu. 

DEFINICJE WSKAŹNIKÓW

Z uwagi na fakt, że wytycznych American Asso-
ciation for Public Opinion Research nie można we 
wszystkich przypadkach odnieść do warunków euro-
pejskich, przedstawione poniżej definicje wskaźników 
zostały oparte o opracowanie Lynn’a (8). Jak sam au-
tor zaznacza terminologia stosowana w tej propozycji, 
wszędzie tam gdzie było to możliwe, została oparta 
o wytyczne AAPOR. Zaprezentowane wzory można 
zastosować do prób imiennych i adresowych. 

Wskaźniki realizacji próby służą dwóm głównym 
celom, które mają odrębne implikacje dla definicji tych 
miar. Pierwszy to miara jakości badania – zebranych 
w nim danych – dlatego response rate powinien pra-
widłowo odzwierciedlać strukturę badanej populacji. 
Wymaga to, w niektórych przypadkach, zastosowania 
do jego obliczenia przeważenia grupy badanej według 
techniki inverse selection probabilities, która będzie 
użyteczna, jeśli dobór do badania miał charakter war-
stwowy. Drugi to ocena jakości pracy terenowej, dla 
której można używać nieprzeważonych miar. W takiej 
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The ecUC and enUM parameters are an important 
feature of the calculation as they assume uncertain 
eligibility of cases (whether they belong to the survey 
population or not). They are included in the denominator 
when the sampling frame does not allow direct 
identification of these sampling units which meet the 
inclusion criteria. If the eligibility has been established, 
it is assumed that e=1. With name-based sampling and 
established eligibility, it is possible not to count UC and 
UN in the denominator. 

It is also possible to calculate the response rate 
without partial interviews counted in the numerator. This 
is the full response rate while in the overall response 
rate both complete and partial interviews are counted.

Co-operation rate (COOP)
The co-operation rate indicates the number of 

achieved interviews with those selected for the survey 
as the proportion of those ever contacted during the 
data collection period. 

[2]

Contact rate (CON)
The contact rate indicates the proportion of all cases 

reached by the interviewer irrespective of the presence 
or absence of the target respondent although verbal 
interaction to inform about the interview is required.

[3]

Refusal rate (REF)
This indicator is especially important considering 

the growing numbers of refusals to participate in 
surveys. The purpose of the refusal rate is to indicate 
the proportion of all estimated eligible cases that refuse.

[4]

The AAPOR guidelines present the methods of 
calculating the participation rates for telephone and 
online surveys although the authors warn that such 
calculations may be difficult or virtually impossible. 
Anyhow, in that context there are six variants of 
calculating response rates, three variants of calculating 
refusal rates and four variants of calculating co-
operation rates.

EXAMPLE CALCULATIONS

Using the study Epidemiology of Allergic Diseases 
in Poland (ECAP) as an example we present the 

postaci powinno się również prezentować co-opera-
tion rate oraz contact rate. 

Wskaźnik odpowiedzi (response rate – RR)
Response rate wskazuje na to, jaka liczba wywiadów 

została zrealizowana w stosunku do tych wybranych (wy-
losowanych) do realizacji. Celem wskaźnika jest przed-
stawienie poziomu realizacji wyznaczonej do badania 
próby. Inaczej mówiąc, jest to stosunek liczby jednostek, 
z którymi zrealizowano wywiad w całości lub częściowo, 
do liczby jednostek wyznaczonych do badania. 

[1]

Elementami równania, na które należy zwrócić 
uwagę, są parametry ecUC oraz enUM, wnoszące do 
mianownika założenia wynikające z niepewności do-
tyczącej przynależności jednostki losowania do ba-
danej populacji. Będą one miały zastosowanie, kiedy 
operat losowania nie będzie pozwalał na bezpośrednie 
wskazanie jednostek losowania spełniających kryte-
ria włączenia. Jeśli jednak status każdego z przypad-
ków został ustalony uprzednio, parametr e przyjmuje 
wartość 1. Dla prób imiennych, dla których uprzednio 
stwierdzona została przynależność do badanej popula-
cji parametry UC i UN mogą być z mianownika usu-
nięte.

Możliwe jest również obliczenie response rate, 
dla którego z licznika wykluczone zostaną wywiady 
niepełne. Wówczas taki wariant nazywany jest pełnym 
response rate (full response rate), w odróżnieniu do 
ogólnego response rate (overal response rate), który 
je zawiera. 

Wskaźnik współpracy (co-operation rate – COOP) 
Co-operation rate wskazuje liczbę zrealizowanych 

wywiadów z jednostkami wyznaczonymi do badania, 
w stosunku do tej liczby jednostek, z którymi skon-
taktowano się kiedykolwiek w trakcie gromadzenia 
danych.

[2]

Wskaźnik kontaktu (contact rate – CON)
Wynik contact rate wskazuje proporcję wszystkich 

jednostek, z którymi nawiązano jakikolwiek kontakt, 
niezależnie od obecności wyznaczonego do badania 
respondenta i informacji o możliwości przeprowadze-
nia z nim wywiadu.

[3]
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methods of calculating particular participation rates 
(13). The survey sample was randomly selected and 
the PESEL register was the sampling frame. Each 
case (sampling unit) had an established and known 
eligibility. The survey was conducted as face-to-
face interviews using computer-assisted personal 
interviewing (CAPI) technique.

Considering the nature of the study, in the 
calculation of the participation rates only cases 
belonging to the left arm (eligible) of the diagram in 
Fig. 1 were included. Interviews not achieved were 
described using one of the 11 causes listed in Table 1. 
A total of 20 455 interviews (I) were achieved from 
among 48 781 respondents (I + R = NC + O) randomly 
selected for participation in the survey. There were 
11 284 refusals (R) and 17 042 cases which were 
not reached (NC). The UC, UN, ec and eN could be 
excluded from the calculations because all cases had 
established eligibility.

Response rate
According to the formula [1], to calculate the 

response rate the information on the number of 
accomplished interviews, refusals and instances of 
non-contact is required.

Co-operation rate
According to the formula [2], to calculate the 

co-operation rate the information on the number of 
accomplished interviews and of refusals is required.

Wskaźnik odmów (refusal rate – REF)
Miernik ten jest szczególnie istotny z uwagi na ro-

snące liczby odmów udziału w badaniach. Ma on na 
celu przedstawienie proporcji wszystkich wybranych 
do badania jednostek, które odmówiły udziału, do 
wszystkich pozostałych zdarzeń w badaniu. 

[4]

W wytycznych AAPOR prezentowane są również 
sposoby obliczania wskaźników dla badań realizo-
wanych z wykorzystaniem prób opartych o operaty 
telefoniczne oraz przez Internet, choć jak autorzy za-
znaczają, wyliczanie wskaźników w tych przypadkach 
jest trudne, a czasami wręcz nawet niemożliwe. Może-
my znaleźć różne warianty obliczania miar: sześć RR, 
trzy REF, cztery COOP.

PRZYKŁAD OBLICZANIA

Na przykładzie badania Epidemiologia Chorób Aler-
gicznych w Polsce (ECAP) przedstawiony zostanie spo-
sób wyliczenia poszczególnych wskaźników (13). Próba 
dobrana do badania miała charakter losowy, a jednost-
ki losowane były na podstawie operatu PESEL i każda 
miała ustalony i znany status przynależności do popula-
cji badanej. Badanie realizowane było metodą wywiadu 
bezpośredniego (face-to-face) z wykorzystaniem techniki 
CAPI (Computer assisted personal interviewing). 

Z uwagi na charakter badania do wyliczania wskaźni-
ków przyjęte zostały wyłącznie przypadki znajdujące się 

Table 1. Temporary disposition codes used to describe non-response and their conversion to final disposition codes.
Tabela 1. Kategorie tymczasowe służące do opisywania przyczyn braku realizacji wywiadów ankietowych oraz ich kategorie finalne
Reason for non-response  
(Temporary dispositions codes)

Final disposition codes Number

The interviewer did not find anyone at the address Non contact (NC) 8727
The respondent refused due to lack of time Refusal (R) 1066
The respondent is temporarily unavailable at the address provided Refusal (R) 2007

The respondent does not live at the designated address Non contact (NC) 3203
The respondent is unavailable at the designated address  
(throughout the entire study period)

Non contact (NC) 3715

Refusal to let the interviewer into the apartment, housing estate,  
block of flats 

Refusal (R) 1581

The respondent was indisposed, sick, intoxicated Refusal (R) 296
The respondent refused because of the survey issues Refusal (R) 1345
The respondent refused without giving a reason Refusal (R) 4989
The interviewer did not find the address indicated Non contact (NC) 241
The respondent reported as deceased or moved away  Non contact (NC) 1156
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Refusal rate
According to the formula [3], to calculate the refusal 

rate the information on the number of refusals, accom-
plished interviews and instances of non-contact is required.

