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ABSTRACT

BACKGROUND. The effect of COVID-19 on various facets such as physical, psychological, financial, social, 
and so on has been investigated extensively. However, the wariness influencing the decision to visit the dentist 
during this pandemic has received relatively little attention in Indian scenario. The study sought to investigate 
the general public’s anxiety regarding visiting a dentist during the COVID-19 pandemic, including the factors 
that possibly contribute towards this apprehension among Indian nationals.
METHODS. Structured questionnaire based cross sectional observational study. Completed responses were 
received from 259 individuals. Information was collected on demographic details, medical history, history of 
COVID-19 infection, history of dental problems, anxiety associated with dental visit and reason for dental visit 
during the pandemic, whether vaccinated and expecting the dentist to be vaccinated. Apprehension or concerns 
regarding dental visits were acquired via nine closed-ended questions with dichotomous responses.  
RESULTS. During the pandemic, 25.9% had dental problems, 24.7% visited the dentist and 81% were anxious 
about dental visits. 72.6% were concerned about contracting infection from the clinic, 81.5% were concerned 
about contracting infection in the waiting area, and 87.3% were concerned about whether the clinicians/assistants 
would meticulously follow standard operating protocols, 88% were concerned about disinfection between 
patients and 75.7% expressed concern on higher treatment charges due to the pandemic.
CONCLUSIONS. The general public is concerned about disease transmission in the dentist’s office and 
increased treatment costs, both of which could have a negative impact on the use of dental services during this 
COVID-19 pandemic.
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INTRODUCTION

The ongoing COVID-19 pandemic has created 
a public health disaster affecting both the mental and 
the physical health of individuals, as well as economic 
slowdown in approximately 220 countries around the 
world (1, 2). On December 8th, 2019 the first case of the 
virus was reported in Wuhan (Hubei Province), China, 
and the causative agent was identified as the novel 
corona virus. The respiratory disease was referred as 
“COVID-19” and the virus was named “SARS-CoV-2”  
by the international committee on virus taxonomy and 
the disease was declared as a pandemic by the WHO 
on 11th march 2020 (3, 4). 

Coronaviruses are positive-sense RNA viruses 
that are spherical, enveloped, and non-segmented. 
Individuals who are symptomatic, asymptomatic 
carriers, infected patients in the incubation period, 

and patients in the recovery period all spread the 
disease. Several modes of transmissions have been 
proposed, including direct contact with an infected 
person and respiratory droplets and aerosols, as well 
as indirect transmission via contaminated objects 
and surfaces (5, 6).

The dental clinic is an ideal setting for bidirectional 
transmission of the virus between the dental team and 
the patients due to close proximity, direct contact with 
saliva and blood, contact with contaminated surfaces 
and instruments and the usage of aerosol generating 
procedures (AGP) (7-9). Health care workers, especially 
the dentists, are at a higher risk of contracting the 
infection. The high rate of spread and fatality that has 
resulted, as well as the knowledge that family members 
at home can be infected has placed greater worry and 
concern in dentists’ minds (10-12). Nonetheless, the 
psychological impact isn’t just restricted to the health 
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care and other frontline workers, in fact the general 
public’s psyche has been harmed as well, with many 
expressing anxiety, despair, frustration, loneliness, 
loss of control, paranoia, insomnia, suicidal ideation, 
and hostility as a result of the disease per se and the 
lockdown/quarantine imposed (3, 14). 

People are scared of contracting the infection, 
hospitalisation cost, isolation/confinement without 
social support, stigmatisation, death due to COVID-19 
and the fear of being denied respectful religious final 
rites without their loved ones. Everything aforestated, 
combined with financial hardship, job insecurity, 
“infodemic” worry created by the media has created 
considerable psychological distress among the 
population. In a nut shell, the pandemic has created 
a disproportionate uncertainty in everyone’s life in 
terms of physical and mental health, employment, and 
existence in general (13, 14).

The effect of COVID-19 on various facets such as 
physical, psychological, financial, social, and so on has 
been investigated extensively. However, the wariness/
concerns influencing the decision to visit the dentist 
during this pandemic have received relatively little 
attention in Indian scenario. Therefore, the present 
study sought to investigate the general public’s anxiety 
regarding visiting a dentist during the COVID-19 
pandemic, including the factors that possibly contribute 
towards this apprehension among Indian nationals.

MATERIALS AND METHODS

The current pilot online survey questionnaire study 
was conducted from April 17th to May 7th, 2021. It was 
intended to be a cross-sectional observational study. 
The study’s execution was approved by the institutional 
review board (SRMU/M&HS/SRMDC/2021/S/012). 
The study by Jiang et al. in 2020 (15) was used for 
sample size calculation. The parameter used was 87.1% 
risk for getting infected with COVID-19 in the dental 
clinic. A sample size of 170 was arrived at with 95% 
confidence interval and 5% type 1 error. The study is 
reported in accordance with the STROBE guideline.

A pretested structured questionnaire was created in 
Google Form and distributed via WhatsApp and e-mail. 
Remainder was sent for completion of the survey 
and complete confidentiality regarding the responses 
was maintained. Exponential non-discriminative 
snow balling sampling technique was followed. The 
purpose of the study and the willingness to participate 
were queried about in the first section of the survey 
form, and the subjects were given the option to stop or 
terminate filling out the form at any point of time. The 
questionnaire takes about 5-8 minutes to complete. 
Subjects above the age of 18 years, both the genders, 
with fluency in English language, access to smart 

phone with WhatsApp installed and or laptop/desktop 
with internet facility were requested to participate 
in the survey. Subjects with physical disabilities and 
mental health problems were not included as the 
former can have issues with accessing the dental office 
and the later can affect the reliability of the responses. 
To evaluate the face validity the questionnaire was 
circulated among dentist, dental students and general 
public and minor corrections were made. 

The survey form was divided into two sections. In 
the first section the details collected were: background 
characteristics (age, gender, educational qualification, 
occupation, income), medical history (presence of 
systemic diseases such as diabetes, hypertension, 
cardiovascular problems, asthma, ulcers, and other 
medical problems), whether tested positive for 
COVID-19 in the past, history of dental problems during 
the pandemic and whether they visited the dentist along 
with the reason for visit during the pandemic (multiple 
options were given), vaccination history, whether they 
expected the dentist to be vaccinated and whether they 
would feel anxious if they have to visit a dentist. In 
the second section, nine closed-ended questions with 
dichotomous responses as yes or no were structured to 
elicit respondents’ apprehension/concern about dental 
visits during the pandemic, as well as the issues that 
possibly contributed to their apprehension/concern 
(Table 1).

Statistical analysis
The Google form responses were automatically 

entered into an excel sheet. The raw data was statistically 
analysed using IBM SPSS statistics for windows, 
version 26.0, Armonk, NY: IBM Corp, released 
2019. The descriptive statistics of the data set was 
summarised as frequency and percentage distribution. 
The Pearsons Chi-squared test of independence was 
applied to test the relationship between the variables. 
If any expected cell frequency was less than five then 
Fischer’s exact test was used. The probability (P) value 
was considered significant if ≤ 0.05 (5%).

RESULTS

The survey form was completed by 259 people, so 
all the responses were used for statistical analysis. The 
average age of the respondents was 33.5±11.5 years, 
with men accounting for 51% of the study population 
and women accounting for 49%. The majority of 
respondents, 57.1%, had completed their degree or 
diploma, while 3.5% had only completed their school 
education. Furthermore, 66.4% were employed and 
worked either physically at their workplaces, from 
home, or as self-employed individuals. Nearly 54.5% 
earned more than 20,000 Indian rupees, while 28.1% 
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Figure 1. The frequency distribution of individuals visiting 
the dentist since the onset of COVID-19 pandemic

Rationale for anxiety associated with dental visits during the COVID-19 pandemic among the general public 

did not. When their overall health was assessed, it was 
observed that 8.5% and 5.8% of them had hypertension 
and diabetes, respectively. Almost 11.2% were affected 
by several other systemic diseases which were not 
detailed in the questionnaire. 81% said they would be 
anxious if they had to go to the dentist. Furthermore, 
10.8% of them had previously tested positive for 
COVID-19.

During the pandemic, 25.9% had dental problems, 
and 24.7% (64) ended up going to the dentist (Figure 1).  
Those who visited had multiple treatments, so their 
responses were overlapping. 37 (57.8%) visited for 
pain/trauma/fractured teeth/endodontic problems, 26 
(40.6%) had scaling and gum treatment, 8 (12.5%) 
had missing teeth replaced, and 15 (23.4%) had 
restorations. When questioned, it was discovered that 
64.1% expected their dentist to be vaccinated if they 
planned a dental visit, and 19.7% were vaccinated 
(Table 2).

The survey revealed that overwhelming majority of 
the respondents was significantly apprehensive about 
visiting a dentist during these uncertain pandemic 
times. The responses to the closed ended questions 
on the factors that were bothering them and making 
them anxious regarding dental visits revealed that 
72.6% were concerned about contracting infection 
from the clinic, 87.3% were sceptical whether the 
dental practise setup would be adequately prepared to 
prevent the spread of infection, 81.5% were concerned 
about contracting infection in the waiting area, and 

Table 1. Factors contributing to anxiety/concern regarding dental visits during COVID-19 pandemic
Q Concerns / Anxiety of the patients Responses N %

1
Are you concerned about contracting or getting infected with corona 
virus from your dentist or the from the people working at the dental 
clinic?

No 71 27.4%

Yes 188 72.6%

2 Are you concerned whether the dental clinic you visit will be fully 
prepared to prevent the spread of COVID-19?

No 33 12.7%
Yes 226 87.3%

3 Are you concerned about getting infected with corona virus from 
other patients at the waiting area?

No 48 18.5%
Yes 211 81.5%

4 Are you concerned that the dentist you visit will wear proper mask, 
gloves, head cap, face shield, follow proper hand sanitation?

No 33 12.7%
Yes 226 87.3%

5. Are you concerned about the disinfection/sterilization of the 
instruments to be used on you?

No 23 8.9%
Yes 236 91.1%

6. Are you concerned whether the clinic treatment/waiting area will be 
disinfected between patients?

No 31 12.0%
Yes 228 88.0%

7. Are you concerned about the increase in treatment charges following 
COVID-19 pandemic?

No 63 24.3%
Yes 196 75.7%

8. Are you concerned about the availability of digital payment?
No 87 33.6%
Yes 172 66.4%

9. Are you concerned whether any corona positive case would have been 
treated in the dental clinic?

No 72 27.8%
Yes 187 72.2%

Figure 2. Bar diagram depicting the factors contributing to 
anxiety regarding dental visits during COVID-19 pandemic
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87.3% were concerned about whether the clinicians/
assistants would meticulously follow standard 
operating protocols, 88% were concerned about 
disinfection between patients and 72.2% were worried 
about whether COVID-19 positive cases had already 
been treated in the clinic. Regarding the cost of 
treatment, nearly two-thirds (75.7%) of those surveyed 
expressed concern and anticipated higher treatment 
charges due to the pandemic and 66.4% preferred 
digital payments and were anxious as to whether the 
clinic would support cashless transactions (Table 1, 
Figure 2).

Table 3 shows that there were no significant 
differences in respondents’ levels of concern based on 
their age, educational level, or previous infection with 
the Corona virus. However, there was a significant 
gender disparity, with women being more anxious 
about visiting a dentist during the epidemic than men. 
Regardless of vaccination status, respondents were 
concerned about equipment sterilisation (P=0.05) and 
disinfection methods between patients (P=0.04). Those 
who experienced dental issues during the pandemic 
had similar concerns about the aforementioned factors 
(P=0.003 and P=0.02 respectively). People who visited 
the dentist during the pandemic were concerned about 

Table 2. Frequency and percentage distribution of the variables collected using the questionnaire 
VARIABLES N %

Gender
Male 132 51.0%

Female 127 49.0%

Education
School 9 3.5%

Degree / Diploma 148 57.1%
Post graduate 102 39.4%

Occupation

Not working 27 10.4%
Employed 124 47.9%

Self employed / business 27 10.4%
Working from home 21 8.1%

Student 50 19.3%
Retired 10 3.9%

Income

Nil 66 28.1%
< 10,000 10 4.3%

10,001 - 20,000 31 13.2%
> 20,000 128 54.5%

Medical problems

Diabetes 15 5.8%
Hypertension 22 8.5%

Asthma 3 1.2%
Peptic ulcer 16 6.2%

Cardiovascular problem 10 3.9%
Other medical problems 29 11.2%

Did you get infected with corona virus?
No 231 89.2%
Yes 28 10.8%

Did you experience any dental problem since the onset of 
COVID-19 pandemic?(since last march 2020)

No 192 74.1%
Yes 67 25.9%

Did you visit the dentist since the onset of COVID-19 
pandemic? (since last march 2020)

No 195 75.3%
Yes 64 24.7%

Will you feel anxious if you have to visit the dentist during the 
pandemic?

No 49 19%
Yes 210 81%

Do you expect your dentist to be vaccinated if you plan for 
a dental visit?

No 93 35.9%
Yes 166 64.1%

Did you get vaccinated?
No 208 80.3%
Yes 51 19.7%

Devapriya Appukuttan, Sangeetha Subramanian, Jasmine Crena, PSG Prakash, CM Anitha
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the disinfection of instruments (P=0.008) and the 
dental practice’s adherence to SOP and guidelines 
(P=0.004).

With the exception of those with cardiovascular 
disorders, where substantial anxiety was noted 
if positive COVID-19 cases had previously been 
treated in the clinic (P=0.03), the findings revealed no 
variations in apprehension depending on the presence 
or absence of systemic illness (P≥0.05) (Table 4).

DISCUSSION

The COVID-19 pandemic has wreaked havoc 
across the globe and is still raging on with no signs 
of abating for the time being. Globally, health-care 
systems have collapsed due to the rapid spread of 
cases and acute scarcity of resources, as well as 
overburdened health-care workers. Since the onset of 
the pandemic, there has been a decrease or delay in 

Table 3. Chi-squared test of association between A. Patient concerns regarding dental visits during COVID-19 pandemic 
and the variables; B. Visiting the dentist and experiencing dental problems during the COVID-19 pandemic

Age group
P-value

Gender
P-value

Education
P-value

History of 
vaccination

P-value

Did you get 
infected with 
corona virus?

P-value

Visit to 
dentist since 
the onset of 
pandemic?

P-value

Dental 
problems 
since the 
pandemic
P-value

Q1 0.90 0.006* 0.96 0.29 0.45 0.64 0.664
Q2 0.11 0.002* 0.69 0.24 0.54 0.008* 0.054
Q3 0.43 0.006* 0.63 0.16 0.26 0.75 0.87
Q4 0.38 <0.001* 0.69 0.10 0.99 0.07 0.51
Q5 0.06 0.006* 0.59 0.05 0.48 0.004* 0.003*

Q6 0.48 0.018* 0.63 0.04 0.54 0.104 0.028*

Q7 0.21 0.010* 0.53 0.21 0.57 0.389 0.66
Q8 0.19 0.484 0.59 0.34 0.30 0.87 0.65
Q9 0.18 0.080 0.90 0.18 0.72 0.37 0.40

Did you visit the dentist since the onset of 
COVID-19 pandemic?
(Since last march 2020)

Did you experience any dental problem since 
the onset of COVID-19 pandemic?

(Since last march 2020) P-value
<0.001*

No
195 (75.3%)

Yes
64 (24.7%)

No
192 (74.1%)

Yes
67 (25.9%)

*P≤0.05 was considered statistically significant; P>0.05 was non-significant

Table 4. Frequency distribution of the respondents with systemic medical problems and the Pearsons chi-squared test for 
association between systemic illness and the factors 

Rationale 
for anxiety / 
apprehension

Diabetes
YES/ NO

Hypertension
YES/ NO

Asthma
YES/ NO

Ulcer
YES/ NO

Cardiac related 
problems 
YES/ NO

Other diseases
YES/ NO

15/244 22/237 3/256 16/243 10/249 29/230
Chi-squared association test (P-values)

Q1 0.99 0.62 0.56 0.15 0.73 0.98
Q2 0.70 0.17 0.99 0.43 0.99 0.99
Q3 0.99 0.57 0.46 0.18 0.99 0.48
Q4 0.70 0.49 0.99 0.70 0.99 0.55
Q5 0.13 0.42 0.99 0.99 0.99 0.08
Q6 0.69 0.31 0.31 0.99 0.99 0.54
Q7 0.76 0.39 0.99 0.54 0.70 0.98
Q8 0.26 0.08 0.00 0.83 0.80 0.75
Q9 0.56 0.66 0.99 0.15 0.03* 0.68

*P≤0.05 was considered statistically significant; P>0.05 was non-significant

Rationale for anxiety associated with dental visits during the COVID-19 pandemic among the general public 
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seeking necessary health care treatments, follow-up 
visits, and emergency department utilisation, as well 
as an increase in tele-consultations (16, 17). 

Concerns about disease transmission and infection 
have impacted dental services as well with patients both 
delaying and avoiding dental treatments. Postponed 
dental care during the pandemic has been linked to 
poor oral health, which has been linked to COVID-19 
complications with consequent negative impact on 
systemic health (18-20). As the pandemic is expected to 
endure for some time, it is critical to address patients’ 
fears or concerns, ensuring that suitable measures are 
taken to guarantee that the dentist office is considered 
as a safe place to get treatment. As a result, the focus of 
this research was to assess public concerns regarding 
dental appointments during the epidemic.

The outcomes of this cross-sectional study revealed 
that there is widespread public concern about dental 
visits during the current COVID-19 outbreak in India. 
Nearly 81% of them stated going to the dentist would 
make them nervous, and 72.6% were concerned 
about catching an infection from the dental clinic. In 
a similar online poll conducted in Kerala, 74.5% of 
respondents said there was a considerable possibility 
of disease transmission during dental procedures (21). 
Moffat et al. reported similar findings among adults in 
the United States, where it was felt that protecting one’s 
general health from COVID-19 infection was more 
important than dental consultations, treatments, and 
vaccinations could enhance dental visits (22). On the 
contrary, 87.2% of patients attending the dentistry unit 
of AIIMS in Delhi were unconcerned about infection 
spread, while only 37.3% were concerned (23). 

Majority of the respondents visited the dentist 
for emergency purposes in this survey and this is 
corroborated by other Indian studies (21, 24). For 
instance, Britta Hahn et al., reported an approximate 
50% reduction in patients presenting with dental 
emergencies in a German University dental hospital 
(25). In an online survey, 46.7% of US individuals 
said that they had postponed dental visits due to the 
pandemic, with 74.7% indicating they had postponed 
their routine dental consultation, examination, and 
scaling (22).

During the pandemic, women were more anxious 
and concerned about dental visits than men. Jiang et 
al. (15) and Kranz et al. (26) found similar results in 
Chinese and US adults, respectively. This could be 
attributed to women’s more anxious, overly cautious, 
and stressful nature. Gonzales-Olmo et al. (27) and 
Upendra Singh et al. (23) on the other hand, found no 
such gender differences in infection fear and use of 
dental services during the pandemic. 

The study findings also revealed that 81.5% and 
88%, respectively, were concerned about waiting in the 

dental clinic and about whether clinic personnel will 
comply with proper disinfection protocols between 
patients. Upendra Singh et al., conveyed similar 
concerns, stating that 40.5% surveyed did not want to 
wait for extended periods of time and preferred tele-
consultations (23). Correspondingly, a study conducted 
among Spaniards by Gonzales-Olmo et al. found that 
longer waiting times, being treated as the last patient, 
elderly patients older than 60 years, and the presence 
of systemic illness increased the vulnerability to 
infection. On the contrary, 91.6% of Spaniards were 
unconcerned about acquiring infection from a dental 
office, and 90.1% would not cancel appointments for 
fear of infection (27).

The respondents in this study expressed concern 
about increased treatment costs as a result of 
COVID-19, which has been substantiated by other 
studies (24, 28). This could perhaps be one of the 
reasons for less dental visits. Patients aren’t the only 
ones who are struggling financially; dentists are also 
being forced to raise charges for a variety of reasons, 
including fewer appointments in a day, higher costs 
for PPE kits and other infection control equipment, 
and shorter working hours. As a result, both the 
government and private parties must work together to 
strengthen the financially strained health-care system.

Small sample size, convenience sampling, and 
the fact that only individuals with smart phones were 
able to complete the questionnaire were the study 
limitations. Hence, the sample is not representative 
of the total population, and the results cannot be 
generalised.

CONCLUSIONS

Based on the findings of the survey, it can be inferred 
that the general public is concerned about disease 
transmission in the dentist’s office and increased 
treatment costs, both of which could have a negative 
impact on the use of dental services during the current 
pandemic. Furthermore, at the height of the epidemic, 
death rates were so high that staying at home was the 
utopian objective, and dental treatments would seem 
insignificant. Consequently, there may be a drop in 
dental visits unless for emergency circumstances until 
patients are given confidence that the dentist office 
is a safer environment and the dental team is strictly 
implementing the guidelines and regulations set by the 
regulatory bodies. This can be executed by scheduling 
a tele-consultation prior to the actual appointment and 
explaining/demonstrating the protocols followed in the 
dental office, display the vaccination certificates of the 
entire dental team and finally assuring a completely 
safe treatment environment. Mass media and social 
media can also be utilised to create awareness regarding 

Devapriya Appukuttan, Sangeetha Subramanian, Jasmine Crena, PSG Prakash, CM Anitha
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the importance of oral health and dental visits during 
this pandemic. Therefore, it is the dentist’s obligation 
to safeguard and treat patients while also avoiding 
disease transmission and establishing patient faith 
in the dental team’s ability to keep them safe from 
infection.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Influenza and Influenza Like Illness (ILI) are viral diseases that show seasonality in 
incidence. Influenza can be effectively prevented with immunization. Vaccination is recommended for risk 
groups, especially for the elderly, immunocompromised population, with chronic diseases and pregnant women.
AIM OF THE STUDY. The purpose of the study was to assess interest in influenza and influenza vaccine in 
Poland by users of the Google search engine over the last five years using the Google Trends (GT) tool.
MATERIAL AND METHODS. Data collected from Google Trends (GT) over a five-year period beginning 
on 11/9/2016 was analyzed. The time trend analysis focused at four phrases in Polish “grypa”, “grypa objawy”, 
“szczepionka przeciw grypie” and “szczepionka na grypę”, which can be translated into English, as; “flu”, “flu 
symptoms”, “flu vaccine”, and a colloquial phrase meaning “against the flu vaccine”.
RESULTS. Before the outbreak of the COVID-19 pandemic, a seasonal increase in inquiries is evident, 
mimicking the increase in influenza and ILI cases or an increase in interest in the topic during the season in 
which prophylaxis is carried out using available vaccines. During the COVID-19 pandemic, the seasonal interest 
in the above topic was disrupted.
CONCLUSIONS. During the COVID-19 pandemic, there were changes in the search terms in Polish. This 
included the timing and amount of queries related to influenza-themed expressions. During the COVID-19 
pandemic, there was an increase in influenza and ILI queries during the period of increased incidence of 
COVID-19. 

Key words: influenza, ILI, flu, vaccination, Google Trends

STRESZCZENIE

WSTĘP. Grypa i infekcje grypopodobne są w większości chorobami wirusowymi, które charakteryzuje se-
zonowość zachorowań. Grypie można skutecznie zapobiegać, stosując szczepienia ochronne. Szczepienia są 
szczególnie zalecane osobom znajdującym się w grupie ryzyka np. osobom starszym, z obniżoną odpornością, 
z chorobami przewlekłymi, czy kobietom ciężarnym.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena zainteresowania grypą i szczepionką przeciw grypie w Polsce przez 
użytkowników wyszukiwarki internetowej Google w okresie ostatnich pięciu lat przy użyciu narzędzia Google 
Trends (GT).
MATERIAŁ I METODY. Analizie poddano dane zebrane z Google Trends (GT) w okresie pięcioletnim, po-
cząwszy od 11.09.2016 r. W analizie trendu czasowego uwzględniono następujące wyrażenia: „grypa”, „grypa 
objawy”, „szczepionka przeciw grypie” oraz potoczny zwrot „szczepionka na grypę”. Zbiory danych z Google 
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Zainteresowanie grypą i infekcjami grypopodobnymi... Interest in influenza and influenza...

Trends odniesiono do danych pochodzących z rutynowego nadzoru epidemiologicznego prowadzonego w Za-
kładzie Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH - PIB.
WYNIKI. W okresie poprzedzającym pandemię COVID-19 widoczny jest sezonowy wzrost zapytań pokrywa-
jący się ze wzrostem zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne i/lub wzrost zainteresowania tematem przed 
rozpoczęciem sezonu, a więc w okresie w którym prowadzona jest profilaktyka z wykorzystaniem dostępnych 
szczepionek. W czasie pandemii COVID-19 sezonowe zainteresowanie powyższym tematem uległo zmianie. 
WNIOSKI. W czasie pandemii COVID-19 nastąpiły zmiany wyszukiwanych haseł w języku polskim zwią-
zanych z grypą. Dotyczyły one okresu, w którym zapytania były częstsze oraz liczby zapytań związanych 
z wyrażeniami o tematyce grypy. W czasie pandemii COVID-19 nastąpił wzrost zapytań o grypę w okresie 
zwiększonej zachorowalności na COVID-19.

Słowa kluczowe: grypa i infekcje grypopodobne, szczepienia, Google Trends

INTRODUCTION

Influenza and influenza-like infections are acute 
illnesses, mostly viral, characterized by sudden 
respiratory symptoms, high fever, headache, muscle 
aches, and a feeling of disorientation. Influenza and 
influenza-like infections are seasonal in nature. In 
temperate climates infections occur mainly in winter, in 
our country the peak period of incidence is usually from 
January to March (1). The World Health Organization 
(WHO) reports that influenza causes 3-5 million severe 
cases and from 290 000 to 650 000 deaths annually 
(2). Based on data from epidemiological surveillance 
conducted at the National Institute of Public Health 
NIH - National Research Institute (NIPH NIH - NRI), 
a total of 3 769 480 cases of influenza and influenza-
like infections were reported in the 2019/2020 season, 
while in the following 2020/2021 season, 57% fewer 
cases were registered, which represents 1 616 258 
cases (3).

People at particular risk of post-influenza 
complications are pregnant women, children under 59 
months, the elderly, the chronically ill and people with 
immunosuppressive diseases. According to WHO, the 
group at risk of influenza virus infection includes health 
care workers, whose infection may increase the risk of 
further transmission of the disease, due to the numerous 
contacts of this professional group with weakened and 
susceptible patients. Vaccination is the most effective 
way to prevent infection and subsequent complications 
caused by influenza viruses. Vaccination is particularly 
important in high-risk groups, reducing the possibility 
of dangerous post-influenza complications. The WHO 
recommends vaccination against seasonal influenza, 
especially for pregnant women, children aged 6-59 
months, chronically ill people and the elderly over 65 
years of age, as well as for health care workers (2). The 
influenza vaccination status in Poland has been very 
low for many years, with 4.12% of Poles vaccinated in 
2019/2020 and 3.9% in 2018/2019 (4).

In March 2020 WHO declared the COVID-19 
pandemic (5), a disease that can initially follow 

WSTĘP

Grypa i infekcje grypopodobne to ostre choroby, 
w większości wirusowe, charakteryzujące się nagły-
mi objawami ze strony układu oddechowego, wysoką 
gorączką, bólem głowy i mięśni, uczuciem rozbicia. 
Zachorowania na grypę i infekcje grypopodobne cha-
rakteryzuje sezonowość. W klimacie umiarkowanym 
infekcje występują głównie w okresie zimowym, 
w naszym kraju szczyt zachorowań przypada zwykle 
na okres od stycznia do marca (1). Światowa Orga-
nizacja Zdrowia (WHO) podaje, że grypa powoduje 
rocznie od 3 do 5 milionów ciężkich zachorowań oraz 
od 290 000 do 650 000 zgonów (2). Na podstawie da-
nych pochodzących z nadzoru epidemiologicznego 
prowadzonego w Narodowym Instytucie Zdrowia Pu-
blicznego PZH - Państwowym Instytucie Badawczym 
(NIZP PZH - PIB), w sezonie 2019/2020 łącznie zgło-
szono 3 769 480 zachorowań na grypę i infekcje gry-
popodobne, natomiast w kolejnym sezonie 2020/2021 
zarejestrowano o 57% mniej zachorowań tj. 1 616 258 
(3).

Osobami szczególnie narażonymi na powikłania 
pogrypowe są kobiety w ciąży, dzieci poniżej 59 mie-
siąca życia, osoby starsze, osoby przewlekle chore 
i osoby z chorobami immunosupresyjnymi. Według 
WHO, do grupy ryzyka zakażenia wirusem grypy na-
leżą pracownicy służby zdrowia, których zakażenie 
może zwiększać ryzyko dalszej transmisji choroby, 
ze względu na liczne kontakty tej grupy zawodowej 
z osłabionymi i podatnymi na zakażenia pacjentami. 
Szczepienie jest najskuteczniejszym sposobem zapo-
biegania infekcjom i późniejszym powikłaniom wy-
wołanym przez wirusy grypy. Szczepienia są szcze-
gólnie istotne w grupie osób wysokiego ryzyka, redu-
kują możliwość wystąpienia groźnych powikłań po-
grypowych. WHO zaleca szczepienia przeciw grypie 
sezonowej, szczególnie kobietom w ciąży, dzieciom 
w wieku 6-59 miesięcy, osobom przewlekle chorym 
i osobom starszym powyżej 65 roku życia, jak rów-
nież dla pracowników ochrony zdrowia (2). Stan za-
szczepienia przeciw grypie w Polsce od wielu lat jest 
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a similar course to influenza, which accounts for 
the diagnostic difficulties of these diseases. By mid-
September 2021, there were more than 225 million 
confirmed cases of COVID-19 worldwide and more 
than four and a half million deaths due to COVID-19 
disease (6). In Poland, nearly 2 900 000 COVID-19 
cases and more than 75 000 deaths have been reported 
by that time (6).

Analysis of data collected from Google Trends 
(GT) can be a useful tool to compare and measure 
different social behaviors (7). No studies based on GT 
queries were found on interest in influenza topics and 
influenza vaccination during the COVID-19 pandemic 
in Poland. There are scientific studies available using 
GT as a data source during other epidemics, such as 
H1N1 (8, 9), or analyzing interest in vaccination on 
a global scale (10).

AIM OF THE STUDY

The aim of the study is to assess the interest in 
influenza and influenza vaccine in Poland, by users of 
the Google search engine, over the last five years.

MATERIAL AND METHODS

The analysis of datasets of Internet users’ queries 
about influenza obtained from Google Trends over five 
years, starting from 11/9/2016, and epidemiological 
data on influenza incidence and influenza-like 
infections published by the NIPH NIH - NRI was 
performed. Relative search volumes, the so-called 
Relative Search Volume (RSV), extracted from GT 
(7, 11), were used to analyze the Internet datasets. 
The analysis was performed on anonymized data, 
categorized and aggregated by Google algorithms. 
The dynamics of changes in the number of queries for 
the phrases “grypa” meaning “flu”, “grypaobjawy” 
standing for “flu symptoms” and “szczepionka 
przeciw grypie” in English “flu vaccine”, and the 
frequently used colloquial phrase “szczepionka na 
grypę” – “against the flu vaccine” that were entered 
by Google search users in Polish were tracked. A total 
of four datasets were downloaded and analyzed. Each 
data group represented the observed relative weekly 
number of queries. The relative numbers of queries 
were collected in a normalized manner, ranging from 
0 to 100, where 100 represents the maximum number 
of searches for the given phrases during the analyzed 
period.

RESULTS

The increase in queries in Polish for the phrase “flu” 
occurred seasonally in 2016-2019 – in late January 

bardzo niski – w sezonie 2019/2020 zaszczepionych 
było 4,12% Polaków, w sezonie 2018/2019 – 3,9% (4).

W marcu 2020 r. WHO ogłosiło pandemię  
COVID-19 (5), choroby która początkowo może prze-
biegać podobnie do grypy, co stanowi przyczynę 
trudności diagnostycznych tych chorób. Do połowy 
września 2021 r. odnotowano ponad 225 milionów 
potwierdzonych przypadków COVID-19 na świecie 
i ponad cztery i pół miliona zgonów spowodowanych 
chorobą COVID-19 (6). W Polsce odnotowano do tego 
czasu blisko 2 900 000 zachorowań na COVID-19 oraz 
ponad 75 tysięcy zgonów (6).

Analiza danych zebranych z Google Trends (GT) 
może być użytecznym narzędziem do porównywania 
i pomiaru różnych zachowań społecznych (7). Nie zna-
leziono badań opartych na zapytaniach GT dotyczą-
cych zainteresowania tematyką grypy i szczepieniami 
przeciw tej chorobie w czasie pandemii COVID-19 
w Polsce. Dostępne są badania naukowe wykorzystu-
jące GT jako źródło danych podczas innych epidemii, 
takich jak np. H1N1 (8, 9), lub analizujące zaintereso-
wanie szczepieniami w skali globalnej (10).

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena zainteresowania gry-
pą i szczepionką przeciw grypie w Polsce, przez 
użytkowników wyszukiwarki internetowej Google, 
w okresie ostatnich pięciu lat.

MATERIAŁ I METODY

Przeprowadzono analizę zbiorów danych dotyczą-
cych zapytań użytkowników Internetu na temat grypy 
uzyskanych z Google Trends na przestrzeni pięciu lat, 
począwszy od 11.09.2016 r., oraz danych epidemiolo-
gicznych o zachorowaniach na grypę i infekcje gry-
popochodne publikowanych przez NIZP PZH - PIB. 
Do analizy zbiorów danych z Internetu wykorzysta-
no względne liczby wyszukiwań tzw. Relative Search 
Volume (RSV), pobrane z GT (7, 11). Analizę prze-
prowadzono na danych anonimowych, skategoryzo-
wanych i zagregowanych przez algorytmy Google. 
Prześledzono dynamikę zmian liczby zapytań dla 
fraz „grypa”, „grypa objawy”, „szczepionka przeciw 
grypie” oraz często używanego potocznego zwrotu 
„szczepionka na grypę”, które zostały wprowadzone 
przez użytkowników wyszukiwarki Google w języku 
polskim. W sumie pobrano i przeanalizowano cztery 
zbiory danych. Każda grupa danych reprezentowała 
zaobserwowaną względną, tygodniową liczbę zapy-
tań. Względne liczby zapytań zostały zebrane w spo-
sób znormalizowany, w zakresie od 0 do 100, gdzie 
100 reprezentuje maksymalną liczbę wyszukiwań dla 
danych fraz w analizowanym okresie.
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and February, i.e. during the period of increased 
incidence and suspicion of influenza and influenza-
like infections. This changed significantly in 2020, 
when an increase in interest in the topic, manifested 
by an increased number of queries for the phrase 
“flu”, coincided with the WHO’s announcement of the 
COVID-19 pandemic in March 2020. A further altered 
distribution of interest in the above topic was noted in 
the following months of 2020. A change in trend was 
evident in the fall of 2020, with an increase in queries 
observed between October 18-24. It is noteworthy that 
during the period in which interest in the topic “flu” 
increased in previous years, there was approximately 
50% less growth in queries typed into Google 
search engine in 2021, compared to previous years. 
Furthermore, this increase occurred late in the year – 
only in March/April, rather than January/February as 
in 2016-2019 (Figure 1).

The greatest interest in influenza symptoms was 
observed cyclically between 2017 and 2020 in the month 
of February, while there was no significant increase 
in interest in February 2021, with a relatively smaller 
increase in inquiries in the fall of 2020 (Figure 2).

WYNIKI

Wzrost zapytań w języku polskim dotyczący wyra-
żenia „grypa” występował w latach 2016-2019 sezono-
wo – pod koniec stycznia i w lutym, a więc w okresie 
nasilonego wzrostu zachorowań i podejrzeń zacho-
rowań na grypę i infekcje grypopodobne. Uległo to 
znacznej zmianie w roku 2020, kiedy wzrost zaintere-
sowania tematem, przejawiający się zwiększoną licz-
bą zapytań dla frazy „grypa”, zbiegł się z ogłoszeniem 
przez WHO pandemii COVID-19 w marcu 2020 r.  
Dalszy zmieniony rozkład zainteresowania powyż-
szym tematem odnotowano w kolejnych miesiącach 
2020 r. Zmiana trendu widoczna była jesienią 2020 r.,  
a wzrost zapytań zaobserwowano w okresie 18-24 
października. Na uwagę zasługuje fakt, że w okre-
sie, w którym w poprzednich latach odnotowywano 
wzrost zainteresowania tematem „grypa”, w roku 
2021 nastąpił około 50% mniejszy wzrost zapytań 
wpisywanych w wyszukiwarkę Google, w porówna-
niu do lat poprzednich. Ponadto, wzrost ten nastąpił 
z opóźnieniem – dopiero na przełomie marca i kwiet-
nia, a nie jak w latach 2016-2019 na przełomie stycznia 
i lutego (Rycina 1).

Największe zainteresowanie objawami grypy ob-
serwowano cyklicznie w latach 2017-2020 w miesią-
cu lutym, natomiast w lutym 2021 nie odnotowano 
istotnego wzrostu zainteresowania tym tematem, przy 
relatywnie mniejszym wzroście zapytań jesienią roku 
2020 (Rycina 2).

Figure 1. „Grypa” phrase Relative Search Volume (RSV)
Rycina 1. Względna liczba wyszukiwań (RSV) wyrażenia „grypa”

Zainteresowanie grypą i infekcjami grypopodobnymi... Interest in influenza and influenza...
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For the “flu vaccine” query, the five-year period 
analyzed shows a seasonal increase in interest in the 
topic that recurs periodically in early September, with 
a noticeable increase in September 2020 compared to 
previous years and the greatest interest in the topic in 
the second week of September 2020 (Figure 3).

W przypadku zapytania “szczepionka przeciw gry-
pie” w analizowanym pięcioletnim okresie widoczny 
jest sezonowy wzrost zainteresowania tematem, który 
cyklicznie powtarza się na początku września, z za-
uważalnym nasileniem we wrześniu 2020 r. w stosun-
ku do lat poprzednich i największym zainteresowa-
niem tematem w drugim tygodniu września 2020 r. 
(Rycina 3).

Figure 2. „Grypa objawy” phrase Relative Search Volume (RSV)
Rycina 2. Względna liczba wyszukiwań (RSV) wyrażenia „grypa objawy”

Figure 3. „Szczepionka przeciw grypie” phrase Relative Search Volume (RSV)
Rycina 3. Względna liczba wyszukiwań (RSV) wyrażenia „szczepionka przeciw grypie”

Magdalena Sycińska-Dziarnowska, Krzysztof Woźniak, Iwona Paradowska-Stankiewicz 
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Special interest in the topic of vaccination during 
the second week of September 2020 is also evident in 
the colloquial phrase (Figure 4).

DISCUSSION

The results presented show a change in the interest 
of Google search users in topics related to influenza 
and influenza vaccination during the COVID-19 
pandemic. 

The highest number of queries for the phrase “flu” 
occurring during the second week of March 2020 can 
be explained by the announced COVID-19 pandemic, 
when more than 118 000 COVID-19 cases and 4 291 
deaths occurred in 114 countries (5).

The interest in influenza symptoms that occurred 
periodically in 2017-2020 during the month of February 
coincides with the increased incidence of influenza 
and influenza-like infections, which in turn, based on 
long-term epidemiological observations, confirms the 
occurrence of a peak incidence during this period of 
the influenza season. In the epidemiological statistics 
concerning the number of cases, in February 2020, 
approximately 822 thousand cases and suspected cases 
were registered in NIPH NIH - NRI, whereas a year 
later the number decreased to 186 thousand cases in 
February and almost 250 thousand in March 2021, 
whereas in March 2020 there were over 581 thousand 

Szczególne zainteresowanie tematem szczepień 
w drugim tygodniu września 2020 r. widoczne jest 
również w kolokwialnym sformułowaniu „szczepion-
ka na grypę” (Rycina 4).

DYSKUSJA

W zaprezentowanych wynikach widoczna jest 
zmiana zainteresowania użytkowników wyszukiwar-
ki Google tematyką związaną z grypą i szczepieniami 
przeciw tej chorobie w czasie pandemii COVID-19. 

Największą liczbę zapytań dla wyrażenia „grypa”, 
występującą w drugim tygodniu marca 2020 r. moż-
na tłumaczyć ogłoszoną pandemią COVID-19, kiedy 
w 114 krajach wystąpiło ponad 118 000 przypadków 
COVID-19 i 4 291 zgonów (5).

Zainteresowanie objawami grypy, które występo-
wało cyklicznie w latach 2017-2020 w miesiącu lutym, 
pokrywa się ze zwiększoną zachorowalnością na gry-
pę i infekcje grypopodobne, co z kolei na podstawie 
długoletnich obserwacji epidemiologicznych potwier-
dza występowanie szczytu zachorowań w tym okresie 
sezonu grypowego. W statystykach epidemiologicz-
nych dotyczących liczby zachorowań, w lutym 2020 
zarejestrowano w NIZP PZH - PIB około 822 tysiące 
zachorowań i podejrzeń zachorowań, natomiast rok 
później w miesiącu lutym liczba uległa zmniejszeniu 
do 186 tysięcy zgłoszeń w lutym i blisko 250 tysięcy 
w marcu 2021 r., podczas gdy w marcu roku 2020 było 

Figure 4. „Szczepionka na grypę” phrase Relative Search Volume (RSV).
Rycina 4. Względna liczba wyszukiwań (RSV) wyrażenia „szczepionka na grypę”.

Zainteresowanie grypą i infekcjami grypopodobnymi... Interest in influenza and influenza...
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ponad 581 tysięcy zachorowań na grypę i podejrzeń 
tej infekcji (12).

Największe zainteresowanie frazą „szczepionka 
przeciw grypie” i kolokwialnym określeniem „szcze-
pionka na grypę” w drugim tygodniu września 2020 r.,  
może mieć związek z pandemią COVID-19 i podob-
nym klinicznie początkowym przebiegiem obydwu 
chorób. Prowadzony w Polsce Ogólnopolski Program 
Zwalczania Grypy (13) mógł również zwiększyć 
świadomość społeczną na temat korzyści płynących 
z zapobiegania zakażeniu wirusem grypy, zwłaszcza 
w obliczu braku szczepionki przeciw COVID-19 jesie-
nią 2020 r. i jednoczesnym wzroście liczby zachoro-
wań na COVID-19 w sezonie jesiennym, ze szczytem 
zachorowań w połowie listopada 2020 r. wynoszącym 
ponad 20 tysięcy nowych zakażeń dziennie i skutku-
jącym licznymi zgonami spowodowanymi COVID-19 
np. 674 zgonami 25 listopada 2020 r. (14). W innym 
badaniu opartym na GT, autorzy przewidują globalny 
wzrost zainteresowania szczepieniami przeciw grypie 
w dobie pandemii COVID-19 w granicach od 5% do 
7%, w stosunku do roku 2021 (10) .

WNIOSKI

W czasie pandemii COVID-19 zaobserwowano 
zmiany zainteresowania tematyką grypy w GT. Doty-
czyły one zarówno liczby zapytań jak i okresu w ciągu 
roku, w którym zapytania były częstsze. Widoczny był 
wzrost zapytań dotyczący grypy w okresie zwiększo-
nej zachorowalności na COVID-19. Nastąpił również 
znaczny wzrost liczby zapytań o szczepienia przeciw 
grypie w połowie września 2020 roku. Analiza danych 
dotyczących zapytań w powszechnie używanej wy-
szukiwarce internetowej może stanowić dobre źródło 
do śledzenia zainteresowania społecznego określoną 
tematyką.

cases of influenza and suspected cases of this infection 
(12).

The greatest interest in the phrase “flu vaccine” and 
the colloquial term in the second week of September 
2020, may be related to the COVID-19 pandemic and 
the clinically similar initial course of the two diseases. 
Poland’s National Influenza Control Program (13) may 
also have increased public awareness of the benefits 
of preventing influenza virus infection, especially 
in the absence of a COVID-19 vaccine in the fall of 
2020 and the concomitant increase in COVID-19 cases 
during the fall season, with a peak incidence in mid-
November 2020 of more than 20 000 new infections 
per day and resulting in numerous COVID-19-related 
deaths: 674 deaths on November 25, 2020 (14). In 
another GT-based study, the authors predict a global 
increase in influenza vaccination uptake in the era 
of the COVID-19 pandemic of between 5% to 7%, 
relative to 2021 (10).

CONCLUSIONS

During the COVID-19 pandemic, changes in 
interest in influenza topics in GT were observed. 
These included both the number of queries and the 
period during the year when queries were more 
frequent. There was a noticeable increase in influenza 
queries during the period of increased incidence of 
COVID-19. There was also a significant increase in 
influenza vaccination queries in mid-September 2020. 
Analyzing query data on a commonly used Internet 
search engine can be a good source for tracking public 
interest in a specific subject.
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ABSTRACT

Occurrence of infectious disease in a woman is an interdisciplinary area of medicine. The common problem of 
lower recruitment of women to clinical trials leads to the necessity to rely in clinical practice on the exchange of 
practical experiences, specialist consultations and individualization of treatment. 
As the COVID-19 pandemic shows, there is a close relationship between infectious diseases and civilization 
diseases. People suffering from chronic diseases are both more susceptible to infection and the more severe 
course of an infectious disease. On the other hand, infection may accelerate or initiate the onset of a non-
communicable disease. Women, especially those living with HIV, are a group with an underestimated risk 
of high blood pressure or some cancers. Therefore, one of the main goals of the conference is to break the 
stereotypes of thinking about health, in which gender is the main determinant of some screening tests. 
Late presentation of women to medical care is a significant problem that is of great importance in the diagnosis 
and treatment of both communicable and non-communicable diseases. Women put family and professional 
responsibilities in the first place, and they are known to downplay their own health problems. It leads to the 
diagnosis of cardiovascular diseases or cancer at the stage of advanced changes, limiting the possibilities of 
effective therapy. Understanding gender attributed differences in the etiology and epidemiology of diseases 
allows for the improvement of patient care, as well as determines the right direction of reforms in the area of 
healthcare. It is essential to build models of care based on an interdisciplinary and patient-centered approach, 
with broad support from both stakeholders and NGOs. Each contact of the patient with the health care system 
should be seen as an opportunity for screening both in the area of civilization diseases, women’s health, and 
infectious diseases corresponding to her lifestyle.

Keywords: women’s health, HIV, HPV, sexually transmitted infections

1 Summary of presentations of the 1st Polish Conference “Woman in an infectious disease circle”. Warsaw 3-4.12.2021 / Podsumowanie referatów 
wygłoszonych podczas Pierwszej Ogólnopolskiej Konferencji „Kobieta w kręgu chorób zakaźnych”, Warszawa, 3-4.12.2021
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INTRODUCTION

Currently, infectious diseases, especially the 
chronic infections, are an interdisciplinary problem, 
often requiring the combination of highly specialized 
knowledge from various fields of medicine. The 
interdisciplinary scientific and training conference 
“A woman in the circle of infectious diseases” 
emphasizes the diversity of issues in terms of gender, 
considering the specific health needs of women. 

There are reasons, why infectious diseases in 
women present a greater challenge to the clinician. 
One of them is the relatively common issue of lower 
recruitment of women to clinical trials, which leads to 
the necessity to rely in clinical practice on the exchange 
of practical experience, specialist consultations and 
individualization of treatment (1, 2). In particular, we 
experience this problem in management of women 
living with HIV, and it is from this area that we derive the 
greatest experience and inspiration (3, 4). The second 
important area is broadly understood prevention, both 
in the field of infectious and civilization diseases. 
Planning and implementation of population screening, 
prevention of sexually transmitted diseases, including 
HIV, HBV and HCV, must take into account the 
specificity of genders, but it turns out that also effective 
implementation of immunization programs in women 
requires a separate approach. An inherent aspect of 

WSTĘP

Obecnie choroby zakaźne, zwłaszcza przewlekłe, 
to problem interdyscyplinarny, często wymagający 
łączenia wysokospecjalistycznej wiedzy z różnych 
obszarów medycyny. Interdyscyplinarna konferen-
cja naukowo-szkoleniowa „Kobieta w kręgu chorób 
zakaźnych” podkreśla zróżnicowanie problematyki 
względem płci, uwzględniając szczególne potrzeby 
zdrowotne kobiet. 

Pod pewnymi względami choroby zakaźne u kobiet 
stanowią większe wyzwanie dla klinicysty. Powszech-
ny jest bowiem problem niższej rekrutacji kobiet do 
badań klinicznych, co prowadzi do konieczności ba-
zowania w praktyce klinicznej na wymianie doświad-
czeń́ praktycznych, konsultacjach specjalistycznych 
oraz indywidualizacji leczenia (1, 2). W szczególno-
ści możemy tego doświadczyć́ w opiece nad kobietą 
żyjącą z HIV i z tego obszaru czerpiemy największe 
doświadczenie oraz inspiracje (3, 4). Drugim ważnym 
obszarem jest szeroko pojęta profilaktyka, zarówno 
w obszarze chorób zakaźnych, jak i cywilizacyjnych. 
Planowanie i realizacja skriningów populacyjnych, 
profilaktyka chorób przenoszonych drogą płciową, 
w tym HIV, HBV i HCV, musi uwzględniać specyfikę 
płci, ale okazuje się, że również efektywne prowadze-
nie programów szczepień ochronnych u kobiet wyma-
ga osobnego podejścia. Nieodłącznym aspektem tej 

Dlaczego płeć ma znaczenie w chorobach zakaźnych... How sex and gender matter in infectious diseas...

STRESZCZENIE

Choroba zakaźna u kobiety to zagadnienie interdyscyplinarne. Powszechny problem niższej rekrutacji kobiet 
do badań klinicznych prowadzi do konieczności bazowania, w praktyce klinicznej, na wymianie doświadczeń́ 
praktycznych, konsultacjach specjalistycznych oraz indywidualizacji leczenia. 
Jak pokazuje pandemia COVID-19, istnieje ścisły związek pomiędzy chorobami zakaźnymi, a cywilizacyjny-
mi. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe są zarówno bardziej podatne na zakażenie, jak i cięższy przebieg 
choroby zakaźnej. Z drugiej strony, zakażenie może przyspieszyć lub zainicjować wystąpienie choroby nieza-
kaźnej. Kobiety, zwłaszcza żyjące z HIV, są̨ grupą o niedoszacowanym ryzyku nadciśnienia, czy też niektórych 
nowotworów. Dlatego też, jednym z głównych celów konferencji jest przełamywanie stereotypów myślenia 
o zdrowiu, w którym płeć jest główną determinantą wykonywania niektórych badań przesiewowych. 
Istotnym problemem, mającym duże znaczenie w diagnostyce i leczeniu zarówno chorób infekcyjnych jak i cy-
wilizacyjnych, jest późne zgłaszanie się kobiet do lekarza. Kobiety na pierwszym miejscu stawiają obowiązki 
rodzinne czy zawodowe, a problemy zdrowotne bagatelizują lub odsuwają na dalszy plan z powodu braku czasu. 
Prowadzi to do rozpoznawania chorób sercowo-naczyniowych czy nowotworów na etapie zaawansowanych 
zmian ograniczając możliwości skutecznej terapii. Zrozumienie różnic w etiologii i epidemiologii chorób w za-
leżności od płci pozwala na poprawę opieki nad pacjentkami, jak również warunkuje właściwy kierunek zmian 
w obszarze ochrony zdrowia. Rozwiązania systemowe powinny uwzględniać, omówioną w niniejszym artyku-
le, specyfikę roli społecznej i zawodowej kobiety w Polsce. Niezbędne jest budowanie modeli opieki opartych 
na interdyscyplinarnym i skoncentrowanym na pacjencie podejściu, przy szerokim wsparciu zarówno ze strony 
interesariuszy, jak i organizacji pozarządowych. Każdy kontakt pacjentki z systemem opieki zdrowotnej powi-
nien być wykorzystany jako szansa na skrining zarówno w obszarze chorób cywilizacyjnych, zdrowia kobiety, 
jak ich chorób zakaźnych odpowiadających jej trybowi życia.

Słowa kluczowe: zdrowie, kobieta, HIV, HPV, choroby przenoszone droga płciową
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this discussion is, of course, sexual and reproductive 
health. 

Moreover, as the COVID-19 pandemic 
demonstrated, there is a close relationship between 
infectious diseases and civilization diseases. People 
suffering from chronic diseases are both more 
susceptible to infection and more likely to suffer 
from the severe course of disease. On the other 
hand, infection may accelerate or initiate the onset 
of a non-communicable disease (5). The prevalence, 
effectiveness of diagnostics and appropriate treatment 
of civilization diseases may thus also affect the 
susceptibility to infectious diseases and alter their 
course. Women, in particular those living with HIV, 
constitute a group with an underestimated risk of 
hypertension as well as of some cancers. Therefore, 
one of the main goals of the conference is to break the 
stereotypes of thinking about health, in which the fact 
that a specific gender is the main indication for certain 
screening, results in almost complete abandonment of 
these tests in patients of opposite genders.

The event “A woman in the circle of infectious 
diseases” aims to create a common platform for 
the exchange of experience and the latest scientific 
knowledge in the field of women’s health. Currently, 
there is a significant lack of comprehensive reports on 
the Polish publishing forum referring to all aspects of 
women’s health. Therefore, we have collected the data 
presented during the first meeting, which took place 
in December 2021, in this summary. It is not intended 
to cover the subject exhaustively, but rather to draw 
attention to certain problems by discussing examples 
of gender differences and the specific health needs of 
women.

EPIDEMIOLOGY AND CLINICAL COURSE  
OF INFECTIOUS DISEASES IN WOMEN

The differences in the incidence and significance 
of particular infectious diseases among women, men 
and non-binary people depend both on biological 
sex and on gender, as well as social roles attributed 
to gender (www.who.int/csr/resources/publications/
SexGenderInfectDis.pdf). Depending on the disease, 
biological differences may translate into susceptibility 
to infection and differences in the clinical course and 
prognosis. For example, the risk of HIV transmission 
is modified by the mucosal barrier, sex hormones, 
and the vaginal microbiome. Data from HIV studies 
indicate gender differences in the dynamics of viral 
reservoir changes and a direct role of sex hormones 
in maintaining viral latency (6). Most observational 
studies show that women have a lower HIV viral load 
in the early stages of infection. Despite this difference, 
disease progression is comparable between the 

dyskusji jest oczywiście zdrowie seksualne i prokre-
acja. 

Jak pokazuje pandemia COVID-19 istnieje ścisły 
związek pomiędzy chorobami zakaźnymi, a cywiliza-
cyjnymi. Osoby cierpiące na choroby przewlekłe są 
zarówno bardziej podatne na zakażenie, jak i cięższy 
przebieg choroby zakaźnej. Z drugiej strony zakaże-
nie może przyspieszyć lub zainicjować wystąpienie 
choroby niezakaźnej (5). Występowanie, skuteczność 
diagnostyki i odpowiednie leczenie chorób cywili-
zacyjnych wypływa więc również na podatność na 
choroby zakaźne i ich przebieg. Kobiety, zwłaszcza 
żyjące z HIV, są̨ grupą o niedoszacowanym ryzyku 
nadciśnienia, czy też niektórych nowotworów. Dlatego 
też jednym z głównych celów konferencji jest przeła-
mywanie stereotypów myślenia o zdrowiu, w którym 
fakt, że konkretna płeć jest głównym wskazaniem do 
wykonywania niektórych badań przesiewowych, skut-
kuje niemalże całkowitym zaniechaniem badań u płci 
przeciwnej.

Wydarzenie „Kobieta w kręgu chorób zakaźnych” 
ma na celu stworzenie wspólnej platformy do wymia-
ny doświadczeń oraz najnowszej wiedzy naukowej 
w obszarze zdrowia kobiety. Obecnie na polskim fo-
rum publikacyjnym znacząco brakuje skonsolidowa-
nych opracowań prezentujących wszystkie aspekty 
zdrowia kobiety. Dlatego też dane przedstawione w ra-
mach pierwszego spotkania, które odbyło się w grud-
niu 2021 roku, zebraliśmy w niniejszym podsumowa-
niu. Nie jest jego celem wyczerpujące potraktowanie 
tematyki, a jedynie zwrócenie uwagi na pewne pro-
blemy poprzez omówienie przykładów zróżnicowania 
pomiędzy płciami i konkretnych potrzeb zdrowotnych 
kobiet.

EPIDEMIOLOGIA I PRZEBIEG KLINICZNY 
CHORÓB ZAKAŹNYCH U KOBIET

Różnice w występowaniu i znaczeniu poszcze-
gólnych chorób zakaźnych wśród kobiet, mężczyzn 
i osób niebinarnych zależą zarówno od płci biologicz-
nej, jak i płci kulturowej i ról społecznych przypisy-
wanych płci (www.who.int/csr/resources/publications/
SexGenderInfectDis.pdf). Różnice biologiczne mogą, 
w zależności od choroby, przekładać się zarówno na 
podatność na zakażenie jak i na różnice w przebiegu 
klinicznym i rokowaniu. Na przykład ryzyko transmi-
sji HIV jest modyfikowane przez barierę śluzówkową, 
hormony płciowe czy też mikrobiom pochwy. Dane 
z badań nad HIV wskazują na różnice między płciami 
w dynamice zmian rezerwuaru wirusa i bezpośrednią 
rolę hormonów płciowych w utrzymaniu latencji wiru-
sa (6). W większości badań obserwacyjnych wykaza-
no, że kobiety mają niższą wiremię HIV we wczesnym 
okresie infekcji. Pomimo tej różnicy, postęp choroby 
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sexes, and no difference in AIDS-related mortality is 
observed. Women have higher activation of CD8+ T 
cells at a given level of HIV viral load (corresponding 
to activation observed in men with 1 log10 higher 
viremia) (7, 8). Women make up a higher proportion in 
cohorts of patients with naturally controlled viremia 
than in the general HIV population. On the other hand, 
female gender is associated with an increased risk of 
non-AIDS related diseases, including cardiovascular 
and cerebrovascular disease, suggesting different 
inflammatory profiles in men and women (9).

The prevalence and risk of infectious diseases 
often depends on individual behaviour. Social roles 
and norms determine the undertaken activities, which 
in turn may contribute to exposure to an infectious 
disease. Social roles and norms often also determine 
whether to use the available preventive measures or 
even treatment. In the area of HIV infection, there is 
a lower percentage of women, who use pre- and post-
exposure prophylaxis and/or HIV testing. In addition, 
women are at higher risk of late diagnosis and worse 
adherence to treatment (1, 10). Hence, epidemiological 
studies in the field of infectious diseases should 
take into account the differences between the sexes 
resulting from different economic and professional 
activities (e.g. division of work between sexes, 
availability of replacement during illness, economic 
conditions of access to services, type of occupational 
exposure, time spent outside the home), social (e.g. 
fulfilling caregiver roles at home, behavioural norms 
determining exposure, stigmatization of certain 
services) or individual factors (e.g. knowledge about 
the disease, beliefs and fears related to the disease, the 
possibility and ability to establish relationships with 
health care professionals).

A particular area of infectious disease where 
gender is a key factor relates to the field of sexual 
and reproductive health. One of the sustainable 
development goals is to enable women to make 
independent decisions in this regard (11). According 
to surveys in developing countries (data mainly came 
from sub-Saharan Africa), only 55% of married 
women had such an opportunity (12). The inability to 
negotiate safe sexual behaviour places women in a less 
privileged position, especially taking into account age 
differences that often occur in sexual relations.

In developed countries, including Europe, diseases 
such as syphilis or gonorrhoea are more common 
among men, which results from their transmission 
among men who have sex with men (www.ecdc.
europa.eu/en/surveillance-atlas-infectious-diseases). 
In heterosexual contact, transmission is often easier 
when the infected person is the man, although 
differences depending on sexual practices, disease 
phase, preventive measures and other factors should 

jest porównywalny między płciami i nie obserwuje 
się różnic w śmiertelności związanej z AIDS. Kobiety 
mają wyższą aktywację komórek T CD8+ przy danym 
poziomie wiremii HIV (odpowiadający aktywacji ob-
serwowanej u mężczyzn z wiremią o 1 log10 wyższą) 
(7, 8). W badaniach kohortowych u pacjentów z natu-
ralną kontrolą wiremii obserwuje się większy odsetek 
kobiet, niż w ogólnej populacji osób żyjących z HIV. 
Płeć żeńska wiąże się ze zwiększonym ryzykiem cho-
rób niezwiązanych z AIDS, w tym chorób układu krą-
żenia i naczyń mózgowych, co sugeruje różne profile 
zapalne u mężczyzn i kobiet (9). 

Występowanie i ryzyko chorób zakaźnych często 
zależy od indywidualnych zachowań i tu szczególne 
znaczenie mają role i normy społeczne warunkujące 
podejmowane aktywności, które z kolei mogą przy-
czyniać się do ekspozycji na chorobę zakaźną. Role 
i normy społeczne często również decydują o korzy-
staniu bądź nie z dostępnych działań prewencyjnych, 
a nawet leczenia. W obszarze zakażenia HIV obser-
wuje się mniejszy udział kobiet w stosowaniu profilak-
tyki przed- i poekspozycyjnej, testowaniu w kierunku 
HIV, jak również większe ryzyko późnego rozpozna-
nia, gorszą adherencję do leczenia (1, 10). Stąd też ba-
dania epidemiologiczne w zakresie chorób zakaźnych 
powinny uwzględniać różnice między płciami wyni-
kające z odmiennych aktywności ekonomicznych i za-
wodowych (np. podział prac pomiędzy płciami, do-
stępność zastępstwa podczas choroby, uwarunkowa-
nia ekonomiczne dostępu do świadczeń, typ narażeń 
zawodowych, czas spędzany poza domem), funkcjo-
nowania społecznego (np. pełnienie ról opiekuńczych 
w domu, normy zachowań warunkujących ekspozycję, 
stygmatyzacja korzystania z niektórych świadczeń) 
czy czynników indywidualnych (np. wiedza o cho-
robie, przekonania i lęki związane z chorobą, możli-
wość i umiejętność nawiązania relacji z pracownikami 
ochrony zdrowia).

Szczególnym obszarem dotyczącym chorób za-
kaźnych, gdzie płeć jest kluczowym czynnikiem, jest 
zdrowie seksualne i reprodukcyjne. Jednym z celów 
zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie kobietom 
możliwości podejmowania samodzielnych decyzji 
w tym zakresie (11). Jak wynika z badań ankietowych 
w krajach rozwijających się (dane głównie pochodziły 
z Afryki subsaharyjskiej) jedyne 55% kobiet pozosta-
jących w związkach miało taką możliwość (12). Brak 
możliwości negocjacji bezpiecznych zachowań seksu-
alnych w sposób szczególny stawia kobiety w mniej 
uprzywilejowanej pozycji, zwłaszcza biorąc pod uwa-
gę występujące często w relacjach seksualnych różni-
ce wieku.

W krajach rozwiniętych, w tym w Europie, cho-
roby takie jak kiła czy rzeżączka występują częściej 
wśród mężczyzn, co wynika z szerzenia się ich pod-
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be acknowledged. For HSV, HIV, and also for 
gonorrhoea, during vaginal intercourse without 
barrier protection measures and - in the case of HIV 
- without treatment, the transmission is easier if the 
man is infected (13). The male-to-female and female-
to-male frequency of transmission is comparable for 
sexually transmitted chlamydiosis and appears to be 
comparable for syphilis and HPV (14-16). It should be 
noted that this is not always reflected in the observed 
data on heterosexual infections. For example, in the 
case of gonorrhoea, men dominate in the group of 
heterosexual infections, which can also be observed 
in Polish data (17). However, this is due to a different 
clinical course depending on the site of infection, with 
a higher percentage of asymptomatic infections in sites 
such as cervix, oropharynx, or rectum, which means 
that infections in women are often not diagnosed and 
may lead to long-term complications. 

It is also worth mentioning that lifetime prevalence 
of sexual dysfunction is reported by 40 -45% of women 
and 20-30% of men. Women living with HIV report 
sexual dysfunction much more often than women in 
the general population. Nevertheless, most clinical 
trials focus on male sexual dysfunction (18-20). These 
facts indicate that caring for women’s health is an 
area that requires an interdisciplinary approach, and 
we encourage building a model in which sexually 
transmitted diseases, cancer and other chronic diseases 
would be diagnosed and treated within a common 
health platform and program (3).

It is equally important to understand the differences 
in attitudes towards preventive interventions between 
women and men. Attitudes towards vaccines and 
vaccination are particularly noteworthy. Vaccines offer 
undoubtedly the most effective protection against many 
diseases. Nonetheless, increasingly common attitudes 
related to hesitance about their effectiveness, safety or 
the rationale for routine use contribute to the growing 
problems of infectious diseases. Such attitudes may 
root from difference causes, but it has been noticed that 
they more often concern women (21). This was also 
confirmed during the COVID-19 pandemic, when, in 
many studies conducted in different countries, women 
were less likely than men to vaccinate against the 
disease. The reasons for this are complex and most 
likely culturally diverse. They include greater levels 
of concern over vaccine safety in women, beliefs that 
COVID-19 can be overcome by other means, beliefs 
in conspiracy theories, and a sense of government 
and media oppression over vaccination, reinforced by 
social media groups (22-23). Activity in social media 
may be of particular importance due to the rapid spread 
of disinformation and erroneous information through 
these platforms, especially in crisis situations (24).

czas kontaktów seksualnych pomiędzy mężczyzna-
mi (www.ecdc.europa.eu/en/surveillance-atlas-infec-
tious-diseases). W kontaktach heteroseksualnych do 
transmisji często dochodzi łatwiej, jeśli osobą zaka-
żoną jest mężczyzna, choć trzeba podkreślić różnice 
w zależności od praktyk seksualnych, fazy choroby, 
stosowanych metod prewencji i innych czynników. 
W przypadku HSV, HIV, a także rzeżączki, podczas 
stosunku waginalnego bez barier ochronnych oraz – 
w przypadku HIV – bez leczenia, ryzyko transmisji 
jest wielokrotnie wyższe, jeśli mężczyzna jest zara-
żony (13). Częstość transmisji jest porównywalna od 
zakażonego mężczyzny i od zakażonej kobiety dla 
chlamydioz przenoszonych drogą płciową oraz jak 
się wydaje, również dla kiły i HPV (14-16). Należy 
zwrócić uwagę, że nie zawsze ma to odzwierciedle-
nie w obserwowanych danych dotyczących zakażeń 
heteroseksualnych. Przykładowo w przypadku rze-
żączki, w grupie zakażeń heteroseksualnych dominują 
mężczyźni, co również można zaobserwować w da-
nych polskich (17). Wynika to jednak z odmiennego 
przebiegu klinicznego zależnie od miejsca zakażenia, 
z większym odsetkiem zakażeń bezobjawowych w lo-
kalizacjach takich jak błona śluzowa szyjki macicy, 
gardła czy odbytu, co powoduje, że zakażenia u kobiet 
często nie są diagnozowane i mogą prowadzić do od-
ległych następstw. 

Warto także wspomnieć, że jakiekolwiek zaburze-
nia funkcji seksualnej w ciągu życia zgłasza 40-45% 
kobiet i 20-30% mężczyzn. Kobiety żyjące z HIV 
znacznie częściej zgłaszają zaburzenia seksualne niż 
kobiety w populacji ogólnej. Mimo to większość ba-
dań klinicznych dotyczy zaburzeń funkcji seksual-
nych u mężczyzn (18-20). Fakty te wskazują że opieka 
nad zdrowiem kobiety to obszar wymagający interdy-
scyplinarnego podejścia i budowania modelu, w któ-
rym choroby przenoszone drogą płciową, choroby 
nowotworowe i cywilizacyjne byłyby diagnozowane 
i leczone w ramach wspólnej platformy i programu 
zdrowotnego (3). 

Nie mniej istotne jest zrozumienie różnic w posta-
wach wobec działań profilaktycznych pomiędzy ko-
bietami a mężczyznami. Na uwagę zasługują zwłasz-
cza postawy wobec szczepień ochronnych. Szczepie-
nia są niewątpliwie najskuteczniejszą ochroną przed 
wieloma chorobami. Coraz częściej spotykane posta-
wy związane z wątpliwościami dotyczącymi ich sku-
teczności, bezpieczeństwa czy celowości rutynowego 
stosowania, wpływają na narastające problemy wy-
stępowania chorób zakaźnych. Postawy takie mogą 
mieć różne uwarunkowania, zauważono jednak, że 
częściej dotyczą kobiet (21). Potwierdziło się to rów-
nież podczas pandemii COVID-19, w której w wie-
lu badaniach przeprowadzonych w różnych krajach, 
kobiety rzadziej niż mężczyźni szczepiły się przeciw 
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Interestingly, there are documented differences 
between men and women in immune response to 
vaccination. Women tend to produce a better humoral 
and cellular response, but may experience more 
vaccine side effects than men, which is attributed to 
differences in hormones, genetics, and microbiome 
composition (25). The growing knowledge about these 
differences means that it is increasingly necessary to 
include both sexes in clinical trials of vaccine efficacy, 
immunogenicity, and safety, and even plan for separate 
dose determination depending on sex (26).

SELECTED NON-COMMUNICABLE 
DISEASES AND SEX

In 2019, 85,659 new cancer cases in women were 
reported in Poland. The trend is clearly increasing. On 
the other hand, the number of deaths due to cancer has 
stabilized in recent years. Still, malignant neoplasms 
are the second most common cause of death of Polish 
women, only after cardiovascular diseases. Cancers 
caused 23.2% of all female deaths (45,954) in 2019. 
What’s more, it should be underlined that cancer is the 
most common cause of death in Polish women before 
the age of 65 (27).

Breast cancer is the most common cancer in 
women. In 2019, 19,620 new cases of this cancer 
were recorded, accounting for 22.9% of all cancers in 
women. It is estimated that one in 8-10 Polish women 
will develop breast cancer in her lifetime. Further, lung 
cancer was the second most common cancer diagnosed 
(9.9%). The subsequent in terms of frequency cancer 
diagnoses in Polish women were endometrial cancer 
(7%), colon cancer (5.9%) and ovarian cancer (4.3%) 
(27). In terms of cancer deaths among Polish women, 
lung cancer was the most common, causing 17.9% of 
cancer deaths in 2019. The other common tumours 
among women who died were breast cancer (15.1%), 
colon cancer (7.7%) and ovarian cancer (6%) (27).

There are three cancer prevention programs 
available in Poland: breast cancer, cervical cancer, 
and colorectal cancer programs. Mammography is 
a test dedicated to women aged 50-69, performed 
every 2 years to detect early breast cancer. In turn, 
the cervical cancer prevention program includes 
cytology performed every 3 years by women aged 
25-59. An important area not covered by the program 
is the HPV DNA test, adopted as the most effective 
prophylactic method in many European countries, and 
routine vaccination against HPV infection. The third 
recommended screening is one-time colonoscopy, for 
which all Poles aged 55-64 are eligible. The screening 
programs target asymptomatic population and can be 
accessed without a referral. Nevertheless, the uptake 
of these screening tests is estimated at 30-50% of those 

tej chorobie. Powody takiego stanu rzeczy są złożone 
i najprawdopodobniej kulturowo zróżnicowane. Wy-
mienia się między innymi większy poziom obaw do-
tyczących bezpieczeństwa szczepień u kobiet, wiarę, 
że COVID-19 można pokonać w inny sposób, wiarę 
w teorie spiskowe, poczucie opresji przez rządy i me-
dia w sprawie szczepień wzmacnianą poprzez grupy 
w mediach społecznościowych (22-23). Aktywność 
w mediach społecznościowych może mieć szczególne 
znaczenie w związku z szybkim szerzeniem się dezin-
formacji i błędnych informacji poprzez te platformy, 
szczególnie w sytuacjach kryzysowych (24).

Co ciekawe istnieją udokumentowane różnice po-
między kobietami a mężczyznami w odpowiedzi na 
szczepienia. Kobiety z reguły wytwarzają lepszą od-
powiedź humoralną i komórkową, ale mogą częściej 
doświadczać działań niepożądanych szczepień niż 
mężczyźni, co przypisuje się różnicom hormonalnym, 
genetycznym i w składzie mikrobiomu (25). Rosnąca 
wiedza na temat tych różnic sprawia, że coraz częściej 
podnosi się konieczność uwzględnienia płci w bada-
niach klinicznych skuteczności, immunogenności 
i bezpieczeństwa szczepień, a nawet odrębnego okre-
ślenia dawki w zależności od płci (26). 

WYBRANE CHOROBY NIEZAKAŹNE A PŁEĆ

W 2019 roku odnotowano 85 659 nowych zacho-
rowań na nowotwory u kobiet w Polsce. Z roku na rok 
jest ich coraz więcej. Z kolei liczba zgonów z powodu 
chorób nowotworowych uległa stabilizacji na prze-
strzeni ostatnich lat. Nowotwory złośliwe stanowią, 
po chorobach układu krążenia, drugą przyczynę zgo-
nów Polek powodując 23,2% wszystkich zgonów ko-
biet (45 954) w 2019 roku. Należy jednak podkreślić, 
że nowotwory są najczęstszą przyczyna zgonów Po-
lek przed 65 rokiem życia (27). Rak piersi jest najczę-
ściej rozpoznawanym nowotworem u kobiet. W 2019 
roku odnotowano 19 620 nowych zachorowań na ten 
nowotwór, co stanowiło 22,9% wszystkich nowotwo-
rów kobiet. Szacuje się, że co 8-10 Polka zachoruje na 
raka piersi w ciągu całego życia. Z kolei rak płuca był 
drugim co do częstości rozpoznawania nowotworem 
(9,9%). Kolejnymi pod względem częstości diagnozo-
wania nowotworami u Polek były: rak trzonu macicy 
(7%), rak okrężnicy (5,9%) i rak jajnika (4,3%) (27). 
Natomiast analiza zgonów Polek w 2019 roku wska-
zała, że rak płuca był najczęstszą przyczyną zgonów 
nowotworowych (17,9%). Innymi nowotworami naj-
częściej występującymi u zmarłych kobiet były: rak 
piersi (15,1%), nowotwory okrężnicy (7,7%) i rak jaj-
nika (6%) (27). 

W Polsce dostępne są trzy programy profilaktyki 
nowotworów: raka piersi, raka szyjki macicy i raka je-
lita grubego. Mammografia jest badaniem dedykowa-
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who receive invitations. Meanwhile, it is estimated that 
half of cancer cases could be prevented by following 
12 principles described in the European Code of Fight 
against Cancer (www.12sposobownazdrowie.pl). 
Many of these recommendations are closely related 
to lifestyle and gender, such as the protective value 
of breastfeeding and immunization against HBV and 
HPV.

In addition, many of these recommendations, such 
as those about diet and smoking, largely overlap with 
guidelines for reducing the risk of cardiovascular 
diseases and other chronic diseases. For example, 
research shows that they can be important in the case 
of chronic kidney disease. The incidence of chronic 
kidney disease from approximately the age of 40 
is higher in women than in men. This difference 
increases with age (28). In the pathophysiological 
mechanism, the protective effect of oestrogens and 
the adverse effect of testosterone are probably crucial. 
However, additional factors include differences in life 
expectancy and lifestyle between sexes.

Despite higher incidence of chronic kidney 
diseases, women are a minority among patients who 
require renal replacement therapy and represent only 
about 42% of dialysis patients. Even greater differences 
are observed among kidney transplant recipients. In 
this group of patients, only 37-39% are women (29). 
This is due to, inter alia, a lower risk of progression of 
chronic kidney disease among women. It is estimated 
that, for example, in Norway, the probability that the 
renal replacement therapy will be required is 5 times 
lower in women with chronic renal failure than in men. 
Pre-dialysis mortality is also lower in women, but this 
difference disappears when renal replacement therapy 
is started.

The causes of renal failure are also different 
depending on gender. In women of reproductive 
age, nephrological complications of pregnancy play 
a significant role. This problem is even more important 
because these complications put the child at increased 
risk of kidney disease in adulthood. Another major 
factor is the predisposition of women to certain 
autoimmune diseases. A classic example of kidney 
damage in such a mechanism is lupus nephropathy 
(30). Quality of life and treatment choices also differ. 
It has been shown that in women treated with renal 
replacement therapy, the quality of life is reduced to 
a larger extent than in men. They also report more 
symptoms than men and these symptoms are more 
severe. Older women usually choose more conservative 
methods of treatment than men, which may partly 
explain their decreased share of women in dialysis and 
kidney transplant patients (29).

As already referred to above, the cardiovascular 
diseases are an important, but often underestimated 

nym kobietom w wieku 50-69 lat wykonywanym co 2 
lata. Z kolei program profilaktyki raka szyjki macicy 
obejmuje cytologię wykonywaną raz na 3 lata przez 
kobiety w wieku 25-59 lat. Istotnym obszarem nie ob-
jętym programem jest oznaczanie HPV DNA, przyjęte 
jako najskuteczniejsza metoda profilaktyczna w wielu 
krajach Europy oraz powszechne szczepienia przeciw 
zakażeniu HPV. Trzecim zalecanym badaniem jest ko-
lonoskopia, na które jednorazowo kierowani są Pola-
cy w wieku 55-64 lata. Badania kierowane są do osób 
bez niepokojących objawów i można zgłaszać się na 
nie bez skierowania. Mimo to zgłaszalność na badania 
przesiewowe ocenia się na 30-50% spośród osób, któ-
re otrzymały zaproszenia. Tymczasem szacuje się, że 
połowie zachorowań na nowotwory można zapobiec 
postępując według 12 zasad opisanych w Europej-
skim Kodeksie Walki z Rakiem (www.12sposobow-
nazdrowie.pl). Wiele spośród tych zaleceń jest ściśle 
związanych ze stylem życia i płcią, jak np. ochronna 
wartość karmienia piersią oraz wykonywanie szcze-
pień przeciw HBV i HPV. Wiele zaleceń, jak te doty-
czące diety czy palenia wyrobów tytoniowych, w du-
żej mierze pokrywają się z wytycznymi dotyczącymi 
zmniejszenia ryzyka chorób układu krążenia i nie tyl-
ko. Na przykład badania pokazują, że mogą być istot-
ne w przypadku przewlekłej choroby nerek. Częstość 
występowania przewlekłej choroby nerek od około 
40 roku życia, jest większa u kobiet niż u mężczyzn. 
Różnica ta narasta z wiekiem (28). W mechanizmie 
patofizjologicznym prawdopodobnie ma tutaj znacze-
nie ochronny wpływ estrogenów oraz niekorzystny 
wpływ testosteronu. Dodatkowym czynnikiem mogą 
być jednak różnice pomiędzy płciami dotyczące dłu-
gości i stylu życia.