SUMMARY AND CONCLUSIONS

Calculation and presentation of properly selected 
participation rates allows estimating the reliability of  
survey findings and a high response rate level is a good 
indicator.  However, the refusal rates and co-operation 
rates help to estimate the degree of deficiency and its causes. 
This information also leads to a better understanding of the 
validity of the survey. This information examined in the 
context of particular research traditions and trends helps 
to decide whether the survey findings can be accepted as 
valid and extrapolated to larger populations. For instance, 
comparison of the participation rates calculated according 
to the same formulas for the ECAP study and for the CBOS 
surveys conducted in the same period of time revealed 
similar rates. Probably in both cases, the interviewers 
encountered similar problems in the course of fieldwork, 
i.e. increased migration of the population or increasing 
reluctance of people living in big cities to participate in 
such surveys.

The standardization of methods to calculate 
the participation rates is a prerequisite for a reliable 
comparison of the quality between population studies. 
It is especially important in the case of epidemiological 
studies where the findings are translated into policy 
decisions with impact on the organization and funding 
of the healthcare systems, including organized disease 
prevention measures. Still, it is difficult to specify 
the level of survey participation rate which could be 
recognized as the reference point. As shown by Mindell 
et al. (14) or Baruch and Holtom (15) participation in 
various population studies tends to decline and the mean 
response rate of less than 50%  has become a rule in 
many countries. At the same time more and more studies 
are focused on elucidating the causes of non-response 
(16-21) since low response rates do not invariably suggest 
low quality and credibility of survey findings (11, 22).
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RESEARCH ON VALUE CO-CREATION WITH THE PARTICIPATION OF 
PATIENTS BASED ON DART MODEL – METHODOLOGICAL REMARKS

BADANIE WSPÓŁTWORZENIA WARTOŚCI ZDROWOTNYCH Z UDZIAŁEM 
PACJENTÓW PRZY WYKORZYSTANIU MODELU DART - UWAGI 

METODOLOGICZNE

Akademia Leona Koźmińskiego

ABSTRACT

INTRODUCTION. Derived from business practices co-creation theory indicates that patient can be a source of 
value and actively contribute to it. 
METERIAL AND METHODS. DART model - most popular conceptualizing framework for value creation 
- was presented. Considering the multiplicity of perspectives of a large stakeholders group appearing in the 
healthcare system a direction of its development was also proposed.
AIM. The possibility of using quantitative methods to study value creation between empowered patients and se-
lected stakeholders was tested as well as work of the questionnaire that was adapted from value creation research 
based on the DART model that was conducted among entrepreneurs.
RESULTS. Substantial number of inadequate questions in relation to the respondents’ experience was indicated 
on the other hand the need to include further groups of stakeholders was emphasized. The results signal the 
possibility of significant differences in the perception of meeting the requirements for co-creating value with 
patients by individual stakeholders, such as: doctors, state offices or pharmaceutical companies.
DISCUSSION. Different perception of value makes difficult to find universal tools for measuring it. However, 
the economic and humanitarian importance of the issue in the healthcare system necessitates such tools further 
development.
CONCLUSIONS. The tested tool has limited application in the healthcare system but may provide valuable 
information on the relationship between the patient and doctor or other stakeholder pairs as well as in selected 
contexts of co-creation.

Keywords: value co-creation. DART model, empowered patient 

STRESZCZENIE

WSTĘP. Zaczerpnięta z praktyk biznesowych, teoria współtworzenia wartości wskazuje, że pacjent może być 
źródłem wartości i aktywnie ją współtworzyć. 
MATERIAŁ I METODY. Zaprezentowano będący najpopularniejszą ramą konceptualizacji współtworzenia 
wartości model DART i zaproponowano kierunek jego rozwoju uwzględniający mnogość perspektyw licznej 
grupy interesariuszy występujących w systemie opieki zdrowotnej. 
CEL PRACY. Testowano możliwość wykorzystania metod ilościowych badania współtworzenia wartości mię-
dzy upodmiotowionymi pacjentami a wybranymi interesariuszami w oparciu o model DART oraz kwestionariu-
sza zaadoptowanego z badań współtworzenia wartości u przedsiębiorców .
WYNIKI. Respondenci wskazywali dużą liczbę nieadekwatnych pytań względem doświadczeń wynikających 
z odgrywanej przez nich roli, z drugiej strony mocno akcentowali potrzebę ujęcia kolejnych grup interesariuszy. 
Wyniki sygnalizują możliwość istnienia znaczących różnic w postrzeganiu spełnienia wymogów dla współtwo-
rzenia wartości z pacjentami przez poszczególnych interesariuszy jak np.: lekarzy, urzędy państwowe czy też 
firmy farmaceutyczne.
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WSTĘP

Podstawowym obszarem, w jakim rozwijana jest 
teoria współtworzenia wartości są usługi. Znajduje 
ona również zastosowanie w zarządzaniu innowacja-
mi oraz badaniach marketingowych (1). Wynika to 
z przekonania, iż bez udziału konsumenta nie jest moż-
liwe wytworzenie wartości (2), gdyż z pominięciem 
jego udziału możemy, mieć do czynienia ze wspólną 
jej destrukcją (3). Współprodukcja, prosumpcja czy 
otwarta (wspólna) innowacja posiadają określone ele-
menty współtworzenia wartości, lecz nie są jeszcze 
równoznaczne z jej całościową koncepcją (4). Teoria 
współtworzenia wartości stanowi, iż klient może być 
dla firmy nie tylko źródłem wartości, ale przez wyko-
rzystanie jego wiedzy (5), lub też wejście w interakcje, 
może ją aktywnie współtworzyć, Także w przypadku 
usług zdrowotnych, tworzenie wartości nie jest możli-
we bez pacjenta (6), przy czym może on przyjmować 
różne role; od „konsumenta, przez dostawcę kompe-
tencji i kontrolera jakości do współproducenta” (7) po-
większając wartość i wpływając tym samym na swój 
„zdrowostan” (8). Efektywne zarządzanie powyższym 
procesem jawi się jednak trudne do osiągnięcia bez 
uprzedniego wypracowania dobrych narzędzi jego ba-
dania.

MATERIAŁ I METODY

Zauważa się, iż wartość jest współtworzona przez 
jej beneficjentów, gdy wszystkie uczestniczące pod-
mioty czerpią wartość ze swoich interakcji. Termin 
platformy może odnosić się do każdego miejsca, 
w którym aktorzy mogą współdziałać i wymieniać za-
soby, aby tworzyć wspólną wartość, zarówno offline 
jak i online. Wprawdzie wydajność platform nie jest 
zdeterminowana technologicznie a zależy od właści-
wego ich zaprojektowania w tym: określania zadań, 
doboru aktorów, jak i ich zaangażowania, to wyko-
rzystanie nowoczesnych technologii ułatwia jednak 
komunikację i sprzyja wymianie treści, wytyczając 
niejednokrotnie ich kształt (3). 

Przyjmując usługową perspektywę wspólnego 
tworzenia wartości należy uznać, iż usługobiorca, 
a pacjent w systemie opieki zdrowotnej, przez współ-

INTRODUCTION

The most common area in which the theory of 
value co- creation is developed is services but it is 
also applied in innovation management and marketing 
research (1). This results from the conviction that value 
co-creation is not possible without the participation of 
consumers (2) as this would lead to the co-destruction 
of value (3). Co-production, prosumption or open 
(collaborative) innovation include distinctive elements 
of value co-creation but do not fully encompass the 
concept (4). The theory of value co-creation states 
that the consumer may not only be a source of value 
for a company, but by supplying knowledge (5), or 
interacting, can actively co-create it. Also, in the 
case of healthcare related services, value cannot 
be created without the patient (6) who can take on 
different roles; ‘ a customer, a consumer, a competence 
provider, a controller of quality, a co-producer (7), thus 
increasing value and influencing personal well-being 
(8). Effective management of such a process appears 
to be difficult to achieve without developing proper 
research tools first.

It is accepted that value is co-created by its 
beneficiaries when all participating stakeholders 
derive value from their interactions. The term 
“platform” may refer to any place where actors can 
interact and exchange resources to co-create value, 
both offline and online. Platform performance is not 
technologically determined, but depends on proper 
design, including tasks assignment, selection of actors 
and their involvement; however it is the use of modern 
technologies that facilitates communication and 
promotes content sharing, often determining the shape 
of platforms (3).

Taking in consideration services perspective of 
value co-creation it should be recognized that the 
customer and the patient in the health care system, by 
cooperating with healthcare providers, can increase 
value, which in the health care system means their well-
being (8). However, high level of commitment and 
shared responsibility are prerequisites for achieving 
satisfactory results (2). The multitude of perspectives 
on value co-creation perception inspires to welcome 
its broad definition as: “ A joint process during which 

DYSKUSJA Różna percepcja wartości powoduje, iż trudno o uniwersalne narzędzia jej pomiaru. Ekonomiczna 
jak i humanitarna doniosłość współtworzenia wartości w systemie opieki zdrowotnej powoduje konieczność 
dalszego rozwoju i doskonalenia tych narzędzi. 
WNIOSKI Testowane narzędzie posiada ograniczone zastosowanie w systemie opieki zdrowotnej, może jednak 
dostarczać cennych informacji na temat relacji zachodzących pomiędzy pacjentem a lekarzem lub innymi para-
mi interesariuszy, a także w zakresie wybranych kontekstów współtworzenia. 

Słowa kluczowe: współtworzenie wartości, model DART, upodmiotowienie pacjenta
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pracę z podmiotami opieki medycznej może powięk-
szać wartość, czyli w systemie opieki zdrowotnej, swój 
„zdrowostan” (8). Warunkiem osiągnięcia zadowalają-
cych efektów jest jednak wysoki poziom zaangażowa-
nia i współodpowiedzialność (2). Wielość perspektyw 
spojrzenia na wspólne tworzenie wartości inspiruje 
do przyjęcia jej szerokiej definicji jako: „wspólnego 
procesu, podczas którego wartość jest wzajemnie two-
rzona dla każdego aktora (osoby fizycznej, organizacji 
lub sieci). Aktorzy angażują się w ten proces poprzez 
interakcję i wymianę zasobów między sobą. Interak-
cje występują w obszarze wspólnego zaangażowania, 
w którym każdy uczestnik udostępnia swoje własne 
zasoby, integruje zasoby dostarczone przez innych 
i potencjalnie rozwija nowe zasoby dzięki procesowi 
uczenia się” (3). 

Pacjenci w ostatnich latach aktywniej wykorzy-
stują zdobycze technologiczne w różnych aspektach 
zdrowotnych (9) przez co m.in. mogą uzyskiwać sil-
niejszy wpływ na innych interesariuszy systemu opie-
ki zdrowotnej. Leży to u podstaw powstania koncepcji 
„empowered patient”, opisanej dokładniej przez Ca-
stro (10), która w tłumaczeniu odpowiada pacjentowi 
„upodmiotowionemu”. Zgodnie z definicją Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) – jest to subpopulacja 
pacjentów o wysokim poziomie samoświadomości, 
którzy chcą być nie tylko przedmiotem działania, ale 
w wyniku przemian społecznych i technologicznych, 
pozyskali chęć, wiedzę i władzę do współdecydowa-
nia o własnym zdrowiu (11). Powyższa definicja pod-
kreśla, iż jest to pacjent, który został włączony w pro-
ces wspólnego tworzenia wartości będący elementem 
szerszego systemu, w którym odbywają się interakcje, 
komunikacja i tworzone jest doświadczenie. Systemo-
we podejście do współtworzenia wartości implikuje 
jednak konieczność uwzględnienia w badaniach wielu 
interesariuszy, których liczba jest znacznie większa niż 
w przypadku innych usług czy produktów.

Jednym z modeli opisujących warunki konieczne 
do współtworzenia wartości jest stworzony przez C. K. 
Prahalada i V. Ramaswamy model DART (6). W aktu-
alnym piśmiennictwie z zakresu marketingu pozostaje 
on najpopularniejszą ramą konceptualizacji, jak i cen-
nym przewodnikiem związanym z wdrażaniem kon-
cepcji współtworzenia wartości z klientem (12). Zgod-
nie z jego założeniami, aby współtworzenie mogło 
wystąpić, konieczne jest łączne spełnienie warunków 
takich jak: dialog, dostęp, świadomość ryzyka/korzy-
ści, przejrzystość. Te cztery oddziałujące na siebie 
elementy reprezentują interakcje między uczestnikami 
procesu, którzy dążą do realizacji określonych działań, 
a których to akceptacja i skuteczność podporządkowa-
na jest towarzyszącemu dialogowi. Dostęp umożliwia 
wykorzystanie zasobów. Ocena ryzyka wiąże się na-
tomiast z prawem uczestników do posiadania pełnej 

value is reciprocally created for each actor (individuals, 
organizations, or networks). These actors engage 
in the process by interacting and exchanging their 
resources with one another. The interactions occur on 
an engagement platform where each actor share its 
own resources, integrates the resources provided by 
others, and potentially develops new resources through 
a learning process. “(3).

In recent years, patients have been using 
technological advances in various health aspects 
more actively (9), which makes their impact on other 
stakeholders in the healthcare system more significant. 
This is also the basis of introducing the “empowered 
patient” concept which Castro described in detail 
(10). As per the World Health Organization’s (WHO) 
definition this is a subpopulation of high level of self-
awareness patients who want to be not only the subject 
of activity, but as a result of social and technological 
changes, have acquired the willingness, knowledge 
and power to co-decide on their own health (11). 
This definition emphasizes that it is a patient who 
has been included in the process of value co-creation 
as part of a wider system in which interactions and 
communication take place and where experience is 
created. Systemic approach to the value co-creation 
implies the need to include other stakeholders in the 
research, and the number of these stakeholders is much 
larger than in the case of other services or products.

The DART model established by C. K. Prahalad 
and V. Ramaswamy is an example of a model which 
describes the conditions necessary for value co-
creation is (6). It also remains the most popular 
conceptualization framework as well as a valuable 
guide for implementing the concept of value co-creation 
with the customer in current marketing literature 
(12). According to the model, co-creation may occur 
only when such conditions as dialogue, access, risk 
assessment (risk / benefit awareness), and transparency 
are jointly fulfilled. These four interacting elements 
represent interactions between participants of the 
value co-creation process, who pursue specific actions 
whose acceptance and effectiveness are subordinate 
to the accompanying dialogue. Access enables the 
use of resources. Risk assessment is associated with 
the right of participants to have complete information 
that enables proper assessment of risk and the 
potential benefits associated with specific decisions. 
Transparency requires reduction of information 
asymmetry by ensuring openness and access to 
resources (4). Dialogue presupposes interactivity, deep 
commitment and the ability as well as willingness of 
both parties to act, therefore the middle ground is so 
often difficult to achieve by two unequal partners. 
Presence of long-lasting information asymmetry in 
relationships demands to start co-creation from the 
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construction of critical foundations such as access and 
transparency. In the healthcare system medications, 
hospital, equipment used as well as the doctor’s 
knowledge certainly matter, but what in the eyes of 
a patient distinguishes one doctor from another is the 
experience resulting from cooperation that creates 
value. It develops during diagnosis and therapy, which 
should consider all individual patient’s conditions (6).

To better understand the phenomena researched, 
such as the complex and paradoxical nature of 
organizational life, science often makes use of 
metaphorical comparisons, which in consequence 
improve ways of management above previous 
imaginations and possibilities (13). Taking in 
consideration multitude co-creation surfaces and 
perspectives of a large group of stakeholders who 
have an impact on the patient’s well-being as well as 
the increasingly complex nature of relationships, the 
authors took a slightly modified perspective of the 
original model proposed by Prahalad and Ramaswamy 
(5), (6) recognized that desired condition in health 
care more precisely than a flat, static rhombus reflects 
a metaphorical diamond scheme that personify 
the ideal (perfect condition) (Fig. 1). Its axes are 
postulated as access and transparency, the top of 
a platform is dedicated to joint dialogue, at its base is 
awareness of risk. Individual facets illustrate selected 
different perspectives of various stakeholders (e.g. 
payer - health provider) and refer to the levels of micro 
dialogues leading to understanding, which patients are 
beneficiary, often taking the role of hostage in situations 
of problems with achieving them (metaphorical flaws).

OBJECTIVE

The First International Patient Empowerment 
Congress was a place where participants of value co-
creation met in order to exchange views, knowledge, 
and experience. This event can be considered a kind 
of an ‘empowerment platform’ (3) in the scope of the 
healthcare system which is the main focus of this paper. 
This paper presents the results of a pilot research, 
aimed to test specific tools and quantitative methods to 
study value co-creation between empowered patients 
and selected stakeholders in medical services based on 
the DART model.

MATERIAL AND METHODS

The term ‘pilot studies’ refers to its mini version 
(also known as ‘feasibility study’) preceding the 
target study, but also includes detailed pre-testing of 
specific research instruments, such as a questionnaire 
or interview schedule (14). This study focused on the 
testing of the research tool (questionnaire). 

informacji, która umożliwia prawidłową jego ocenę 
jak i potencjalnych korzyści wiążących się z określo-
nymi decyzjami. Przejrzystość, nakazuje ograniczenie 
asymetrii informacji w drodze zapewnienia otwartości 
i dostępu do posiadanych zasobów (4). Dialog zakłada 
interaktywność, głębokie zaangażowanie oraz zdol-
ność i chęć działania obu stron, dlatego płaszczyzna 
dialogu niejednokrotnie trudna jest do osiągnięcia 
między dwoma nierównymi partnerami. Długotrwała 
obecność asymetrii informacji w relacjach powoduje, 
iż współtworzenie wymaga, aby rozpoczynać je od 
budowy krytycznych fundamentów, jakimi są dostęp 
i przejrzystość. W systemie opieki zdrowotnej leki, 
szpital, używany sprzęt, a także wiedza lekarza z pew-
nością mają znaczenie, ale to co w oczach pacjenta wy-
różnia jednego lekarza od innych, tworząc określoną 
wartość, to wynikające ze współdziałania doświadcze-
nie. Kształtuje się ono w trakcie rozpoznania, jak i te-
rapii, które winny uwzględniać wszelkie indywidualne 
uwarunkowania pacjenta (6). 