Mimo wyższej zapadalności na przewlekłe choroby 
nerek, kobiety są mniejszością wśród chorych wyma-
gających leczenia nerkozastępczego i stanowią jedynie 
około 42% pacjentów dializowanych. Jeszcze większe 
różnice obserwuje się wśród biorców przeszczepu ner-
ki. W tej grupie pacjentów kobiet jest jedynie 37-39% 
(29). Wynika to m.in. z mniejszego ryzyka progresji 
przewlekłej choroby nerek. Szacuje się, że np. w Nor-
wegii prawdopodobieństwo konieczności rozpoczęcia 
leczenia nerkozastępczego u kobiet z przewlekłą nie-
wydolnością nerek jest 5 krotnie mniejsze niż u męż-
czyzn. Śmiertelność w okresie przeddializacyjnym 
jest mniejsza u kobiet, różnica ta zanika jednak w mo-
mencie rozpoczęcia leczenia nerkozastępczego. Inne 
są także przyczyny uszkodzenia nerek w zależności 
od płci. U kobiet w wieku rozrodczym niewątpliwą 
rolę odgrywają powikłania nefrologiczne u ciężar-
nych. Problem ten jest o tyle istotny, że powikłania 
te obarczają dziecko zwiększonym ryzykiem chorób 
nerek w życiu dorosłym. Kolejnym ważnym czynni-
kiem jest predyspozycja kobiet do niektórych chorób 
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problem in women, especially in women aged under 
50. In 2019, 275 million women worldwide were 
diagnosed with cardiovascular diseases, and 8.9 million 
women died from these diseases in the same period 
(31). It should be noted that despite the advances in 
the diagnosis and treatment of cardiovascular diseases, 
they are the main cause of death in women. According 
to the data of the European Society of Cardiology, 
in 2019 they were responsible for 47% of deaths in 
women (18% ischemic heart disease, 12% stroke, 17% 
other cardiovascular diseases) (32). 

Late presentation is a problem of particular 
importance in the diagnosis and treatment of 
cardiovascular diseases among women. Women put 
family and professional responsibilities in the first 
place, and they tend to downplay health problems or 
delay addressing them due to lack of time. This leads 
to the diagnosis of cardiovascular diseases at the stage 
of advanced vascular changes, limiting the possibilities 
of effective therapy. The high percentage of deaths due 
to cardiovascular diseases implicates the necessity 
of paying more attention to the early detection of 
risk factors and the prevention of cardiovascular 
diseases. The development of cardiovascular diseases 
in women is caused not only by arterial hypertension, 
lipid disorders, diabetes, obesity, and smoking, but 
also by diseases that are typical only for women. It is 
estimated that the occurrence of arterial hypertension 
in pregnancy, gestational diabetes, pre-eclampsia, 
polycystic ovaries syndrome or premature menopause 
causes a significant (1.5-2.7 times) increase in the risk 
of developing cardiovascular diseases in the future 
(32). Factors such as domestic violence, economic 
conditions, psychosocial and environmental factors 
that require further research and may be important in 
the development of cardiovascular diseases, should not 
be forgotten either. It is also necessary to pay special 
attention to risk factors and encourage women to 
seek medical care earlier, which would enable faster 
diagnosis and therapy, leading to a reduction in the 
risk of death due to cardiovascular diseases.

CONCLUSIONS

Based on two-day presentations containing data 
from medical practice and scientific research, as well 
as on the basis of an extensive discussion, it should 
be concluded that in each and every of the discussed 
areas of medicine, there are specific health needs of 
women, associated with a different risk of occurrence, 
pathophysiology or clinical course. The impact on 
the quality of life also seems to differ depending 
on gender. Moreover, as a rule, women present for 
disease diagnostics too late and are less likely to take 
part in the prevention of diseases, both infectious 

autoimmunologicznych. Klasycznym przykładem 
uszkodzenia nerek w takim mechanizmie jest nefro-
patia toczniowa (30). Różnice dotyczą również jakości 
życia i wyborów dotyczących możliwości terapii. Wy-
kazano, że u kobiet leczonych nerkozastępczo jakość 
życia jest mniejsza. Zgłaszają one również więcej do-
legliwości niż mężczyźni i są one bardziej nasilone. 
Kobiety w starszym wieku decydują się zazwyczaj na 
bardziej zachowawcze metody leczenia niż mężczyź-
ni, co częściowo może tłumaczyć ich zmniejszony 
udział wśród pacjentów dializowanych i po przeszcze-
pieniu nerki (29).

Jak już wspomniano powyżej, choroby serco-
wo-naczyniowe u kobiet są istotnym, jednak często 
(zwłaszcza u kobiet poniżej <50 roku życia) bagate-
lizowanym problemem. W 2019 roku na świecie 275 
milionów kobiet miało rozpoznane choroby sercowo
-naczyniowej, a jednocześnie w tym samym okresie 
8,9 miliona kobiet zmarło z tego powodu (31). Należy 
zwrócić uwagę, że pomimo postępów w diagnostyce 
i leczeniu chorób sercowo-naczyniowych, stanowią 
one główną przyczynę zgonu u kobiet. Według danych 
Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego w 2019 
odpowiadały one za 47% zgonów u kobiet (18% choro-
ba niedokrwienna serca, 12% udar, 17% inne choroby 
sercowo-naczyniowe) (32). 

Problemem, który ma duże znaczenie w diagno-
styce i leczeniu chorób układu krążenia u kobiet, jest 
ich późne zgłaszanie się do lekarza. Kobiety na pierw-
szym miejscu stawiają obowiązki rodzinne czy zawo-
dowe, a problemy zdrowotne bagatelizują lub odsuwa-
ją na dalszy plan z powodu braku czasu. Prowadzi to 
do rozpoznawania chorób sercowo-naczyniowych na 
etapie zaawansowanych zmian naczyniowych ogra-
niczając możliwości skutecznej terapii. Wysoki odse-
tek zgonów z powodu chorób sercowo-naczyniowych 
nakazuje zwrócić szczególną uwagę na wczesne wy-
krywanie czynników ryzyka oraz profilaktykę cho-
rób układu krążenia. Do rozwoju chorób sercowo-na-
czyniowych u kobiet prowadzą nie tylko nadciśnie-
nie tętnicze, zaburzenia lipidowe, cukrzyca, otyłość, 
nikotynizm, ale także schorzenia typowe tylko dla 
kobiet. Ocenia się, że wystąpienie nadciśnienie tętni-
czego w ciąży, cukrzycy ciężarnych, stanu przedrzu-
cawkowego, zespołu policystycznych jajników czy 
przedwczesnej menopauzy powoduje istotny (1,5-2,7 
krotny) wzrost ryzyka rozwoju chorób sercowo-na-
czyniowych w przyszłości (32). Nie można również 
zapomnieć o takich czynnikach jak przemoc domowa, 
warunki ekonomiczne, czynniki psychosocjalne czy 
środowiskowe, które wymagają szerszej analizy, po-
nieważ mogą mieć istotne znaczenie w rozwoju cho-
rób sercowo-naczyniowych.

Konieczne jest także zwrócenie szczególnej uwa-
gi na czynniki ryzyka i zachęcanie kobiet do wcze-
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and civilization diseases, often putting family and 
professional responsibilities over caring for health.

Understanding the differences in the aetiology 
and epidemiology of diseases depending on gender 
allows for the improvement of patient care, as well 
as determines the right direction of changes in health 
care. System solutions should consider the specificity 
of the social and professional role of women in Poland 
discussed in this article. It is essential to build models of 
care based on an interdisciplinary and patient-centred 
approach, with broad support from both stakeholders 
and NGOs. Each contact of the patient with the health 
care system should be used as an opportunity for 
screening both in the area of civilization diseases, 
women’s health, and infectious diseases corresponding 
to their lifestyle.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Depression is a debilitating disease that is highly prevalent among cancer patients. Various 
studies in Iran have reported different prevalence. This systematic review and meta-analysis was conducted to 
estimate the overall prevalence of depression in Iranian women with breast cancer.
MATERIAL AND METHODS. In this study, published articles in Persian and English were collected without 
time limit. Keyword searches for depression, depressive disorder, dysthymic disorder, major depressive disorder, 
breast cancer, breast neoplasm, and Iran and all of their potential combinations were performed in Scientific 
Information Database (SID), MagIran, PubMed, Scopus, Web of Science databases. The heterogeneity between 
studies was assessed using the Q-Cochrane test and, given the significant heterogeneity, a random-effects model 
was used to estimate the overall prevalence of depression. Data were analyzed using STATA version 11 software.
RESULTS. The analysis of 22 selected articles with a total sample size of 3,082 showed that the overall 
prevalence of depression in women with breast cancer was 49.98% (95% confidence interval: 48.43-52.52). The 
prevalence of depression in Region 1 in the country was (28%; 95% confidence interval: 25.53-52.55) and in 
other regions, it was (63.79% with 95% confidence interval of 61.82-76.76). The highest and the lowest prevalence 
of depression were related to BDI (69.33%; 95% confidence interval: 67.19-71.48) and HADS (26.43%; 95% 
confidence interval: 23.14-29.72), respectively.
CONCLUSIONS. Half of the Iranian women with breast cancer had depression. Given the overlap of physical 
symptoms of cancer with depression, identifying at-risk patients for controlling and providing therapeutic 
interventions seems necessary.

Keywords: depression, breast cancer, prevalence, systematic review, meta-analysis, Iran
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INTRODUCTION

Breast cancer is the most common cancer in women 
worldwide and in 2012 about 1.2 million new cases 
were identified (1). In 2016, breast cancer accounted 
for one-fourth of all cancers in women (2). Studies 

have shown that 76 percent of all common cancers in 
Iran are breast cancer, with a total of 40,000 breast 
cancer cases in Iran, and more than 7,000 patients 
added annually (3). 

Cancer is a scary diagnosis, and cancer patients 
suffer more emotional and psychological stress than 
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the general population (4). Because of its importance, 
emotional distress has been recognized as the sixth 
vital symptom in cancer care (5), which has a negative 
impact on adherence to their medical treatments and is 
associated with decreased quality of life and increases 
risk of death (6).

Developing breast cancer and receiving treatment 
have notorious effects on self-image and sexual 
intercourse, so it is a traumatic experience for many 
women and many of them develop psychological 
reactions such as denial, anger, fear of the disease 
process and treatment (7). Fear and concern about 
death and recurrence, body image disorder, changes in 
femininity, sexuality and attractiveness are factors that 
make patients susceptible to psychological distress such 
as depression, which may remain years after diagnosis 
and treatment (8). Depression is associated with pain, 
fatigue, decreased quality of life, anxiety, suicidal 
thinking, and decreased survival (9). Depression may 
disrupt adherence to treatment and may adversely 
affect the disease process, leading to increased length 
of hospital stay and medical costs (10). 

Various studies conducted in Iran have reported 
different results. The results of two recent meta-
analysis studies conducted on 9 and 18 studies showed 
that the prevalence of depression in Iranian women 
with breast cancer was 44% and 46.8%, respectively 
(11, 12). Given the flaw in the search process in those 
studies and that all existing studies were not analyzed, 
there was a need to provide accurate statistics on the 
prevalence of depression in women with breast cancer. 
Because health care decisions about depression control 
and interventions will be based on the results of these 
studies, inaccurate statistics can lead to incorrect 
decisions. The aim of this study was to estimate the 
prevalence of depression in Iranian women with breast 
cancer.

MATERIAL AND METHODS

This systematic review and meta-analysis study 
was conducted to estimate the prevalence of depression 
in Iranian women with breast cancer based on the 
PRISMA guidelines (13). Inclusion criteria were: 
using standard tools for measuring depression, articles 
published in Farsi and English, access to the full text 
of the articles. Articles of low methodological quality 
(high-risk bias), interventional, review and qualitative 
articles and letter to the editor were excluded from the 
analysis.

Search strategy. Initially, internal database of 
Scientific Information Database (SID), MagIran 
and external databases of Google Scholar, Scopus, 
Web of Science, and PubMed were searched by two 
researchers independently and without time limitation. 

They searched the keywords: “depression”, “depressive 
disorder”, “major depressive disorder”, “dysthymic 
disorder”, “breast cancer”, “breast neoplasm” and 
“Iran” and their combination. The sources and 
discussion of the articles were reviewed for access to 
other articles. 

Selection of studies and extraction of 
information. Two researchers independently screened 
the title and abstract of the articles and then reviewed 
the full text of the articles according to the inclusion 
criteria. They then extracted the required information 
such as first author, year of publication, mean age of 
the samples, sample size, study location and depression 
measurement tools. Any disagreements were resolved 
through consultation.

Quality assessment. Two researchers independently 
reviewed the methodological quality of the articles 
based on 10 items from the ESTROBE checklist. These 
items included title, abstract, goals, hypotheses, research 
environment, inclusion criteria, sample size, statistical 
methods, descriptive data, interpretation of findings, 
research limitations, and research funding (14). Higher 
scores represented the higher quality of articles. Based 
on the scores obtained, the articles were divided into 
three categories of poor (score 4 and lower), average (4 
to 7) and good (above 7).

Statistical analysis. In this systematic review 
and meta-analysis, we calculated the point estimate 
and 95% confidence interval for the prevalence of 
depression with respect to the binomial distribution. 
The heterogeneity between studies was assessed by 
Cochran’s Q test with a significance level less than 0.1 
and I2 statistic. Based on I2 index, the heterogeneity was 
classified into three categories of less than 25% (low 
heterogeneity), 25% to 75% (moderate heterogeneity) 
and more than 75% (high heterogeneity). Because 
heterogeneity was high among selected studies (98.1%), 
the pooled prevalence was estimated using the random 
effects model. Sensitivity analysis was used to ensure 
the stability of the results, so that each time a study 
was excluded from the meta-analysis, the effect of 
that study on the overall prevalence of depression was 
examined. Subgroup analysis and meta-regression 
analysis were used to investigate the potential source 
of changes affecting the prevalence of depression. 
Subgroup analysis by country’s geography (Region 
1/other regions) and type of depression screening 
tool (BDI, HADS, DASS-42, Zung) and univariate 
regression analysis to examine the relationship between 
depression and mean age, year of publication, score 
The quality of papers and sample size of the selected 
studies were used. Publication bias was inspected 
visually with funnel plots and analyzed with Egger’s 
method (15). Data analysis was performed using Stata 
version 11 software.

Prevalence of depression in Iranian women with breast cancer: a systematic review and meta-analysis
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RESULTS

Selection of studies. A total of 925 articles were 
found by searching the national and international 
databases. After removing duplicate studies, the title 
and abstract of the remaining 912 non-duplicate articles 
were reviewed. At the screening stage, 845 unrelated 
articles were excluded from the analysis and the full 
texts of 67 articles were read. The rest of the articles 
were reviewed for eligibility and 45 other studies were 
excluded. The process of selecting and screening 
articles based on PRISMA’s steps is presented in the 
following flowchart (Figure 1).

Characteristics of selected studies. Finally, 22 
articles with a sample size of 3,082 were included in 
the analysis. The mean age of the samples was 47.7 
years. The studies were from 2000 to 2018. Half of 
the studies were conducted in Region 1 and the other 
half in other regions of the country. Symptoms of 
depression were assessed in 12 studies using the BDI 
tool and in 6 studies by the HADS tool. The sample 

size ranged from 42 to 297 individuals. In terms of 
methodological quality, 16 studies were at a good level 
and 6 were at a moderate level. Further details are 
presented in Table 1.

Meta-analysis of depression. The prevalence of 
depression in women with breast cancer in Iran was 
49.98% (95% confidence interval: 48.43-52.52) (Figure 2).  
The results of the subgroup analysis showed that the 
prevalence of depression based on the BDI tool was 
33.69% (95% confidence interval: 19.67-48.71) and 
43.26% with the HADS tool (95% confidence interval: 
14.23-72.29). Four studies also used the DASS-42 
and Zung tools, with a prevalence of depression of 
90.31% (95% confidence interval: 88.34-91.28). Of 
the 22 analyzed studies, 11 were in the Region 1 and 
the remaining 11 were in the other regions of the 
country. The prevalence of depression in Region 1 of 
the country (28% with 95% confidence interval: 25.53-
30.49) was lower than in other regions of the country 
(63.79% with 95% confidence interval: 61.82-76.76).

Payman Rezagholi, Kamel Abdi, Arvin Barzanji et al.

Figure 1. Screening process and selection of articles
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Table 1. The main characteristics of the studies included in the present systematic review and meta-analysis

Author year Mean age Sample 
size Instrument Location Prevalence 

(%)
Quality 
score

Keihanian (16) 2018 52.35 100 BDI Ramsar 45 8
Heidarirad (17) 2018 38.40 200 BDI Sanandaj 81 9
Tadayon (18) 2018 - 114 BDI Dezful 61.40 8

Motamadi (19) 2016 46.94 50 BDI Tehran 62 8
Mehrabani (20) 2016 55.91 260 DASS-42 Neyshabour 51.28 8

Shakeri (21) 2016 47.60 98 BDI Kermanshah 95.90 8
Heydarheydari (22) 2015 46.27 275 BDI Kermanshah 41 8

Nikbakhsh (23) 2014 59.04 46 HADS Babol 65 8
Musarezaie (24) 2014 46.10 297 DASS-42 Isfahan 34.50 10

Derakhshanfar (25) 2013 47.05 111 BDI Hamedan 61.30 8
Mashhadi (26) 2013 45.80 42 BDI Zahedan 76.20 8

Heidari Gorji (27) 2012 52.48 63 BDI Tehran 60.30 7
Taghavi (28) 2011 46.43 240 BDI Isfahan 65 7

Vahdaninia (29) 2010 47.20 167 HADS Tehran 22.2 8
Didehdar Ardebil (30) 2009 43.81 60 BDI Babol 50 7

Ranjbar Kochaksarayi (31) 2006 46 100 Zung Tabriz 42 7
Montazeri (32) 2005 48.20 177 HADS Tehran 29.37 8
Montazeri (33) 2004 46.60 243 DSM-IV Tehran 16 8
Haghighat (34) 2003 45.70 112 HADS Tehran 32 7
Ramezani (35) 2001 47.53 120 BDI Kerman 40.80 9
Montazeri (36) 2001 45.40 56 HADS Tehran 14 7
Montazeri (37) 2000 47.20 151 HADS Tehran 22 8

Figure 2. Prevalence of depression and its 95% confidence interval in women with breast cancer based on the random-
effects model. The middle point of each line represents the prevalence of depression in each study and the rhombic form of 
the prevalence of depression for all studies in Iran.

Prevalence of depression in Iranian women with breast cancer: a systematic review and meta-analysis
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Meta-regression findings. The results showed 
that there was a significant relationship between the 
prevalence of depression and the year of publication 
(p = 0.306), but there was no relationship between the 
prevalence of depression and the mean age of patients, 
quality score and sample size. (Figure 3).

The publication bias diagram was used to check 
whether all articles on depression in women with breast 
cancer were published and included in the study. The 
results showed that publication bias was not significant 
(P = 0.540). (Figure 4).

DISCUSSION

The study, which aimed to estimate the prevalence 
of depression in Iranian women with breast cancer, 
revealed that half of the patients suffer from 
depression. This finding is consistent with the results 
of the study by Burgess et al., who reported that half 
of the women with breast cancer had symptoms of 
depression (38). The latest meta-analysis has shown 
that the global prevalence of depression in women 
with breast cancer is 32%, which is lower than the 
prevalence of depression in Iranian patients (39). The 
results of this study showed that the prevalence of 
depression in Iranian women with breast cancer was 
higher than China (26%) (40) and lower than India 
(70%) (41). Differences in the prevalence of depression 

Figure 3. Meta-regression results. Correlation between the prevalence of depression and quality of papers (A), year of 
publication (B), the mean age of samples (C) and sample size (D).

Figure 4. Publication bias

Payman Rezagholi, Kamel Abdi, Arvin Barzanji et al.
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in these societies can be attributed to demographic 
characteristics, different studied cases, different 
screening tools for depression, cultural and behavioral 
differences in different societies.

In our country, as in other countries, woman’s 
breasts are a symbol of femininity, sex, beauty, baby 
nutrition, love and motherhood. For this reason, 
women after breast cancer have severe psychological 
problems such as impaired body image, reduced 
self-esteem, loss of femininity and sexual function, 
anxiety and depression, hopelessness, guilt and shame, 
fear of relapse, isolation and fear of death experience. 
Depression is highly prevalent in these patients but, 
as it is often undiagnosed, remains untreated, leading 
to exacerbation of patients’ physical and psychological 
problems, affecting patients’ quality of life and 
adherence to treatment (42). 

The results of various meta-analyses in Iran reveals 
that the prevalence of depression in patients with 
diabetes (43) and rheumatoid arthritis (44) were 54% 
and 65.5%, respectively that are higher in comparison 
to breast cancer. The prevalence of depression in 
women with breast cancer does not appear to be lower 
than those mentioned, but because these women are 
reluctant to disclose their depression symptoms, they 
are less likely to show and report it (45). Oncologists, 
on the other hand, may not be sufficiently familiar 
with the symptoms of depression in these women. On 
the other hand, it is always challenging to diagnose 
depression in this group of women because of the 
overlap of depression with physical symptoms of 
cancer (46). 

The prevalence of depression was much lower in 
Region 1, which covers Tehran (the capital of Iran) and 
Qazvin, Mazandaran, Semnan, Golestan, Alborz and 
Qom provinces. The finding may be attributed to the 
better health care facilities in these areas that identify 
patients in the early stages of depression. According 
to the results of this study, the highest and lowest 
prevalence of depression was related to studies using 
BDI and HADS tools, respectively, which is consistent 
with the findings of Gharaei et al. (12). The reason 
for this finding may be attributed to the psychometric 
properties of the above instruments. According to the 
results of the meta-regression, there was no relationship 
between the prevalence of depression and the mean age 
of women with breast cancer, which is consistent with 
the results of the study by Gharaei et al. (12). But there 
was a significant relationship between the prevalence 
of depression and the year of publication of the article, 
with an increasing trend between 2000 and 2018 that 
could be attributed to progress in identifying patients 
and recent socioeconomic problems in Iranian society.

One limitation of this study was that some 
information such as the degree of cancer, the duration 

of the disease, the duration of the diagnosis, were 
not reported in the selected studies, which precluded 
us from further analysis. A further limitation of this 
study was the non-use of grey literature, as there is no 
specific database in Iran for the study of dissertations, 
conferences, and seminars. One of the strengths of this 
study is its novelty.

The results of this study revealed that half of 
the Iranian women with breast cancer suffer from 
depression. Depression as an underlying disease has 
exacerbated physical and mental problems in these 
women and severely deteriorates their quality of life. 
Given the overlap of physical symptoms of breast 
cancer with depression, identifying at-risk patients for 
controlling and providing therapeutic interventions 
seems necessary.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. The National Cancer Control Programme 2006-2015 (NCCP) was implemented to improve 
the health situation of Polish women in 2006. Its effectiveness was evaluated by analysing trends of changes 
in incidence rates of pre-invasive (D05) and invasive (C50) breast cancers in three age cohorts: pre-screening 
cohort (<50), screening cohort (50-69) and post-screening cohort (>69). 
MATERIAL AND METHODS. Medical data of 13,089 women with C50 and 738 women with D05 diagnosed 
in 2005-2014 in the Lower Silesian Voivodeship (LS) were analysed. 
RESULT. In 2009-2014, incidence rates of C50 (p=0.0224) and D05 (p=0.0003) were found to be higher in 
the LS than those recorded for Poland. During this period, there were approx. 1,400 cases of C50 and 90-100 
cases of D05 per year. After the NCCP had been implemented, there was a gradual increase in the proportion 
of the female population included in the mammography screening, from 32% in 2007 to 45% in 2014. The age 
group included in the screening programme experienced a significant increase in the proportion of pre-invasive 
cancers – from 3% in 2005 to 7-10% in 2010-2013. In that group, cancer was statistically more frequently 
detected in Tis- or T1- stages (p=0.0002). Beneficial effects of screening were also observed in post-screening 
women. There was no similar trend in patients aged <50. 
CONCLUSIONS. This analysis shows positive population effects of mammography screening. The least 
favourable changes in the detection of early stages of breast cancer were observed in female patients aged less 
than 50 years. This suggests that some modifications regarding both the age range and the screening interval in 
the Polish population should be considered.

Key words: breast cancer, incidence rate, screening programme, mammography screening

STRESZCZENIE

WSTĘP. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2006-2015 (NPZChN) został wdro-
żony w celu poprawy sytuacji zdrowotnej kobiet w Polsce w 2006 roku. Jego skuteczność oceniono, analizując 
trendy zmian zachorowalności na przedinwazyjne (D05) i inwazyjne (C50) raki piersi w trzech kohortach wie-
kowych: przedskryningowej (<50), objętej skryningiem (50-69) i poskryningowej (>69).
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MATERIAŁ I METODY. Analizie poddano dane medyczne 13 089 kobiet z C50 i 738 kobiet z D05 zdiagno-
zowanych w latach 2005-2014 w województwie dolnośląskim (DS).
WYNIKI. W latach 2009-2014 stwierdzono, że współczynniki zachorowalności na C50 (p=0,0224) i D05 
(p=0,0003) były w DS wyższe niż notowane dla Polski. W tym okresie odnotowywano ok. 1 400 przypadków 
C50 i 90-100 przypadków D05 rocznie. Po wdrożeniu NPZChN następował stopniowy wzrost odsetka populacji 
kobiet objętych przesiewowymi badaniami mammograficznymi, z 32% w 2007 r. do 45% w 2014 r. W grupie 
wiekowej objętej programem przesiewowym odnotowano znaczący wzrost odsetka raków przedinwazyjnych – 
z 3% w 2005 r. do 7-10% w latach 2010-2013. W tej grupie pacjentek C50 był statystycznie częściej wykrywany 
w stadium Tis lub T1 (p=0,0002). Korzystne efekty skryningu były obserwowane także u kobiet w wieku po-
skryningowym. Nie zaobserwowano podobnego trendu u chorych w wieku <50 lat.
WNIOSKI. Analiza ta wskazuje na pozytywne efekty populacyjne przesiewowych badań mammograficznych. 
Najmniej korzystne zmiany w zakresie wykrywania wczesnych stadiów raka piersi zaobserwowano u pacjentek 
w wieku poniżej 50 lat. Sugeruje to konieczność rozważenia modyfikacji zarówno przedziału wiekowego, jak 
i odstępu między badaniami przesiewowymi w populacji polskiej.

Słowa kluczowe: rak piersi, zachorowalność, program badań przesiewowych, mammografia przesiewowa

INTRODUCTION

Cancer is a serious social problem. In terms of 
prevalence, a malignant tumour is the second – after 
cardiovascular disease – cause of death in the Polish 
population and the first cause of death in individuals 
aged less than 65 years (1, 2). Breast cancer is the 
most common neoplasm in women, it affects more 
than 1/3 of female patients diagnosed with cancer 
(1, 3). Unfortunately, the role of primary prevention 
for this cancer is limited and the aetiology of most 
breast cancer cases is still unknown (4). Furthermore, 
widespread research has proven that the most common 
reason for delaying breast cancer diagnosis is women’s 
lack of knowledge of both symptoms of the disease 
and the consequences of ignoring those symptoms  
(5-8). Therefore, all measures aimed at early detection 
of lesions before the onset of clinical manifestation of 
the disease, thus reducing mortality, are particularly 
justified, and building women’s pro-health awareness 
is worth every effort (4).

Mammography has the highest specificity 
(89-90%) and sensitivity (63-95%) for detecting 
early-stage breast cancer. The effectiveness of this 
diagnostic method increases when it is combined 
with breast ultrasound (sensitivity increases to 96-
98%) (9, 10). It has been proved that screening tests, 
based on mammography at a 2-year interval, reduce 
breast cancer mortality by approx. 15-35% (3, 11-13), 
and a 2002 Swedish population-based study shows 
a reduction in the risk of advanced breast cancer by 
25% and a reduction in the mortality rate for invasive 
breast cancer patients (C50 according to ICD-10) by 
41% in a group of women participating in screening 
(14). For this reason, the National Control Cancer 
Programme 2006-2013 (NCCP) was implemented in 
Poland in 2006. The inclusion of women aged 50-69 
in mammography screening at a 2-year interval as 

WSTĘP

Choroby nowotworowe stanowią poważny problem 
społeczny. Pod względem częstości występowania 
nowotwór złośliwy jest drugą – po chorobach układu 
krążenia – przyczyną zgonów w populacji polskiej 
i pierwszą przyczyną zgonów u osób w wieku poniżej 
65 lat (1, 2). Rak piersi jest najczęstszym nowotwo-
rem u kobiet, dotyczy ponad 1/3 pacjentek, u których 
rozpoznano chorobę nowotworową (1, 3). Niestety rola 
profilaktyki pierwotnej w przypadku tego nowotworu 
jest ograniczona, a etiologia większości przypadków 
raka piersi pozostaje nieznana (4). Ponadto, szeroko 
zakrojone badania dowiodły, że najczęstszą przyczyną 
opóźniania rozpoznania raka piersi jest brak wiedzy 
kobiet zarówno na temat objawów choroby, jak i kon-
sekwencji ich ignorowania (5-8). Dlatego też, wszel-
kie działania mające na celu wczesne wykrycie zmian 
przed wystąpieniem objawów klinicznych choroby, 
a tym samym zmniejszenie śmiertelności, są szczegól-
nie uzasadnione, a budowanie świadomości prozdro-
wotnej kobiet warte jest każdego wysiłku (4).

Mammografia charakteryzuje się najwyższą swo-
istością (89-90%) i czułością (63-95%) w wykrywaniu 
raka piersi we wczesnym stadium zaawansowania. 
Skuteczność tej metody diagnostycznej wzrasta, gdy 
jest ona połączona z USG piersi (czułość wzrasta do 
96-98%) (9, 10). Udowodniono, że badania przesie-
wowe, polegające na wykonaniu mammografii w od-
stępie 2 lat, zmniejszają umieralność z powodu raka 
piersi o ok. 15-35% (3, 11-13), a szwedzkie badanie 
populacyjne z 2002 r. wykazało zmniejszenie ryzy-
ka zaawansowanego raka piersi o 25% i zmniejsze-
nie umieralności chorych na inwazyjnego raka piersi 
(C50 wg ICD-10) o 41% w grupie kobiet uczestniczą-
cych w badaniach przesiewowych (14). Z tego powo-
du w 2006 r. wdrożono w Polsce Narodowy Program 
Zwalczania Chorób Nowotworowych 2006-2015 
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(NPZCHN). Głównym celem programu było objęcie 
kobiet w wieku 50-69 lat przesiewowymi badaniami 
mammograficznymi w odstępie 2 lat oraz podnie-
sienie wiedzy personelu medycznego i świadomości 
zdrowotnej Polek w zakresie raka piersi (15). Kolejna 
edycja NPZCHN umożliwiła kontynuację skryningu 
mammograficznego do 2024 roku.

CEL PRACY

Celem pracy jest analiza sytuacji epidemiologicz-
nej oraz ocena wpływu badań przesiewowych na za-
chorowalność i wykrywalność raka piersi u kobiet na 
Dolnym Śląsku w latach 2005-2014.

MATERIAŁY I METODY

Dane epidemiologiczne uzyskano z Dolnośląskie-
go Rejestru Nowotworów we Wrocławiu oraz Woje-
wódzkiego Ośrodka Koordynującego Programy Pro-
filaktyczne we Wrocławiu. Standaryzowane współ-
czynniki zachorowalności, do których jako populację 
przyjęto „standardową populację świata” pochodzą 
z danych Krajowego Rejestru Nowotworów (KRN).

Analizie poddano dane medyczne 13 089 kobiet 
chorujących na inwazyjnego raka piersi (C50 wg. ICD-
10) oraz 738 kobiet z rakiem in situ (D05 wg. ICD-10) 
zdiagnozowanych w latach 2005-2014 w wojewódz-
twie dolnośląskim. Miejscowy stopień zaawansowa-
nia choroby określono na podstawie 7 edycji TNM. 
Obliczono trendy objęcia populacji programem badań 
przesiewowych oraz trendy zmian w odsetkach zacho-
rowań na przedinwazyjnego i inwazyjnego raka piersi 
w trzech kohortach wiekowych: przedskryningowym 
(poniżej 50 roku życia) – 1 870 kobiet, skryningowym 
(50-69) – 6 088 kobiet i poskryningowym (powyżej 69 
roku życia) – 2 058 kobiet.

Obliczenia statystyczne wykonano w programie 
Statistica 13, stosując odpowiednio test jednoczynni-
kowy ANOVA, test Kruskala-Wallisa, test Chi-kwa-
drat, oraz w programie Minitab 16, stosując test regre-
sji. Za istotne statystycznie uznano wyniki na pozio-
mie p<0,05.

WYNIKI

W latach 2009-2014 w województwie dolnośląskim 
stwierdzono wyższe od podawanych dla całej Polski 
współczynniki zachorowalności na inwazyjne nowo-
twory złośliwe piersi u kobiet (p=0,0029) oraz nowo-
twory in situ (p<0,0001) (Tab. I) (jednoczynnikowa 
ANOVA). Obserwowane na Dolnym Śląsku współ-
czynniki zachorowalności na C50 i D05 przewyż-
szały te odnotowane w większości innych regionów 
Polski (Tab. II). Statystycznie wyższą zachorowalność 

well as raising knowledge of medical personnel and 
health awareness of Polish women regarding breast 
cancer were the main objectives of the programme 
(15). Another NCCP edition enabled the continuation 
of mammography screening until 2024. 

AIM OF THE STUDY

The study aims to analyse the epidemiological 
situation and to evaluate the impact of screening tests 
on the incidence and detection of breast cancer in 
women in Lower Silesia over the period 2005-2014.

MATERIALS AND METHODS

Epidemiological data were obtained from the 
Lower Silesian Cancer Registry in Wroclaw and the 
Coordination Centre for Prophylactic Programmes 
in Wroclaw. Standardised incidence rates, for 
which “world standard population” was assumed as 
population, were obtained from the data of the National 
Cancer Registry. 

Medical data of 13,089 women with invasive breast 
cancer (C50 according to ICD-10) and 738 women with 
carcinoma in situ (D05 according to ICD-10) diagnosed 
in 2005-2014 in the Lower Silesian Voivodeship (LS) 
were analysed. The local stage of the disease was 
determined based on the 7th edition of TNM staging 
system. Both the trends of the inclusion of population 
in the screening programme and those of changes in 
pre-invasive and invasive breast cancer incidence rates 
were calculated for three age cohorts: pre-screening 
cohort (<50 years of age) – 1,870 women, screening 
cohort (50-69 years of age) – 6,088 women, and post-
screening cohort (>69 years of age) – 2,058 women. 

Statistical calculations were performed in Statistica 
13 using One-way ANOVA test, Kruskal-Wallis test, 
Chi-squared test, and in Minitab 16 using Regression 
test respectively. Results assuming p<0.05 were 
considered statistically significant.

RESULTS

In 2009-2014, the incidence rates of invasive female 
breast malignancies (p=0.0029) and carcinoma in 
situ (p<0.0001) were found to be higher in the Lower 
Silesian Voivodeship than those recorded for the rest 
of Poland (Table I) (one-way ANOVA). The incidence 
rates of C50 and D05 recorded in the Lower Silesia 
were higher than those in other regions of Poland 
(Table II). Statistically higher incidence of invasive 
breast cancer was recorded only in Greater Poland and 
Pomeranian Voivodeships while the higher incidence 
of in situ cancer was observed only in the Greater 
Poland Voivodeship (Table II). In 2005-2014, the Lower 
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Table I. The incidence of female breast malignancies by voivodeships in 2009-2014 (2)
Tabela I. Zachorowalność na nowotwory złośliwe piersi u kobiet według województw w latach 2009-2014 (2)

Year
Voivodeship

Standardised incidence rate per 100,000 women
Invasive breast cancer (C50) In-situ breast cancer (D05)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Lower Silesian 52.6 52.7 57.8 53.1 54.3 53.3 3.5 4.3 3.7 3.5 3.9 3.6
Kuyavian-Pomeranian 58.8 51.2 61.0 56.3 58.0 53.1 4.1 2.0 3.4 2.7 4.3 4.3
Lublin 44.3 47.8 43.7 45.5 47.1 45.4 2.7 1.1 1.2 1.4 1.1 2.1
Lubusz 51.4 51.1 54.4 51.9 52.8 51.6 1.0 0.9 0.9 1.7 0.5 1.7
Lodz 54.6 55.8 53.6 57.6 54.8 56.5 0.7 1.4 0.5 1.3 0.0 1.3
Lesser Poland 48.5 46.6 51.9 48.2 48.1 49.0 0.9 1.3 2.7 3.2 2.3 2.5
Masovian 51.9 47.3 48.5 53.8 50.2 50.7 2.7 2.4 3.5 3.2 3.0 3.2
Opole 47.6 42.0 50.2 48.7 49.0 45.4 2.2 1.9 2.1 1.8 2.2 2.4
Subcarpathian 
(Podkarpackie) 39.3 39.4 40.0 43.8 42.6 48.7 1.7 1.7 2.0 2.5 2.3 1.9

Podlaskie 45.1 42.4 43.9 46.0 47.1 46.9 0.9 0.6 0.3 0.5 0.8 1.4
Pomeranian 53.9 59.1 55.7 58.4 56.9 56.5 2.4 3.3 2.7 3.1 2.7 4.3
Silesian 46.9 45.5 52.9 49.1 48.5 48.6 2.0 2.0 2.6 3.2 3.0 3.2
Holy Cross 
(Świętokrzyskie) 44.3 39.4 43.3 43.7 48.7 45.3 3.5 3.3 2.6 6.0 3.4 4.2

Warmian-Masurian 52.3 52.0 52.2 51.2 50.9 47.5 1.3 1.6 1.7 1.5 1.8 2.2
Greater Poland 56.4 58.6 55.9 57.3 60.8 61.6 4.4 5.1 4.4 4.4 4.9 5.0
West Pomeranian 50.3 54.7 56.7 55.2 56.5 53.3 2.9 3.0 3.0 4.2 3.8 3.6
Poland 50.4 49.6 51.8 51.9 51.6 53.1 2.4 2.4 2.6 3.0 2.9 3.2

Table II. The comparison of standardised incidence rates per 100,000 C50 and D05 women between the Lower Silesian 
Voivodeship and the other voivodeships of Poland in 2009-2014
Tabela II. Porównanie standaryzowanych współczynników zachorowalności na 100 000 kobiet C50 i D05 pomiędzy 
województwem dolnośląskim a pozostałymi województwami Polski w latach 2009-2014

Voivodeship

Invasive breast cancer (C50) In-situ breast cancer (D05)
Mean 

incidence 
rate

df F p-value
Mean 

incidence 
rate

df F p-value

Lower Silesian 53.95 - - - 3.76 - - -
Kuyavian-Pomeranian 56.39 1 2.0443 0.1833 3.45 1 0.4809 0.5038
Lublin 45.77 1 65.295 <0.0001 1.64 1 52.628 <0.0001
Lubusz 52.24 1 3.4713 0.092 1.10 1 126.59 <0.0001
Lodz 55.60 1 2.3094 0.1596 1.01 1 121.76 <0.0001
Lesser Poland 48.74 1 23.719 0.0007 2.18 1 17.819 0.0018
Masovian 50.39 1 8.1837 0.0169 2.99 1 13.446 0.0043
Opole 47.22 1 21.65 0.0009 2.18 1 114.23 <0.0001
Subcarpathian 
(Podkarpackie) 42.43 1 47.773 <0.0001 2.00 1 89.834 <0.0001

Podlaskie 45.21 1 63.301 <0.0001 0.75 1 223.14 <0.0001
Pomeranian 56.71 1 6.2765 0.0312 3.08 1 4.8251 0.0527
Silesian 48.59 1 17.41 0.002 2.77 1 17.189 0.002
Holy Cross 
(Świętokrzyskie) 44.18 1 44.778 0.0001 3.84 1 0.2812 0.8702

Warmian-Masurian 50.90 1 7.2719 0.0224 1.71 1 135.83 <0.0001
Greater Poland 58.41 1 12.744 0.0051 4.70 1 26.159 0.0005
West Pomeranian 54.92 1 0.1463 0.7101 3.66 1 1.7699 0.2129

Statistical analyses were performed using one-way ANOVA test.
Analizy statystyczne przeprowadzono za pomocą jednoczynnikowego testu ANOVA.

Wpływ populacyjnych badań przesiewowych... The effect of population-based screening...



41

Silesian Voivodeship experienced a steady increase in 
the incidence of invasive breast malignancies (C50) 
in women at the rate of +25 cases per year and pre-
invasive breast malignancies (D05) at the rate of +9 
cases per year. In the last five years, there were 1,350-
1,400 cases of C50 and 90-100 cases of D05 per year 
in the study area (Fig. 1). 

During the period analysed, there were favourable 
changes in terms of detected cancer stages: in 2005-
2006, breast cancer at stage T1 was diagnosed in 
only 37% of female patients, while the number of 
female patients diagnosed with stage T1 cancer 
increased to approx. 50% in 2010-2014 compared 
to the total number of invasive cancers generally 
detected in women included and not included in 
the screening programme. At the same time, there 
was a change in the proportion of T2-stage patients: 
from 43% in 2005 to 37% in 2014. The proportion 
of diagnosed T3-stage tumours remained at the level 
of 7-9%. In contrast, the proportion of the largest 
tumours detected at stage T4 decreased from 10% 
in 2009 to 6-8% in 2011-2014 (Fig. 2). The observed 
favourable changes in the detection of C50 should 
be linked to an approx. 1% annual increase in the 
proportion of women in Lower Silesia participating 
in mammography screening, which is described 
by the trend yLS=0.0193x+0.335 (Fig. 3), and to an 
increase in female patients’ health awareness. There 
were similar changes, but with lower dynamics, 
described by the trend yW=0.0107x+0.3332 in the 

na raka inwazyjnego piersi odnotowano tylko w wo-
jewództwach wielopolskim i pomorskim, a na raka 
in situ wyłącznie w województwie wielkopolskim 
(Tab. II). W latach 2005-2014, w woj. dolnośląskim, 
zaobserwowano stały wzrost liczby zachorowań na 
inwazyjne nowotwory złośliwe piersi (C50) u kobiet 
w tempie +25 rocznie oraz przedinwazyjne (D05) o +9 
rocznie. W ostatnich pięciu latach stwierdzano rocznie 
1 350-1 400 zachorowań na C50 i 90-100 na D05 na 
badanym obszarze (Ryc. 1).

W analizowanym okresie zaobserwowano korzyst-
ne zmiany w odsetkach wykrywanych niskich stop-
ni zaawansowania nowotworów złośliwych piersi: 
w stopniu T1 z 37% w latach 2005-2006 do około 50% 
w 2010-2014 w ogólnej (wykrywanych sumarycznie 
u kobiet objętych i nieobjętych skryningiem) liczbie 
inwazyjnych nowotworów C50. Jednocześnie nastą-
piła zmiana odsetka chorych w stadium T2: z 43% 
w 2005 r. do 37% w 2014 r. Odsetek rozpoznanych 
nowotworów w stadium T3 utrzymał się na poziomie 
7-9%. Natomiast odsetek największych guzów wykry-
wanych w stadium T4 zmniejszył się z 10% w 2009 
roku do 6-8% w latach 2011-2014 (Ryc. 2). Obser-
wowane korzystne zmiany w zakresie wykrywalno-
ści C50 należy wiązać z ok. 1% rocznym wzrostem 
odsetka kobiet na Dolnym Śląsku uczestniczących 
w przesiewowych badaniach mammograficznych, co 
opisuje trend yLS=0,0193x+0,335 (Ryc. 3), oraz ze 
wzrostem świadomości zdrowotnej pacjentek. Podob-
ne zmiany, ale o mniejszej dynamice, opisane trendem 
yW=0,0107x+0,3332 wystąpiły w mieście Wrocławiu, 
co sugeruje większą skuteczność w promowaniu pro-
gramu badań przesiewowych na terenach wiejskich 

Figure 1. The incidence rates of breast malignancies, invasive C50 and D05 in situ in the Lower Silesian Voivodeship in 
2005-2014 (linear regression test was used for statistical calculations)
Rycina 1. Współczynniki zachorowalności na nowotwory złośliwe piersi, inwazyjne C50 i D05 in situ w województwie 
dolnośląskim w latach 2005-2014 (do obliczeń statystycznych użyto testu regresji liniowej)

Dominika Zielecka-Dębska, Adam Maciejczyk, Krystian Lichoń et al.
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Figure 2. The staging rates (T feature) of breast malignancies in the Lower Silesia Voivodeship in 2005-2014
Rycina 2. Wskaźniki zaawansowania (cecha T) nowotworów złośliwych piersi w województwie dolnośląskim w latach 
2005-2014

Figure 3. The breast cancer screening programme coverage rates of the population of Poland, the Lower Silesian Voivodeship 
and the city of Wroclaw in 2007-2014 (linear regression test was used for statistical calculations)
Rycina 3. Wskaźniki objęcia programem badań przesiewowych w kierunku raka piersi populacji Polski, województwa 
dolnośląskiego i miasta Wrocławia w latach 2007-2014 (do obliczeń statystycznych wykorzystano test regresji liniowej)
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city of Wroclaw, which suggests greater effectiveness 
in promoting the screening programme in rural areas 
and smaller towns compared to Wroclaw which 
is the largest agglomeration in the Lower Silesia 
region. By 2014, the coverage of the population with 
mammography screening had increased to 45.1% 
among women in Lower Silesia aged 50-69, which 
did not differ from the Polish average of 44.8% (Fig. 
3 and 4). 

Three female patient populations were 
distinguished to better show the positive population 
effects of screening tests: pre-screening population 
(age at diagnosis <50 years), screening population 
(50-69 years) and post-screening population (>69 
years). During the period analysed, the proportion 
of detected in situ tumours was statistically different 
(p<0.0001) for separate groups and in the screening 
group, it represented on average 7% of all breast 
cancer cases. In contrast, in non-screened women, 
the proportion of detected in situ tumours was 4.3% 
in female patients aged less than 50 years and 1.9% 
in women aged more than 69 years, respectively  
(Table III) (one-way ANOVA). After the breast cancer 
control programme had been implemented (2010-2013),  

i w mniejszych miastach w porównaniu z Wrocła-
wiem, który jest największą aglomeracją w regionie 
Dolnego Śląska. Do 2014 roku objęcie populacji prze-
siewowymi badaniami mammograficznymi wzrosło 
do 45,1% wśród kobiet na Dolnym Śląsku w wieku 
50-69 lat, co nie odbiegało od średniej dla Polski wy-
noszącej 44,8% (Ryc. 3 i 4).

W celu lepszego zobrazowania pozytywnych efek-
tów populacyjnych badań przesiewowych wyróżniono 
trzy populacje pacjentek: populację przedskryningo-
wą (wiek w momencie rozpoznania <50 lat), populację 
objętą skryningiem (50-69 lat) i populację w wieku 
poskryningowym (>69 lat). W analizowanym okresie 
odsetek wykrytych guzów in situ był statystycznie 
różny (p<0,0001) dla wyodrębnionych grup i w grupie 
skryningowej stanowił średnio 7% wszystkich przy-
padków raka piersi. Natomiast u kobiet niepoddanych 
badaniom przesiewowym odsetek wykrytych guzów 
in situ wynosił odpowiednio 4,3% u pacjentek w wie-
ku poniżej 50 lat i 1,9% u kobiet w wieku powyżej 69 
lat (Tab. III) (jednoczynnikowa ANOVA). Po wpro-
wadzeniu programu profilaktyki raka piersi, w grupie 

Figure 4. The breast cancer control programme coverage rates of the Polish population by voivodeships in 2014
Rycina 4. Wskaźniki objęcia programem zwalczania raka piersi populacji polskiej według województw w 2014 r.

Dominika Zielecka-Dębska, Adam Maciejczyk, Krystian Lichoń et al.
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there was a significant increase in the proportion of 
pre-invasive cancer cases in the age group included 
in mammography screening from 3% in 2005 to 
7-10% (Table III). That group of female patients was 
statistically more likely to be diagnosed with cancer at 
stage (Tis and T1) p=0.0002 (Fig. 5). There was also 

wiekowej objętej skryningiem mammograficznym 
nastąpił znaczny wzrost udziału nowotworów przed- 
inwazyjnych, od 3% w roku 2005 do 7-10% w latach 
2010-2013 (Tab. III). W tej grupie pacjentek statycznie 
częściej diagnozowano chorobę w stadium (Tis i T1) 
p=0,0002 (Ryc. 5), oraz zaobserwowano najkorzyst-

Table III. Incidence rates of invasive female breast cancers (C50), and carcinoma in situ (D05), in the LS Voivodeship in 
2005-2014 according to age groups
Tabela III. Współczynniki zachorowalności na inwazyjne nowotwory piersi u kobiet (C50), oraz raki in situ (D05), 
w województwie DS w latach 2005-2014 wg grup wiekowych

Age [years] ≤49 50-69 ≥70
year C50 D05 D05% C50 D05 D05% C50 D05 D05%
2005 254 4 2 628 20 3 270 3 1
2006 241 9 4 709 25 3 273 3 1
2007 245 7 3 806 41 5 315 2 1
2008 216 12 5 782 51 6 315 6 2
2009 210 16 7 787 61 7 323 7 2
2010 228 12 5 797 81 9 317 4 1
2011 266 8 3 813 72 8 338 5 1
2012 245 7 3 826 69 8 325 5 2
2013 247 16 6 823 72 8 337 15 4
2014 251 7 3 844 64 7 358 15 4

Average % 
2005-2014 4 6,5 1,9

Figure 5. Differences (p=0.0002; H=22,9264; df= 2) in the proportion of Tis + T1 diagnoses in the pre-screening (<50 years 
of age), screening (50-69 years of age) and post-screening (>69 years of age) age groups in the LS Voivodeship in 2005-
2014 (ANOVA rang Kruskal-Wallis was used for statistical calculations)
Rycina 5. Różnice (p=0,0002; H=22,9264; df= 2) w odsetku rozpoznań Tis + T1 w grupach wiekowych przedskryningowej 
(<50 r.ż.), skryningowej (50-69 r.ż.) i poskryningowej (>69 r.ż.) w województwie DS w latach 2005-2014 (do obliczeń 
statystycznych użyto testu ANOVA rang Kruskala-Wallisa)
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Figure 6. Changes in the local staging rate of breast cancer according to TNM staging system at the time of cancer 
detection in the age groups: <50 years, 50-69 years, >69 years in the LS Voivodeship in 2005-2014 (linear regression test 
was used for statistical calculations).
Rycina 6. Zmiany wskaźnika zaawansowania miejscowego raka piersi wg klasyfikacji zaawansowania TNM w momencie 
wykrycia nowotworu w grupach wiekowych: <50 lat, 50-69 lat, >69 lat w województwie DS w latach 2005-2014 (do 
obliczeń statystycznych użyto testu regresji liniowej).

Dominika Zielecka-Dębska, Adam Maciejczyk, Krystian Lichoń et al.
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a favourable change in trends regarding the proportion 
of local advanced-stage breast cancer cases at the 
time of cancer detection (Fig. 6). During the period 
analysed, in female patients aged <50 years, there 
was a steady detection rate of breast cancers at Tis- 
(approx. 5%) and T1- (approx. 40%) stages. However, 
there was an increase in the detection rate of T2-stage 
invasive breast cancer by approx. 1% per year with 
a slight decrease in the detection rate of T3- and T4-
stage tumours (Fig. 6). In the 50-69 age group, there 
was an increase in the detection rate of Tis-stage breast 
cancers by approx. 0.5% per year and T1-stage breast 
cancers by 1.3% per year with a simultaneous decrease 
in detection of T2-stage lesions by approx. 1% per 
year and T4-stage lesions by approx. 0.7% per year. 
The diagnosis rate of stage T3 invasive breast cancer 
remained relatively stable at approx. 6% during the 
period considered (Fig. 6). In post-screening female 
patients (>69 years of age) there was an increase in the 
detection rate of Tis-stage breast cancers by 0.3% per 
year and T1-stage breast cancers by approx. 1% per 
year. Moreover, there was a decrease in the detection 
rate of T2-stage lesions by approx. 0.6% and T4-stage 
lesions by approx. 1% per year. The detection rate of 
C50 at stage T3 remained in that group of patients at 
approx. 9% (Fig. 6). 

Unquestionably, those favourable changes are 
related to the greater interest in mammography and 
greater health awareness of the population no longer 
subject to screening because it has exceeded the cut-off 
age of 69 years as a result of the educational activities 
conducted under the “Programme” addressed to all 
women. 

DISCUSSION

In comparison with other regions of Poland, the 
Lower Silesian Voivodeship has one of the highest 
incidence rates among women, both for pre-invasive 
and invasive breast cancer (Table II). In 2005, 1,117 
invasive breast malignancies and 18 pre-invasive 
ones were diagnosed with an increasing trend of 
+25 cases per year for C50 and +9 cases per year for 
D05. The calculated incidence rates of C50 and D06, 
standardised to the world population, were statistically 
higher than those calculated for Poland. However, the 
analysed coefficients from Lower Silesia remained 
on a lower level than those recorded in neighbouring 
countries of Central and Western Europe (Germany 
85.1-105.9/100,000; Czechia 65.3/100,000) (16).

In Poland, as in most EU countries, there is 
a screening programme for women aged 50-69 based 
on mammography performed at a 2-year interval  
(15, 17). The inclusion of the LS female population in the 
programme by 2014 (45.1%) did not differ significantly 

niejszą zmianę trendów w odsetkach miejscowego za-
awansowania raka piersi w momencie wykrycia cho-
roby nowotworowej (Ryc. 6). W analizowanym okre-
sie, u pacjentek w wieku <50 r.ż. odnotowywano stały 
odsetek wykrywalności nowotworów piersi w stopniu 
zaawansowania Tis (ok. 5%) oraz T1 (ok. 40%). Zaob-
serwowano natomiast, wzrost odsetka wykrywalności 
C50 w stopniu zaawansowania T2 o około 1% rocznie 
z jednoczesnym niewielkim spadkiem wykrywalności 
guzów w stopniu T3 i T4 (Ryc. 6). W grupie wiekowej 
50-69 r.ż. odnotowano wzrost odsetka wykrywalno-
ści nowotworów piersi w stopniu zaawansowania Tis 
o ok. 0,5% rocznie oraz T1 o 1,3% rocznie z jednocze-
snym spadkiem wykrywalności zmian w stopniu T2 
o ok. 1% rocznie oraz T4 o ok. 0,7% rocznie. Częstość 
rozpoznawania C50 w stopniu T3 w badanym okre-
sie pozostawała na względnie stałym poziomie ok. 
6% (Ryc. 6). U pacjentek w wieku poskryningowym  
(>69 r.ż.) zaobserwowano wzrost odsetka wykrywal-
ności nowotworów piersi w stopniu Tis o 0,3% rocznie 
oraz T1 o ok. 1% rocznie. Dodatkowo, zanotowano 
spadek wykrywalności zmian w stopniu zaawansowa-
nia T2 o ok. 0,6% oraz T4 o ok. 1% rocznie. Odse-
tek wykrywalności C50 w stopniu T3 utrzymywał się 
w tej grupie chorych na poziomie ok. 9% (Ryc. 6).

Bez wątpienia te korzystne zmiany mają związek 
z większym zainteresowaniem badaniami mammo-
graficznymi i większą świadomością zdrowotną popu-
lacji poskrynigowej (>69 r.ż.) na skutek prowadzonych 
w ramach „Programu” działań edukacyjnych adreso-
wanych do wszystkich kobiet.

DYSKUSJA

W porównaniu z innymi regionami Polski, wo-
jewództwo dolnośląskie charakteryzuje się jednym 
z najwyższych wskaźników zachorowalności wśród 
kobiet, zarówno na przedinwazyjnego, jak i inwazyj-
nego raka piersi (Tab. II). W 2005 roku rozpoznano 
1 117 inwazyjnych nowotworów złośliwych piersi i 18 
przedinwazyjnych, z tendencją wzrostową +25 przy-
padków rocznie dla C50 i +9 przypadków rocznie dla 
D05. Obliczone współczynniki zachorowalności na 
C50 i D06, standaryzowane do populacji światowej, 
były statystycznie wyższe od obliczonych dla Polski. 
Analizowane współczynniki z Dolnego Śląska pozo-
stawały jednak na niższym poziomie niż współczyn-
niki notowane w sąsiednich krajach Europy Środko-
wej i Zachodniej (Niemcy 85,1-105,9/100 000; Czechy 
65,3/100 000) (16).

W Polsce, podobnie jak w większości krajów UE, 
istnieje program badań przesiewowych dla kobiet 
w wieku 50-69 lat oparty na mammografii wykony-
wanej w odstępie 2 lat (15, 17). Objęcie programem po-
pulacji DS kobiet do roku 2014 (45,1%), nie odbiegało 
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znacząco zarówno od średniej dla Polski (44,8%) jak 
i Unii Europejskiej (49,2%) p=0,8069 (test Chi-kwa-
drat) (17). Mimo, że nie osiągnięto 70% wskaźnika 
objęcia badaniami przesiewowymi, niezbędnego dla 
pełnej efektywności populacyjnej i redukcji umieral-
ności, w badanej grupie wystąpiły wczesne pozytyw-
ne efekty epidemiologiczne wdrożenia populacyjnego 
programu przesiewowego (18, 19).

Wśród dolnośląskich kobiet w latach 2005-2014 
uzyskano wzrost odsetka wykrywalności D05 oraz 
C50 w stopniu T1 korelujący z rosnącym odsetkiem 
objęcia populacji badaniem skryningowym o ok. 1% 
rocznie. Najkorzystniejsze efekty zaobserwowano 
w skryningowej grupie wiekowej (50-69 lat) – wzrost 
wykrywalności D05 i C50 w stadium T1 z 48% 
w 2005 r. do 62% w 2014 r. Podobne zmiany stwier-
dzono w badaniu Khil’s i wsp. (20), według którego 
nastąpiło zmniejszenie wskaźnika zachorowalności na 
zaawansowanego raka piersi u uczestniczek regular-
nych przesiewowych badań mammograficznych o ok. 
21% po 4-letnim okresie skryningu. Jednocześnie nie 
odnotowano równie korzystnej zmiany w zakresie 
wykrywalności wczesnych stadiów zaawansowanego 
miejscowo raka piersi u kobiet poniżej 50 roku życia, 
które nie są objęte populacyjnym skryningiem w Pol-
sce. Sugeruje to, że organizator skryningu (Minister-
stwo Zdrowia RP) powinien rozważyć modyfikacje 
zarówno zakresu wiekowego, jak i interwału skrynin-
gowego w polskim programie przesiewowym. Co wię-
cej, pomimo stale rosnących nakładów finansowych 
(74,3 mln w 2015 roku; 80,2 mln w 2016 roku – wo-
jewództwo dolnośląskie) przekazywanych na leczenie 
chorych na raka piersi, umieralność z powodu C50 
w Polsce nadal wzrasta, w przeciwieństwie do innych 
krajów Unii Europejskiej (21, 22).

Pozytywne efekty badań przesiewowych grupie 
wiekowej <50 r.ż. stwierdzono m.in. w analizie Canelo
-Aybara i wsp. z 2021 roku (23). W wielu krajach zmie-
niono wiek skryningowy i odstępy między badaniami 
mammograficznymi. Na przykład Austria, Hiszpa-
nia, Portugalia, Czechy i Węgry obniżyły wiek roz-
poczęcia skryningu do 45 lat (15). W Szwecji kobiety 
w wieku 40-69 lat są objęte badaniami przesiewowy-
mi, a mammografia jest wykonywana co 18 miesięcy 
u kobiet w wieku 40-54 lat i w odstępie 2 lat u kobiet 
w wieku 55-69 lat (14). Powyższy schemat badań prze-
siewowych zmniejsza 10-letnią śmiertelność kobiet 
poddanych skryningowi o 41% oraz zmniejsza ryzy-
ko rozpoznania zaawansowanego stadium C50 o 25% 
(14). Podobne wyniki uzyskano w analizie Myersa  
i wsp. z 2015 roku (24) oraz w analizie Jamesa i wsp. 
z 2016 roku (25). Według tych analiz raki piersi wy-
kryte dzięki badaniom przesiewowym u kobiet w wie-
ku 40-49 lat charakteryzowały się wyższym wskaź-
nikiem występowania raka przewodowego in situ 

from both the Polish (44.8%) and EU average (49.2%); 
p=0.8069 (Chi-square test) (17). Although the 70% 
screening coverage rate necessary for full population 
effectiveness and mortality reduction was not achieved, 
there were early positive epidemiological effects of the 
implementation of the population-based screening 
programme in the study group (18, 19). 

An increase in the detection rate of D05 and C50 at 
stage T1, correlating with an increase in the screening 
coverage rate of the population by approx. 1% per year, 
was achieved in 2005-2014 among LS women. The 
most favourable effects were observed in the screening 
age group (50-69 years) – an increase in the detection 
rate of D05 and C50 at stage T1 from 48% in 2005 to 
62% in 2014. Similar changes were found in Khil’s et al. 
study (20), according to which there was a reduction in 
the prevalence rate of advanced breast cancer in regular 
mammography screening participants – approx. 21% 
after a 4-year screening period. At the same time, there 
was no equally favourable change in the detection 
of early stages of locally advanced breast cancer in 
women aged under 50 who are not included in the 
population-based screening in Poland. This suggests 
that the screening organiser (Ministry of Health of 
the Republic of Poland) should consider modifications 
regarding both the age range and screening interval 
in the Polish screening programme. More so, despite 
the constantly increasing financial outlays (74.3 mln in 
2015; 80,2 mln in 2016 – LS Voivodeship) transferred 
to the treatment of breast cancer patients, mortality 
due to C50 in Poland continues to increase, in contrast 
to other European Union countries (21, 22).

The positive effects of screening in that age 
group (<50 years of age) were found, inter alia, 
in Canelo-Aybar’s et al. 2021 analysis (23). Many 
countries changed screening ages and intervals for 
mammography. For example, Austria, Spain, Portugal, 
Czechia and Hungary lowered the screening age to 45 
years (15). In Sweden, women aged 40-69 years are 
screened and mammography is performed every 18 
months in women aged 40-54 and at a 2-year interval 
in women aged 55-69 (14). The above-mentioned 
screening regimen reduces the 10-year mortality of 
screened women by 41% and reduces the risk of being 
diagnosed with an advanced-stage C50 by 25% (14). 
Similar results were obtained in the 2015 analysis by 
Myers et al. (24) and the 2016 analysis by James et 
al. (25). According to those analyses, breast cancers 
detected by screening in women aged 40-49 showed 
a higher prevalence rate of ductal carcinoma in situ 
(DCIS), smaller invasive tumour size and fewer cases of 
lymph node metastases compared to women diagnosed 
due to signs of the disease (25). An additional positive 
effect of population-based mammography screening is 
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(DCIS), mniejszym rozmiarem guza inwazyjnego oraz 
mniejszą liczbą przypadków przerzutów do węzłów 
chłonnych w porównaniu z kobietami diagnozowa-
nymi z powodu objawów choroby (25). Dodatkowym 
pozytywnym efektem populacyjnych przesiewowych 
badań mammograficznych jest zmniejszenie o ok. 
10% odsetka mastektomii wykonywanych u uczestni-
czących w nich pacjentek (26).

Powyższa analiza wpływu badań przesiewowych 
na populację kobiet na Dolnym Śląsku pozwala na mo-
nitorowanie wskaźników skuteczności badań przesie-
wowych w kierunku raka piersi, co jest niezbędne do 
zapewnienia wysokiej jakości wszystkich procedur, 
optymalizacji wykorzystywanych zasobów, a w końcu 
doprowadzenia do zauważalnego obniżenia wskaźni-
ków umieralności (27).

Największą zaletą, a jednocześnie ograniczeniem 
pracy, jest duża, heterogenna grupa badana obejmują-
ca wszystkie kobiety z terenu Dolnego Śląska, u któ-
rych w latach 2005-2014 rozpoznano raka piersi. Ze 
względu na brak centralizacji i organizacji leczenia 
onkologicznego w analizowanym okresie, zebrane 
dane mogą być niedoszacowane. Niektóre, w szcze-
gólności małe szpitale, mogły nie raportować zdiagno-
zowanych i leczonych pacjentek. Z tego samego powo-
du nie posiadamy informacji o stopniu zaawansowania 
choroby u wszystkich kobiet. Dodatkowo nie posiada-
my danych, które z pacjentek poddano mammografii 
przesiewowej. Dlatego skuteczność prowadzonego 
programu skryningowego oceniono pośrednio, biorąc 
pod uwagę wiek kobiet w ściśle wyselekcjonowanych 
kohortach.

WNIOSKI

Po wdrożeniu w Polsce populacyjnego programu 
skryningu mammograficznego w 2006 roku następo-
wał stały wzrost pokrycia populacji Dolnego Śląska 
skryningiem mammograficznym o ok. 1% rocznie. 
W grupie wiekowej 50-69 lat objętej programem badań 
przesiewowych nastąpił istotny wzrost odsetka raków 
przedinwazyjnych, z 3% w 2005 r. do 10% w 2014 r., 
oraz raków we wczesnym stadium zaawansowania 
(T1 z 41% do 52%). Jednocześnie najmniej korzystne 
zmiany w zakresie wykrywania wczesnych stadiów 
raka piersi zaobserwowano u pacjentek w wieku po-
niżej 50 lat, które nie są objęte programem przesiewo-
wych badań mammograficznych.

Niestety podnoszenie wydatków przeznaczonych 
na leczenie kobiet chorujących na raka piersi nie wpły-
wa w sposób satysfakcjonujący na poprawę przeżyć 
w polskiej populacji, dlatego tak zasadnym jest sku-
pienie większej uwagi na edukacji prozdrowotnej ko-
biet oraz skryningu mammograficznym. Działania te 
prowadzą do rozpoznania choroby nowotworowej na 

a reduction in the rate of mastectomies performed in 
participating female patients by approx. 10% (26).

The above-mentioned analysis of the impact of 
screening on the population of women in Lower Silesia 
makes it possible to monitor the effectiveness rates of 
breast cancer screening, which is necessary to ensure 
high quality of all procedures, optimise the resources 
used, and finally lead to a noticeable reduction in 
mortality rates (27).

The biggest advantage and, simultaneously, 
limitation of the work, is the large, heterogeneous 
study group, which includes all women from the area of 
Lower Silesia who were diagnosed with breast cancer 
in 2005-2014. Due to the lack of centralization and 
organization of oncological treatment in the analyzed 
period, the collected data may be underestimated. 
Some, in particular small hospitals, may have failed 
to report diagnosed and treated patients. For the same 
reason, we do not have information regarding the 
staging of all patients. Additionally, we do not possess 
data, which collected patients underwent screening 
mammography. Therefore, the effectiveness of the 
conducted screening program was assessed indirectly, 
taking into account the age of woman in strictly 
selected cohorts.

CONCLUSIONS

After the common mammography screening was 
implemented in 2006, there was a steady increase in 
the mammography screening coverage of the Lower 
Silesia population by approx. 1% per year. In the 50-69 
age group included in the screening programme, there 
was a significant increase in the proportion of pre-
invasive cancers, from 3% in 2005 to 10% in 2014, and 
early-stage cancers (T1 from 41% to 52%). At the same 
time, the least favourable changes in the detection of 
early stages of breast cancer were observed in female 
patients aged less than 50 years who are not included 
in the mammography screening programme. 

Unfortunately, increasing expenditures on the 
treatment of women with breast cancer does not 
satisfactorily improve survival in the Polish population, 
which is why it is so reasonable to focus more attention 
on pro-health education of women and mammography 
screening. These activities lead to earlier diagnosis of 
cancer, thanks to which we can achieve a significant 
improvement of curability of breast cancer patients 
and, at the same time, bear lower costs of their 
treatment as a society. This suggests consideration 
of modifications to both the age range and screening 
interval in the Polish population-based breast cancer 
early detection program.
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wcześniejszym etapie, dzięki czemu możemy uzyskać 
zdecydowaną poprawę wyleczalności pacjentek cho-
rujących na raka piersi, jednocześnie ponosząc, jako 
społeczeństwo, niższe koszty ich leczenia. Sugeruje to 
rozważenie modyfikacji zarówno przedziału wieko-
wego, jak i interwału skryningowego w Polskim Po-
pulacyjnym Programie Wczesnego Wykrywania Raka 
Piersi.
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ABSTRACT

BACKGROUND. Chronic kidney disease (CKD) is a progressive and irreversible disease that leads to end-stage 
renal disease. Many factors such as increased oxidative stress play a role in the occurrence of this complication. 
Due to the effective role of the antioxidant defense system in controlling many of the complications in which 
oxidative stress is involved, the present study was conducted to evaluate the role of antioxidants in the prevention 
and treatment of chronic kidney disease. 
METHODS. In this review study, studies using standard keywords in internal and external databases including: 
SID, Magiran, IranDoc, Medlib, Science Direct, PubMed, Scopus, Embase, Web of Science, Medline and 
Google Scholar search engine, were retrieved and selected without time limit.
RESULTS. Among the selected articles, 14 articles were eligible for inclusion in the study, which was performed 
on more than 20,000 people and several animal models of rats from 2005 onwards. The results showed that there 
is an inverse relationship between the concentration of antioxidant enzymes in the body and the intensity and 
progression of CKD. In severe cases, a significant decrease in the concentration of antioxidant enzymes in the 
body, as well as cofactors such as selenium, iron and zinc in the progressive and severe course of CKD has been 
observed.
CONCLUSIONS. The positive and significant effect of antioxidant compounds in chronic kidney disease is 
evident. The use of these compounds in the diet in the form of fruits, vegetables and grains, as well as the 
supply of iron and zinc and other minerals elements as cofactors for the action of enzymatic antioxidants has an 
effective role in the prevention and treatment of diseases by controlling free radicals.
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Public health / Zdrowie publicznePRZEGL EPIDEMIOL 2022;76(1): 51-57

https://doi.org/10.32394/pe.76.06

© National Institute of Public Health NIH – National Research Institute / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy

INTRODUCTION

Chronic diseases, including chronic kidney disease, 
are a global health problem and cause the death of 
millions of people (1). Approximately 10 percent 
of the adult population in the United States have 
been suffering from this complication, which, along 
with cardiovascular disease, has created significant 
economic costs for people and governments. CKD 
eventually causes damage to the nephrons and leads to 

chronic renal failure (2, 3). About one million people 
die each year in the end-stages of renal disease, also the 
death rate due to CKD continues to increase and will 
reach 14 per 100,000 people by 2030. For this reason, 
this complication is a global threat to health (4, 5). 
Global increase in the number of patients with chronic 
kidney disease is a reflection of those with chronic 
renal failure being treated. The end-stage of treatment 
for this complication is dialysis, transplantation and 
kidney replacement, and less developed countries have 
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not been able to meet increasing demands for treatment 
of this complication due to the lack of adequate health 
care resources. Research indicates the low rate of CKD 
in developed countries and their inhabitants can afford 
to cover the costs of renal replacement therapy (6, 7). 

Chronic kidney disease (CKD) is associated with 
chronic inflammation, oxidative stress, and glomerular 
scar. In diabetes, one of the leading causes of end-stage 
renal disease, enhanced generation of reactive oxygen 
species (ROS) and renin-angiotensin system (RAS), 
are considered to contribute to the development and 
progression of diabetic nephropathy (8). 

Also, the structural similarity of renal mesenchymal 
cells and vascular smooth muscle cells and the confirmed 
role of vitamin E in coronary artery healing suggest that 
antioxidants may be beneficial in CKD (9).

Fatigue in dialysis patients, one of the causes of 
which is vitamin C deficiency also may indicate the 
role of antioxidants in CKD (10). Fruit, vegetables and 
grains have been proven to help prevent the progression 
of chronic diseases (10). 

Finally an imbalance between free radical 
production and antioxidant defense in uremia caused by 
CKD lead to the production of reactive oxygen species 
(ROS) resulting from oxygen metabolism. The release 
of free radicals and overproduction is associated with 
a variety of clinical disorders, including CKD and the 
defense system that counteracts them is the antioxidant 
system (11). Oxidative stress, the pathogenic role of 
which has been proven in cardiovascular and renal 
diseases, reflects an imbalance of oxidative compounds 
and antioxidant systems. 

Antioxidants are protective 
chemicals that counteract the oxidative 
damage caused by macromolecules (12). 
There are two sources of antioxidants: 
synthesis in the body and absorption 
through diet, and two types of 
antioxidant mechanisms: enzymatic 
and non-enzymatic. The non-enzymatic 
type includes vitamins, minerals, 
glutathione and antioxidants derived 
from medicinal plants. The enzymatic 
type includes superoxide dismutase 
(SOD), glutathione peroxidase (GPX), 
and catalase (CAT) (13). Antioxidant 
therapy is significant as an effective 
treatment approach in many diseases 
such as chronic renal failure (14, 15). 

This study was conducted with 
the aim to understand the role of 
antioxidants and the antioxidant system 
in the prevention and treatment of 
chronic kidney disease (CKD).

MATERIALS AND METHODS

All studies examining chronic kidney disease 
and the role of antioxidants in this complication were 
eligible for inclusion in the study. For this purpose, 
using standard keywords such as; antioxidants, 
prevention, treatment and chronic kidney disease 
were retrieved in internal and external databases 
including: SID, Magiran, IranDoc, Medlib, Science 
Direct, PubMed, Scopus, Embase, Web of Science, 
Medline and Google Scholar search engine, without 
time limit. Articles based on compliance with the 
role of antioxidants on chronic kidney disease and 
eligible titles among articles such as the effect of diets 
and medications containing antioxidants, enzymatic 
antioxidants and cofactors on chronic kidney disease 
have been reviewed. Then, due to the duplication 
and lack of relevance of the content to the subject of 
the article, screening and required information were 
extracted and analyzed from approved articles.

RESULTS

Using the above keywords, 46 articles were found 
and 14 articles were included in the study according to 
the inclusion and exclusion criteria (Fig. 1).

In the cases where the articles were reviewed, most 
of the studies discussed the effects of antioxidants in 
humans, so only the human species was listed as the 
test population (Table 1).

Antioxidants and their role in the prevention and treatment of chronic kidney disease (CKD)

Figure 1. The process of selecting articles submitted for review 
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Table 1. Information on studies on antioxidants and their role in the prevention and treatment of chronic kidney disease 
(CKD)

Author Year of 
publication Study place Population or species 

studied Antioxidant

Jing Chen and 
colleague (16) 2015 United States of 

America

Human species
19,461 people

CKD
Diet containing antioxidants

Bronislaw A. Zachara 
(17) 2015 Poland

Human species
454 people

CKD

Glutathione peroxidase and 
selenium

Sudhir V. Shah (18) 2007 United States of 
America

Animal model
and human

CKD

Superoxidase
catalase,

vitamin E and selenium

A Meguid El Nahas 
and colleagues (19) 2005 England Human species

CKD Diet containing antioxidants

Jorge Rojas-Rivera 
and colleagues (20) 2012 Spain Human species

CKD

Drugs with antioxidant 
and anti-inflammatory 

properties (such as: 
Bardoxolone methyl)

Minglei Lu and 
collegues (21) 2019 China and United 

States Animal model Nrf2 antioxidant response

Vassilios Liakopoulos 
and colleagues (22) 2019 Greece Human species

Omega-3 fatty acids, statins, 
coenzyme Q10, curcumin, 
trace elements, vitamins B 
and D, green tea, flavonoids 
and polyphenols, NAC and 

α-tocopherol

Hadja Fatima Tbahriti 
and colleagues (23) 2013 Algeria 167 men and women

CKD

Superoxide desmutase, 
catalase, glutathione 

peroxidase, glutathione 
reductase, vitamin E and 

iron and bilirubin

Hamid Nasri (24) 2007 Iran Human species

Superoxide desmutase, 
catalase, glutathione 

peroxidase, 
N-acetylcysteine, vitamins 

E, C and selenium and herbs

Yu-Jie Zhang and 
colleagues (25) 2015 China Human species and 

animal model
Medicinal plants, 

vegetables, fruits and grains

Mohammad 
Nasiruddin Rana and 

colleagues (26)
2020 Thailand Human species

Xanthones from a tropical 
fruit of Garcinia 
mangostana L.

Mohamad Reza 
Tamadon and 

colleagues (27)
2015 Iran Human species

Antioxidant enzymes, 
N-acetylcysteine, vitamins 

C, E.

David J. Kennedy and 
colleagues(28) 2019 United States of 

America Human species Vitamin E

Stefanos Roumeliotis 
and colleagues (29) 2019 Greece Animal model

Vitamins E, C, polyphenols, 
flavonoids, tea, probiotic 

compounds, arginine, 
N-acetylcysteine

CKD – chronic kidney disease
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DISCUSSION

In this study, 14 articles on antioxidants and chronic 
kidney disease were reviewed. The findings showed 
that a higher oxidative balance score (OBS), reflecting 
higher antioxidant levels, was associated with a lower 
prevalence of CKD and that OBS was inversely related 
to mortality. These findings provide a good approach 
to oxidative balance in predicting the risk of chronic 
kidney disease. Also, controlling and modifying 
external oxidants through diet in individuals with 
reduced renal clearance, especially when combined 
with antioxidant therapy, is effective in controlling 
CKD (16). 

In chronic kidney disease, the antioxidant efficiency 
decreases directly with the progression of the disease 
and is minimal in the final stage of kidney disease. 
There are four dominant antioxidant enzymes. These 
include superoxide dismutases (SODs), catalase (CATs), 
glutathione peroxidases (GSH-Px), and possibly 
selenoprotein (SePP). Selenium, as a cofactor and part 
of some proteins, plays an important role in the activity 
of many of these enzymes and its deficiency plays 
a role in the development of disorders such as cancer, 
cardiovascular and kidney disease. A significant 
negative correlation was demonstrated between plasma 
selenium and creatinine concentrations in CKD. In 
healthy people, selenium supplementation increases 
the synthesis of GSH-Px activity in the blood and other 
tissues, which is reduced in people with CKD, so the 
disease progresses to end-stage renal disease (ESRD). 
GSH-Px are the important cellular components in 
balancing and eliminating ROS in patients with CKD, 
and Se has an integral role in maintaining this balance, 
so selenium supplementation should be considered as 
a suitable nutritional option in CKD (17). 

Chronic kidney disease tends to progress to the 
final stage of kidney disease, which suggests common 
mechanisms for further loss of nephrons. Among the 
mechanisms involved in this process are active oxygen 
metabolites – reactive oxygen intermediates (ROMs) 
and oxidants. Superoxide and H2O2 are the primary 
species produced to be involved in the production 
of additional and more active oxidants, including 
highly reactive hydroxyl radicals, in which metals 
such as iron act as catalysts in the reaction. Iron can 
also be involved in the formation of ROMs. In many 
cases, administration of hydroxyl radical scavengers 
or iron chelators significantly reduces proteinuria. 
Several other animal and human studies have shown 
that reduction in proteinuria due to iron chelator 
significantly slows the progression of chronic kidney 
disease. Thus in CKD, both in animal and human 
studies, an iron-deficient diet or iron chelator provides 

functional and histological protection against disease 
progression (18). 