Celem lepszego zrozumienia badanych zjawisk, 
jak np. złożony i pełen paradoksów charakter życia 
organizacyjnego, nauka niejednokrotnie posiłkuje się 
metaforycznymi porównaniami, które w konsekwencji 
wynoszą sposoby zarządzania ponad wcześniejsze wy-
obrażenia i możliwości (13). Zważywszy na mnogość 
płaszczyzn, jak i perspektyw licznej grupy interesariu-
szy posiadających wpływ na zdrowostan pacjentów 
oraz coraz bardziej złożony charakter występujących 
relacji, autorzy przyjęli nieco zmodyfikowaną per-
spektywę pierwotnego modelu, jaki zaproponowali 
Prahalad’a i Ramaswamy’a (5), (6) uznając, iż pożąda-
ny stan w ochronie zdrowia precyzyjniej od płaskiego, 
statycznego rombu oddaje metaforyczny schemat bry-
lantu, uosabiający ideał (stan idealny) (Rys. 1). Jego 
osią jest postulowany dostęp i przejrzystość, zwieńcze-
niem płaszczyzna dedykowana wspólnemu dialogowi, 
u jego podstaw stoi świadomość ryzyka. Poszczególne 
fasety obrazują natomiast odmienne perspektywy róż-
nych interesariuszy (np. płatnik – świadczeniodawca) 
i nawiązują do płaszczyzn mikro dialogów prowadzą-
cych do porozumień, których pacjent jest beneficjen-
tem, przyjmując niejednokrotnie role zakładnika w sy-
tuacji problemów z ich osiągnięciem (metaforyczna 
skaza).

CEL PRACY

Pierwszy Międzynarodowy Kongres Empower-
ment Patient był miejscem, gdzie spotkali się uczestni-
cy wspólnego tworzenia wartości, dokonując niezbęd-
nej wymiany, poglądów, wiedzy oraz doświadczeń. 
Uznać można to wydarzenie za rodzaj „platformy 
upodmiotowienia” (3) w interesującym autorów, sys-
temie opieki zdrowotnej. 

Mariusz Olejniczak, Paweł Pliszka
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It is a response the demand for further research 
on ‘engagement platforms’: platforms for broadly 
understood dialogue for patient empowerment and 
stakeholder roles in value co-creation (3), as well as 
testing questionnaires in a population as close to the 
target one as possible, and to share results from pilot 
studies (14). Three methods were used together in 
the pilot study: the questionnaire , observations, and 
interviews with respondents (15). The interviews, 
as well as the observation, helped to assess the 
questionnaire. The research was based on assumptions 
and tools which Mazur and Zaborek (12) used to study 
the DART model in Polish entrepreneurs in which they 
used quantitative methods.

For research purposes, a questionnaire with the 
Likert scale with increased sensitivity was prepared, 
where the value 1 corresponds to “strongly disagree”, 
through a milder “disagree”, “more or less disagree” 
and contained in the middle of its “I have no opinion” 
up to “strongly agree” in item 7 through: “rather more 
or less agree” 5 and “agree” 6. The main difference 
from the Mazur and Zaborek approach lies in the form 
of a pilot study, which was enriched with qualitative 
elements - open questions aimed at assessing the tool. 
The questionnaire has been methodologically consulted 
with industry sector experts, including medical ones, in 
order to adapt its substantive content to the needs of the 
study with patients, while maintaining an unchanged 
nature of the questions. So, the burden of the study was 
shifted from obtaining data that allows assessing the 
fulfillment of the conditions for joint value creation 
with patients, to the methodological aspects of the 
proposed actual study. 

Artykuł przedstawia wyniki pilotażowego bada-
nia ankietowego, którego celem było testowanie kon-
kretnych narzędzi i metod ilościowych do badania 
współtworzenia wartości między upodmiotowionymi 
pacjentami a wybranymi interesariuszami w usługach 
medycznych, tworzonych w oparciu o model DART. 

Termin „badania pilotażowe” odnosi się do poprze-
dzającej wykonanie właściwego badania jego mini wersji 
(znanej także jako „studium wykonalności”), obejmuje 
jednak także szczegółowe testy wstępne poszczególnych 
instrumentów badawczych, takich jak kwestionariusz 
czy harmonogram wywiadów (14). Przeprowadzone ba-
danie, dotyczyło testowania narzędzia badawczego (kwe-
stionariusza). Jest ono odpowiedzią na zgłaszany postulat 
realizacji dalszych badań nad „engagement platform”, 
czyli platformami szeroko rozumianego dialogu na rzecz 
upodmiotowienia lub rzecz ujmując inaczej upełnomoc-
nienia pacjenta i rolą uczestników wspólnego tworzenia 
wartości (3), a także testowania kwestionariuszy w po-
pulacji możliwie zbliżonej do badanej oraz dzielenia się 
wynikami z badań pilotażowych (14). W przeprowadzo-
nym pilotażu zastosowano łącznie trzy metody; badany 
kwestionariusz, obserwacje oraz wywiad z ankietowa-
nymi (15). Wywiad, podobnie jak i obserwacja, służyły 
ocenie pracy kwestionariusza. Badanie ankietowe było 
oparte na założeniach i narzędziach, jakie wykorzystali 
Mazur i Zaborek (12) w badaniu modelu DART u pol-
skich przedsiębiorców, w którym wykorzystali oni me-
tody ilościowe. Na jego potrzeby przygotowano ankietę 
w której wykorzystano skalę Likerta o zwiększonej czu-
łości, gdzie wartość 1 odpowiada „zdecydowanemu nie”, 
poprzez łagodniejsze „nie”, „raczej nie” i zawarte w środ-
kowej jej części „nie mam zdania” ku „zdecydowanemu 

Fig. 1 Diamond of health value co-creation
Rys. 1 Brylant współtworzenia wartości w systemie opieki zdrowotnej

Badanie współtworzenia wartości zdrowotnych … model DARTResearch on value co-creation  …  based on DART model
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The following three research questions were posed:
Q1: Are quantitative methods appropriate and 

sufficient to research off-line empowerment platforms?
Q2: Can the survey and modified questions 

developed for the purpose of researching the 
relationship between two parties (entrepreneurs - 
customers) be properly applied to assess the value of 
co-creation between many stakeholders?

Q3: Can the survey and the modified questions 
developed for the needs of business research be 
properly applied to assess the value of co-creation in 
the healthcare system?

Interviews with participants focused on the 
construction of questions, especially those which 
were difficult to understand by the responders or with 
which the responders had some technical issues when 
answering. The necessity of such verification at the 
pilot stage is strongly emphasized in literature. The 
nature and size of the population of the study was 
not intended to be representative (15), therefore there 
was no estimation of the sample size necessary to 
demonstrate statistical significance.

RESULTS

Amongst 466 registered congress participants, 57 
agreed to complete the survey (15). The results collected 
during survey contain significant information and allow 
to answer the third of the research questions, therefore 
they were presented later (Table I). However, due to the 
absence of an external reference point, it is difficult to 
compare the data with results of similar research, also 
generalization cannot be taken into consideration due 
to the methodology applied. Thanks to the Wilcoxon-
Mann-Whitney test in the version developed by Marx 
et al. (16), on the other hand, it was possible to compare 
the assessment of value co-creation within the studied 
groups. This comparison was made between pairs: 
doctors - public offices and doctors - pharmaceutical 
companies. In some questions, this test allowed to show 
statistically significant differences in the perception of 
meeting the requirements for co-creating value with 
patients in the above-mentioned pairs, which was also 
presented in the Results (Table I). 

As for the assessment of the research tool itself, the 
respondents instead reported the following:

‘The questions are quite difficult, detailed, the 
answers are based on my experience as a “patient”, 
may not be the same as the actual information, e.g. 
information available on the websites of the Office or 
various pharmaceutical companies’ - Representative 
of a Pharmaceutical company

‘Even as a patient, my opinions on general 
practitioners and specialists are different’ - Without 
identification (exact citation)

tak” w pozycji 7 poprzez: „raczej tak” 5 i „tak” 6. Pod-
stawowa różnica względem podejścia Mazur i Zaborek 
leży w formie badania pilotażowego, które wzbogacone 
zostało o elementy jakościowe – otwarte pytania nakiero-
wane na ocenę zastosowanego narzędzia. Ankieta użyta 
w badaniu została uprzednio poddana konsultacjom me-
todologicznym z ekspertami branżowymi, w tym także 
z branży medycznej celem dostosowania jej zawartości 
merytorycznej do potrzeb badania z udziałem pacjentów, 
przy zachowaniu możliwie niezmienionego charakte-
ru pytań. Ciężar badania został tym samym przesunięty 
z pozyskiwania danych pozwalających na ocenę spełnie-
nia warunków wspólnego tworzenia wartości z pacjenta-
mi, na aspekty o charakterze metodologicznym projekto-
wanego badania właściwego. Postawiono przy tym trzy 
następujące pytania badawcze:

P1: Czy metody ilościowe są metodami odpowied-
nimi i wystarczającymi do badania platform upodmio-
towienia (typu off-line)?

P2: Czy ankieta i zmodyfikowane pytania opra-
cowane na potrzeby badania relacji, między dwoma 
stronami (przedsiębiorca - klient) mogą mieć właści-
we zastosowanie do oceny współtworzenia wartości 
pomiędzy wieloma interesariuszami?

P3: Czy ankieta i zmodyfikowane pytania opraco-
wane na potrzeby badania przedsiębiorców mogą mieć 
właściwe zastosowanie do oceny współtworzenia war-
tości w systemie opieki zdrowotnej? 

Wywiady z uczestnikami skupiały się na konstruk-
cji pytań, uszczegóławiając później te, które budziły 
wątpliwości we właściwym ich zrozumieniu przez 
ankietowanych lub były problematyczne w kwestiach 
technicznych związanych z udzielaniem odpowie-
dzi. Konieczność podejmowanych weryfikacyjnych 
działań na etapie pilotażu została silnie uwypuklona 
w literaturze. Specyfika i wielkość populacji przepro-
wadzonego badania z założenia nie była reprezenta-
tywna (15), dlatego nie wykonano szacowania próby 
niezbędnej do wykazania znamienności statystycznej.

WYNIKI

Pośród 466 zarejestrowanych uczestników, 57 
zdecydowało się na wypełnienie ankiety (15). Wyniki 
z ankiet wnoszą na tyle istotne informacje względem 
możliwości odpowiedzi na trzecie z pytań badawczych,  
iż zostały ujęte i przedstawione (Tab. I). Ze względu na 
brak zewnętrznego punktu odniesienia trudno jest jed-
nak odwołać się do innych zbliżonych wyników badań, 
nie wspominając, ze względów metodologicznych, na 
możliwość ich generalizowania. Dzięki zastosowa-
niu testu Wilcoxona-Manna-Whitneya w wersji opra-
cowanej przez Marx i in. (16) można było natomiast 
wykonać porównanie oceny współtworzenia wartości 
w obrębie badanych grup. Porównanie to zostało wy-
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‘A large proportion of the interactions you are 
asking about in the survey does not exist, but probably 
they are not needed’ - Patient Representative

The use of questions for three different groups 
of stakeholders on a 7-point scale in the paper-
based survey created an unnecessary burden for the 
responders, which was confirmed by a significant 
number of unanswered questions (Table I). 

On the other hand, the respondents emphasized the 
necessity for including even more stakeholders, stating 
as below:

‘The survey does not include nurses or midwives, 
who, in accordance with applicable law, may also 
play an important role in the prevention, treatment, 
education of the patient and family’ - Nurse.

‘The medical community consists not only of doc-
tors and more professions need to be included: nurses, 
pharmacists, laboratory technicians, paramedics, nu-
tritionists, physiotherapists’ – Employer representative

‘There is a lack of perspective of other groups in the 
healthcare system (IT, ICT. Medical Devices) of other 
scientific environments’ - Employer representative

DISCUSSION

Previous attempts to study value co-creation with 
the use of the DART model were focused in most cases 

konane pomiędzy parami: lekarze - urzędy państwowe 
oraz lekarze - firmy farmaceutyczne. W części pytań 
test ten pozwolił na wykazanie statystycznie znaczą-
cych różnic w postrzeganiu spełnienia wymogów dla 
współtworzenia wartości z pacjentami w wymienio-
nych powyżej parach, co zostało także ujęte w wyni-
kach (Tab. I). 

W odniesieniu do oceny samego narzędzia badaw-
czego ankietowani zgłaszali natomiast następujące 
uwagi: 

„Pytania są dość trudne, szczegółowe, odpowiedzi 
opierają się na moim doświadczeniu jako „pacjent”, 
mogą nie pokrywać się ze stanem faktycznym np. in-
formacjami dostępnymi na stronach urzędu, różnych 
firm farmaceutycznych” – Przedstawiciel firmy farma-
ceutycznej

„Nawet jako pacjent inne mam opinie o lekarzu 
pierwszego kontaktu, a inne o specjalistach o różnych 
też różne” – Bez identyfikacji (cytowanie dokładne),

„Duża część interakcji, o które pytają Państwo 
w ankiecie nie występuje, ale prawdopodobnie nie są 
potrzebne” – Przedstawiciel pacjentów, 

Umieszczanie pytań dla 3 grup interesariuszy 
w 7-stopniowej skali, w papierowej wersji ankiety, 
okazało się zbyt obciążające, co potwierdza znaczna 
liczba pytań pozostawionych bez odpowiedzi (Tab. I), 

Tabela. 1. The group stakeholder to which each statement relates
Table. 1. Wyniki badania ankietowego z wykorzystaniem badanego narzędzia w badaniu pilotażowym
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maintain two-way communication with patients regarding therapy. 3 56 3 56 0,111 2 56 0,001
encourage patients to ask questions and provide feedback that leads to an 
increase in their therapy experience.

3 57 2 55 0,891 2 56 0,054

give patients great opportunities to share ideas to increase their satisfac-
tion with therapy.

2 57 2 55 0,625 2 55 0,547

maintain one-way communication with patients. 5 54 4,5 52 0,078 5 52 0,804
maintain online forums where patients can exchange opinions with them 
and with each other.

3 53 4 53 0,037 2 51 0,239

support the dissemination of information for patients on third-party websites. 3 50 3 51 0,134 2 51 0,119
The online media provide sufficient amount of information to patients about. 3 52 3 52 0,267 3 52 0,206
freely inform patients about the possible risk of using therapy. 3 51 3,5 50 0,865 2,5 50 0,006
encourage patients to read the warnings about the dangers and other risks 
associated with therapy.

3 50 3,5 50 0,758 3 50 0,092

advise patients how to use the therapy to avoid various risks. 4 51 4 48 0,449 3 50 0,002
provide patients with all relevant information to facilitate the use of therapy. 3 51 3 50 0,711 3 50 0,097
Partner relations with patients, encouraging them to provide information 
that can improve the experience of therapy.

4 51 4 53 0,441 3 53 0,046

provide patients with up-to-date information, which contributes to the best 
experience of therapy.

3 55 3 53 0,786 2 52 0,002

*The answer is presented on the Likert scale, where 1 = “definitely not” and 7 = “definitely yes””
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on using qualitative research methods. However, it 
could be researched using quantitative methods and an 
example of such is the study of Polish entrepreneurs by 
Mazur and Zaborek (12). It is also worth noticing that 
value co-creation studies in healthcare are usually of 
limited and conceptual nature (17). These studies are 
dominated by research in broadly understood public 
sector as well as single and multiple case studies (18).

Co-creation transforms the market and its 
perception into forums where a dialogue between 
consumers, companies, consumer communities, and 
company networks may take place. This dialogue, 
in combination with access and transparency, allows 
the consumer to assess the benefits of actions and 
decisions (6). Value creation is a certain “surplus (valor 
plus), enriching the product offer, correlated with the 
market value of the organization that produces this 
value” (8). Because of the diversity of value creation 
processes, as well as its different perception among 
recipients, it is difficult to create a universal measuring 
tool (4). Nevertheless, many aspects speak on behalf 
of the importance of such research; ranging from 
humanitarian to strictly economic, such as ‘the health 
outcomes achieved per dollar spent’19). However, 
the process of value co-creation cannot be simplified 
only to economic relations, e.g. between supply and 
demand (8).

CONCLUSIONS

A testing method used for value co-creation with 
clients, based on the DART model, as well as the model 
itself, could be used for testing value creation with 
patients but with limitations. It should be noted that 
the tested research tool to a limited extent describes 
the value co-creation between patients and multiple 
stakeholders of healthcare system, which indicates the 
need of its further improvement. Primarily it allows 
to research value co-creation in a limited number of 
dimensions, e.g. the relations between the patient and 
the physician or in other dyads of stakeholders. The 
patient, however, is a part of a wider system, in which 
interactions, communications, and experiences are 
created. This makes it necessary to include multiple 
perspectives of different stakeholders in the study. 
These perspectives may not be similar as they are not 
free from various external influences and often are the 
result of different priorities, which is reflected in the 
metaphor of a diamond with a perfectly brilliant cut, 
which is worth achieving and should be sought.

To be expected though, that postulated inclusion 
of further stakeholder groups increase the number of 
questions inadequate to the experience of respondents 
from different groups. This limits the possibility of 
utilization of the tested survey as a research tool 

z drugiej strony respondenci akcentowali konieczną 
potrzebę ujęcia jeszcze większej liczby interesariuszy, 
twierdząc jak poniżej: 

„Brakuje w ankiecie pielęgniarek i położnych, któ-
re zgodnie z obowiązującym prawem mogą również 
odgrywać istotną rolę w profilaktyce, leczeniu, eduka-
cji pacjenta i rodziny” – Pielęgniarka.