CKD is more common in families with the genetic 
or familial predisposition and that suggested the 
mechanisms involved in renin-angiotensin system. 
A high prevalence of CKD has also been reported in 
hypertension, diabetes, or both. Some studies have 
linked the use of analgesics, particularly paracetamol 
and nonsteroidal anti-inflammatory drugs, to a higher 
risk of developing CKD. Control of proteinuria 
and inhibition of the renin-angiotensin system are 
important factors in slowing the progression of diabetic 
and non-diabetic CKD. Limits on salt and diets rich in 
fruits and vegetables and low in saturated fat have also 
been recommended. Managing high blood pressure, 
improving the education of the public regarding 
losing too much weight, regular exercises and dietary 
approaches containing antioxidants should lead to 
a long-term reduction in the number of people with 
diabetes and high blood pressure, the main reservoir 
of CKD cases (19). 

The renin-angiotensin-aldosterone system (RAAS) 
is a major pathway involved in the pathogenesis and 
progression of chronic kidney disease, and RAAS 
blockade is an effective therapeutic strategy to reduce 
proteinuria and slow the progression of diabetic 
and non-diabetic CKD. Bardoxolone methyl, a new 
synthetic triterpenoid with antioxidant and anti-
inflammatory properties, has been shown to improve 
renal function in patients with chronic kidney disease 
who previously received RAAS blockers with few 
side effects (20). Transmission of acute kidney injury 
(AKI) to chronic kidney disease (CKD) is one of the 
major causes of kidney failure. The conversion of 
AKI to CKD leads to interstitial fibrosis and atrophy 
of renal tubular cells, permanent damage to the renal 
tubules with persistent oxidative stress associated 
with abnormal Nrf2 antioxidant defense (Nrf2 – NF-
E2-related factor, a cap-n-collar basic-region leucine 
zipper nuclear transcription factor that mediates the 
primary cellular defense against the cytotoxic effects 
of oxidative stress). In damaged kidney Nrf2 response 
was impaired and was associated with decreased 
antioxidant production. Inhibition of GSK3β (glycogen 
synthase kinase, a key modulator of the Nrf2 regulation) 
in renal tubules restored the antioxidant response of 
Nrf2 in the kidney through weekly treatment (with 
low-dose lithium) and prevented the transfer of AKI to 
CKD. Thus, the findings suggest that GSK3β-mediated 
regulation of Nrf2 may serve as a practical therapeutic 
target for correcting the long-term consequences of 
AKI and the development of CKD (21). 

Disruption of the balance between the production 
of reactive oxygen species and antioxidant systems in 
favor of oxidants is called oxidative stress (OS). OS is 

Antioxidants and their role in the prevention and treatment of chronic kidney disease (CKD)
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present in the early stages of chronic kidney disease, 
gradually increasing as kidney function deteriorates 
and is exacerbated by renal replacement therapy. End-
stage renal disease patients undergoing hemodialysis 
(HD) suffer from OS, which is associated with 
an increased risk of mortality and cardiovascular 
disease. The beneficial antioxidant effects of omega-3 
fatty acids, statins, coenzyme Q10, curcumin, trace 
elements, vitamins B and D, green tea, flavonoids 
and polyphenols remain controversial and the most 
promising results in these patients seem to have 
N-acetylcysteine and α-tocopherol (22). 

In another study prooxidant status was assessed 
by measuring the reactants of thiobarbituric acid, 
hydroperoxides and protein carbonyls (23). The 
antioxidant defense was assessed by analysis of 
superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase, 
glutathione reductase, vitamin E, iron and bilirubin. 
Antioxidant enzymes were previously reduced in the 
severe stage of CKD and were significantly reduced 
in HD patients. Also for vitamin E, Fe and bilirubin 
a significant decrease was observed in most of the 
groups studied, especially in HD patients, and the 
progression of CKD was associated with an increase 
in oxidative stress (23). 

Oxidative stress is caused by an imbalance between 
the production of free radicals and antioxidant defense, 
therefore, antioxidants are effective in improving 
chronic renal failure due to oxidative stress. There are 
several endogenous antioxidant enzymes including 
superoxide dismutase, catalase, glutathione peroxidase 
and non-enzymatic defense such as glutathione, 
melatonin, N-acetylcysteine, urate and plasma protein 
thiols. Studies have shown that oxidative damage 
is mainly due to decreased levels of endogenous 
antioxidants. The presence of antioxidants in the cell or 
the administration of herbal medicines with antioxidant 
properties can improve the oxidative stress caused by 
kidney damage (24). Consumption of vegetables and 
fruits is inversely related to the risk of many chronic 
diseases, and the antioxidant phytochemicals in 
vegetables and fruits are responsible for these health 
benefits. Antioxidant phytochemicals can be found in 
many foods and herbs and play an important role in the 
prevention and treatment of chronic diseases caused 
by oxidative stress. They often have strong antioxidant 
and free radical scavenging abilities as well as anti-
inflammatory effects, which are also the basis of 
other biological activities and health benefits such as 
anti-cancer, anti-ageing and protective function for 
kidney, cardiovascular disease and diabetes mellitus. 
For example, epigallocatechin gallate (EGCG) is an 
antioxidant compound in plant and fruit compounds 
in a study of an animal species, by reducing liver 
and kidney damage and improving age-related 

inflammation and oxidative stress by inhibiting NF-
κB signalling, and increasing the length of the life of 
healthy mice (25). 

Xanthones of a tropical fruit of Garcinia 
mangostana L. have a wide range of medicinal 
properties, including antioxidant, antibacterial, anti-
inflammatory and anti-diabetic activities. The study 
by Rana et al. aimed to evaluate the possible protective 
effects of xanthones against chronic kidney disease 
(CKD) (26). The results showed that xanthones 
potentially kill free radicals due to its effectiveness in 
activating Nrf2, regulate the intracellular [Ca2+], as 
well as NF-κB pathway depletion, MAPK (mitogen-
activated protein kinases) pathway. Thus, current 
findings suggest that xanthones may be a potential 
candidate for the management of heavy metal toxicity 
by suppressing oxidative stress in renal injury. Further 
studies are also needed to isolate abundant plant 
compounds and evaluate mechanical pathways (26). 

Cardiovascular accidents are one of the leading 
causes of death in chronic kidney patients, especially 
chronic dialysis patients. Increased peroxidation 
products as well as decreased antioxidants are effective 
factors in atherosclerosis in these patients undergoing 
hemodialysis. Antioxidant compounds in foods have 
been suggested to play a beneficial role in chronic 
kidney disease or high blood pressure (27). 

In patients with CKD, decreased PON-1 
(Paraoxonase-1) enzyme activity associated with 
the antioxidant HDL was demonstrated which was 
predictive of increased risk of adverse cardiac events, 
including non-fatal myocardial infarction, non-fatal 
stroke, or death. Oxidative stress is an important 
mediator in the progression of kidney disease and points 
to the compensatory role of the potential antioxidant 
role of HDL and its associated protein PON-1. Further 
studies aimed at modulating PON-1 activity for both 
cardiac protective effects and potential protection of the 
kidney against disease progression in this population 
of patients may provide more knowledge (28). 

Glomerular hypertension, ischemia, and interstitial 
inflammation and subsequent increase in OS have been 
linked to uric acid, hypertension, and CKD. As a result 
of hyperuricemia, changes in systemic and renal 
hemodynamics occur, resulting in loss of renal self-
regulation and inflammation in rats. Hyperuricemia 
in rats causes accumulation of free radicals and 
significantly increases an oxidative stress, activates 
RAAS, and ultimately causes cell apoptosis, severe 
structural damage to the kidneys, and chronic kidney 
disease (CKD). Probiotics, arginine, and acetylcysteine   
are mentioned as antioxidant compounds that protect 
cell membrane integrity by eliminating ROS and 
blocking the chain of oxidative reactions (29). 

Ali Hasanpour Dehkordi, Milad Ghaderi, Hamidreza Mardani et al.
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CONCLUSIONS

As shown in various studies, there are the direct 
and indirect effects of antioxidants and compounds 
with antioxidant properties in CKD. The direct effect 
of antioxidants is to inhibit ROS metabolism, as well 
reduce the progression of chronic kidney disease by 
blocking the RAAS pathway. Antioxidant inflammation 
modulators potently induce the antioxidant and 
cytoprotective transcription factor Nrf2 and this is 
the basis of biological activities of pharmaceutical 
compounds such as Bardoxolone methyl and fruits 
and vegetables containing antioxidant compounds. 
Reducing underlying diseases such as hypertension 
and tissue damage has an indirect effect on reducing 
chronic kidney disease. Finally, it is essential the 
adoption and development of a comprehensive 
treatment protocol containing antioxidant compounds 
in chronic kidney disease.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. The results of multiple studies indicate the negative impact of exposure to air pollution on 
human life expectancy. Epidemiological evidence on this relation is in large proportion provided by ecological 
studies, what causes interpretation difficulties. Poland is a country characterized by large territorial differences 
in ambient air pollution and in life expectancy. This promotes analyses of the mentioned relationship based on 
ecological model. 
AIM. The aim of the study was to analyse the results of a simple ecological study concerning the relationship 
between life expectancy and air pollution with the focus on the difficulties in interpretation of the results.
MATERIAL AND METHODS. The study used a simple ecological study approach. We used the official data 
on sex-specific life expectancy for year 2018 and annual average ambient air concentrations of PM2.5 in years 
2010-2018 for 10 large metropolitan areas in Poland. The data was used as a marker of long-term air pollution 
levels in particular areas. Associations between life expectancy and air pollution levels were assessed using 
Spearman correlation analysis.  
RESULTS. The analysis concerning exposure to air pollution and life-expectancy in several Polish large 
agglomerations did not show statistically significant associations.  
CONCLUSIONS. Our ecological study did not show statistically significant associations between life 
expectancy and ambient air pollution levels measured by means of PM2.5 concentrations. Ecological nature 
of the population’s exposure marker, without considering many important factors influencing length of life, 
may explain the negative results of the correlation analysis. This is an example of so called ecological fallacy, 
affecting the used model of epidemiological study.

Key words: air pollution, life expectancy, particulate matter, epidemiological ecological study, ecological 
fallacy

STRESZCZENIE

WPROWADZENIE. Wyniki wielu badań wskazują na negatywny wpływ narażenia na zanieczyszczenia 
powietrza na przewidywany czas trwania życia ludzkiego. Dowody epidemiologiczne odnośnie tej relacji są 
w dużym stopniu generowane przez badania typu ekologicznego, co stwarza trudności interpretacyjne. Polska 
charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem terytorialnym w zakresie przewidywanego czasu trwania życia oraz 
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INTRODUCTION

Exposure to ambient air pollution is the leading 
environmental health risk and significantly contributes 
to mortality from cancers, cardiovascular and 
respiratory diseases (1, 2). From the public health 
perspective the total effect of exposure to air pollution 
is important as a trigger of premature mortality and 
therefore a cause of life expectancy (LE) shortening  
(3-9). Health effects estimations for this association 
indicate that fine particulate matter air pollution-
related premature mortality in Poland in 2016 was 
43,100 premature deaths (10). 

Poland is a country characterised by large and 
ethnically homogeneous population as well as 
significant territorial differences in terms of air pollution 
levels and LE (10, 11). These circumstances enable the 
investigation of discussed association on a national 
level by interregional comparisons. Population level 
of available data regarding environmental exposure 
and length of life provides the possibility to conduct 
analyses with the use of ecological study model. This 
is why we planned a study, which aim was to analyse 
the results of a basic ecological study regarding the 
relationship between LE and air pollution, with the 
focus on the difficulties in the interpretation of the 
results, related to the study model.

poziomu zanieczyszczenia powietrza, co sprzyja analizom omawianej zależności w oparciu o model badania 
ekologicznego. 
CEL. Celem badania była analiza wyników prostego badania ekologicznego dotyczącego zależności pomię-
dzy przewidywanym czasem trwania życia, a zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego, z jednoczesnym 
zwróceniem uwagi na trudności interpretacyjne uzyskanych wyników. 
MATERIAŁ I METODY. W pracy posłużono się prostym modelem badania ekologicznego. Wykorzystano 
oficjalne dane dotyczące przewidywanego czasu trwania życia kobiet i mężczyzn w roku 2018 oraz średniorocz-
nych stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 w latach 2010-2018 dla 10 dużych ośrodków miejskich w Polsce. Dane te 
wykorzystano jako marker wieloletniego poziomu zanieczyszczenia powietrza na danym obszarze. Zależność 
pomiędzy przewidywanym czasem trwania życia, a poziomem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego 
oceniono wykorzystując analizę korelacji Spearmana.
WYNIKI. Analiza dotycząca narażenia na zanieczyszczenia powietrza i przewidywanego czasu trwania życia 
w szeregu polskich aglomeracji nie wykazała istotnych statystycznie zależności.
WNIOSKI. Wyniki przeprowadzonej analizy nie wykazały zależności pomiędzy przewidywanym czasem 
trwania życia, a poziomem zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wyrażonym jako średnie stężenia 
PM2,5. Ekologiczny wymiar wskaźnika narażenia populacji, przy nieuwzględnieniu wielu istotnych czynników 
kształtujących czas trwania życia, może tłumaczyć negatywny wynik analizy korelacyjnej i jest czytelnym 
przykładem tzw. pułapki ekologicznej, obciążającej zastosowany model badania epidemiologicznego.

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, pył zawieszony, epidemiologiczne badanie ekologiczne, pułapka 
ekologiczna

WSTĘP

Narażenie na zanieczyszczenia powietrza atmosfe-
rycznego jest głównym środowiskowym czynnikiem 
ryzyka zdrowotnego i w sposób znaczący wpływa na 
umieralność z powodu chorób nowotworowych, ukła-
du krążenia i układu oddechowego (1, 2). Z punktu 
widzenia zdrowia publicznego całkowite efekty tego 
narażenia są istotne jako przyczyna umieralności 
przedwczesnej, a tym samym jako przyczyna skró-
cenia przewidywanego czasu trwania życia ludzkie-
go (PCTŻ) (3-9). Wyniki modelowania omawianej 
zależności wykazują, że w 2016 roku przedwczesna 
umieralność związana z zanieczyszczeniem powietrza 
w Polsce objęła 43 100 przedwczesnych zgonów (10). 

Polska jest krajem charakteryzującym się dużą 
i jednorodną etnicznie populacją, dużym zróżnico-
waniem terytorialnym pod względem poziomu za-
nieczyszczenia powietrza oraz PCTŻ (10, 11). Te oko-
liczności stwarzają możliwość prześledzenia omawia-
nej zależności w skali krajowej, poprzez porównania 
międzyregionalne. Populacyjny wymiar dostępnych 
danych o narażeniu środowiskowym i czasie trwa-
nia życia umożliwiają prowadzenie tego typu analizy 
z wykorzystaniem modelu badania ekologicznego. 
W związku z tym zaplanowano badanie, którego celem 
była analiza wyników prostego badania ekologicznego 
dotyczącego zależności pomiędzy przewidywanym 
czasem trwania życia, a zanieczyszczeniem powietrza 
atmosferycznego, z jednoczesnym zwróceniem uwa-
gi na trudności interpretacyjne uzyskanych wyników, 
związane z wykorzystanym modelem badania.

Krzysztof Kocot, Jan E. Zejda
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MATERIAL AND METHODS

In the study we used secondary epidemiological 
data from official reports regarding 10 large cities in 
Poland: Warszawa (population in 2018: 1,778,000), 
Kraków (771,000), Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia 
and Sopot – 749,000), Łódź (685,000), Wrocław 
(641,000), Poznań (536,000), Szczecin (402,000), 
Lublin (340,000), Białystok (297,000) and Katowice 
(295,000) (11-18). 

Sex-specific LE in 2018 data was provided by the 
Statistics Poland (11). Annual average ambient air 
concentrations of particulate matter with aerodynamic 
diameter <2.5µm (PM2.5) in years 2010-2018 were 
obtained from the Chief Inspectorate of Environmental 
Protection (13-18). PM2.5 data was used as a marker 
of air pollution long-term levels with the assumption 
that the position of a given city in environmental 
pollution ranking is permanent and reaches beyond 
the availability of reliable data on air pollutants’ 
levels. Associations between LE (in year 2018) and air 
pollution levels (annual averages for years 2010-2018) 
were assessed with correlation analysis in Spearman’s 
modification.

RESULTS

Table I shows LE in 2018 and annual average 
concentrations of PM2.5 between 2010 and 2018 in ten 
Polish big cities. There were no statistically significant 
correlations between sex-specific LE in 2018 and air 
pollutants’ concentrations in years 2010-2018.

MATERIAŁ I METODY

W badaniu wykorzystano wtórne dane epidemiolo-
giczne zawarte w oficjalnych raportach i dotyczące 10 
dużych miast w Polsce: Warszawy (populacja w 2018: 
1 778 000), Krakowa (771 000), Trójmiasta (Gdańsk, 
Gdynia, Sopot – 749 000), Łodzi (685 000), Wrocławia 
(641 000), Poznania (536 000), Szczecina (402 000), 
Lublina (340 000), Białegostoku (297 000) i Katowic 
(295 000) (11-18). 

Dane dotyczące PCTŻ w 2018 roku z podziałem 
na płeć pozyskano z raportu Głównego Urzędu Staty-
stycznego (11). Średnioroczne stężenia pyłu zawieszo-
nego w powietrzu o średnicy aerodynamicznej cząstek 
<2,5µm (PM2,5) w latach 2010-2018 pozyskano z ra-
portów Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 
(13-18). Wyniki badań frakcji PM2,5 potraktowano jako 
wskaźnik poziomu zanieczyszczenia powietrza w wy-
miarze wieloletnim, z założeniem, że pozycja danego 
miasta w rankingu zanieczyszczeń środowiskowych 
ma charakter trwały i sięga do okresu poprzedzające-
go dostępność wiarygodnych danych o poziomach za-
nieczyszczeń. W analizie zależności pomiędzy PCTŻ 
(w roku 2018), a stężeniami zanieczyszczeń powietrza 
(średnioroczne stężenia z lat 2010-2018) zastosowano 
analizę korelacji w modyfikacji Spearman’a.

WYNIKI

Tabela I prezentuje PCTŻ w 2018 roku oraz 
średnioroczne stężenia PM2.5 w latach 2010-2018 
w dziesięciu polskich dużych miastach. Nie wykazano 

Table I. Life expectancy (LE) in 2018 and exposure to PM2.5 air pollution in 10 Polish big cities
Tabela I. Przewidywany czas trwania życia (PCTŻ) w 2018 roku oraz narażenie na PM2.5 w 10 polskich dużych miastach.

City /
Miasto

Life expectancy (years) /
Przewidywana długość życia (lata)

Annual average concentrations / Średnioroczne stężenie
PM2,5 (µg/m3)

Men / 
Mężczyźni

Women / 
Kobiety 2015 2016 2017 2018 2010-2014** 2010-2018**

Kraków 76.7 83.2 36.9 32.4 33.4 32.3 37.7 35.9
Warszawa 76.0 82.9 22.9 22.7 24.4 22.4 26.3 24.9
Trójmiasto* 75.8 82.5 13.5 11.5 11.8 15.7 16.7 15.1
Poznań 75.7 82.6 24.0 24.0 22.0 22.0 24.9 24.1
Wrocław 75.4 82.5 25.7 24.8 22.2 22.3 28.4 26.3
Białystok 75.2 82.6 20.3 18.2 17.3 17.7 21.5 20.2
Szczecin 74.3 81.2 17.3 17.4 16.7 19.3 16.7 17.2
Lublin 74.1 82.3 24.8 22.9 21.4 21.7 23.0 22.8
Katowice 72.8 80.3 30.3 31.1 33.7 32.7 35.9 34.2
Łódź 72.0 80.2 24.1 22.4 27.5 26.2 25.1 25.1

* Metropolitan area composed of three cities: Gdańsk, Gdynia and Sopot. / Aglomeracja trzech miast: Gdańska, Gdyni i Sopotu. 
** Mean value of annual averages from 2010-14 and 2010-18. / Średnia wartość ze średnich rocznych z lat 2010-14 i 2010-18
*** Data from: Statistics Poland (11), Chief Inspectorate of Environmental Protection (13-18). / Dane – Główny Urząd 
Statystyczny (11), Główny Inspektorat Ochrony Środowiska (13-18).

Związek pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza...The relationship between ambient air pollution...
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Table II shows complete results of the correlation 
analysis, while Figure 1 and 2 present the results of 
correlation analysis between LE in 2018 and PM2.5 
concentrations in years 2010-2018 (expressed as the 
mean value of annual averages from 2010-2018), 
separately for men and women.

istotnych statystycznie korelacji pomiędzy PCTŻ wg 
płci w 2018, a stężeniami zanieczyszczeń powietrza 
w latach 2010-2018.

Tabela II prezentuje kompletne wyniki analizy ko-
relacji, a Ryciny 1 i 2 przedstawiają wyniki analizy 
korelacji pomiędzy PCTŻ w 2018 roku i stężeniami 
PM2,5 w latach 2010-2018 (wyrażonymi jako średnia 

Table II. Correlations between life expectancy (LE) of men and women (2018) and annual average PM2.5 concentrations 
(2010-2018) in ten Polish agglomerations.
Tabela II. Korelacje pomiędzy przewidywanym czasem trwania życia (PCTŻ) mężczyzn i kobiet (2018) oraz 
średniorocznymi stężeniami PM2,5 (2010-2018) w dziesięciu polskich aglomeracjach.

Correlation analysis between PM2.5 concentrations and life expectancy of men and women*:
Współczynniki korelacji pomiędzy stężeniami PM2,5, a przewidywaną długością życia mężczyzn i kobiet*:

Men / Mężczyźni Women / Kobiety
2010 0.18 (0.6) 0.28 (0.4)
2011 0.22 (0.5) 0.29 (0.4)
2012 0.05 (0.8) 0.11 (0.7)
2013 0.03 (0.9) 0.10 (0.7)
2014 0.02 (0.9) 0.11 (0.7)
2015 -0.09 (0.8) 0.01 (0.9)
2016 0.13 (0.7) 0.23 (0.5)
2017 -0.09 (0.8) -0.01 (0.9) 
2018 -0.10 (0.7) -0.07 (0.8)

2010-2014** 0.13 (0.7) 0.20 (0.8)
2010-2018** 0.03 (0.9) 0.10 (0.7)

* Results of Spearman’s correlation: correlation coefficient r (p value). / Wyniki korelacji Spearman’a: współczynnik 
korelacji r ( wartość p). 
** Mean value of annual averages from 2010-14 and 2010-18. / Średnia wartość ze średnich rocznych z lat 2010-14 i 2010-18.

Figure 1. Analysis of correlations between life expectancy 
(LE) of women in 2018 and PM2.5 concentrations in years 
2010-2018 (expressed as the mean value of annual averages 
from 2010-2018).
Rycina 1. Analiza korelacji pomiędzy przewidywanym 
czasem trwania życia (PCTŻ) kobiet w 2018 roku 
i średniorocznymi stężeniem PM2,5 w latach 2010-2018 
(wyrażonymi jako średnia wartość ze średnich rocznych 
w latach 2010-2018).

Figure 2. Association between life expectancy of men in 
2018 and PM2.5 concentrations in years 2010-2018 (expressed 
as the mean value of annual averages from 2010-2018).
Rycina 2. Analiza korelacji pomiędzy przewidywanym 
czasem trwania życia (PCTŻ) mężczyzn w 2018 roku 
i średniorocznymi stężeniem PM2,5 w latach 2010-2018 
(wyrażonymi jako średnia wartość ze średnich rocznych 
w latach 2010-2018).

Krzysztof Kocot, Jan E. Zejda
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DISCUSSION

Our analysis did not show statistically significant 
correlations between exposure to ambient air pollution 
and LE. However, such associations were described in 
several publications. According to recent estimations 
exposure to ambient PM2.5 reduces global LE by 1.03 
years, while when assessed together with ambient 
ozone and household air pollution by 1.65 years. 

There are large regional differences in years of LE 
lost due to air pollution ranging between 2.54 years 
in South Asia and 0.40 in high-income countries (7). 
In the USA 10µg/m3 decrease in PM2.5 between 1980 
and 2000 was associated with estimated increase in 
LE by 0.77 years (4). In the parallel study analysing 
changes between 2000 and 2007 it was 0.35 years 
per 10µg/m3 decrease (5). Data from Spain suggests 
that 5µg/m3 PM10 or 2µg/m3 PM2.5 increase resulted 
in loss of 0.9 years of life (6). Increase in long term 
exposure to PM10 by 10µg/m3 was shown to shorten 
LE by 0.64 years in China (9). Studies from Poland 
analysing the situation of Silesia indicated statistically 
significant correlations between the length of life and 
particulate matter concentrations (3, 8). According to 
mentioned estimations the reduction of PM10 annual 
concentrations by 1µg/m3 throughout 20 years period 
(1989-2008) would result in 0.1 years prolongation of 
LE (8). 

Considering the presented evidence, the negative 
results of our analysis require commentary. Firstly, 
the method of correlation analysis that we used, was 
and is applied in other similar studies, according to 
ecological study model. Secondly, territories and 
populations included in our study are characterised 
by substantial variability in terms of indicators 
used in the analysis. This provides the possibility to 
observe correlations. Further, the exposure indicators 
refer to almost a decade preceding the measurement 
of LE and therefore might reflect the contribution 
of environmental conditions in the shaping of 
cardiovascular and respiratory diseases mortality. It 
can be also assumed that the level and inter-territorial 
variability of exposure to PM2.5 in years 2010-2018 
reflected the situation from preceding years. It should 
be noticed that the observed time-trends in terms of air 
pollutants’ concentrations remain small in comparison 
to the differences between particular cities (Table I). 

In the presented analysis we used secondary 
epidemiological data, which may bring the question of 
their reliability and relevance for the study’s aims. The 
accuracy of the use of available data on air pollution for 
the assessment of the exposure magnitude is discussed 
in the literature. One of the reasons is the fact that 
routinely available data comes from environmental 
monitoring and may not reflect the real-life exposure 

wartość ze średnich rocznych w latach 2010-2018), 
osobno dla mężczyzn i kobiet.

DYSKUSJA

Wyniki przeprowadzonej analizy nie wykazały 
statystycznie znamiennej zależności pomiędzy wiel-
kością narażenia na zanieczyszczenie powietrza at-
mosferycznego, a PCTŻ. Tego typu zależność jest jed-
nakże dokumentowana przez szereg raportów. Zgod-
nie z globalnymi oszacowaniami narażenie na PM2,5 
zmniejsza PCTŻ o 1,03 lat, podczas gdy narażenie na 
ozon i zanieczyszczenie powietrza w środowisku do-
mowym o kolejne 1,65 lat. 

Istnieją znaczne regionalne różnice w latach PCTŻ 
utraconych w związku z narażeniem na zanieczyszcze-
nia powietrza – od 2,54 lat w Azji Południowej do 0,40 
w krajach wysoko rozwiniętych (7). W USA zmniej-
szenie stężenia PM2,5 o 10µg/m3 pomiędzy 1980, a 2000 
rokiem związane było z szacowanym wydłużeniem 
PCTŻ o 0,77 lat (4). W analogicznym badaniu analizu-
jącym okres pomiędzy rokiem 2000 a 2007 oszacowa-
na korzyść sięgała 0,35 lat w przeliczeniu na 10µg/m3 
(5). Dane pochodzące z Hiszpanii sugerują, że wzrost 
średniego stężenia PM10 o 5µg/m3 lub PM2,5 o 2µg/m3 
skutkuje skróceniem PCTŻ o 0,9 lat (6). Wyniki bada-
nia chińskiego dokumentują obecność skrócenia o 0,64 
lat towarzyszącego długoterminowemu zwiększeniu 
narażenia na PM10 o 10µg/m3 (9). Z kolei krajowe ana-
lizy dotyczące sytuacji na Śląsku wykazały istotną sta-
tystycznie korelację pomiędzy długością życia, a stęże-
niem pyłu zawieszonego (3, 8). Zgodnie z przytoczo-
nymi tu szacunkami zmniejszenie średniorocznego stę-
żenia PM10 o 1 µg/m3 na przestrzeni 20 lat (1989-2008) 
skutkowałoby wydłużeniem PCTŻ o 0,1 lat (8). 

W świetle przedstawionej faktografii negatyw-
ne wyniki naszej analizy wymagają komentarza. Po 
pierwsze wykorzystana przez nas metoda analizy kore-
lacyjnej byłą i jest stosowana w innych tego typu opra-
cowaniach, zgodne z modelem badania ekologicznego. 
Po drugie, uwzględnione w naszej analizie obszary 
i populacje charakteryzują się wyraźną zmiennością 
w zakresie korelowanych wskaźników, co stwarza 
możliwości uwidocznienia korelacji. Po trzecie, wyko-
rzystane wskaźniki narażenia dotyczą prawie dekady 
poprzedzającej pomiar PCTŻ, a więc mogą odzwier-
ciedlać udział warunków środowiskowych w kształto-
waniu umieralności z powodu chorób układu krążenia 
i układu oddechowego. Można przy tym założyć, że 
poziom i międzyobszarowe zróżnicowanie narażenia 
na PM2,5 w latach 2010-2018 odzwierciedlały sytuację 
z lat poprzednich. Należy zauważyć, że obserwowane 
trendy zmian stężeń zanieczyszczeń w czasie pozostają 
niewielkie w porównaniu do różnic obserwowanych po-
między poszczególnymi miastami (Tab. I). 

Związek pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza...The relationship between ambient air pollution...
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of the populations. For example, in 2018 there were 
only 2 official stations measuring PM2.5 in Trójmiasto 
(population 749,000), while in Łódź (population 
685,000) there were 5 monitors. Also, it cannot be 
excluded that the results of analysis for other pollutants 
would yield more convincing evidence. However, this 
was beyond the scope of the study. Another issue is 
the fact that we could use data on LE instead of actual 
premature mortality data. It was also not possible to 
include migration, which may affect the results of such 
analysis. 

The abovementioned limitations are typical for 
epidemiological ecological studies. They lead to the 
well-known systematic error (ecological fallacy). It 
consists of inappropriate interpretation of the results 
considering only statistical evidence and no other 
circumstances that may shape the studied cause and 
effect relationship (19, 20).

We should underline that analogical ecological 
reports from the literature (PM2.5 and LE), consider, at 
least in the discussion section, the impact of several 
uncontrolled factors that bias the assessment of air 
pollution health impact, even if the study results 
indicate such relationship (3, 8, 21). One of the 
potential confounders is smoking habit. Its impact on 
LE is larger than exposure to air pollution, especially 
in high income countries (1.82 vs 0.40 years of LE 
loss) (7). Nevertheless, most ecological studies do not 
take into account the confounding role of smoking 
(8, 21). Some studies, in the absence of data on 
smoking prevalence, use proxy-variables, like chronic 
obstructive pulmonary disease (COPD) or lung cancer 
mortality (4-6). 

Other important determinants that may influence 
the results of analysis of the associations between 
ambient air pollution and LE are socioeconomic 
factors. Observations from the USA indicate that 
the increase in income affected positive changes in 
LE in the USA between 1980 and 2000 more than 
the decrease in PM2.5 concentrations (22). The study 
conducted in Wales showed that air pollution levels 
were highest in the most income-deprived locations 
with the additive effect of both factors. However, when 
analysed separately, negative associations between 
deprivation and health outcomes were stronger than 
air pollution – health outcomes associations (23). 
A number of proven health determinants related to LE 
prolongation may remain unmeasured in ecological 
studies, for example the quality of healthcare (24).

Variability in terms of density and localisation of 
air quality monitoring is another issue underlined in 
the discussions on factors that influence the results of 
ecological analyses of air pollution and LE. There are 
attempts to control this inconvenience for example with 
the use of satellite data and geographical regression 

W przeprowadzonej analizie korzystaliśmy z wtór-
nych danych epidemiologicznych, co może generować 
pytanie o ich wiarygodność lub przydatność w kontek-
ście celów badania. Zasadność wykorzystania dostęp-
nych danych o zanieczyszczeniu powietrza dla oceny 
wielkości narażenia populacji jest dyskutowania w li-
teraturze przedmiotu, między innymi ze względu na 
fakt, że rutynowo dostępne dane wywodzą się z mo-
nitoringu jakości środowiska i nie muszą odzwiercie-
dlać rzeczywistego narażenia populacji. Na przykład, 
w 2018 roku w Trójmieście (populacja 749 000) funk-
cjonowały jedynie 2 oficjalne stacje mierzące poziom 
PM2,5, podczas gdy w Łodzi (populacja 685 000) ta-
kich stacji było 5. Nie można ponadto wykluczyć, że 
analiza dotycząca innych zanieczyszczeń powietrza 
dostarczyłaby bardziej przekonujących dowodów. To 
jednakże wykraczało poza cel badania. Kolejny pro-
blem wynika z faktu, że mogliśmy wykorzystać dane 
o PCTŻ, a nie o rzeczywistej przedwczesnej umieral-
ności. Nie było również możliwe uwzględnienie zja-
wiska migracji, które może wpływać na wyniki tego 
typu analizy.

Podniesione powyżej ograniczenia są typowe 
w przypadku epidemiologicznych badań ekologicz-
nych, a ich skutkiem jest dobrze znany błąd syste-
matyczny (tzw. pułapka ekologiczna) polegający na 
niewłaściwej interpretacji wyników, nie uwzględnia-
jącej innych niż dowody statystyczne okoliczności 
kształtujących badaną zależność przyczynowo-skut-
kową (19, 20). 

Należy podkreślić, że opublikowane w literaturze 
przedmiotu raporty prezentujące wyniki analogicz-
nych badań ekologicznych (PM2,5 a PCTŻ) uwzględ-
niają, przynajmniej w fazie dyskusji, wpływ szeregu 
niekontrolowanych czynników, zakłócających ocenę 
wpływu zanieczyszczenie powietrza na skutki zdro-
wotne, nawet jeżeli wyniki badania wskazują na taki 
wpływ (3, 8, 21). Jednym z potencjalnych czynników 
zakłócających jest nałóg palenia tytoniu. Jego wpływ 
PCTŻ jest większy niż przypisywany zanieczyszcze-
niu powietrza, zwłaszcza w krajach o wysokich do-
chodach (1,82 vs 0,40 utraconych lat PCTŻ) (7). Po-
mimo tego, większość badań ekologicznych nie bierze 
pod uwagę zakłócającego wpływu palenia tytoniu (8, 
21). Część badań, ze względu na brak bezpośrednich 
danych o częstości nałogu palenia wykorzystywała 
zmienne zastępcze, jak umieralność z powodu prze-
wlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) lub raka 
płuc (4-6). 

Innymi ważnymi determinantami, mogącymi 
wpływać na wyniki analiz dotyczących zależności 
pomiędzy zanieczyszczeniem powietrza, a PCTŻ, są 
czynniki społeczno-ekonomiczne. Obserwacje pocho-
dzące z USA wykazują, że wzrost dochodu miał więk-
szy pozytywny wpływ na zmiany PCTŻ pomiędzy 
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models (25-27). Many studies use residential address 
in order to assess exposure of the population (6, 8, 
21, 28). Another issue is the variability in terms of 
chemical composition and toxicity of air pollutants 
(29). Finally, we should underline the importance 
of statistical assumptions. Correlation analysis 
commonly used in ecological studies is based on the 
assumption of linear association between air pollution 
and LE (4-6, 8). However, it was shown that for high 
levels such relationship is nonlinear, especially for 
PM2.5 concentrations higher than 25µg/m3 (7, 30). 

RESULTS

The abovementioned argumentation illustrates that 
in the interpretation of the results of epidemiological 
ecological study many important circumstances should 
be considered apart from bias resulting from ecological 
fallacy. Normally, the significance of ecological fallacy 
is underlined when the statistical evidence showing 
a relationship is discussed. However, the results of 
our study illustrate the hazard of the opposite effect. 
Lack of the evidence for a correlation when there 
are rationale for its presence may result for example 
from inaccurate exposure assessment with aggregated 
population indicator that leads to an effect known as 
attenuation. It is not possible to verify this assumption 
with the method that we used. It is also not possible for 
us to examine if and to what extent the studied relation 
was masked by the impact of other important factors 
and circumstances that influence the health status of 
the population. However, this was not the aim of the 
study. 

Our results showed the broader aspect of 
ecological fallacy including both well-known positive 
relationships, as well as – showed in our study – lack 
of expected relationship. Thus, our results confirm the 
necessity of criticism and caution in the interpretation 
of the results of epidemiological ecological study, 
especially in the field of environmental health. 
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Physical activity is one of the intrinsic elements of human life. Systematic exercise is 
an important factor in preventing heart disease, stroke and type 2 diabetes. Lack of exercise increases the 
risk of non-communicable disease (NCD) and death worldwide. The outbreak of the COVID-19 pandemic 
aggravated the problem of the lack of adequate amounts of physical exertion, especially among students. With 
the introduction of distance learning, they were forced to change their lifestyle, and the physical activity that 
they had undertaken so far has, in most cases, been reduced or stopped altogether.
AIM. In our study, we aimed to find out how students evaluate the quality of life and what actions they take for 
health during the COVID-19 pandemic.
MATERIAL AND METHODS. The study was conducted using the Google online form on student groups and 
websites using the proprietary survey and the SF-36 quality of life questionnaire. The study group consisted of 
162 people (107 women and 55 men). The respondents ranged in age from 19 to 25 years old.
RESULTS. The study showed that as many as 77.8% of students undertook various forms of physical activity 
before the outbreak of the COVID-19 pandemic. Unfortunately, the dangers and restrictions related to the 
coronavirus, as well as the decrease in mood resulting from this situation, forced nearly half of the students 
participating in the study to change their forms of physical activity. In most cases, restrictions on access to various 
forms of recreation discouraged the respondents from engaging in it. As many as 70.4% of the respondents 
stated that they had experienced health and emotional problems. In most cases, it influenced the performance of 
daily tasks, contacts with family, friends, neighbors or other social groups.
CONCLUSIONS. The COVID-19 pandemic has forced a significant number of students to modify their 
lifestyle, which has resulted in the reduction or abandonment of physical exercise. The research confirmed the 
relationship between physical activity and the sense of quality of life.

Keywords: COVID-19 pandemic, physical activity, quality of life, social isolation

STRESZCZENIE

WSTĘP. Aktywność fizyczna jest jednym z nieodłącznych elementów życia człowieka. Systematyczne ćwicze-
nia stanowią istotny czynnik w zapobieganiu chorobom serca, udarom oraz wystąpieniu cukrzycy typu 2. Brak 
aktywności fizycznej powoduje wzrost ryzyka chorób niezakaźnych (NCD) i śmierci na całym świecie. Wy-
buch pandemii COVID-19 pogłębił problem braku odpowiedniej ilości wysiłku fizycznego, szczególnie wśród 
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studentów. Wraz z wprowadzeniem kształcenia na odległość zostali oni zmuszeni do zmiany swojego stylu 
życia, a aktywność fizyczna którą podejmowali dotychczas, w większości przypadków, została ograniczona lub 
całkowicie jej zaprzestano. 
CEL. W naszym badaniu obraliśmy za cel ustalenie jak studenci oceniają jakość życia oraz jakie działania po-
dejmują na rzecz zdrowia w czasie trwania pandemii COVID-19.
MATERIAŁ I METODY. Badanie zostało przeprowadzone za pomocą internetowego formularza Google na 
grupach i stronach studenckich za pomocą autorskiej ankiety oraz kwestionariusza oceny jakości życia SF-36. 
Grupę badaną stanowiły 162 osoby (107 kobiet i 55 mężczyzn). Respondenci byli w przedziale wiekowym od 
19 do 25 lat. 
WYNIKI. Badanie wykazało, że aż 77,8% studentów podejmowało różne formy aktywności ruchowej przed 
wybuchem pandemii COVID-19. Niestety zagrożenia i obostrzenia związane z koronawirusem oraz obniżenie 
nastroju, będące konsekwencją tej sytuacji, zmusiły blisko połowę studentów biorących udział w badaniu do 
zmiany swoich form aktywności fizycznej. W większości przypadków ograniczenia w dostępie do różnych 
form rekreacji zniechęciły badanych do jej podejmowania. Aż 70,4% ankietowanych stwierdziło, że przeżywa-
ło problemy zdrowotne i emocjonalne. W większości przypadków rzutowało to na wykonywanie codziennych 
zadań, kontakty z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami lub innymi grupami społecznymi.
WNIOSKI. Pandemia COVID-19 sprawiła, że znaczna ilość studentów była zmuszona zmodyfikować swój 
styl życia, co wpłynęło na ograniczenie lub zaprzestanie uprawiania ćwiczeń ruchowych. Badania potwierdziły 
istnienie związku między aktywnością fizyczną a poczuciem jakości życia.