„Środowisko medyczne to nie tylko lekarze, potrze-
ba rozszerzenia o perspektywę innych zawodów: pie-
lęgniarki, farmaceuci, laboranci, ratownicy medyczni, 
dietetycy, fizykoterapeuci” – Przedstawiciel praco-
dawców

„Brakuje perspektywy innych środowisk w syste-
mie ochrony zdrowia (IT, ICT. Medical Devices) in-
nych środowisk naukowych” – Przedstawiciel praco-
dawców

DYSKUSJA 

Dotychczasowe próby badania współtworzenia war-
tości z wykorzystaniem modelu DART w zdecydowanej 
większości skupiały się na badaniach z użyciem metod 
jakościowych. Model ten może być jednak badany me-
todami ilościowymi, czego przykładem są prowadzone 
badania polskich przedsiębiorców przez Mazur i Zaborek 
(12). W ochronie zdrowia badania współtworzenia warto-
ści posiadają zwykle ograniczony i konceptualny charakter 
(17). Dominuje w nich reprezentacja szeroko rozumianego 
sektora publicznego, a także metodologia pojedynczych 
oraz wielokrotnych studiów przypadków (18). 

Współtworzenie przekształca rynek i jego postrze-
ganie w rodzaj forum, na którym może mieć miejsce 
dialog między konsumentem, firmą, społecznościami 
konsumentów i sieciami firm. W połączeniu z dostępem 
i przejrzystością pozwalają one konsumentowi na doko-
nywanie jasnej oceny korzyści wynikających z przebiegu 
działań jak i podejmowanych decyzji (6). Wytworzenie 
wartości stanowi pewien „naddatek (valor plus), wzboga-
cający ofertę produktową, skorelowany z rynkową warto-
ścią organizacji, która ów walor wytwarza” (8). Z uwagi 
na różnorodność procesów powstawania wartości, a tak-
że odmienną jej percepcję u odbiorców, trudno jednak 
o stworzenie uniwersalnego narzędzia jej pomiaru (4). Za 
ważnością przedmiotu badań przemawia wiele aspektów; 
począwszy od humanitarnego, aż po stricte ekonomicz-
ny, jak np. „efekt zdrowotny osiągnięty w przeliczeniu 
na dolara” (19). Procesów wspólnego tworzenia wartości 
nie można jednak uprościć tylko do ekonomicznych rela-
cji np. pomiędzy podażą i popytem (8). 

WNIOSKI

Metoda wykorzystana do badania współtworze-
nia wartości z klientami opartego na modelu DART 
jak i sam model, mogą mieć zastosowanie do ba-
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in its existing form and indicates the need for its 
fragmentation and reedition. In the same manner 
justifies inclusion of qualitative methods in the value 
co-creation research together with also limitation of 
these research to selected dimensions or areas of value 
co-creation. Supported by the subjectivity and the 
nature of the experience and provided answers derived 
from multidimensional nature of value co-creation 
experiences. 

The postulated increase in the number of included 
stakeholders faces also a number of constrains arising 
from the legal obligation to preserve the anonymity of 
participants emerging from the requirement to protect 
personal data about a sensitive area of life, which is 
health. This inhibit also the ability to combine data 
from various engagement platforms. and limits the 
methods of obtaining a representative sample for 
reliable quantitative research. A similar challenge is 
the multiple position of individual subjects, as often 
they combine role of both patients and people directly 
or indirectly connected with the healthcare system.

Failure to obtain statistically significant differences 
in most of the questions may result from the lack of 
adequate sample size. However, it could not be ruled 
out that this is a consequence of the inadequacy of 
questions, which are based on a questionnaire for 
entrepreneurs and may not fully describe relationships 
in the health care system, which is also part of the 
observations noted by the respondents. These findings 
are also in agreement with the conclusion of Mazur 
and Zaborek indicating that the DART model may 
not be an accurate representation of co-creation value 
practices (12). The canonical area of healthcare for 
the theory of value co-creation is then not an isolated 
case of inadequate representation of value co-creation 
practices. Not every scientist wishes to share the results 
of work deviating from the assumed hypotheses, which 
superimposes the identified and scientifically bias of 
journals to discriminate against zero-score studies 
(20), (21), (22). However, this information is important 
because scientists could focus on other more effective 
methods of investigation, and optimize future research 
on value co-creation with patients.
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and e-mail. In case of original (research) articles, the 
covering letter must include the approval of the head of 
the institution (department) where research was done, 
confirmed by his signature.

The covering letter must be accompanied by 
a written statement that:

Prawa autorskie do prac publikowanych w Prze-
glądzie Epidemiologicznym- Epidemiological Review 
są zarezerwowane dla wydawcy – Narodowego Insty-
tutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Hi-
gieny. Oznacza to, że artykuły czy ich fragmenty nie 
mogą być publikowane lub kopiowane gdzie indziej, 
bez zgody wydawcy.

Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological Review 
jest pismem dwujęzycznym. Każda praca jest publi-
kowana w językach angielskim i polskim.

Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological Re-
view publikuje:

a) prace doświadczalne, metodyczne i doniesienia 
z dziedziny epidemiologii, zapobiegania i zwal-
czania chorób zakaźnych i niezakaźnych; analizy 
i szacunki epidemiologiczne;

b) prace z zakresu zdrowia publicznego;
c) prace oraz doniesienia kliniczne z zakresu chorób 

zakaźnych;
d) prace poglądowe z dziedziny epidemiologii, za-

pobiegania i kliniki chorób zakaźnych i zdrowia 
publicznego;

e) oceny książek i wydawnictw z wyżej wymienio-
nych dziedzin oraz listy do Redakcji

1. Zasady przyjmowania artykułu przesyłanego do 
publikacji 

Manuskrypt pracy należy nadesłać do Redakcji z pi-
smem przewodnim, w którym autor korespondencyjny 
zwraca się o opublikowanie pracy podając tytuł pracy 
i wymieniając nazwiska autorów oraz swoje miejsce za-
trudnienia, adres, numer telefonu i adres e-mail.

W pracach oryginalnych (badawczych) pismo 
przewodnie powinno zawierać aprobatę kierownika 
zakładu lub kliniki, w których zostały wykonane bada-
nia, potwierdzoną jego podpisem.

Do pisma przewodniego należy dołączyć pisemne 
oświadczenie zawierające następujące informacje:
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A. Work has not published before and will not be 
submitted for publication prior to its publication 
in Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological 
Review.

B. The contribution of each author to the article should 
be described. 

C. A statement that the work does not infringe the 
copyrights or other rights of third parties and there 
is no conflict of interest with other persons or 
institutions.

2. Instructions for the preparation of the manuscript
The manuscript should be prepared in accordance with 
the instruction for authors. 
Note! The content of the manuscript cannot exceed 12 
pages, including abstract, references,
figures and tables. 
2.1. Printed manuscript intended for publication should 
be sent to the editor in 1 copy in 
the format A4, written on one side with a margin of 4 
cm on the left side and 1.5 spacing between 
lines (28-31 lines per page). The pages of the manuscript 
should be numbered. 
The manuscript must be accompanied by the copies of 
the article in the electronic form (CDROM or sent by 
e-mail: przegepidem@pzh.gov.pl).
By providing a CD, authors should ensure that the text 
is identical with the text of the 
manuscript and give a clear file name of the stored 
article.
The materials should be prepared using Arial font for 
figures, diagrams and photographs (10-12 pts) and 
Times New Roman font for figure captions and the 
written text.
2.2. The first text page should contain the following 
sequence centred on the page: the full name of the 
author(s) in italics, the title (in bold capital letters) 
and name(s) of the institution(s) where the work 
was made. 
2.3. The editors reserve the right to correct stylistic 
errors and terminology and upon the consent of the 
authors make the abridgments in the text. 

In the article the following parts should be present: 
Introduction, Objective, Material and Methods, 
Results, Discussion, Conclusions, References, 
Address for correspondence. Abstract should be 
composed of the following parts: Introduction, 
Objective, Material and Methods, Results, 
Conclusions (capital letters, bold, 10 points). 
The particular parts of the article may include subtitles 
provided the structure of the article would be of higher 
transparency then. 

A. Praca nie została i nie zostanie złożona do druku w in-
nym czasopiśmie przed opublikowaniem jej w Przeglą-
dzie Epidemiologicznym - Epidemiological Review.

B. Określenie udziału (wkładu) poszczególnych auto-
rów w opracowanie artykułu.

C. Praca nie narusza praw autorskich, ani innych praw 
stron trzecich i nie zachodzi konflikt interesów z in-
nymi osobami lub instytucjami. 

2. Zasady przygotowania manuskryptu pracy prze-
syłanej do publikacji
Redakcja przyjmuje prace w wersjach polskiej i an-
gielskiej. 
Wyjątkowo, jeżeli przygotowanie tekstu w języku 
angielskim mogłoby nastręczać trudności, prosimy 
o załączenie listy użytych specjalistycznych nazw 
i określeń z tłumaczeniem na język angielski.
Strona edytorska tych prac powinna być zgodna z In-
strukcją dla Autorów: streszczenie w językach angiel-
skim i polskim, słowa kluczowe, Tytuły tabel i rycin 
– w języku angielskim i polskim. 
Uwaga! Objętość nadsyłanych manuskryptów nie 
może przekraczać 12 stron, łącznie ze streszczeniem, 
piśmiennictwem, rycinami i tabelami.

2. Instrukcja dotycząca przygotowania manuskryptu
2.1. Prace przeznaczone do publikacji powinny być na-
desłane do Redakcji w jednym egzemplarzu manuskryp-
tu o formacie A4, pisane jednostronnie z zachowaniem 
marginesu 4 cm z lewej strony i 1,5 odstępu pomiędzy 
wierszami (28-31 wierszy na stronie). Poszczególne 
strony manuskryptu powinny być numerowane. 
Do wydruku manuskryptu należy załączyć plik arty-
kułu w formie elektronicznej (na płycie CD) lub prze-
słać na adres e-mail: przegepidem@pzh.gov.pl).
Wersja elektroniczna musi być identyczna z tekstem 
wydruku i zawierać nazwę pliku, w którym jest zapi-
sany artykuł.
Pliki i wersja papierowa powinny być przygotowane 
z wykorzystaniem czcionki typu Arial do rycin, wykre-
sów i fotografii (10–12 pkt) oraz czcionki typu Times 
do podpisów pod ryciny i pisania tekstu podstawowego.
2.2. Pierwsza strona tekstu powinna zawierać kolejno 
na środku strony: pełne imię i nazwisko autora (au-
torów) kursywą, tytuł angielski pracy (dużymi pogru-
bionymi literami alfabetu), tytuł polski (dużymi niepo-
grubionymi literami alfabetu), nazwę (nazwy) insty-
tucji/uczelni , w której wykonano pracę w językach 
angielskim i polskim (Times 10-12 pkt). Streszczenie 
i abstrakt należy dołączyć na oddzielnych kartkach.
2.3. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania uste-
rek stylistycznych i nazewnictwa oraz dokonywania za 
zgodą Autorów koniecznych skrótów w tekście.
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ABSTRACT. Abstract should recapitulate the facts 
and conclusions contained in the article – ca 250 words 
(Times New Roman, 10-12 points).
Abstract should be attached to the manuscript on 
a separate, unnumbered page.

KEYWORDS (3-5) should be placed under the 
abstract, e.g. 
Key words: Hib vaccination, the effectiveness

INTRODUCTION - provides the need (justification) 
of the study and clearly specifies the purpose of research. 
The literature quoted in the introduction should be 
limited only to positions that have a direct relationship 
with the content of this study. In the introduction, the 
results or conclusions from the research should not be 
included. 

MATERIAL AND METHODS - in case of commonly 
known methods, indicate the position of literature, 
together with statistical methods used in study. If the 
methods are already published but not widely known, 
give a brief description, while for new or substantially 
modified methods - deliver a full description. 
In the epidemiological articles information should 
be provided about the plan (protocol) of the study 
covering the study population (age, sex, history of 
immunization and other important characteristics), 
procedures of randomization and criteria used for 
allocation of persons to each group. 

RESULTS - should be given in a logical sequence 
in the text, with a possible reference to the tables 
and figures. Data from the tables and figures should 
not be repeated in the text where the most important 
information should be summarized. 

DISCUSSION - is to highlight new or important aspects 
of research results and discuss their implications and 
indicate their limitations. The results of own research 
should be evaluated against the background of the 
literature quoted by the authors. Do not repeat the detailed 
data presented in the previous parts of the article.

CONCLUSIONS - should be specified in points or 
presented briefly in a narrative form. Conclusions 
should be logically connected with the objectives of 
the research outlined in the introduction. Statements 
and conclusions not based on the obtained results 
should be avoided. Authors should refrain from 
statements about the costs or benefits, if their work 
does not contain economic data and their analysis. If 
the hypothesis is expressed, it must be clearly stated 
that it is a hypothesis. Do not present the results in 
conclusions!

W tekście artykułu należy wyróżnić następujące części:
Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Dysku-
sja, Wnioski, Piśmiennictwo, Adres do koresponden-
cji. W streszczeniu pracy oryginalnej należy wyróżnić: 
Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski 
(wersaliki, druk 10 pogrubiony).
Poszczególne części tekstu mogą być wyróżnione pod-
tytułami, o ile uczyni to tekst bardziej przejrzystym.
 
STRESZCZENIE I ABSTRAKT - Streszczenie powin-
no rekapitulować fakty i wnioski zawarte w pracy – ok. 
250 wyrazów. Streszczenie i abstrakt należy dołączyć do 
manuskryptu na oddzielnych, nienumerowanych kartkach.

SŁOWA KLUCZOWE (3-5) - w języku polskim 
i angielskim powinny być umieszczone: polskie pod 
streszczeniem, angielskie pod abstraktem, np. 
Słowa kluczowe: Hib, szczepienia, skuteczność
Key words: Hib, vaccination, effectiveness

WSTĘP – należy omówić uzasadnienie podjętych ba-
dań i wyraźnie je sprecyzować oraz sformułować cel 
prowadzonych badań. 
Cytowane we wstępie piśmiennictwo należy ograni-
czyć tylko do pozycji mających bezpośredni związek 
z treścią wstępu. We wstępie nie podaje się wyników 
ani wniosków z przeprowadzonych badań. 

MATERIAŁ I METODY – dla powszechnie znanych 
metod należy podać pozycję piśmiennictwa, łącznie 
z metodami statystycznymi stosowanymi w pracy. Dla 
metod już opublikowanych, ale powszechnie niezna-
nych, podać krótki opis z pozycjami piśmiennictwa, 
natomiast dla nowych lub istotnie zmodyfikowanych 
metod – podać ich pełny opis. 
W pracach epidemiologicznych należy podać informa-
cje o planie (protokole) badania obejmującym badaną 
populację (wiek, płeć, historię szczepień ochronnych 
i inne ważne cechy), metody randomizacji, czy przy-
działu do poszczególnych grup.

WYNIKI – należy podać w logicznej sekwencji w tek-
ście, z ewentualnym powołaniem się na tabele i ryciny. 
Danych z tabel i rycin nie należy powtarzać w tekście, 
gdzie powinny być podsumowane
najważniejsze informacje.

DYSKUSJA – należy podkreślić nowe lub ważne 
aspekty wyników badań i omówić ich implikacje oraz 
podać ich ograniczenia. Wyniki własnych badań po-
winny być ocenione na tle piśmiennictwa wykorzysty-
wanego przez autorów artykułu. Nie należy powtarzać 
szczegółowych danych przedstawionych w poprzed-
nich częściach artykułu.
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REFERENCES - should be limited only to the items 
mentioned in the text and directly related to the topic of 
the work - no more than 30 items. References should 
be arranged in order of their citation. When quoting 
the publication in the text only the serial number of it 
should be given in parentheses. The publications cited 
in tables or figure legend should be included in the 
references and should be numbered after the citations 
in the text. 
Work accepted for publication but not yet published, 
should be marked as “in press”; authors should obtain 
written permission to cite such a position, as well as 
confirmation that the work cited has been accepted for 
publication. 

When listing the references following sequence should 
be maintained:
a) the name of the author(s) and the first letters of their 
names. If the number of authors does not exceed three, 
list all authors, if more than three, list the first three 
authors followed by et al.; 
b) the full title of the work;
c) recognized abbreviation of journal title (according 
to The List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) year;
e) volume:
f) first and last page of work.
Do not use italics, bold or underlining.
For non periodic publications (e.g. books), give the 
author(s) chapter title, book title, name and initials of 
the editor, place of publication, publisher and year of 
publication and page number(s) of the cited chapter.

EXAMPLES:
Articles from the journal:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U, et al. Pertussis 
in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860-6. 
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is 
associated with an increased risk for pancreatobiliary 
disease. Ann Intern Med 1996; 124 (11): 980-3.

Items without the author: should be cited as 
anonymous or editorial. For example: Cancer in South 
Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.

Books and monographs:
Note! Be sure to specify the page to which the 
author refers.
1. Juszczyk J, Gladysz A. Differential diagnosis of 

infectious diseases. 2nd ed. Warsaw: PZWL, 1996: 
page(s).

2. Material published by institution: World Health 
Organization / United Nations Children’s Fund. 
State of the world’s vaccines and immunization. 
Geneva: WHO, 1996: page(s).