Słowa kluczowe: pandemia COVID-19, aktywność fizyczna, jakość życia, izolacja społeczna

INTRODUCTION

Physical activity is one of the intrinsic elements 
of human life; therefore, this topic is frequently 
addressed in research. Being regularly active reduces 
the risk of hypertension, maintains a balanced body 
weight, and improves mental health, quality of life, 
and sense of well-being in those who exercise (1). 
Consequently, physical inactivity increases the risk 
of non-communicable diseases (NCDs) and death 
worldwide (2). According to studies, the average 
incidence of cancer, heart disease, stroke, and diabetes 
among people who do not undertake any physical 
activity rises from 20 to 30% (3, 4).

World Health Organization (WHO) defines 
physical activity as each body movement produced 
by skeletal muscles that involve energy expenditure. 
It encompasses various forms of stamina-building 
recreation characterized by the cyclical, dynamic work 
of large muscle groups that can be sustained over a long 
period of time, such as walking, cycling, swimming, 
dancing, aerobics running, and in-line skating (5).

The state of physical health significantly influences 
a person’s psychological well-being and quality of 
life (6). In general, quality of life is understood as 
the physical, mental, and social aspects of a person’s 
well-being (7). Thus, there is an interdependence that 
exists between physical and mental health. Attention 
to physical health promotes mental well-being. In turn, 
life satisfaction is a motivating factor to undertake 
various forms of physical activity (8).

WSTĘP

Aktywność fizyczna jest jednym z nieodłącznych 
elementów życia człowieka, dlatego tematyka ta czę-
sto zostaje poruszana w badaniach. Regularny ruch 
zmniejsza ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętnicze-
go, pozwala utrzymać prawidłową masę ciała oraz 
poprawia zdrowie psychiczne, jakość życia i samopo-
czucie u ćwiczących (1). Brak aktywności fizycznej 
powoduje zatem wzrost ryzyka chorób niezakaźnych 
(NCD) i śmierci na całym świecie (2). Według badań 
średnia zachorowań na raka, choroby serca, udar mó-
zgu i cukrzycę u osób, które nie podejmują aktywno-
ści fizycznej wzrasta od 20 do 30% (3, 4). 

Według definicji Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) aktywność fizyczna jest to każdy ruch ciała 
wytwarzany przez mięśnie szkieletowe, który wyma-
ga wydatkowania energii. Obejmuje ona różne formy 
rekreacji o wytrzymałościowym charakterze, które 
cechuje cykliczna, dynamiczna praca dużych grup 
mięśniowych, którą można utrzymać przez dłuższy 
czas, jak na przykład: spacer, jazda na rowerze, pły-
wanie, taniec, aerobik, bieganie czy jazda na rolkach 
(5). 

Stan zdrowia fizycznego w istotny sposób wpły-
wa na dobrostan psychiczny i jakość życia człowieka 
(6). Ogólnie przez jakość życia rozumie się fizyczne, 
psychiczne i społeczne aspekty samopoczucia danej 
osoby (7). Zatem istnieje wzajemna zależność między 
zdrowiem fizycznym i psychicznym. Dbałość o zdro-
wie fizyczne sprzyja dobrostanowi psychicznemu. 
Z kolei zadowolenie z życia stanowi czynnik moty-
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In November 2020, WHO published new 
recommendations pertaining to physical activity. 
Under the WHO, adults aged 18 to 64 years should 
engage in aerobic exercise for at least 150 to 300 
minutes at a moderate intensity or undertake vigorous 
physical activity for a minimum of 75 to 150 minutes 
per week. Moreover, each exerciser is expected to 
carry out workouts that strengthen all major muscle 
groups two days per week since such training may 
provide further health benefits (9). Unfortunately, 
global statistics indicate that over a quarter of the 
world’s adult population (1.4 billion adults) eschew 
physical activity. This is particularly problematic in 
countries where economic development is very high. 
Here a decrease in activity can be observed, reaching 
up to 70%. The causes of this behavior can be traced 
back to evolving transport patterns and the growing 
use of technology for both work and leisure (4).

This problem has been further exacerbated by 
a new infection that had its beginning in December 
2019 in China, where a new infectious virus 
disease was diagnosed for the first time, which was 
triggered by a strain of Severe Acute Respiratory 
Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) previously 
unknown to researchers. The principal feature of 
the disease induced by SARS-CoV-2, or COVID-19, 
is a respiratory problem. The majority of patients 
experience dyspnoea, which can lead to respiratory 
distress and consequently result in patient’s death (10). 
Due to the very rapid global spread of the disease, 
the WHO declared a state of a pandemic on 11 March 
2020, which continues until now (11). 

The first case reported in Poland, caused by SARS-
CoV-2, was detected on 04.03.2020 in a man from the 
Lubuskie Voivodeship, and in the following days of 
March, the number of cases was increasing. Therefore, 
on 12.03.2020 a temporary suspension of the 
educational system’s teaching and caring institutions 
was made. On 25 March, the implementation of 
assignments with the use of methods and techniques of 
distance learning was introduced, and from that day, 
all students began to study remotely (12-14).

The introduction of distance education has forced 
students to change their lives, and the physical 
activities they used to undertake have mainly changed 
or been discontinued.

AIM OF THE STUDY

This study aimed to explore the level of physical 
activity and quality of life of students in the era of the 
COVID-19 pandemic.

wujący do podejmowaniu różnych form aktywności 
ruchowej (8). 

W listopadzie 2020 r. WHO opublikowała nowe 
rekomendacje dotyczące aktywności fizycznej. We-
dług WHO dorośli w wieku od 18 do 64 lat powinni 
wykonywać ćwiczenia aerobowe przez co najmniej 
150 do 300 minut z intensywnością umiarkowaną lub 
podejmować intensywną aktywność fizyczną przez 
co najmniej 75 do 150 minut w tygodniu. Dodatkowo, 
każdy ćwiczący powinien przez dwa dni w tygodniu 
stosować ćwiczenia, które wzmacniałaby wszystkie 
główne grupy mięśniowe, ponieważ taki trening może 
zapewnić dodatkowe korzyści zdrowotne (9). Niestety 
globalne szacunki pokazują, że ponad jedna czwar-
ta światowej populacji dorosłych (1,4 miliarda doro-
słych) unika aktywności fizycznej. W szczególności 
problem ten dotyczy krajów, w których rozwój gospo-
darczy jest na bardzo wysokim poziomie. Możemy 
tam zaobserwować obniżenie aktywności, które może 
sięgać nawet 70%. Przyczyn takich zachowań można 
upatrywać w zmieniających się wzorcach transportu 
oraz zwiększonym wykorzystaniu technologii do pra-
cy i rekreacji (4). 

Problem ten dodatkowo pogłębiła nowa infek-
cja, która miała swój początek w grudniu 2019 roku 
w Chinach, gdzie po raz pierwszy zdiagnozowano 
nową chorobę zakaźną. Choroba ta została wywołana 
przez szczep koronawirusa SARS-CoV-2 (Severe Acu-
te Respiratory Syndrome Coronavirus 2), który wcze-
śniej nie był znany badaczom. Główną cechą choroby 
wywoływanej przez SARS-CoV-2, czyli COVID-19, 
jest problem z układem oddechowym. U większości 
pacjentów występują duszności, które mogą prowa-
dzić do niewydolności oddechowej, a w konsekwencji 
spowodować śmierć chorego (10). W związku z bar-
dzo szybkim globalnym rozprzestrzenianiem się cho-
roby, 11 marca 2020 r. WHO ogłosiła stan pandemii, 
który trwa do dzisiaj (11). 

W Polsce pierwszy przypadek wywołany przez 
SARS-CoV-2 stwierdzono 04.03.2020 r. u mężczyzny 
z województwa lubuskiego, a wraz z kolejnymi dnia-
mi marca liczba przypadków rosła. W dniu 12.03.2020 
r. dokonano czasowego zawieszenia działalności dy-
daktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jednostek 
systemu oświaty, a 25 marca wprowadzono realizację 
zadań z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość, od tego też dnia wszyscy studenci rozpo-
częli naukę zdalną (12-14). 

Wraz z wprowadzeniem kształcenia na odległość 
studenci zostali zmuszeni do zmiany swojego życia, 
a aktywność fizyczna którą podejmowali dotychczas 
w większości przypadków uległa zmianie lub została 
zaprzestana. 
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MATERIALS AND METHODS

The study group comprised 162 people (107 women 
and 55 men). Considering the place of residence: 87 
individuals (53.7%) were urban dwellers, and 75 
were from the countryside (46.3%). The criterion for 
inclusion was age ranging from 19 to 25 years and 
participation in full-time or part-time studies. The 
specificity of the field of study has not been taken into 
consideration.

The research was conducted using the author’s 
anonymous questionnaire. In addition, the Quality of 
Life Questionnaire (Short-Form Health Survey: SF-36) 
by Ware (in Polish adaptation by Tylka) was also used 
(15). The scale contains 36 questions, which concern 
eight spheres of life. The respondent makes here 
a subjective assessment of physical functioning (PF), 
limitations in fulfilling roles due to physical problems 
(RP), the vitality of life (VT), the general sense of 
health (GH), perception of bodily pain (BP), the 
sphere of social functioning (SF), sense of limitations 
in fulfilling roles due to emotional problems (RE) 
and assessment of mental health (MH). Summing up 
the results regarding the four spheres that take into 
account the physical aspects, we receive the Physical 
Component Summary (PCS). The other four spheres 
relate to the Mental Component Summary (MCS) 
(16). According to the Polish version, the highest 
point value indicates the lowest quality of life, and 
the lowest number of points is an indicator of high life 
satisfaction.

The author’s questionnaire contained 22 questions, 
which included basic data about the respondents and 
information on physical activity and its determinants. 
In addition, it comprised categorized queries, where 
the respondents were asked to choose one of the given 
answers.

The selection of the group for the studies was made 
using a convenience method by recruiting volunteers 
from among the university students. Due to the lack of 
direct contact, the questionnaire was shared through 
a Google form in student groups and websites. It was 
completed by 162 people (100% response rate) and 
conducted between 15.01.2021 and 01.04.2021.

RESULTS

Based on the completed questionnaire, it was 
observed that the majority of students took classes 
hybrid (94/162; 58%) or remotely (66/162; 40.7%) 
(Figure 1).

When considering the degree of students’ activity, 
according to their self-assessment, a significant 
number (92/162; 56.8%) admitted that during the 
pandemic period, they irregularly undertook physical 

CEL BADANIA

Celem niniejszej pracy było poznanie poziomu ak-
tywności fizycznej i jakości życia studentów w dobie 
pandemii COVID-19. 

MATERIAŁ I METODY

Grupę badaną stanowiły 162 osoby (107 kobiet i 55 
mężczyzn). Uwzględniając miejsce zamieszkania: 87 
osób (53,7%) to mieszkańcy miast, a 75 responden-
tów pochodziło ze wsi (46,3%). Kryterium włączenia 
stanowił wiek w przedziale od 19 do 25 lat oraz po-
dejmowanie nauki na studiach w trybie dziennym lub 
zaocznym. Nie brano pod uwagę specyfiki kierunku 
studiów. 

Badanie było przeprowadzone przy użyciu anoni-
mowej autorskiej ankiety. Zastosowano również Kwe-
stionariusz Jakości Życia (Short Form Health Survey: 
SF-36) autorstwa Ware (w polskiej adaptacji Tylki) 
(15). Skala ta zawiera 36 pytań, które odnoszą się do 8 
sfer życia. Respondent dokonuje subiektywnej oceny 
funkcjonowania fizycznego (PF), ograniczeń w peł-
nieniu ról wynikających z czynników fizycznych (RP), 
witalności życiowej (VT), ogólnego poczucia zdrowia 
(GH), odczuwania bólu fizycznego (BP), sfery funk-
cjonowania społecznego (SF), poczucia ograniczenia 
w pełnieniu ról wynikającego z problemów emocjo-
nalnych (RE) oraz oceny stanu zdrowia psychiczne-
go (MH). Sumując wyniki w odniesieniu do czterech 
sfer uwzględniających aspekty fizyczne uzyskujemy 
wskaźnik funkcjonowania w wymiarze fizycznym 
(PCS). Pozostałe cztery sfery dotyczą wymiaru funk-
cjonowania psychicznego (MCS) (16). Zgodnie z pol-
ską wersją najwyższa wartość punktowa wskazuje 
na najniższy poziom jakości życia, a najniższa ilość 
punktów jest wskaźnikiem wysokiego poziomu zado-
wolenia z życia. 

Ankieta autorska zawierała 22 pytania, które obej-
mowały podstawowe dane o respondentach oraz infor-
macje na temat aktywności fizycznej i jej uwarunko-
wań. Składała się z pytań skategoryzowanych, gdzie 
zadaniem badanych było dokonanie wyboru jednej 
z podanych odpowiedzi.

Dobór grupy do badań odbył się metodą dogodno-
ściową, poprzez rekrutację ochotników spośród stu-
dentów. Ankieta została udostępniona za pomocą for-
mularza Google na grupach i stronach studenckich, ze 
względu na brak możliwości kontaktu bezpośredniego 
ze studentami. Ankietę wypełniło 162 osoby (odsetek 
odpowiedzi 100%). Badania zostały przeprowadzone 
w terminie od 15.01.2021 r. do 01.04.2021 r. 
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activity (less than 150 minutes of aerobic activity 
per week). In contrast, 24.1% (39/162) of respondents 
reported exercising regularly (more than 150 minutes 
per week). In addition, nearly one in five respondents 
(31/162; 19.1%) stated that they spend time passively 
(Figure 2).

Sedentary positions associated with remote 
education have been prevalent among students since 
the onset of the pandemic (Figure 3). A considerable 
number of students declared that they sit in front of the 
computer for 3-6 hours per day (73/162; 45.1%), and 
some of them even more. (71/162; 43.8%).

A large number of participants acknowledged 
that they were frequently physically active before the 
COVID-19 (126/162; 77.8%), but after its outbreak, 

WYNIKI

Na podstawie przeprowadzonej ankiety stwierdzo-
no, że większość studentów odbywała zajęcia hybrydo-
wo (94/162; 58%) lub zdalnie (66/162; 40,7%) (Ryc. 1). 

Uwzględniając stopień aktywności studentów, we-
dług ich samooceny, znaczna część (92/162; 56,8%) 
przyznała, że w okresie pandemii nieregularnie po-
dejmuje aktywność fizyczną (poniżej 150 minut ak-
tywności aerobowej tygodniowo). Natomiast 24,1% 
(39/162) respondentów zadeklarowało, że ćwiczy re-
gularnie (powyżej 150 minut tygodniowo). Prawie 
co piąty badany (31/162; 19,1%) stwierdził, że spędza 
czas biernie (Ryc. 2).

Od rozpoczęcia pandemii wśród studentów domi-
nuje pozycja siedząca związana ze zdalną edukacją 
(Ryc. 3). Znaczna liczba studentów deklarowała, że 
siedzi przed komputerem 3-6 godzin dziennie (73/162; 
45,1%), a część nawet powyżej 6 godzin w ciągu dnia 
(71/162; 43,8%). 

Duża liczba studentów uznała, że często podejmo-
wała aktywność fizyczną przed pandemią COVID-19 
(126/162; 77,8%), ale po jej wybuchu prawie poło-
wa badanych (77/162; 47,5%) nie miała możliwości 
realizowania różnych form aktywizacji sportowej, 
co w większości przypadków zniechęciło studentów 
do jej podejmowania (96/162; 59,3%). Spośród osób 
zmuszonych do zmiany swojej aktywności fizycznej, 
tylko 22,8% (37/162) badanych postanowiło zakupić 
wyposażenie potrzebne do wykonywania nowych 
ćwiczeń w domu lub jego pobliżu.

W pytaniu odnoszącym się do możliwości fizycz-
nych (Ryc. 4), zdecydowana większość badanych 
(98/162; 60,5%) określiła swoją sprawność jako dosko-
nałą, bardzo dobrą i dobrą. Pozostała część ankietowa-

Figure 2. Spending free time
Rycina 2. Spędzanie czasu wolnego

Figure 1. The way of studying at university 
during the pandemic
Rycina 1. Sposób nauki na uczelni podczas 
pandemii

Figure 3. Amount of time spent sitting each day during 
pandemic
Rycina 3. Ilość czasu dziennie spędzanego w pozycji 
siedzącej w okresie pandemii
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almost half of them (77/162; 47.5%) did not have the 
opportunity to pursue different forms of sports activity, 
which in most cases discouraged students from 
doing it (53/162; 59.6%). Moreover, of those forced to 
change their physical activity, only 42% (37/162) of 
the respondents decided to purchase the equipment 
needed to perform new exercises at home or nearby.

In the question relating to physical ability (Figure 4),  
the vast majority of participants (98/162; 60.5%) 
described their agility as excellent, very good, and 
good. However, the remainder of the respondents 
(64/162; 39.5%) rated their physical performance as 
average, low, or very low.

Of the answers given by the participants, physical 
activity in spare time was most commonly undertaken 
by them several times a week (59/162; 36.4%), once 
a week (30/162; 18.5%), and several times a month 
(38/162; 23.5%). What is more, the overwhelming 
majority of respondents (Figure 5) stated that if they 
opted for aerobic exercise, the single physical activity 
lasted between 30 to 60 minutes (94/162; 58%).

Among the most frequently indicated activities 
were: cycling (65/162; 40.1%), weight training (59/162; 
36.4%), fitness (54/162; 33.3%) and running (47/162; 
29%). When asked why they engage in physical 
activity, respondents were most likely to mention: the 
beneficial effects of exercise on the body, weight loss, 
and the opportunity to relax and rest mentally.

The relationships between the sense of quality of life 
and different aspects of physical activity are presented 
in Table 1. As table shows, the sense of quality of 
life, both in the physical aspect and in relation to the 
well-being-mental state of the respondents, correlates 
statistically significantly with the frequency of sports 

nych (64/162; 39,5%) oceniła swoją wydolność fizycz-
ną jako: przeciętną, niską lub bardzo niską. 

Spośród odpowiedzi udzielonych przez badanych 
najczęściej aktywność fizyczna w czasie wolnym, 
była przez nich podejmowana kilka razy w tygo-
dniu (59/162; 36,4%), raz w tygodniu (30/162; 18,5%) 
oraz kilka razy w miesiącu (38/162; 23,5%). Zdecydo-
wana większość ankietowanych (Ryc. 5) stwierdziła, 
że jeśli zdecydują się na ćwiczenia aerobowe, to jed-
norazowa aktywność fizyczna trwa od 30 do 60 minut 
(94/162; 58%).

Wśród najczęściej wskazywanych aktywności zna-
lazła się: jazda na rowerze (65/162; 40,1%), trening 
z użyciem ciężarów (59/162; 36,4%), fitness (54/162; 
33,3%) oraz bieganie (47/162; 29%). W pytaniu do-
tyczącym powodów podejmowania aktywności fi-
zycznej badani najczęściej wskazywali: korzystny 

Figure 4. Assessment of own physical fitness
Rycina 4. Ocena własnej sprawności fizycznej

Figure 5. Duration of physical activity
Rycina 5. Czas trwania podejmowanej aktywności fizycznej
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activity (r=-0.356; p<0.01). This applies to both men 
and women. Those who rated their quality of life 
highly (corresponding to low scores on the scales of 
the SF-36 questionnaire) also regarded themselves 
as athletic (r=-0.439; p<0.01). Relevant relationships 
were observed here equally for women and men. 
Conversely, a slightly weaker relationship was found 
between the duration of activity on a given day and 
sense of quality of life (r=-0.223; p<0.05). However, 
there was no substantial relationship between the level 
of motivation for activity in a pandemic and a sense 
of well-being, although the positive direction of the 
correlation indicates that those averse to physical 
activity were more likely to report a lower level of 
satisfaction with quality of life.

The detailed answers of the respondents 
concerning the assessment of the quality of life (SF-36 
questionnaire) were as follows. In the question relating 
to general health, most participants (138/162; 85.2%) 
defined their health as excellent, very good, and good. 
Comparing their functioning with the corresponding 
period one year ago, a considerable number of 
respondents  (88/162; 54.3%) answered that their health 
was very similar or had slightly deteriorated (43/162; 
26.5%). The rest said they felt better than a year ago 
(31/162; 19.2%). However, analyses revealed that 
interviewees had some difficulties completing daily 
activities due to their physical health. Specifically, 21% 

wpływ ruchu na organizm, zredukowanie masy ciała 
oraz możliwość zrelaksowania się i odpoczynku psy-
chicznego. 

Zależności między poczuciem jakości życia a róż-
nymi aspektami aktywności fizycznej przedstawia Ta-
bela 1. Jak wskazano w tabeli poczucie jakości życia, 
zarówno w wymiarze fizycznym, jak i w odniesieniu 
do samopoczucia i stanu psychicznego respondentów, 
koreluje istotnie statystycznie z częstością aktywności 
sportowej (r=-0,356; p<0,01). Odnosi się to zarówno 
do kobiet i mężczyzn. Osoby, które wysoko ocenia-
ły jakość swojego życia (co odpowiada niskim wyni-
kom w skalach kwestionariusza SF-36), jednocześnie 
uznawały siebie za osoby wysportowane (r=-0,439; 
p<0,01). Istotne zależności dotyczyły tu zarówno ko-
biet, jak i mężczyzn. Stwierdzono natomiast nieco 
mniejszą siłę związku między czasem trwania ak-
tywności w danym dniu, a poczuciem jakości życia 
(r=-0,223; p<0,05). Nie wykazano natomiast istotnej 
zależności między poziomem motywacji do aktywno-
ści w związku z pandemią, a poczuciem jakości życia, 
chociaż dodatni kierunek korelacji wskazuje, że osoby 
niechętne do aktywności fizycznej częściej ujawniały 
niższy poziom jakości życia. 

Szczegółowe odpowiedzi respondentów odnośnie 
oceny jakości życia (kwestionariusz SF-36) przed-
stawiają się następująco: w pytaniu odnoszącym się 
do ogólnego stanu zdrowia zdecydowana większość 

Table 1. Analysis of the relationship between physical activity and the assessment of quality of life
Tabela 1. Analiza zależności między aktywnością fizyczną a oceną jakości życia

Variables Quality of Life Scale Scores

Subscale PCS Subscale MCS Overall 
Result

Women
Pearson 

Correlation

Men
Pearson 

Correlation

Women 
Pearson 

Correlation

Men
Pearson 

Correlation

Total (women 
and men)
Pearson 

Correlation
Frequency of activity (different types 
of sports)-6-point scale: from less than 
once a month to every day)

-.348** -.342** -.261** -.255** -.356**

Average duration of physical activity 
undertaken (3-point scale, less than 30 
min., 30-60 min. more than 60 min.)

-.217* -.150 -.218* -.152 -.223*

Evaluation of one’s level of ability in 
sport activities (6-point scale from 
very low to excellent)

-.415** -.363** -.406** -.351** -.439**

Unwillingness to engage in physical 
activity due to pandemic (3-point 
scale from no effect of pandemic 
on activity to confirmation of 
unwillingness to be active due to 
covid-19)

.140 .162 .134 .154 .163

* significant correlation at 0.05 level / **korelacja istotna na poziomie 0,05
** significant correlation at 0.01 level / **korelacja istotna na poziomie 0,01
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(34/162) of the respondents admitted that their health 
condition made it a little harder for them to climb 
several flights of stairs, and 31.5% (51/162) said that 
they had problems with lifting weights, running, and 
sports that required more commitment (Figure 6).

Worth noting is the participants’ struggle to carry 
out daily activities through emotional constraints such 
as malaise, lowered mood, and nervousness (Figure 7).  
Approximately 36.4% (59/162) of members of the 
study group were unable to perform everyday chores, 
as carefully as usual, 50.6% (82/162) confessed that 

badanych (138/162; 85,2%) określiła swoje zdrowie 
jako doskonałe, bardzo dobre i dobre; porównu-
jąc swoje funkcjonowanie z analogicznym okresem 
sprzed roku, znaczna część badanych (88/162; 54,3%) 
udzieliła odpowiedzi, że ich stan zdrowia jest bar-
dzo podobny lub nieznacznie się pogorszył (43/162; 
26,5%); pozostałe osoby uznały, że czują się lepiej 
niż rok temu (31/162; 19,2%). Analizy wskazują, że 
badani miewali pewne problemy z wykonywaniem 
codziennych czynności, co wynikało ze stanu zdro-
wia fizycznego. Spośród respondentów, 21% (34/162) 

Figure 6. Activities made difficult by the state of physical health (based on subscale 3, SF-36 questionnaire)
Rycina 6. Czynności utrudnione przez stan zdrowia (na podstawie podskali 3, kwestionariusza SF-36)

Figure 7. Influence of a worse emotional state on everyday activities (based on question nr 5, SF-36 questionnaire)
Rycina 7. Wpływ gorszego stanu emocjonalnego na codzienne czynności (na podstawie pytania nr 5, kwestionariusza 
SF-36)
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they achieved less than they expected, and 42.6% 
(69/162) had to shorten the duration of their day-to-day 
activities.

When responding to the questions in the SF-36 
questionnaire on how often during the past month 
physical health or emotional state affected social 
contacts, a number of respondents (70/162; 43.2%) 
declared that they limited their meetings with family 
and friends. In the question about experiencing pain, 
17.3% (28/162) of the participants claimed to have 
suffered physical pain often and 3.7% (6/162) very 
often.

DISCUSSION

The quality of life is influenced by a multitude 
of factors. Unfortunately, severe stressors, including 
COVID-19, take a toll on physical and mental health. 
Lifestyle, such as exercising and proper diet, positively 
affects the functioning of our body. Regular activity 
and appropriate nutrition protect people from various 
diseases of civilization. Obesity, cardiovascular 
diseases, strokes, atherosclerosis, and diabetes belong 
among the most prevalent diseases of the 21st century 
(17-20). Our study shows that 77.8% (126/162) of 
respondents undertook regular physical activity. 
A significant number of those surveyed stated that 
they engage in physical activity several times a week 
(59/162; 36.4%) or daily (8/162; 4.9%). All these data are 
more optimistic than the results of the studies obtained 
by Sochocka et al. (21) and Markiewicz-Górka et al. 
(22). Only 43% of the participants in the research by 
Sochocka et al. (21) had regular physical activity. 
Noteworthy is the comparable percentage of responses 
referring to the frequency of physical exercise in the 
authors’ analyses mentioned above, which amounted 
to: 12.4% for exercises performed every day and 
41.6% for activities that were undertaken several times 
a week. On the other hand, the analysis of Markiewicz-
Górka et al. (22) reveals that only 36.5% of students 
were physically active regularly, which may indicate 
low awareness of the benefits of training or other 
forms of activity (21, 22). 

It is worrying that, according to the outcome of our 
study, as many as 43.8% (71/162) of the respondents 
spent more than 6 hours a day in a sedentary position. 
Similar findings were observed by Castañeda-Babarro 
et al. conducting a study in Spain (23). Students there 
reduced the time spent on walking activities by as 
much as 66.9%. According to WHO recommendations, 
the minimum physical activity of adults ought to 
involve daily duties, including job responsibilities. 
Additionally, in order to improve circulatory and 
respiratory efficiency and reduce the risk of chronic 
diseases, adults are advised to perform aerobic, 

przyznało, że stan zdrowia trochę ogranicza im po-
konywanie kilku pięter schodów, a 31,5% (51/162) de-
klaruje, że miewają problemy z podnoszeniem cięża-
rów, bieganiem i sportami wymagającymi większego 
zaangażowania (Ryc. 6). 

Należy zwrócić uwagę na trudności badanych 
z wykonywaniem codziennych czynności przez ogra-
niczenia emocjonalne takie jak: złe samopoczucie, ob-
niżony nastrój i zdenerwowanie (Ryc. 7). Około 36,4% 
(59/162) badanych nie było w stanie wykonywać co-
dziennych czynności tak starannie jak zwykle, 50,6% 
(82/162) przyznało, że osiągnęło rezultaty mniejsze 
niż oczekiwane, a 42,6% (69/162) musiało skrócić czas 
wykonywania codziennych aktywności. 

Odpowiadając na pytanie zawarte w kwestionariu-
szu SF-36, jak często w ciągu ostatniego miesiąca zdro-
wie fizyczne lub stan emocjonalny wpływały na kon-
takty towarzyskie duża liczba respondentów (70/162; 
43,2%) deklarowała, iż ograniczyła swoje spotkania 
z rodziną i przyjaciółmi. W pytaniu dotyczącym do-
świadczania bólu 17,3% (28/162) badanych przyznało, 
że odczuwało ból fizyczny często, a 3,7% (6/162) bar-
dzo często.

DYSKUSJA

Jakość życia uwarunkowana jest wieloma czynni-
kami. Niestety silne stresory, do których zaliczyć moż-
na także pandemię COVID-19, odbijają się na zdrowiu 
fizycznym i psychicznym. Styl życia, m.in. aktyw-
ność fizyczna i właściwa dieta, pozytywnie wpływa-
ją na funkcjonowanie naszego organizmu. Regularne 
ćwiczenia i właściwe odżywianie chronią człowieka 
przed różnymi chorobami cywilizacyjnymi. Do naj-
częściej występujących schorzeń XXI wieku możemy 
zaliczyć: otyłość, choroby sercowo-naczyniowe, uda-
ry, miażdżycę oraz cukrzycę (17-20). 

Z badań własnych wynika, że aż 77,8% (126/162) 
respondentów podejmowało regularną aktywność fi-
zyczną. Znaczna część badanych stwierdziła, że po-
dejmuje aktywność fizyczną kilka razy w tygodniu 
(59/162; 36,4%) lub codziennie (8/162; 4,9%). Powyż-
sze wyniki są bardziej optymistyczne od rezulta-
tów uzyskanych w badaniach: Sochockiej i wsp. (21) 
oraz Markiewicz-Górki i wsp. (22). W badaniu So-
chockiej i wsp. (21) tylko 43% ankietowanych podej-
mowało regularną aktywność fizyczną. Warto zauwa-
żyć podobny procent odpowiedzi odnoszących się do 
częstotliwości uprawiania ćwiczeń fizycznych w ana-
lizach wyżej wymienionych autorów, który wynosił 
odpowiednio: 12,4% dla ćwiczeń wykonywanych każ-
dego dnia oraz 41,6% dla aktywności, które były po-
dejmowane kilka razy w tygodniu. Natomiast z analiz 
Markiewicz-Górki i wsp. (22) wynika, że tylko 36,5% 
studentów podejmowało aktywność fizyczną regular-
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moderate-intensity exercise for at least 150 minutes 
per week, in one-off cycles that are expected to last at 
least 10 minutes (24).

Indeed, our study confirmed an association 
between the frequency of sporting activity and the 
sense of quality of life in physical and mental health 
aspects. Individuals who were physically active 
regardless of gender were more likely to reveal better 
well-being and physical health (p<0.01). Obviously, 
we can speak of a circular dependency here, i.e. 
people who are satisfied with their lives are generally 
more motivated to be physically active. In turn, the 
movement promotes better mental and physical health. 
Research has shown that it is not so much the duration 
of exercise but undertaking sporting activity in general 
that determines a higher sense of well-being (p<.01). 
Thus, motivation for activity is crucial and becomes 
the driving force for achieving various goals. This is 
also supported by studies by other authors (25).

The timing of the pandemic was also noteworthy for 
its marked impact on respondents’ mental health. Our 
own research shows that up to 43.2% (70/162) of the 
surveyed individuals agreed that malaise and physical 
health, primarily related to the pandemic, hindered 
their social contacts. Furthermore, from Pragholapati’s 
(26) analyses, 24.9% of students experienced feelings 
of anxiousness due to the pandemic. Even more 
disturbing are the results presented by Essadek et al., 
where 43% of students signaled depressive symptoms 
and 39.19% suffered from anxiety (27). In conclusion, 
physical activity should play a massive role in 
everyone’s life as it has beneficial effects on the body.

CONCLUSIONS

1. COVID-19 pandemic timing resulted in 
a significant number of students being forced 
to modify their lifestyles, which affected the 
limitation or discontinuation of physical activity.

2. During the COVID-19 pandemic, a considerable 
number of students experienced psychological 
problems that negatively affected their social 
relationships.

3. Further research is needed to assess to what extent 
remote learning and social isolation impacted 
students’ psychology and functioning. 

4. It is worth considering the implementation of 
a course in all fields of study, which would include 
in its scope the knowledge of the impact of physical 
exertion on the human body.

5. Organizing classes on effective coping with stress 
and anxiety would also be essential.

nie, co może świadczyć o niskiej świadomości bada-
nych na temat korzyści płynących z uprawiania ćwi-
czeń lub innych form aktywizacji (21, 22). 

Niepokojące jest to, że zgodnie z wynikami na-
szych badań, aż 43,8% (71/162) respondentów spę-
dzało w pozycji siedzącej powyżej 6 godzin dziennie. 
Podobne wyniki uzyskali Castañeda-Babarro i wsp. 
przeprowadzając badania w Hiszpanii (23). Tamtej-
si studenci zmniejszyli czas spędzany na czynności 
chodzenia aż o 66,9%. Według rekomendacji WHO 
minimalna aktywność fizyczna osób dorosłych po-
winna obejmować codzienne wykonywanie obowiąz-
ków, w tym obowiązków zawodowych. Dodatkowo 
w celu poprawy wydolności krążeniowo-oddechowej 
i zmniejszenia ryzyka wystąpienia chorób przewle-
kłych, dorośli powinni wykonywać ćwiczenia aerobo-
we, o średniej intensywności przez co najmniej 150 
minut w tygodniu, w jednorazowych cyklach, któ-
re powinny trwać przynajmniej 10 minut (24). 

Nasze badania potwierdziły, że istnieje związek 
między częstotliwością aktywności sportowej a po-
czuciem jakości życia, zarówno w wymiarze zdrowia 
fizycznego jak i psychicznego. Osoby aktywne fizycz-
nie bez względu na płeć, częściej ujawniały lepsze 
samopoczucie i zdrowie fizyczne (p<0,01). Oczywi-
ście możemy tu mówić o zależności cyrkularnej, tzn. 
osoby zadowolone z życia, częściej mają motywację 
do aktywności fizycznej, a z kolei ruch sprzyja lep-
szemu zdrowiu psychicznemu i fizycznemu. Badania 
pokazały, że nie tyle czas trwania ćwiczeń, ale w ogóle 
podejmowanie aktywności sportowej warunkuje wy-
sokie poczucie jakości życia (p<,01). Istotna jest zatem 
motywacja do działania, która staje się motorem do 
realizacji różnych celów. Potwierdzają to również ba-
dania innych autorów (25).

Warto podkreślić, że czas pandemii znacznie 
wpłynął także na zdrowie psychiczne badanych. Z ba-
dań własnych wynika, że aż 43,2% (70/162) badanych 
przyznało, że złe samopoczucie i zdrowie fizyczne, 
w dużej mierze związane z pandemią, utrudniło im 
kontakty towarzyskie. Z analiz prowadzonych przez 
Pragholapati (26) wynika, że 24,9% studentów dozna-
ło z powodu pandemii uczucia lęku. Jeszcze bardziej 
niepokojące są wyniki przedstawione przez Essadek 
i wsp., gdzie 43% studentów sygnalizowało objawy 
depresyjne, a 39,19% cierpiało na stany lękowe (27). 
Podsumowując, aktywność fizyczna powinna zajmo-
wać stałe miejsce w życiu każdego człowieka, ponie-
waż przynosi pozytywne skutki dla organizmu. 

WNIOSKI

1. Czas pandemii COVID-19 sprawił, że znaczna 
ilość studentów była zmuszona zmodyfikować 
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swój styl życia, co wpłynęło na ograniczenie lub 
zaprzestanie uprawniania aktywności fizycznej.

2. Podczas pandemii COVID-19 znaczna liczba 
studentów doświadczyła problemów natury 
psychicznej, które negatywnie wpłynęły na ich 
relacje towarzyskie.

3. Należy prowadzić dalsze badania, pozwalające 
ocenić w jakim stopniu zdalne nauczanie i izolacja 
społeczna wpłynęły na psychikę i funkcjonowanie 
studentów. 

4. Warto zastanowić się nad wprowadzeniem na 
wszystkich kierunkach studiów przedmiotu, 
który obejmowałby swoim zakresem wiedzę na 
temat wpływu wysiłku fizycznego na organizm 
człowieka. 

5. Istotne byłoby również organizowanie zajęć 
w zakresie efektywnego radzenia sobie ze stresem 
i stanami niepokoju. 
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WPŁYW LOCKDOWNU NA ZMIANY W STYLU ŻYCIA, W TYM NA ZMIANY 
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ABSTRACT

The aim of the study was to assess the lifestyle of a selected group of inhabitants of the Mazowieckie Voivodeship 
before the pandemic and to analyse the impact of lockdown on changes in lifestyle, including changes in the 
consumption of selected food products that are a source of vitamins and minerals. In August 2020, a survey was 
conducted based on a proprietary questionnaire. It was shown that during the lockdown period, 24.7% of women 
and 27.1% of men made changes in their lives. The changes concerned working hours, nature of work, hours 
of sleep, number of meals consumed and diet. The analysis of the diet showed a decrease in the consumption 
of vegetables, fruits and legumes in some respondents, which, with low frequency of consumption, may lead 
to a deficiency of dietary fibre, vitamin C, folic acid, polyphenols and potassium. The consumption of fish, 
spreadable fats, salt, sugar and drinks was not compliant with the recommendations of healthy eating. Public 
education about healthy lifestyles is essential to prevent complications from COVID-19.

Keywords: lockdown, lifestyle, COVID-19, nutrition

STRESZCZENIE

Celem pracy była ocena stylu życia wybranej grupy mieszkańców województwa mazowieckiego przed pan-
demią oraz analiza wpływu lockdownu na zmiany w stylu życia, w tym na zmiany w spożyciu wybranych 
produktów spożywczych będących źródłem witamin i składników mineralnych. W sierpniu 2020 roku przepro-
wadzono, w oparciu o autorski kwestionariusz, badania ankietowe. Wykazano, że w okresie lockdownu 24,7% 
kobiet i 27,1% mężczyzn wprowadziło zmiany w swoim życiu. Zmiany dotyczyły godzin pracy, charakteru 
pracy, godzin snu, liczby spożywanych posiłków i sposobu żywienia. Analiza sposobu żywienia wykazała u 
części respondentów spadek spożycia warzyw, owoców, roślin strączkowych, co może prowadzić do niedoboru 
błonnika pokarmowego, witaminy C, kwasu foliowego, polifenoli oraz potasu. Niezgodne z zaleceniami zdro-
wego żywienia było spożycie ryb, tłuszczów do smarowania, soli, cukru i napojów. Aby zmniejszyć ryzyko 
powikłań związanych z COVID-19 niezbędna jest edukacja społeczeństwa w zakresie zdrowego stylu życia. 