WNIOSKI – należy sprecyzować w punktach lub podać 
krótko w formie opisowej. Wnioski powinny łączyć się 
logicznie z celami pracy przedstawionymi we wstępie. 
Należy unikać stwierdzeń i wniosków niewynikają-
cych z własnej obserwacji.
Autorzy powinni wystrzegać się stwierdzeń na temat 
kosztów lub korzyści, jeżeli ich praca nie zawiera eko-
nomicznych danych i ich analizy. Jeżeli proponuje się 
hipotezę, należy jasno podać, że jest to hipoteza. Nie 
należy we wnioskach zamieszczać wyników!

PIŚMIENNICTWO – należy ograniczyć tylko do 
pozycji cytowanych w tekście i mających bezpośredni 
związek z tematem pracy – nie więcej niż 30 pozycji.
Pozycje piśmiennictwa powinny być ułożone w ko-
lejności ich cytowania. Przy cytowaniu prac w tekście 
należy podawać w nawiasach okrągłych tylko liczbę 
porządkową odnośnej publikacji w spisie piśmiennic-
twa. Należy również podać pozycje cytowane w tabe-
lach lub w legendzie rycin. 
Prace akceptowane do druku, ale jeszcze niepubliko-
wane, powinny być oznaczone jako: „w druku”; auto-
rzy powinni uzyskać pisemną zgodę na zacytowanie 
takiej pracy, jak też potwierdzenie, że cytowana praca 
została zaakceptowana do druku. 

W wykazie piśmiennictwa należy zachować następu-
jącą kolejność:
a) nazwisko autora (-ów) i pierwsze litery ich imion. 
Jeżeli liczba autorów nie przekracza
trzech należy zacytować wszystkich, jeżeli autorów 
jest więcej niż trzech, należy
zacytować trzech i dodać „i in” (et al.). 
b) tytuł pracy w pełnym brzmieniu;
c) tytuł czasopisma w uznanym skrócie (według The 
List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) rok;
e) tom;
f) pierwsza i ostatnia strona pracy
Dla wydawnictw nieperiodycznych (np. książek) nale-
ży podać autora (-ów), tytuł rozdziału w pracach zbio-
rowych, tytuł książki, nazwisko i inicjały jej redaktora, 
miejsce wydania, wydawcę i rok wydania oraz strony 
od – do cytowanego rozdziału.

PRZYKŁADY:
Artykuły z obcojęzycznego czasopisma medycznego:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U,et al. Per-
tussis in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860–6.
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is 
associated with an increased risk for pancreatobiliary 
disease. Ann Intern Med 1996;124(11):980–3.
Pozycje bez autora należy cytować jako: Anonimowe 
lub Editorial. Np.: Cancer in South Africa [editorial].  
S Afr Med J 1994;84:15.
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3. Chapter in the book: Krotochwil-Skrzypkowa 
M. Postvaccinal reactions and complications. In: 
Debiec B, Magdzik W, ed. Vaccinations. 2nd ed. 
Warsaw: PZWL: 1991:76-81. 

4. Report from the conference: Bengtsson S, Solheim 
BG. Enforcement of data protection, privacy and se-
curity in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet 
P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92 
Proceedings of the 7th World Congress on Medical 
Informatics, 1992 Sep 6-10, Geneva, Switzerland. 
Amsterdam: North-Holland, 1992,1561-5.

5. Quoting articles distributed electronically on the 
internet can be done by listing their web address 
and bibliographic data of the printed version, if 
any, eg. Outbreak of bacterial conjunctivitis at the 
College-New Hampshire. MMWR 2002; 51:205-7 
http://www.cdc.gov/mmwr/ 

Address for correspondence - should include the 
name and institutional or personal address of the 
Author(s), phone number and e-mail.

Tables - should be typed on separate pages/ sheets 
and numbered in sequence of Roman numbers. The 
numbering of the tables should correspond to the 
sequence of their appearance in the text. Tables should 
be provided with titles (at the top).
Each column of the table should have a short header, 
a broader explanation should be given in footnotes 
below the table, not in the header. Statistical measure 
of variability used in tables should be given such as 
standard deviation or standard error of the mean. The 
number of tables should be limited to truly necessary 
for documentation of results. 

Figures – should be saved as PDF, JPG, PNG, GIF, 
TIFF, bitmap (in the correct resolution) and submitted 
along with the printout on separate pages. Figures 
should be provided with captions. 
In case of photographs or graphic files without captions, 
their numbers and captions should be included in 
the file names or a separate file with all figures with 
captions should be submitted.
References to figures or tables should be given in a form 
of consecutive numbers in parentheses, for example 
(Fig. 1) or (Table I). Places to include illustrative 
material in the text should be marked on the margin of 
the manuscript.

Text within tables, diagrams and figures as well as 
axis captions and graph legends should be provided 
only in English. 

THE REVIEW PROCESS
Each article is evaluated by at least two independent 
reviewers. 

Artykuły z polskojęzycznego czasopisma medycznego:
Kostrzewski J. Postępy wykorzenienia poliomyelitis 
w świecie. Przegl Epidemiol 1994;48:355–60.
Naruszewicz-Lesiuk D, Wieczorkiewicz N, Iwiń-
ska-Buksowicz B, i in. Podostre stwardniające zapa-
lenie mózgu (SSPE) w Polsce w latach 1990–1993.  
V etap badań epidemiologicznych. Przegl Epidemiol 
1995;49:261–6.

Książki i monografie
Uwaga! Należy koniecznie podawać strony, na któ-
re powołuje się Autor.
1. Juszczyk J, Gładysz A. Diagnostyka różnicowa 

chorób zakaźnych. Wyd 2. Warszawa: Wydaw. Lek. 
PZWL; 1996: strona od – do.

2. Jeśli autorem jest organizacja: World Health 
Organization / United Nations Children’s Fund. 
State of the world’s vaccines and immunization. 
Geneva: WHO; 1996: strona od – do.

3. Rozdział w książce: Krotochwil-Skrzypkowa M. 
Odczyny i powikłania poszczepienne. W: Dębiec 
B, Magdzik W, red. Szczepienia ochronne. Wyd 2. 
Warszawa: PZWL;1991: 76–81.

4. Doniesienie z konferencji: Bengtsson S, Solheim 
BG. Enforcement of data protection, privacy 
and security in medical informatics. In: Lun KC, 
Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. 
MEDINFO 92. Proceedings of the 7thWorld 
Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6–10; 
Geneva, Switzerland. Amsterdam: Nort-Holland; 
1992,1561–5.

5. Cytowanie artykułów rozpowszechnianych 
w formie elektronicznej przez internet może 
być dokonywane przez podanie ich adresu 
internetowego oraz danych bibliograficznych ich 
wersji drukowanej, jeśli taka istnieje, np. Outbreak 
of Bacterial Conjunctivitis at a College--New 
Hampshire. MMWR 2002;51:205-7. http://www.
cdc.gov/mmwr/ 

Adres do korespondencji – należy podawać nazwę 
i adres miejsca pracy lub prywatny autora (autorów) 
oraz podać numery telefonów i adres e-mail.
Tabele – należy umieścić na oddzielnych stronach/
arkuszach i ponumerować kolejno cyframi rzym-
skimi. Numeracja tabel powinna odpowiadać chrono-
logii lub pojawianiu się w tekście. 
Tabele powinny być zaopatrzone w tytuły (u góry) 
w języku angielskim i polskim.
Każda kolumna tabeli powinna posiadać krótki nagłó-
wek, a szersze wyjaśnienia powinny być zamieszczone 
w odnośnikach pod tabelą, a nie w nagłówku. Zawar-
tość tekstowa tabel, diagramów i rycin oraz tytuły osi 
i legenda wykresów powinny być przygotowane w ję-
zyku angielskim.
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Reviewers and authors do not know their identities 
(“double-blind review process”).The review is to 
be submitted in written form. It has to determine 
unequivocally whether the manuscript should be 
published, revised or rejected. Based on the reviews 
gathered, Editors make the final decision with regard 
to the publication of articles. On an annual basis 
Epidemiological Review publishes a list of reviewers 
who have collaborated with editorial board.

FEE FOR PUBLICATION
Fee for articles accepted for printing in the amount 
PLN 400 (including VAT) for Polish Authors and EUR 
100 for foreign Authors.
The payment rules apply to manusc ript sent to Editor 
after January 1,2018.

W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać zastosowane 
statystyczne miary zmienności, takie np. jak standar-
dowe odchylenie czy standardowy błąd średnich. Licz-
bę tabel należy ograniczyć tylko do istotnie niezbęd-
nych dla dokumentacji uzyskanych wyników.
Ryciny – powinny być zapisane w jednym z wymie-
nionych formatów: PDF, JPG, PNG, GIF, TIFF, mapa 
bitowa (w odpowiedniej rozdzielczości) i załączone na 
oddzielnych wydrukach, w wersji elektronicznej w od-
dzielnych plikach.
Ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy w języ-
kach angielskim i polskim. 
W przypadku fotografii i plików graficznych utworzo-
nych bez podpisu – numeracja i podpis (w całości) po-
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wiasach kolejne numery rycin lub tabel np. (Ryc. 1) 
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