Słowa kluczowe: lockdown, styl życia, COVID-19, żywienie
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INTRODUCTION

The first confirmed case of pneumonia caused 
by a new pathogen, SARS-CoV-2, was reported 
in November 2019 in Wuhan, China (1). The novel 
coronavirus has caused a global pandemic of 
COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), leading 
to high incidence of infections and deaths (2). 
According to World Health Organization (WHO), 
on 11 March 2020, there were 118,000 cases of 
SARS-CoV-2 in 114 countries, and 4,291 people 
died (3). This situation forced governments all over 
the world to implement strict sanitary regimes and 
social distancing measures. In the same year, WHO 
published recommendations on how to protect oneself 
against contracting COVID-19 (4). 

Lockdown, as a method to curb the spread of the 
virus, forced many people to remain at their homes, 
working and learning online, without any possibility 
to take up group physical activities because SARS-
CoV-2 is particularly easily transmitted in closed 
spaces and with prolonged public exposure. It was 
demonstrated that quarantine is associated with stress 
and depression as well as having adverse effects on 
the circulatory system, causing mainly lifestyle- and 
anxiety-related diseases (5). 

The current forecasts developed by the government’s 
SARS-CoV-2 Surveillance and Forecasting Team 
show that the epidemic and related restrictions will 
be maintained for longer. Until 16 September 2021, 
225,680,357 cases of COVID-19 were reported, with 
4,644,740 deaths. In Europe, the number of infections 
reached 67,630,168, while deaths – 1,303,164. 
Meanwhile, in Poland 2,895,223 cases were recorded, 
of which 75,454 people died (6). 

Particular attention needs to be paid to proper 
nutrition during the COVID-19 pandemic because 
nutrients present in food have a significant impact 
on people’s health and can affect the body’s capacity 
to protect itself against a new infection and fight an 
existing one. Through a well-balanced diet, consuming 
different types of food products, one can ensure the 
appropriate state of nutrition (which means the body 
tissues are properly saturated with nutrients), which is 
essential to maintain health and the proper functioning 
of all the systems and organs, including the immune 
system. 

OBJECTIVE

This paper was aimed at assessing the impact of 
the lockdown on changes in the subjects’ lifestyle, 
including changes in the consumption of certain 
groups of food products, as well as changes in alcohol 
and fluid intake.

WSTĘP

Pierwsze potwierdzone zachorowanie na zapalenie 
płuc spowodowane przez nowy patogen – koronawi-
rus SARS-CoV-2, odnotowano w listopadzie 2019 r. 
w Wuhan w Chinach (1). Nowy koronawirus wywołał 
na świecie pandemię zachorowań na COVID-19 (ang. 
coronavirus disease 2019), doprowadzając do dużej 
liczby zakażeń i zgonów (2). Według Światowej Orga-
nizacji Zdrowia (World Health Organization, WHO) 
na dzień 11 marca 2020 r. w 114 krajach odnotowano  
118 000 przypadków SARS-CoV-2, a zmarło 4 291 osób 
(3). Ta sytuacja zmusiła rządy państw do wdrożenia su-
rowych reżimów sanitarnych i środków dystansowania 
społecznego. W tym samym roku WHO opublikowała 
wskazania dotyczące postępowania, jak zabezpieczyć 
się przed zachorowaniem na COVID-19 (4). 

Wprowadzony lockdown, jako metoda walki z roz-
przestrzenianiem się wirusa spowodował, iż wiele 
osób było zamkniętych w domach, pracując i ucząc 
się zdalnie, bez możliwości podejmowania aktyw-
ności fizycznej w większych grupach, ponieważ  
SARS-CoV-2 szczególnie łatwo rozprzestrzenia się 
w pomieszczeniach zamkniętych oraz przy dłuższej 
ekspozycji zbiorowej. Wykazano, że kwarantanna 
wiąże się ze stresem i depresją oraz ma wpływ na cho-
roby układu krążenia, głównie związane z niezdro-
wym stylem życia i lękiem (5). 

Obecne prognozy przygotowywane przez Zespół 
ds. monitorowania i prognozowania przebiegu epide-
mii SARS-CoV-2 na potrzeby rządu wskazują, że epi-
demia i obostrzenia z nią związane potrwają dłuższy 
czas. Do dnia 16.09.2021 roku na świecie stwierdzono 
225 680 357 zakażeń COVID-19, z czego 4 644 740 
osób zmarło. W Europie liczba zakażeń wyniosła 
67 630 168, a liczba zgonów – 1 303 164. W tym czasie 
w Polsce odnotowano 2 895 223 zakażonych, z czego 
75 454 osób zmarło (6). 

Podczas pandemii COVID-19 na szczególną uwa-
gę zasługuje właściwie odżywiane, bowiem zawarte 
w żywności składniki mają znaczący wpływ na stan 
zdrowia, mogą wpływać na zdolność organizmu do 
obrony przed zakażeniem oraz zwalczania już rozwi-
niętego zakażenia. Poprzez urozmaiconą dietę, spo-
życie produktów pochodzących z różnych grup żyw-
nościowych, można zapewnić dobry stan odżywienia 
(odpowiednie wysycenie tkanek składnikami odżyw-
czymi), który jest niezbędny do zachowania zdrowia 
i właściwego funkcjonowania wszystkich układów 
i narządów, w tym układu odpornościowego. 

CEL PRACY

Celem pracy była ocena wpływu lockdownu na 
zmiany w stylu życia badanych osób, w tym na zmia-
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ny w spożyciu wybranych grup produktów spożyw-
czych, a także zmian w spożyciu alkoholu i napojów.

MATERIAŁ I METODY

W sierpniu 2020 roku w Narodowym Instytucie 
Zdrowia Publicznego PZH - Państwowym Instytucie 
Badawczym przeprowadzono akcję badań przesiewo-
wych w kierunku obecności przeciwciał IgM i IgG 
SARS-CoV-2. Osoby zgłaszające się na badania prze-
siewowe zapraszane były do udziału w badaniu ankie-
towym na temat stylu życia przed i w trakcie lockdow-
nu spowodowanego pandemią COVID-19 oraz zmian 
w spożyciu wybranych grup produktów spożywczych. 
Osoby, które zgodziły się na udział w badaniu (próba 
dogodnościowa) dobrowolnie wypełniały opracowa-
ny wcześniej autorski kwestionariusz. Badanie prze-
prowadzono w sposób anonimowy, a ankieta została 
przygotowana zgodnie z rozporządzeniem o ochronie 
danych osobowych Parlamentu Europejskiego, bez py-
tań o dane umożliwiające identyfikację respondenta. 

Ankieta składała się z 40 pytań (w tym: jedno pyta-
nie otwarte, 4 pytania półotwarte, 35 pytań zamknię-
tych) obejmujących charakterystykę respondentów 
(wiek, płeć, wykształcenie i miejsce zamieszkania), 
zmiany stylu życia podczas lockdownu (czas i charak-
ter pracy, ilość snu, poziom aktywności fizycznej i pa-
lenie wyrobów tytoniowych), a także różne aspekty 
diety przed i w trakcie lockdownu, w tym zmiany spo-
życia głównych grup produktów spożywczych i napo-
jów, obróbkę termiczną potraw, spożycie soli, cukru, 
alkoholu i słodyczy. 

W badaniu wzięło udział 505 osób, 15 ankiet usu-
nięto z powodu braków danych oraz wieku respon-
dentów poniżej 18 lat. Wszystkie zmienne zostały 
wyrażone w liczbach (n) i procentach (%). Obliczeń 
dokonano z wykorzystaniem tabel liczebności. Porów-
nania danych ilościowych pomiędzy kobietami i męż-
czyznami dokonano wykorzystując test t-studenta dla 
prób niezależnych. We wszystkich analizach za istotne 
uznano p≤ 0,05. Do obliczeń statystycznych wykorzy-
stano program STATISTICA 6. 

WYNIKI

Do analizy wyników zakwalifikowano wypełnione 
ankiety od 490 osób w wieku 18-80 lat z wojewódz-
twa mazowieckiego: 324 kobiety i 166 mężczyzn (nie 
stwierdzono różnic statystycznych w średniej wieku 
w zależności od płci, średnia wieku kobiet wyniosła 
41,2 lat ±13, mężczyzn 40 lat ±14,8) (p=0,328). Cha-
rakterystykę grupy badanej przedstawiono w Tabeli I. 

Wśród respondentów dominowały osoby z wyż-
szym wykształceniem (blisko 65%) oraz mieszkające 
w Warszawie. W grupie kobiet 63,6% pracowało na 

MATERIAL AND METHODS

In August 2020, at the National Institute of Public 
Health NIH - National Research Institute, a campaign 
of screening tests for IgM and IgG antibodies against 
SARS-COV-2 was carried out. People coming for the 
screening tests were invited to take part in a survey 
relating to the lifestyle before and during the lockdown 
caused by the COVID-19 pandemic and changes in 
the consumption of selected foods. Those who agreed 
to participate in the survey (convenience sampling), 
voluntarily completed a previously developed 
proprietary questionnaire. The test was anonymous, 
and the survey was prepared in accordance with the 
regulation of the European Parliament on personal 
data protection and did not contain questions that 
could identify the respondent. 

The survey contained 40 questions (of which: 
one open question, four semi-open questions, and 35 
closed-ended questions) that covered the respondents’ 
characteristics (age, sex, education and place of 
residence), lifestyle changes during the lockdown (time 
and mode of work, hours of sleep, physical activity 
level and cigarette smoking), as well as other aspects 
of the diet before and during the lockdown, including 
changes in the consumption of main groups of food 
products and beverages, thermal processing of food, 
and the intake of salt, sugar, alcohol and sweets. 

The test involved 505 people, 15 surveys were 
discarded due to insufficient data and the respondents 
being under 18 years old. All the variables were 
expressed in numbers (n) and percentage (%). The 
calculations were conducted using contingency tables. 
The quantitative data were compared between men and 
women using Student’s t-test for independent samples. 
For all the analyses, p≤ 0.05 was considered significant. 
For statistical calculations, the STATISTICA 6 
software was used. 

RESULTS

Included for the analysis were completed surveys 
from 490 subjects aged 18-80 residing in the 
Mazowieckie Voivodeship: 324 women and 166 men 
(no statistical differences were recorded in terms of 
average age depending on sex, the average age for 
women was 41.2 ±13, and men 40 ±14.8) (p=0.328). 
The characteristics of the study group is shown in 
Table I. 

The respondents were predominantly people with 
university education (nearly 65%) and residents of 
Warsaw. Among women, 63.6% worked full time 
(FTE), 12.6% worked more than 1 FTE, 14.2% worked 
less than 1 FTE, while 9.6% did not work at all. The 
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Table I. Characteristics of the surveyed subjects
Tabela I. Charakterystyka badanych osób

Total
(n=490)

Women (n=324) Men
(n=166)

n % n % n %
Age groups:

18-34
35-54
55-64
65-80

167
237
52
31

34.1
48.4
10.6
6.3

105
166
38
15

32.4
51.2
11.7
4.6

62
74
14
16

37.3
44.6
8.4
9.6

Place of residence:
Warsaw

Other city
Village

319
124
47

65.1
25.3
9.6

220 
76
28

67.9
23.5
8.6

99
48
19

54.4
26.4
10.4

Education:
Higher

Secondary
Vocational

318
14
32

64.9
28.6
6.5

224
79
21

69.1
24.4
6.5

94
61
11

56.6
36.7
6.6

Work time:
None

Half-time
> half-time < full-time

Full-time 
> 1 full-time

55
19
58

296
62

11.2
3.9
11.8
60.4
12.7

31
9
37

206
41

9.6
2.8
11.4
63.6
12.6

24
10
21
90
21

14.4
2.4
12.6
54.2
12.6

Sleep duration:
< 6 h
6-8 h
>8 h

87
343
60

17.8
70.0
12.2

68
222
34

21
68.5
10.5

19
121
26

11.4
72.9
15.7

Physical activity:
None
Light

Moderate
Intense

67
172
203
48

13.7
35.1
41.4
9.8

48
115
137
24

14.8
35.5
42.3
7.4

19
57
66
24

11.4
34.3
39.7
14.4

Salting foods:
Yes
No

154
336

31.4
68.6

89 
235

27.5
72.5

65
101

39.2
60.8

Sweetening drinks:
Yes
No

248
242

50.6
49.4

157
167

48.5
51.5

91
75

54.8
45.2

Dietary supplements:
Yes
No

188
302

31.6
61.6

119
205

36.7
63.3

69
97

41.6
58.4

pełnym etacie, 12,6% na więcej niż jeden etat, 14,2% 
na część etatu, a 9,6% nie wykonywało pracy. W gru-
pie mężczyzn odpowiednio: 54,2%, 12,6%, 15%, 
14,4%. 

Kobiety sypiały krócej niż mężczyźni. Poniżej 6 
godzin sypiało 21% kobiet i 11,4% mężczyzn, zaś po-
wyżej 8 godzin 10,5% kobiet i 15,7% mężczyzn. Brak 
aktywności fizycznej deklarowało tylko 14,8% kobiet 
i 11,4% mężczyzn. Największy odsetek responden-
tów wskazywał na umiarkowaną aktywność fizyczną 
(42,3% kobiet i 39,7% mężczyzn).

group of men looked as follows: 54.2%, 12.6%, 15%, 
and 14.4%, respectively. 

Women slept fewer hours than men. 21% women 
and 11.4% men had fewer than 6 hours of sleep, while 
10.5% women and 15.7% men had more than 8 hours 
of sleep. The lack of physical exercise was declared 
by only 14.8% women and 11.4% men. The highest 
proportion of the respondents indicated moderate 
physical activity (42.3% women and 39.7% men).

To the question: “Do you add salt to products 
and meals at the table?”, 27.5% women and 39.2% 
men answered “yes”. Adding sugar to beverages was 
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Na pytanie: „Czy dosala Pan/Pani na talerzu pro-
dukty i potrawy?”, 27,5% kobiet i 39,2% mężczyzn 
odpowiadało twierdząco. Słodzenie napojów stosowa-
ło 48,5% kobiet i 54,8% mężczyzn. Wykazano istotne 
różnice statystyczne (p=0,0005) między kobietami 
i mężczyznami – kobiety częściej dosalały produkty 
i potrawy niż mężczyźni. 

Z uwagi na okres epidemii pytano respondentów 
o spożycie suplementów. Suplementy diety stosowa-
ło 36,7% kobiet i 41,6% mężczyzn. W tym przypadku 
również wykazano istotne różnice statystyczne mie-
dzy badanymi grupami kobiet i mężczyzn (p=0,0018). 

Na pytanie „Czy wystąpiły w Pana/Pani życiu ja-
kieś zmiany w okresie pandemii COVID-19?”, 24,7% 
kobiet i 27,1% mężczyzn odpowiedziało twierdząco 
(Tabela II). Zmiany godzin pracy zgłosiło 25,6% ko-

declared by 48.5% women and 54.8% men. Significant 
statistical differences were demonstrated (p=0.0005) 
between women and men – women added salt to 
products and meals more frequently than men. 

Considering the epidemic period, the respondents 
were asked about taking supplements. Dietary 
supplements were used by 36.7% women and 41.6% 
men. Also in this case, significant statistical differences 
were demonstrated between the surveyed groups of 
women and men (p=0.0018). 

To the question whether there were any changes 
in their life during the COVID-19 pandemic, 24.7% 
women and 27.1% men said yes (Table II). Different 
working hours were reported by 25.6% women and 
29.5% men, while working from home was declared by 
27.8% women and 25.9% men. However, out of all the 

Table II. Lifestyle before the pandemic and during the COVID-19 period
Tabela II. Styl życia przed pandemią i w okresie COVID-19

Total (n=490) Women (n=324) Men (n=166)
before 

COVID-19
during 

COVID-19
before 

COVID-19
during 

COVID-19
before 

COVID-19
during 

COVID-19
N (%) N (%) N (%) N (%) N (%) N (%)

Lifestyle change:
Yes
No

125 (25.5)
365 (74.5)

80 (24.7)
244 (75.3)

45 (27.1)
121 (72.9)

Dietary change:
Yes
No

123 (25.1)
367 (74.9)

80 (24.7)
244 (75.3)

43 (25.9)
123 (74.1)

Change in work time:
Yes
No

132 (26.4)
358 (73.1)

85(25.6)
241 (74.4)

49 (29.5)
117 (70.5)

Change in work style:
No change

Remote work
357 (72.9)
133 (27.1)

234 (72.2)
90 (27.8)

123(74.1)
43 (25.9)

Increased physical activity:
Yes
No

4 (1.2)
486 (99.2)

4 (1.2)
320 (98.8)

0 (0.0)
166 (100)

Number of meals:
≤ 3 meals
4 meals

≥ 5 meals

177 (36.1)
178 (36.3)
135 (27.5)

169 (35.1)
170 (34.7)
151 (30.8)

102 (31.5)
113 (34.9)
109 (33.6)

100 (30.9
105 (32.4)
119 (36.7)

75 (45.2)
65 (39.1)
26 (15.7)

69 (41.5)
65 (39.2)
32 (19.3)

Alcohol consumption:
None
Daily

1x/week

211 (43.1)
96 (19.6)
183 (37.3)

228 (46.5)
85 (17.3)

177 (36.1)

146 (45.1)
55 (17.0)

123 (38.0)

162 (50)
46 (14.2)
116 (35.8)

65 (39.1)
41 (24.7)
60 (36.1)

66 (39.7)
39 (23.5)
61 (36.7)

Tobacco consumption:
No
Yes

357 (72.8)
133 (27.1)

359 (73.3)
131 (26.7)

240 (74.1)
84 (25.9)

239 (73.7)
85 (26.3)

117 (70.5)
49 (29.5)

120 (72.3)
46 (27.7)

Number of cigarettes consumed:
Zero

½ pack/day
1 pack/day
>1 pack/day

383 (78.2)
79 (16.1)
22 (4.5)
6 (1.2)

394 (80.4)
69 (14.1)
21 (4.3)
6 (1.2)

251 (77.5)
64 (19.7)
7 (2.2)
2 (0.6)

257 (79.3)
58 (17.9)
7 (2.2)
2 (0.6)

132 (79.5)
15 (9.0)
15 (9.0)
4 (2.4)

137 (82.5)
11 (6.6)
14 (8.4)
4 (2.4)

Lucyna Pachocka, Baszar El-Helou, Barbara Wojda, Małgorzata Mękus



84

respondents, only four women (1.2%) increased their 
physical activity. 

It was observed that the proportion of women who 
smoked cigarettes increased in the COVID-19 period 
(26.3% vs. 25.9% before COVID-19). Among smokers, 
most people declared smoking half a packet per day 
(16.1% before the pandemic, 14.1% during COVID-19). 
There were statistically significant differences in 
terms of the number of cigarettes smoked between 
women and men (p=0.0313). Women smoked less (half 
a packet per day), while men 1 packet per day. 

Changed eating habits were declared by 24.7% 
women and 25.9% men. During the COVID-19 period, 
the proportion of people eating five or more meals 
increased compared to the period before COVID-19 
(30.8% vs. 27.5%). Most men had a maximum of 
three meals, while most women had five and more 
meals and here also statistically significant differences 
were shown (p=0.001). More respondents declared 
no alcohol use (46.5% vs. 43.1%) (Table II), 13.3% of 
the subjects increased vegetable consumption, while 
14.5% increased fruit consumption. Before and during 
the pandemic, women ate statistically more vegetables 
and fruit than men (p=0.0000). The consumption of 
legumes was increased in 9.6% of all the respondents, 
6.5% increased fish consumptions, while 7.1% increased 
dairy product consumption (Table III). No changes in 
the number of portions of products consumed was 
declared by more than 80% of the respondents, while 
in terms of egg consumption – by 91.6%. The highest 
drop in the number of portions applied to meat (9.2%), 
fish (4.5%) and vegetables (4.9%). 

The respondents were also asked about types of 
thermal processing methods (Fig. 1a and 1b). Both 

biet i 29,5% mężczyzn, a pracę zdalną deklarowało 
27,8% kobiet i 25,9% mężczyzn. Natomiast aktyw-
ność fizyczną w tym czasie zwiększyły tylko cztery 
kobiety (1,2%) wśród wszystkich badanych.

Stwierdzono w okresie COVID-19 wzrost odset-
ka kobiet palących papierosy (26,3% vs. 25,9% przed 
COVID-19). Wśród osób palących papierosy najwięcej 
osób deklarowało wypalanie ½ paczki/dzień (16,1% 
przed pandemią, 14,1% w okresie COVID-19). Wy-
kazano istotne różnice statystyczne między liczbą 
wypalanych papierosów wśród kobiet i mężczyzn 
(p=0,0313). Kobiety paliły mniej (pół paczki papiero-
sów w ciągu dnia), zaś mężczyźni 1 paczkę na dzień. 

Z kolei zmiany nawyków żywieniowych dekla-
rowało 24,7% kobiet i 25,9% mężczyzn. W okresie  
COVID-19 zwiększył się odsetek osób spożywają-
cych 5 lub więcej posiłków w porównaniu do okresu 
przed COVID-19 (30,8% vs. 27,5%). Najwięcej męż-
czyzn spożywało maksymalnie 3 posiłki, zaś najwię-
cej kobiet spożywało 5 i więcej posiłków i tu wyka-
zano istotne różnice statystyczne (p=0,001). Więcej 
osób deklarowało brak spożycia alkoholu (46,5% vs. 
43,1%) (Tabela II), 13,3% badanych zwiększyło spoży-
cie warzyw, 14,5% zwiększyło spożycie owoców. Ko-
biety przed i w trakcie pandemii istotnie statystycznie 
więcej niż mężczyźni spożywały warzyw i owoców 
(p=0,0000). Spożycie roślin strączkowych zwiększyło 
9,6% ogółu badanych, 6,5% zwiększyło spożycie ryb, 
a 7,1% zwiększyło spożycie produktów mlecznych 
(Tabela III). Brak zmian w liczbie porcji spożywanych 
produktów zgłosiło ponad 80% badanych, a w odnie-
sieniu do spożycia jaj – 91,6%. Największy spadek 
liczby porcji dotyczył mięsa (9,2%), ryb (4,5%) oraz 
warzyw (4,9%). 

Table III. Changes in the number of consumed portions of selected groups of food products in the COVID-19 period 
Tabela III. Zmiany ilości porcji spożycia wybranych grup produktów spożywczych w okresie COVID -19 

Change in 
consumption

Vegetables
(% subjects)

Fruits
(% subjects)

Legumes 
(% subjects)

Fish
(% subjects)

Meat
(% subjects)

Eggs
(% subjects)

Dairy 
products

(% subjects)
Consumption 

decreased by >1 
portion

1.4 0.8 1 0.4 1.2 1.2 0.8

Consumption 
decreased by 1 

portion
3.5 2.7 2 4.1 8 2.2 3.5

No change 81.8 82 87.3 89 87.1 91.6 88.6

Consumption 
increased by 1 

portion
8.4 11.6 7.6 5.7 3.1 4.1 4.7

Consumption 
increased by >1 

portion
4.9 2.9 2 0.8 0.6 0.8 2.4
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before and during COVID-19, most women and men 
ate boiled (more than 80%) and fried dishes (more than 
50%). During the COVID-19 period, the proportion of 
women who baked and stewed (without searing) their 
meals slightly increased. Men, however, more often 
chose boiled dishes. 

The survey also checked whether the consumption 
of certain groups of products constituting a source of 
many nutrients supporting the immune system was 
in line with nutritional guidelines (Table IV). There 
was statistically higher (p=0.0013 before COVID-19; 
p=0.0091 during the COVID-19 period) consumption 
of meat among men. Daily meat consumption was 

Respondentów pytano także o stosowane rodzaje 
obróbki termicznej (Ryc. 1a oraz 1b). Zarówno przed 
COVID-19 jak i w okresie COVID-19 najwięcej kobiet 
i mężczyzn spożywało potrawy gotowane (ponad 80% 
badanych) i smażone (ponad 50% badanych). W okre-
sie COVID-19 nieznacznie zwiększył się odsetek ko-
biet stosujących pieczenie i duszenie bez obsmażania. 
Natomiast mężczyźni częściej wybierali potrawy go-
towane. 

W badaniu sprawdzano także czy spożycie po-
szczególnych grup produktów będących źródłem wielu 
składników odżywczych biorących udział we wspo-
maganiu układu odpornościowego było zgodne z zale-

Fig. 1a. Percentage of women using different types of heat treatment
Ryc. 1a. Odsetek kobiet stosujących różne rodzaje obróbki termicznej

Fig. 1b. Percentage of men using different types of heat treatment
Ryc. 1b. Odsetek mężczyzn stosujących różne rodzaje obróbki termicznej
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Table IV. Frequency of consumption of selected groups of food products in the COVID-19 period
Tabela IV. Częstotliwość spożywania wybranych grup produktów spożywczych w okresie COVID-19

Food group consumption
Total (n=490) Women (n=324) Men (n=166)

N (%) N (%) N (%)
Meat:
None

1x/week
2-3x/week
4-6x/week

Daily 

76 (15.5)
92 (18.8)

207 (42.2)
93 (18.7)
22 (4.5)

52 (16.0)
70 (21.6)
133 (41.0)
55 (17.0)
14 (4.3)

24 (14.4)
22 (13.2)
74 (44.6)
38 (22.9)
8 (4.8)

Poultry:
None

1x/week
2-3x/week
4-6x/week

Daily

62 (12.6)
103 (21.0)
242 (49.4)
74 (15.1)
9 (1.8)

43 (13.3)
74 (22.8)
160 (32.6)
40(12.3)
7 (2.2)

19 (11.4)
29 (17.5)
82 (49.4)
34 (80.1)
2 (1.2)

Cold cuts:
None

≥2x/day
<2x/day

141 (28.8)
158 (32.2)
191 (39.0)

94 (29.0)
82 (25.3)
148 (45.7)

47 (28.3)
76 (45.8)
43 (25.9)

Fish:
None

1x/month
2-3x/month

1x/week
2x/week
≥3x/week

104 (20.8)
240 (49)
72 (24.7)
38 (7.8)
24 (4.9)
12 (7.2)

92 (28.4)
202 (62.3)

24 (7.4)
4 (1.2)
2 (0.6)
0 (0)

12 (7.2)
38 (22.9)
48 (28.9)
34 (20.5)
22 (13.3)
12 (7.2)

Eggs:
None

≥2 eggs/week
<2 eggs/week

37 (7.5)
290 (49.2)
163 (33.3)

24 (7.4)
197 (40.2)
103 (21.0)

13 (7.8)
93 (56.0)
60 (36.1)

Butter:
None

1x/week
2-3x/week
4-6x/week

Daily

107 (21.8)
4 (0.8)
27 (5.5)
16 (3.3)

336 (68.6)

58 (17.9)
2 (0.6)
19 (5.9)
11 (3.4)

234 (72.2)

49 (29.5)
2 (1.2)
8 (4.8)
5 (3.0)

102 (61.4)
Margarine:

None
2x/week
3x/week

Daily

418 (85.3)
9 (1.8)
7 (1.4)

56 (11.4)

289 (89.2)
6 (1.8)
4 (1.2)
25 (7.7)

129 (77.7)
3 (1.8)
3 (1.8)

31 (18.7)
Oil:

None
1 tablespoon/day

2-4 tablespoons/day
5-7 tablespoons/day
>8 tablespoons/day

143 (29.2)
158 (32.2)
155 (31.6)

27(5.5)
7 (1.4)

82 (25.3)
106 (32.7)
116 (35.8)
13 (4.0)
7 (2.2)

61 (36.7)
52 (31.3)
39 (23.5)
14 (8.4)
0 (0.0)

Olive oil:
None

1 tablespoon/day
2 tablespoons/day

3-4 tablespoons/day
>4 tablespoons/day

224 (45.7)
141 (28.8)
69 (14.1)
45 (9.2)
11 (2.2)

136 (42.0)
94 (29.0)
49 (15.1)
34 (10.5)
11 (3.4)

88 (53.0)
47 (28.3)
20 (12.0)
11 (6.6)
0 (0.0)
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ceniami żywieniowymi (Tabela IV). Wykazano istot-
ne statystyczne większe (p=0,0013 przed COVID-19; 
p=0,0091 w okresie COVID-19) spożycie mięsa w gru-
pie mężczyzn. Codzienne spożycie mięsa deklarowało 
4,5% respondentów. Większość badanych mięso i drób 
spożywało 2-3 razy w tygodniu. Natomiast spożycie 
wędlin było częstsze, 45,8% mężczyzn i 25,3% kobiet 
spożywało wędliny dwa bądź więcej razy w ciągu dnia. 
Większość kobiet (62,3%) deklarowała spożycie ryb raz 
w miesiącu, natomiast mężczyźni częściej spożywali 
ryby. Dwa razy w tygodniu ryby spożywały 2 kobiety 
(0,6%) i 22 mężczyzn (13,3%). Blisko 30 procent kobiet 
w ogóle nie spożywało ryb. Jaja były spożywane naj-
częściej w ilości 2 sztuk lub więcej w tygodniu. W ogó-
le jaj nie spożywało 7,5% badanych. Stwierdzono częst-
sze spożycie masła przez respondentów niż margaryny. 
Brak spożycia masła deklarowało 21,8% badanych, 
natomiast brak spożycia margaryny 85,3%. Masło było 
spożywane codziennie przez 72,2% kobiet i 61,4% 

declared by 4.5% of the respondents. Most of the 
subjects ate meat and poultry 2-3 times a week. 
However, the consumption of cold cuts was more 
frequent, 45.8% men and 25.3% women had cold 
cuts two or more times per day. Most women (62.3%) 
declared having fish once a month, while men had 
fish more frequently. Two women (0.6%) and 22 men 
(13.3%) ate fish twice a week. Nearly 30% women did 
not eat fish whatsoever. Most of the respondents ate 
2 or more eggs per week. No eggs were consumed by 
7.5% of the subjects. The respondents ate more butter 
than margarine. No butter consumption was declared 
by 21.8% of the respondents, while no margarine 
consumption by 85.3%. Butter was eaten every day 
by 72.2% women and 61.4% men. Statistically more 
butter was consumed by women (every day) than 
men (4-6 times per week) (p=0.0042). Margarine 
was consumed every day by 7.7% women and 18.7% 
men. The respondents more frequently consumed 

Bacon fat:
None

1 tablespoon/day
2 tablespoons/day

>3 tablespoons/day

444 (90.6)
32 (6.5)
11 (2.2)
3 (0.6)

298 (92.0)
16 (4.9)
7 (2.2)
3 (0.9)

146 (88.0)
16 (9.6)
4 (2.4)

Fruits:
None

1x/day
2-3x/day
>3x/day

58 (11.8)
294 (60.0)
111 (22.6)
27 (5.5)

29 (10.2)
195 (60.2)
77 (23.8)
23 (7.1)

29 (17.4)
99 (59.6)
34 (20.5)

4 (2.4)
Legumes:

None
1x/month

2-3x/month
1x/week
2 x/week

24 (4.9)
119 (24.3)
159 (32.4)
103 (21)
85 17.3)

16 (4.9)
77 (23.8)
101 (31.2)
76 (23.5)
54 (16.7)

8 (4.8)
42 (25.3)
58 (34.9)
27 (16.3)
31 (18.7)

Salt:
None

< 1 teaspoon/day
1-2.5 teaspoons/day
>2.5 teaspoons/day

107 (21.8)
57 (11.6)

298 (60.8)
29 (5.9)

53 (16.3)
44 (13.6)
210 (64.8)

17 (5.3)

54 (32.5)
13 (7.8)
88 (53.0)
12 (7.2)

Sugar:
None

<1 teaspoon/day
1-2 teaspoons/day
3-5 teaspoons/day
6-9 teaspoons/day
>9 teaspoons/day

242 (49.4)
8 (1.6) n

123 (25.1)
68 (13.7)
38 (7.7)
11 (2.2)

167 (51.5)
6 (1.8)

85 (26.2)
49 (15.1)
13 (4.0)
4 (1.2)

75 (45.2)
2 (1.2)

38 (27.9)
19 (11.4)
25 (15.1)
7 (4.2)

Sweets:
None

Seldom
1x/day

2-3x/day
>3x/day

200 (40.8)
49 (10)

192 (39.2)
44 (8.9)
5 (1.0)

130 (40.1)
33 (10.2)
130 (40.1)
27 (8.3)
4 (1.2)

70 (42.2)
16 (9.6)
62 (37.3)
17 (10.2)
1 (0.6)
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oil in the amount of 1 tablespoon/day (32.2%) and 
2-4 tablespoons/day (31.6%) than olive oil, which 
was not consumed by 45.7% of the respondents. Only 
a small proportion of the subjects ate bacon: 8% women 
and 12% men. Eating fruit once a day was declared by 
nearly 60% of women and men, two-three times a day 
by 23.8% women and 20.5% men, while 10.2% women 
and 17.4% men did not eat fruit whatsoever. Legumes 
were mostly eaten 2-3 times a month (32.4% of the 
respondents). No legume consumption was recorded 
in 3.9% of the respondents before the pandemic and 
in 4.9% during the COVID-19 period. The survey 
demonstrated a drop in bread consumption during 
the pandemic, both among women and men, while the 
most frequently eaten bread before the pandemic and 
during the COVID-19 period was multigrain bread 
(Table V).

Most women (64.8%) and men (53%) consumed 
salt between 1 and 2.5 teaspoons/day (Table IV). 
Salt as an addition to finished meals was consumed 
more frequently by women (1-2 teaspoons/day) 
than men (up to 1 teaspoon/day). Nearly 50% of the 
respondents declared no sugar consumption (51.5% 
women, 45.2% men), while 40.8% did not eat sweets. 
The sugar intake in the group of people who consumed 
this product was varied. Most respondents declared 
having 1-2 teaspoons/day, while 9.9% consumed 
six and more teaspoons of sugar per day. There 
were statistically significant differences in sugar 
consumption (p=0.0018). Women consumed less sugar 
(up to 1 teaspoon) than men (2 teaspoons per day). 
Sweets were mostly eaten once a week (40.1% women, 
37.3% men) (Table IV). 

Fluid intake varied considerably, from 1 glass/day 
(9.8% of the respondents before COVID-19; 8.6% of 
the respondents during the COVID-19 period) up to 
20 glasses/day (respectively: 0.6% vs. 0.8%). Usually, 
the respondents had 5-6 glasses per day. In the group 
of women, the most frequently consumed drink was 
coffee (61.4% before COVID-19, 60.1% during the 

mężczyzn. Istotnie statystycznie więcej masła spoży-
wały kobiety (codziennie) niż mężczyźni (4-6 razy na 
tydzień) (p=0,0042). Margarynę spożywało codziennie 
7,7% kobiet i 18,7% mężczyzn. Respondenci częściej 
spożywali olej w ilości 1 łyżka/dzień (32,2% badanych) 
i 2-4 łyżek/dzień (31,6% badanych) niż oliwę, której nie 
spożywało 45,7% badanych. Niewielki odsetek spo-
żywało bekon: 8% kobiet i 12% mężczyzn. Spożycie 
owoców raz dziennie deklarowało blisko 60% kobiet 
i mężczyzn, dwa-trzy razy w ciągu dnia 23,8% kobiet 
i 20,5% mężczyzn, natomiast 10,2% kobiet i 17,4% 
mężczyzn nie spożywało owoców. Rośliny strączko-
we najczęściej były spożywane 2-3 razy w miesiącu 
(32,4% badanych). Brak spożycia roślin strączkowych 
odnotowano u 3,9% badanych przed pandemią i u 4,9% 
w okresie COVID-19.

W badaniu wykazano spadek spożycia pieczywa 
w trakcie pandemii zarówno wśród kobiet jak i męż-
czyzn, a najczęściej spożywanym pieczywem przed 
pandemią i w okresie COVID-19 było pieczywo mie-
szane (Tabela V).

Najwięcej kobiet (64,8%) i mężczyzn (53%) spoży-
wało sól w ilości od 1 do 2,5 łyżeczki/dzień (Tabela IV). 
Częściej spożywały sól kobiety jako dodatek do goto-
wych potraw (1-2 łyżeczki/dzień), niż mężczyźni (do 1 
łyżeczki na dzień). Blisko 50% badanych deklarowało 
brak spożycia cukru (51,5% kobiet, 45,2% mężczyzn), 
a 40,8% nie spożywało słodyczy. Ilość spożycia cukru 
w grupie osób spożywających ten produkt była zróżni-
cowana. Najwięcej respondentów deklarowało spożycie 
cukru w ilości 1-2 łyżeczki/dzień, a 9,9% badanych spo-
żywało 6 i więcej łyżeczek cukru w ciągu dnia. Wy-
kazano różnice statystycznie istotne w spożyciu cukru 
(p=0,0018). Kobiety spożywały mniej cukru (do 1 ły-
żeczki) niż mężczyźni (2 łyżeczki na dzień). Słodycze 
były spożywane najczęściej raz w tygodniu (40,1% ko-
biet, 37,3% mężczyzn) (Tabela IV). 

Spożycie płynów było bardzo zróżnicowane, od 
1 szklanki/dzień (9,8% badanych przed COVID-19; 
8,6% badanych w okresie COVID-19) do 20 szkla-
nek/dzień (odpowiednio: 0,6% vs. 0,8%). Najczęściej 
badani wypijali 5-6 szklanek dziennie. W grupie ko-
biet wśród napojów najczęściej spożywana była kawa 
(61,4% przed COVID-19, 60,1% w okresie COVID-19), 

Table V. Percentage of respondents consuming various types of bread before the pandemic and during the COVID-19 
period
Tabela V. Odsetek badanych spożywających różne gatunki pieczywa przed pandemią i w okresie COVID-19 

Type of bread 
consumed

Men before 
COVID-19

Men during 
COVID-19

Women before 
COVID-19

Women during 
COVID-19

Wholemeal 47 38.6 56.2 52.8
Mixed 53.6 46.4 57.7 55.9

White bread 45.2 39.2 36.4 32.1
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COVID-19 period), tea (57.4% before COVID-19, 58.6% 
during the COVID-19 period) and juice (42.3% before 
COVID-19, 42.6% during the COVID-19 period) in the 
amount 1-2 cups/glasses per day. Most women drank 
water before the pandemic in the amount 1-2 glasses 
per day (30.6%), while during the COVID-19 period – 
3-4 glasses per day (27.5%). Before COVID-19, tea was 
not drunk by 20.7% women, coffee by 23.1%, water 
by 8%, fizzy drinks by 72.5%, and juices by 54.6%. 
In the COVID-19 period, the proportion of women 
who did not drink water decreased to 7.7%, while in 
terms of the other fluids – the proportion increased 

herbata (57,4% przed COVID-19, 58,6% w okresie  
COVID-19) i sok (42,3% przed COVID-19, 42,6% 
w okresie COVID-19) w ilości 1-2 filiżanek/szklanek/
dzień. Najwięcej kobiet spożywało wodę przed pande-
mią w ilości 1-2 szklanek na dobę (30,6%), a w okre-
sie COVID-19 w ilości 3-4 szklanek/dobę (27,5%). 
Przed COVID-19 herbaty nie spożywało 20,7% kobiet, 
kawy 23,1%, wody 8%, napoi gazowanych 72,5%, 
soków 54,6%. W okresie COVID-19 zmniejszył się 
odsetek kobiet nie spożywających wody do 7,7%, 
a zwiększył się w odniesieniu do pozostałych płynów 
(Ryc. 2a oraz 2b). Także w grupie mężczyzn najczę-

Fig. 2a. Consumption of various fluids in glasses/cups prior to COVID-19 in the female group 
Ryc. 2a. Spożycie różnych płynów w szklanakch/filiżankach przed COVID-19 w grupie kobiet

Fig. 2b. Consumption of various fluids in glasses/cups during COVID-19 in the female group 
Ryc. 2b. Spożycie różnych płynów w szklanakch/filiżankach w okresie COVID-19 w grupie kobiet
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(Fig. 2a and 2b). Also among men, the most frequently 
consumed drink was coffee (52.4% before COVID-19, 
51.8% during the COVID-19 period), then juice (42.7% 
COVID-19, 41.5% during the COVID-19 period) and 
tea (34% before COVID-19 and during the COVID-19 
period) in the amount 1-2 glasses per day.

However, in the COVID-19 period, the proportion 
of men having 5-6 glasses of water per day increased 
(Ryc. 2c and 2d).

ściej spożywanym napojem była kawa (52,4% przed  
COVID-19, 51,8% w okresie COVID-19), a na-
stępnie sok (42,7% COVID-19, 41,5% w okresie  
COVID-19) i herbata (34% przed COVID-19 i w okresie  
COVID-19) w ilości 1-2 szklanek/dziennie. Natomiast 
w okresie COVID-19 zwiększył się odsetek mężczyzn 
spożywających 5-6 szklanek wody na dzień (Ryc. 2c 
oraz 2d).

Fig. 2c. Consumption of various fluids in glasses/cups prior to COVID-19 in the male group 
Ryc. 2c. Spożycie różnych płynów w szklanakch/filiżankach przed COVID-19 w grupie mężczyzn

Fig. 2d. Consumption of various fluids in glasses/cups during COVID-19 in the male group
Ryc. 2d. Spożycie różnych płynów w szklanakch/filiżankach w okresie COVID-19 w grupie mężczyzn
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DISCUSSION

A healthy lifestyle involves above all a well-
balanced diet, regular exercise, refraining from 
smoking, avoiding alcohol and processed food rich 
in refined carbohydrates, saturated fats and no fibre, 
optimum sleep hours, avoiding stress and dealing with 
it (7). According to Jeżewska-Zychowicz et al., it is 
necessary to develop interventions that will reduce the 
stress and improve trust in information from renowned 
sources (8). During the COVID-19 pandemic, these 
recommendations should be complied with even more 
diligently. 

The basic nutritional strategy of supporting the 
body and the functioning of the immune system 
should be a diet featuring high amounts of plant-
derived food and appropriate amounts of animal-
derived food (6, 9-12). Therefore, the key principle 
of proper nutrition is a well-balanced diet. Every day, 
one should consume various fresh and unprocessed or 
minimally processed food products supplying the body 
with protein, complex carbohydrates, dietary fibre, 
vitamins, minerals, n-3 and n-6 polyunsaturated fatty 
acids and antioxidants (e.g. polyphenols, carotenoids), 
the source of which are mainly vegetables and fruit. 
What should be avoided, on the other hand, are sugar, 
saturated fatty acids present in animal fat and palm 
and coconut oil, and salt. 

A study published in the Cell Reports journal 
examined how the blood flow to the hypothalamus 
changed in response to salt consumption. It was 
demonstrated that 50-60% of arterial hypertension 
cases were related to excessive salt consumption. It 
was also shown that under the influence of salt, the 
blood flow in the hypothalamus, a part of the brain 
responsible for, among other things, hunger (food 
craving) and thirst, decreases, which can also be 
associated with weight gain (13). Therefore, experts 
emphasise that every meal should comprise: vegetables 
(3-4 portions/day), which – according to the healthy 
eating plate – should constitute half the plate, and fruit 
(1-2 portions/day), source of complex carbohydrates 
(wholemeal bread, groats, brown rice, wholemeal 
pasta, potatoes etc.), source of protein (meat, fish, 
eggs, dairy, legumes), and source of fat (oil, nuts, 
seeds, avocado) (14). 

In order to raise the public awareness of well-
balanced nutrition, the members of the Committee of 
Human Nutrition Science of the Polish Academy of 
Sciences published “General Nutritional Guidelines 
during the COVID-19 Pandemic” for adults and 
children, drawing particular attention to the 
consumption of various foods with low fat, salt and 
sugar content, eating at least 5 portions of fruit and 
vegetables every day, with an emphasis on vegetables 

DYSKUSJA

Zdrowy styl życia to przede wszystkim stoso-
wanie urozmaiconej diety, regularnej aktywności 
fizycznej, unikanie palenia tytoniu, unikanie spo-
żywania alkoholu i przetworzonej żywności, wzbo-
gaconej rafinowanymi węglowodanami, tłuszczami 
nasyconymi i brakiem błonnika, optymalny czas snu 
i unikanie stresu oraz radzenie sobie ze stresem (7). 
Zdaniem Jeżewskiej-Zychowicz i wsp. konieczne jest 
opracowanie interwencji, które zmniejszą odczuwa-
ny stres i poprawią zaufanie do informacji z renomo-
wanych źródeł (8). W okresie COVID-19 te zalecenia 
tym bardziej powinny być przestrzegane. 

Podstawową strategią żywieniową wspierania or-
ganizmu i funkcji układu odpornościowego powinna 
być dieta z dużym udziałem żywności pochodzenia 
roślinnego oraz odpowiednią ilością żywności pocho-
dzenia zwierzęcego (6, 9-12). Dlatego główną zasadą 
prawidłowego żywienia jest spożywanie urozmaico-
nej diety. Każdego dnia należy spożywać różnorod-
ne, świeże i nieprzetworzone lub mało przetworzone 
produkty spożywcze dostarczające białka, węglowo-
danów złożonych, błonnika pokarmowego, witamin, 
składników mineralnych, wielonienasyconych kwa-
sów tłuszczowych n-3 i n-6 oraz składników o dzia-
łaniu przeciwutleniającym (np. polifenoli, karoteno-
idów), których źródłem są głównie warzywa i owoce. 
Natomiast należy unikać cukru, nasyconych kwasów 
tłuszczowych obecnych w tłuszczach zwierzęcych, 
oleju palmowym i kokosowym i soli. 

W badaniu opublikowanym w czasopiśmie Cell 
Reports zbadano jak przepływ krwi do podwzgórza 
zmieniał się w odpowiedzi na spożycie soli. Wykaza-
no, że 50-60% przypadków nadciśnienia tętniczego 
ma związek z nadmierną konsumpcją soli. Stwierdzo-
no także, że pod wpływem spożycia soli zmniejsza się 
przepływ krwi w podwzgórzu, części mózgu regulu-
jącej m.in. głód (chęć jedzenia) i pragnienie co może 
mieć związek także z nadmierną masą ciała (13). Dla-
tego eksperci podkreślają, iż każdy posiłek powinien 
składać się z: warzyw (3-4 porcje/dzień), które zgod-
nie z talerzem zdrowego żywienia powinny stanowić 
pół talerza i owoców (1-2 porcje/dzień), źródła węglo-
wodanów złożonych (pełnoziarniste pieczywo, kasze, 
ryż brązowy, makaron pełnoziarnisty, ziemniaki itp.), 
źródła białka (mięso, ryba, jaja, nabiał, rośliny strącz-
kowe), źródła tłuszczu (olej, orzechy, pestki, nasiona, 
awokado) (14). 

W celu zwiększenia wiedzy społeczeństwa na te-
mat zbilansowanego odżywiania członkowie Komitetu 
Nauki o Żywieniu Człowieka Polskiej Akademii Nauk 
opublikowali „Ogólne zalecenia żywieniowe podczas 
pandemii COVID-19” dla osób dorosłych i dzieci, zwra-
cając szczególną uwagę na spożywanie różnorodnej 
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(3-4 portions of vegetables and 1-2 portions of fruit), 
and drinking at least 8-10 glasses of unsweetened 
beverages every day (15). 

This study looked at the lifestyle, including 
the consumption of health-relevant food products, 
including beverages, before and during the COVID-19 
pandemic. What the study found was insufficient sleep 
hours in 21% women and 11.4% men, long working 
hours (more than 1 FTE, i.e. more than 8 hours/day) 
in 12.6% women and 12.6% men, adding salt to meals 
at the table by 39.2% men and 27.5% women, not 
enough fluids taken during the day and adding sugar 
to beverages by every other person of both sexes. 

During the COVID-19 pandemic, the proportion 
of women and men eating 5 and more meals per day 
increased, which could lead to weight gain, the more 
so that 99.2% of the respondents did not increase 
their physical activity during the period, although the 
study was carried out in summer. A study conducted 
by Drywień et al. showed that, during the pandemic 
in Poland, 34% women put on weight, while 44% 
women with pre-pandemic obesity experienced weight 
gain (16). Studies carried out in Poland during the 
pandemic have shown that many people increased food 
consumption and decreased physical activity. A study 
by Górnicka et al. showed that physical activity 
decreased in 43% of the subjects, 34% increased food 
consumption, while 48% of the respondents ate more 
home-made meals. Complying with the standard 
of health-promoting dietary changes (increased 
consumption of vegetables, fruit, wholemeal products, 
legumes, fish and water) was demonstrated in only 28% 
of the respondents who increased their consumption 
of home-made meals (17). Similar observations were 
made by Sidor and Rzymski, who additionally noted 
that people with overweight and obesity and older 
people put on weight, while people with underweight 
continued losing weight (18). 

The assessment of dietary habits carried out in 
this study demonstrated, in some of the respondents, 
decreased consumption of vegetables, fruit and 
legumes, which could potentially lead to deficiencies 
in dietary fibre, vitamin C, folic acid, polyphenols 
and potassium. This in turn could contribute to an 
increased risk of many diseases, such as digestive tract 
diseases, cardiovascular diseases and immune system 
diseases. However, during the COVID-19 pandemic, 
the proper functioning of the immune system should be 
particularly taken care of because it protects the body 
against pathogenic factors (bacteria, viruses, fungi, 
parasites) (19). It was demonstrated that the following 
vitamins participate in the functioning of the immune 
system: D, C, A (including beta-carotene), E, B6, B12, 
folic acid, minerals: zinc, copper, selenium and iron, as 
well as amino acids and n-3 and n-6 polyunsaturated 

żywności, o małej zawartości tłuszczu, soli i cukrów, 
codziennym spożyciu co najmniej 5 porcji warzyw 
i owoców, z przewagą warzyw (3-4 porcje warzyw i 1-2 
porcje owoców), wypijaniu codziennie co najmniej 8-10 
szklanek napojów niesłodzonych (15). 

W niniejszym badaniu dokonano analizy stylu ży-
cia, w tym spożycia ważnych dla zdrowia produktów 
spożywczych,  również napojów, przed pandemią oraz 
w okresie COVID-19. Stwierdzono niewystarczającą 
długość snu u 21% kobiet i 11,4% mężczyzn, długi czas 
pracy (powyżej 1 etatu tj. powyżej 8 godzin) u 12,6% 
kobiet i 12,6% mężczyzn, dosalanie potraw na talerzu 
przez 39,2% mężczyzn i 27,5% kobiet, zbyt małą ilość 
wypijanych płynów w ciągu dnia oraz dosładzanie na-
pojów u co drugiej osoby obu płci. 

W okresie COVID-19 zwiększył się odsetek kobiet 
i mężczyzn spożywających 5 i więcej posiłków, czego 
konsekwencją może być przyrost masy ciała, tym bar-
dziej, że 99,2% badanych nie zwiększyła w tym okre-
sie aktywności fizycznej, chociaż badania były prze-
prowadzone w okresie letnim. Badanie prowadzone 
przez Drywień i wsp. wykazało, że w Polsce w okre-
sie pandemii 34% kobiet przybrało na wadze, a 44% 
kobiet z otyłością przed pandemią zwiększyło swoją 
masę ciała (16). Badania prowadzone w Polsce w cza-
sie pandemii wykazały, iż wiele osób zwiększyło spo-
życie żywności oraz zmniejszyło aktywność fizyczną. 
W badaniu Górnickiej i wsp. wykazano, że aktywność 
fizyczną zmniejszyło 43% badanych, u 34% badanych 
nastąpił wzrost spożycia pokarmów, a 48% respon-
dentów zwiększyło spożycie domowych posiłków. 
Przestrzeganie wzorca prozdrowotnych zmian w die-
cie (wzrost spożycia warzyw, owoców, produktów 
pełnoziarnistych, roślin strączkowych, ryb i wody) 
stwierdzono zaledwie u 28% respondentów, którzy 
zwiększyli spożycie domowych posiłków (17). Podob-
nych obserwacji dokonali Sidor i Rzymski, zwraca-
jąc dodatkowo uwagę, że osoby z nadwagą, otyłością 
i starsze przybierały na wadze, a osoby z niedowagą 
traciły nadal masę ciała (18). 

Przeprowadzona ocena sposobu żywienia w niniej-
szym badaniu wykazała u części respondentów spadek 
spożycia warzyw, owoców, roślin strączkowych, co 
przy małej ich częstotliwości spożycia może prowa-
dzić do niedoboru błonnika pokarmowego, witaminy 
C, kwasu foliowego, polifenoli oraz potasu. To może 
przyczynić się do zwiększenia ryzyka wielu chorób 
m.in. układu pokarmowego, sercowo-naczyniowego 
i odpornościowego, a w okresie COVID-19 należy 
szczególnie wspomóc jego prawidłowe funkcjonowa-
nie, ponieważ układ odpornościowy chroni organizm 
przed czynnikami chorobotwórczymi (bakteriami, 
wirusami, grzybami, pasożytami) (19). Wykazano, 
iż w funkcjonowaniu układu odpornościowego biorą 
udział witaminy: D, C, A (w tym beta-karoten), E, B6, 
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fatty acids (11, 19). Vitamins D, C, and A as well as 
zinc, selenium and n-3 polyunsaturated fatty acids 
play an important role in maintaining the integrity 
and function of the immune system, including the 
activation, differentiation and proliferation of immune 
cells and the maintenance of cell membrane stability; 
furthermore, the body’s immune response depends on 
their interaction at many stages of this process (19-23). 
These nutrients have been shown to be particularly 
important in supporting the body’s antiviral and 
antimicrobial defences as well as in relieving infection 
and reducing the risk of a severe course of common 
(non-COVID) respiratory tract infections (12, 19, 24-
29). On this basis, their beneficial effects on the course 
of a SARS-CoV-2 infection can be anticipated, while 
ongoing clinical trials will help clarify the role of 
nutrients in supporting the treatment of SARS-CoV-2 
infections (19, 30). Major sources of minerals, vitamins 
and unsaturated fatty acids that support the functioning 
of the immune system include fish and wholemeal 
cereal products. The analysis conducted as part of this 
study showed that, during the COVID-19 period, the 
percentage of women consuming wholemeal bread 
decreased by 3.4%, while the percentage of men by 
8.4%. Although the proportion of people consuming 
fish 2-3 times a week increased during the COVID-19 
period, these people accounted for only 12.7% of the 
respondents. In contrast, 28.4% of women did not eat 
fish at all, while 62.3% had fish once a month. 

Bacteria and other microorganisms present in 
the human large intestine (the so-called intestinal 
microbiota) also play an important role in regulating 
the immune system function. The presence of 
a large number of probiotic microorganisms (e.g. 
Bifidobacterium, Lactobacillus) has beneficial effects 
on many functions within the intestine and the whole 
body, among others through forming a physical and 
chemical barrier that protects the large intestine 
from colonisation by pathogenic microorganisms 
and probably strengthens the innate immunity of the 
body (19, 31, 32). Diet is one of the most important 
factors determining the composition of the gut 
microbiota. People who consume more plant-based 
foods, including regular consumption of prebiotic 
foods containing short-chain oligosaccharides (e.g. 
onions, garlic, legumes, wholemeal cereal products 
from oats or wheat) and fermented foods containing 
lactose fermenting bacteria (e.g. yogurt, kefir, 
acidophilus milk, pickled vegetables), have favourable 
gut microbiota composition (19, 31, 33, 34). In adults, 
it was recently confirmed as part of two systematic 
reviews with meta-analysis (33, 34) that probiotic 
microorganisms enhanced the immune response to 
seasonal influenza vaccination. Furthermore, impaired 
gut microbiota composition (dysbiosis) has been 

B12, kwas foliowy, składniki mineralne: cynk, miedź, 
selen i żelazo oraz aminokwasy i wielonienasycone 
kwasy tłuszczowe n-3 i n-6 (11, 19). Witaminy D, C 
i A oraz cynk, selen i wielonienasycone kwasy tłusz-
czowe n-3 odgrywają ważną rolę w utrzymaniu inte-
gralności i funkcji układu odpornościowego, w tym 
aktywacji, różnicowaniu i namnażaniu komórek od-
pornościowych oraz utrzymaniu stabilności błon ko-
mórkowych, ponadto odpowiedź odpornościowa orga-
nizmu zależy od ich współdziałania na wielu etapach 
tego procesu (19-23). Wykazano, że te składniki od-
żywcze są szczególnie ważne we wspieraniu obrony 
przeciwwirusowej i przeciwbakteryjnej organizmu 
oraz w łagodzeniu zakażenia i zmniejszaniu ryzyka 
ciężkiego przebiegu zwykłych (niecovidowych) za-
każeń dróg oddechowych (12, 19, 24-29). Na tej pod-
stawie można przewidywać ich korzystny wpływ na 
przebieg zakażenia SARS-CoV-2, a trwające badania 
kliniczne pomogą wyjaśnić rolę składników odżyw-
czych we wspomaganiu leczenia zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 (19, 30). Głównym źródłem składników 
mineralnych, witamin oraz nienasyconych kwasów 
tłuszczowych, wspomagających funkcjonowanie ukła-
du odpornościowego, są m.in. ryby oraz pełnoziarniste 
produkty zbożowe. Analiza przeprowadzona w niniej-
szym badaniu wykazała, iż w okresie COVID-19 od-
setek kobiet spożywających pieczywo razowe zmniej-
szył się o 3,4%, a odsetek mężczyzn o 8,4%. Chociaż 
w okresie COVID-19 zwiększył się odsetek osób spo-
żywających ryby 2-3 razy w tygodniu, to jednak te 
osoby stanowiły zaledwie 12,7% badanych. Natomiast 
28,4% kobiet w ogóle nie spożywało ryb, a 62,3% spo-
żywało je raz na miesiąc.

W regulacji funkcji układu odpornościowego waż-
ną rolę odgrywają także bakterie i inne mikroorga-
nizmy obecne w jelicie grubym człowieka (tzw. mi-
krobiota jelitowa). Obecność dużej ilości mikroorga-
nizmów probiotycznych (np. Bifidobacterium, Lacto-
bacillus) korzystnie wpływa na wiele funkcji w jelicie 
i całym organizmie, m.in. przez tworzenie fizycznej 
i chemicznej bariery chroniącej jelito grube przed za-
siedleniem przez drobnoustroje chorobotwórcze oraz 
prawdopodobne wzmocnienie odporności wrodzonej 
organizmu (19, 31, 32). Dieta jest jednym z najważniej-
szych czynników decydujących o składzie mikrobioty 
jelitowej. Korzystny skład mikrobioty jelitowej mają 
osoby spożywające więcej żywności pochodzenia 
roślinnego, w tym regularnie spożywające żywność 
prebiotyczną zawierającą krótkołańcuchowe oligo-
sacharydy (np. cebulę, czosnek, rośliny strączkowe, 
pełnoziarniste produkty zbożowe z owsa lub pszeni-
cy) oraz żywność fermentowaną zawierającą bakterie 
fermentacji mlekowej (np. jogurt, kefir, mleko acido-
filne, kiszone warzywa) (19, 31, 33, 34). U osób do-
rosłych potwierdzono ostatnio w dwóch przeglądach 
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systematycznych z meta analizą (34, 34), że drobno-
ustroje probiotyczne wzmacniały odpowiedź immu-
nologiczną organizmu na szczepienie przeciwko sezo-
nowej grypie. Co więcej, zaburzony skład mikrobioty 
jelitowej (dysbiozę) wykazano u pacjentów z ciężkim 
przebiegiem zakażenia SARS-CoV-2. Jednakże, jak 
wykazano w niniejszym badaniu, spożycie mlecznych 
napojów fermentowanych stanowiących źródło m.in. 
żywych kultur bakteryjnych takich jak Lactobacillus 
bulgaricus i Streptococcus thermophilus było niskie 
zarówno przed pandemią (0,67 szklanki/dzień) jak 
i w okresie COVID-19 (0,75 szklanki/dzień), a w okre-
sie COVID-19 u 4,3% odnotowano spadek spożycia 
tych produktów. 

Dla zachowania zdrowia ważne jest także prze-
strzeganie odpowiedniego stanu nawodnienia organi-
zmu. Zaleca się wypijanie co najmniej 8-10 szklanek 
napojów niesłodzonych, najlepiej wody i słabych napa-
rów herbat owocowych i ziołowych. Natomiast należy 
unikać spożycia alkoholu, bowiem zaburza on funk-
cjonowanie układu nerwowego i pogarsza odpowiedź 
układu odpornościowego na infekcję. W przedstawio-
nym badaniu wykazano niewystarczające spożycie 
płynów ogółem oraz zbyt niskie spożycie wody lub 
u części respondentów brak spożycia wody. W okresie 
COVID-19 nie zwiększył się odsetek osób spożywa-
jących alkohol, jednak około 36% kobiet i mężczyzn 
spożywało alkohol raz na tydzień, a 23,5% mężczyzn 
oraz 14,2% kobiet codziennie. Spożycie alkoholu 
szczególnie przez osoby z nadwagą lub otyłością, cho-
robami serca i naczyń krwionośnych lub cukrzycą, 
zwiększa prawdopodobieństwo ciężkiego przebiegu 
COVID-19. Alkohol może także zmniejszać skutecz-
ność lub nasilać działanie i toksyczność niektórych 
leków. Nie należy spożywać napojów alkoholowych 
w ramach profilaktyki lub leczenia COVID-19 (4).

WNIOSKI

W okresie lockdownu w 2020 r. ok. 1/4 badanych 
osób dokonała zmian stylu życia i sposobu żywienia. 
Większość obserwowanych zmian miała charakter 
niekorzystny: zmniejszenie aktywności fizycznej, 
skrócenie długości snu, zmniejszenie spożycia wa-
rzyw, owoców, ryb, napojów z jednoczesnym nad-
miernym spożyciem soli i cukru. 

Zwiększył się odsetek osób spożywających powy-
żej 5 posiłków dziennie, co mogło powodować przy-
rost masy ciała. 

Zarówno styl życia jak i sposób żywienia u bada-
nych osób wymaga modyfikacji, dlatego niezbędna 
jest ciągła edukacja społeczeństwa. Jeśli obserwowane 
zmiany utrwalą się, może to mieć negatywny wpływ 
na zapobieganie chorobom przewlekłym i powikła-
niom związanym z COVID-19.

demonstrated in patients who suffered a severe course 
of a SARS-CoV-2 infection. However, as shown in this 
study, the consumption of fermented dairy beverages 
that constitute a source of live bacterial cultures, 
such as Lactobacillus bulgaricus and Streptococcus 
thermophilus, was low both before the pandemic 
(0.67 glasses/day) and during the COVID-19 period 
(0.75 glasses/day), while 4.3% consumed less of these 
products during the COVID-19 period. 

Adequate hydration is also important for 
maintaining health. Drinking at least 8-10 glasses of 
unsweetened beverages, preferably water and weak 
infusions of fruit and herbal teas, is recommended. 
Alcohol, on the other hand, should be avoided because 
it impairs the functioning of the nervous system and the 
immune system response to an infection. This study 
showed insufficient total fluid intake and insufficient 
water intake or no water intake in some respondents. 
Alcohol consumption did not increase during the 
COVID-19 period, but about 36% men and women 
consumed alcohol once a week, while 23.5% men and 
14.2% women consumed alcohol every day. Alcohol 
consumption, especially in people who are overweight 
or obese, have cardiovascular disease or diabetes, 
increases the likelihood of severe COVID-19. Alcohol 
may also decrease the effectiveness or intensify the 
effects and toxicity of certain medications. Alcoholic 
beverages should not be consumed as part of the 
prevention or treatment of COVID-19 (4).

CONCLUSIONS

During the lockdown period in 2020, approximately 
1/4 of the study subjects made lifestyle and dietary 
changes. Most of the changes observed were 
unfavourable: decreased physical activity, decreased 
sleep hours, decreased consumption of vegetables, 
fruit, fish and fluids, with excessive intake of salt and 
sugar. The percentage of respondents eating more than 
five meals a day increased, which could cause weight 
gain. 

Both the lifestyle and diet of the study subjects 
need to be modified, therefore continuous education 
of the society is necessary. If those changes become 
permanent, this may have a negative impact on the 
prevention of chronic diseases and COVID-19-related 
complications.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Adopting preventive behaviors and following the guidelines for controlling the COVID-19 
epidemic depend on people’s self-efficacy in carrying out these behaviors and instructions. The aim of this 
study was to investigate the psychometric properties of the Persian version of the COVID-19 Self-Efficacy Scale 
(COVID-19 SES, Hernández-Padilla et al., 2020).
MATERIAL AND METHODS. This cross-sectional study was performed in a group of 400 people who 
were residents of the city of Asadabad in western Iran from December 2020 to January 2021. The participants 
were selected using a convenience sampling method. Face and content validity was assessed qualitatively based 
on feedback from the participants and experts, and the necessary changes were applied to the final version of 
the questionnaire. For construct validity, exploratory factor analysis (n=200) and confirmatory factor analysis 
(n=200) were performed. Internal consistency was expressed as Cronbach’s alpha coefficient. Relative stability 
was assessed using the intraclass correlation coefficient (ICC), and absolute stability was calculated through 
examination of standard error of measurement (SEM).
RESULTS. In exploratory factor analysis, three factors of prevention, symptom recognition, and home-
management of COVID-19 were extracted that together explained 71.35% of the total variance. The internal 
consistency of the whole instrument was 0.955 and its three dimensions were 0.894, 0.916 and 0.955, respectively.  
In addition, an ICC of 0.986 (95% CI: 0.975-0.993, p=0.001) was found. In the confirmatory factor analysis, 
comparative and parsimonious fit indices were excellent, and absolute fit indices were moderate. 
CONCLUSIONS. The Persian version of the COVID-19 SES has good validity and reliability and can be used 
to measure self-efficacy in prevention, symptoms recognition, and home-management of COVID-19. 
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INTRODUCTION

The outbreak of pneumonia with an unknown 
etiology was first reported in Wuhan, China in 
December 2019 (1). Shortly after, the new coronavirus, 
SARS-CoV-2, was confirmed as the virus causing the 
pandemic in China and many parts of the world (2). 
On January 30, 2020, the World Health Organization 
(WHO) declared it a public health emergency (3). 

On March 24, the number of confirmed cases and 
deaths due to COVID-19 were 372,755 and 16,231, 
respectively, which increased to 2,160,207 and 146,088 
by April 18, 2020 (4). 

COVID-19 is more contagious than severe acute 
respiratory syndrome (SARS-CoV) and Middle 
East respiratory syndrome (MERS) (5). The disease 
was first reported in Iran on February 19, and so far 
Iranians have experienced several waves of disease 
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that have resulted in many deaths (6). The clinical 
manifestations of COVID-19 can be very different. 
Most patients were asymptomatic or had mild to 
moderate respiratory distress, but some developed 
severe viral pneumonia with respiratory failure that 
sometimes resulted in death (7). 

To prevent the spread of COVID-19, governments 
implemented sanitation, quarantine, and travel bans  
(8, 9). People were also encouraged to maintain 
physical distance, identify symptoms, and manage mild 
symptoms at home to prevent the spread of COVID-19 
(7-9). The positive effect of these measures depends 
on the ability of people to adopt protective behaviors 
(such as hand hygiene and social distancing) (9-11).  
It seems that some of these measures can disrupt 
people’s daily lives, so people’s behavioral responses 
and their confidence in following these guidelines 
(self-efficacy) should be examined (12).

Self-efficacy shows the extent to which one 
believes that they are competent to cope with tasks 
and stressors (13, 14). Wong and Yang (2020) believe 
that self-efficacy affects how we feel, think, and act 
in the face of risky behaviors (15). People with a high 
level of self-efficacy take better care of themselves and 
have more successful preventive behaviors (16, 17). 
Using a valid and reliable tool to measure self-efficacy 
in carrying out preventive behaviors, healthcare 
professionals can monitor these behaviors in the 
general population during pandemics. The COVID-19 
prevention, detection, and home-management self-
efficacy scale (COVID-19-SES) measures self-
efficacy of the general population in prevention, sign 
recognition, and management of COVID-19 (18). Due 
to the shortage of research evidence on self-efficacy 
in COVID-19 management in the general population 
of Iran, and given the fact that assessing this variable 
requires a valid and reliable measurement tool, this 
study aims to translate the original version of COVID-
19-SES (SES, Hernández-Padilla et al., 2020) into 
Persian and validate it in the selected population of 
inhabitants of the city of Asadabad.

MATERIAL AND METHODS

Type of study and setting. This cross-sectional, 
methodological study was conducted in a group of 400 
people who were residents of the city of Asadabad in 
western Iran from December 2020 to January 2021.

Sample size and procedure. The recommended 
sample size for exploratory factor analysis of 
a questionnaire is at least 5 to 10 participants per item. 
Considering that the COVID-19-SES had 19 items, 
200 participants were selected. It is also recommended 
that the sample size for confirmatory factor analysis 
should not be less than 200 participants (19-21). 

Therefore, in this study, 400 participants were selected 
using a convenience sampling method. Incomplete 
questionnaires were excluded from the analysis. 
Participants were recruited in the study using an 
anonymous online survey and a convenience sampling 
method. The items of the translated questionnaire 
were entered into Porsline (an Iranian site equivalent 
to Google Form) and distributed through messaging 
apps like Telegram and WhatsApp among residents 
of Assadabad. Two researchers also distributed 
questionnaires in person in public places such as 
markets and parks.

Instrument. Data collection was performed using 
a demographic information form and COVID-19-SES. 
COVID-19-SES was designed by Hernández-Padilla et 
al. (2020), and includes 19 items and the three following 
dimensions: prevention of COVID-19 contagion and 
spread, recognition of COVID-19 symptoms and home-
management of people with COVID-19 symptoms. 
These items measure a person’s confidence in their 
ability to prevent, detect symptoms, and manage the 
spread of COVID-19. Each item had a score of 0 to 
100, with a score of 0 indicating the inability to do so 
and a score of 100 indicating the ability and complete 
confidence of the person to perform the item. Internal 
consistency (Cronbach’s alpha coefficient) of the three 
dimensions of the questionnaire was 0.726, 0.852 and 
0.912, respectively, and overall consistency was 0.906 
(18).

Translation process. After obtaining permission 
of its author, the COVID-19-SES was translated from 
English to Persian by two independent translators 
using the forward and backward method (22). Then, 
the final Persian version was developed by the research 
team after reviewing both the translated versions. In 
the next step, the Persian version was back-translated 
into English by two other translators. The final Persian 
version is provided in Supplementary 1.

Face and content validity. Face and content 
validity were assessed qualitatively. For face validity, 
10 participants were asked to read the items and 
identify the ambiguous ones. For content validity, five 
experts (two nurses, one healthcare professional, and 
two methodologists) were asked to review the Persian 
version of the questionnaire in terms of content. 

Data analysis. Data analysis was performed 
with SPSS software version 26 and LISREL 8.8. 
Independent samples t-test, analysis of variance 
(ANOVA), and Pearson correlation coefficient were 
used to investigate the relationship between the mean 
self-efficacy scores and demographic variables. Latent 
relationships between the variables were investigated 
by using exploratory factor analysis. Sampling 
adequacy was assessed by the Kaiser-Meyer-Olkin 
(KMO) measure. KMOs ranging from 0.7 to 0.8 are 

Validation of the Persian version  of the COVID-19 prevention, recognition and home-management self-efficacy scale



99

considered good and from 0.8 to 0.9 excellent, and 
a KMO greater than 0.7 indicates that factor analysis 
is appropriate for the data (23). Bartlett’s test of 
sphericity was used to evaluate the significance of 
the correlation matrix between variables. Due to the 
normal distribution of variables, latent factors were 
extracted using maximum likelihood and Varimax 
rotation. The presence of each item in the factor was 
determined based on communalities above 0.4 in the 
exploratory factor analysis. 

In the confirmatory factor analysis, chi-square 
goodness of fit test (χ2=781.64, df=132, p=0.001) was 
calculated. The root mean square error of approximation 
(RMSEA), minimum discrepancy function divided 
by degrees of freedom (CMIN/DF), goodness of fit 
index (GFI), adjusted goodness of fit index (AGFI), 
comparative fit index (CFI), incremental fit index 
(IFI), relative fit index (RFI), normed fit index (NFI), 
and parsimony normed fit index (PNFI) were also 
examined. Internal consistency was evaluated based 
on Cronbach’s alpha coefficient, which is acceptable 
above 0.70 (24). 

Ceiling and floor effects were also calculated and 
reported. Ceiling and floor effects occur when more 
than 15% of respondents have the highest or lowest 
possible scores on a tool, respectively. The presence 
of these effects indicates the validity of inappropriate 
content (25, 26). Cronbach’s and McDonald’s omega 
alpha coefficients were used to determine the 
internal consistency of the questionnaire. Values 
between 0.7 and 0.9 indicate good reliability (27, 28).  
Relative and absolute stability were evaluated 
by interclass correlation coefficient (ICC) and 
standard error of measurement (SEM), respectively. 
SEM was calculated using the following formula:  
SEM = SD baseline × √ (1 − ICC). The minimum amount 
of changes that are most likely not due to measurement 
error was evaluated with Minimal Detectable Change 
(MDC), which is calculated based on Formula  
DC = 1.96 × √2 × SEM (29).

Ethical considerations. According to research 
ethics, the objectives of the study were explained to the 
participants, and their informed consent to participate 
in the research was obtained. In addition, they were 
assured that their personal information would remain 
confidential. The ethical approval for the present 
study was obtained from the Ethics Committee 
at the Aadabad School of Medical Sciences (No. 
IR.ASAUMS.REC.1399.027).

RESULTS

The sample included 201 women and 199 men 
with a mean age of 39.88 years (standard deviation 
[SD]=16.39) and an age range of 18 to 88 years. 

Most of the participants were employed, had college 
education, were married, had good general health, and 
had no underlying disease. Demographic information 
is presented in more detail in Table 1.

Table 1. Demographic description of the participants
%nVariables

Education level
23.594Primary school
23.594High school
53212Higher education

Occupation
50.7203Employed
49.3197Unemployed

Marital status
45.5182Single
54.5218Married

Have you experienced COVID-19 
symptoms?

33.3133Yes
66.7267No

Have your family experienced 
COVID-19 symptoms?

45.8183Yes
54.2217No

General Health 
74.5298Good
21.586Normal

416Poor
Comorbidity

2496Yes
76304No

In the examination of face and content validity, 
two long phrases were divided into simpler sentences 
based on the feedback received from experts and 
participants. The ceiling and floor effects were both 
0%. 

Exploratory factor analysis. A KMO of 0.911 
was found, and the Bartlett’s test of sphericity was 
significant (χ2= 3510.634, df=153 and p=0.0001). The 
first factor had 9 items (items 11 to 19), the second 
factor had 6 items (items 1-6), and the third factor had 
4 items (7-10). These three factors explained 33.82%, 
23.83%, and 13.69% of the total variance, respectively. 
The eigenvalues of these factors were 10.39, 2.10, and 
1.12, respectively (Table 2).

Marzieh Aslani, Abbas Ebadi, Masoumeh Rostami et al.



100

Table 2. Exploratory factor analysis of the COVID-19 efficacy scale (COVID-19-SES) (n=200)

Factors Items h2 Factor 
loading

%
variance Eigenvalue Cronbach 

alpha 

Prevention of 
COVID-19 

contagion and 
spread

5. Avoid large gatherings even if my social or 
professional life is at risk. 0.773 0.784

23.834 2.102 0.916

4. Always keep a distance of at least one meter 
from others. 0.755 0.772

6. Leave the house only if it is allowed by the 
authorities and following protocols. 0.636 0.784

3. Never touch my eyes, nose, or mouse. 0.688 0.726
2. Cover my mouse and nose with a tissue or 
by bending my elbow when I cough or sneeze. 0.611 0.629

1. Anywhere I go, regularly clean my hands 
with soap and water or use a hand sanitizer. 0.539 0.616

Recognition 
of COVID-19 

symptom

8. According to experts’ recommendations, 
recognize when my symptoms require me to 
call the emergency or see my doctor.

0.975 0.927

13.695 1.121 0.894

10. Call the phone number that the health 
authorities in my region have dedicated to 
COVID-19 emergencies. 

0.731 0.682

7. Recognize the symptoms immediately after 
they appear. 0.673 0.678

9. According to the experts’ recommendations, 
I recognize when my situation requires me 
to call the COVID-19 emergency or continue 
with my normal life.

0.652 0.660

Home-
management 

of people 
with 

COVID-19 
symptom

14. Always keep the door to the room of the 
person who experiences the symptoms closed. 0.795 0.840

33.823 10.391 0.955

12. Make sure that waste from the person who 
has the symptoms go to a sealed bag in a bin 
with self-closing lid which is not shared with 
other members of the household.

0.817 0.830

15. Limit the movement of the person who has 
the symptoms in the house, no matter how 
difficult it may be.

0.796 0.816

11. No matter how difficult it may be, isolate 
the person who experiences the symptoms in 
a separate room with proper ventilation. 

0.784 0.789

19. Remove the waste from the person who 
has the symptoms according to experts’ 
recommendations.

0.771 0.775

17. Make sure that the person who has the 
symptoms wears a mask and gloves every time 
they leave their room without exception. 

0.668 0.765

16. Always maintain at least one-meter 
distance from the person who has the 
symptoms. 

0.637 0.760

In the confirmatory factor analysis, the results 
of the goodness test of chi-square fit were obtained 
(X2=44.31, p=0.01). The comparative and parsimonious 
fit indices (CFI=0.97, IFI=0.97, RFI=0.95, NFI=0.96, 
PNFI=0.83) were very good and the absolute fit 
indices (RMSEA=0.11, CMIN/DF=5.9, GFI=0.82, 

AGFI=0.77) were moderate. A Cronbach’s alpha 
of 0.955 was found for the whole instrument, and 
alphas of 0.894, 0.916, and 0.955 were found for the 
three dimensions of disease prevention, cognition, 
and management, respectively. Relative stability of 
the scale with a two-week interval was found to be 
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0.986 (95% CI: 0.975-0.993). Examination of absolute 
stability revealed a SEM of 3 and a MDC of 4.8. 

Sub-findings showed that the mean self-efficacy 
score was higher in healthy individuals than in those 
with COVID-19 (p=0.001). Also, the mean score of 
self-efficacy in people with higher education was higher 
than people with high school education (p=0.001) and 
primary/secondary education (p=0.017). There was 
also a significant negative correlation between self-
efficacy and participants’ age (r= -0.167 and p=0.018).

DISCUSSION

The COVID-19 pandemic and the spread of the 
second and third waves in some countries have 
increased public concern. People should follow the 
guidelines for prevention of the virus, recognition and 
home-management of its symptoms. The COVID-19-
SES enables researchers and health care providers to 
measure and evaluate the general population’s self-
efficacy in preventing, recognizing the symptoms, and 
managing COVID-19. Because several waves of the 
COVID-19 pandemic have already hit Iran, it seems 
necessary to identify the general population’s level of 
self-efficacy in the management of COVID-19.

In assessing the construct validity of the Persian 
version of the COVID-19-SES, as in the original 
version, three factors (with the same items) were 
extracted. These three factors together explained 
71.35% and 52.12% of the total variance in the Persian 
version and the original version of the questionnaire, 
respectively (18). The highest variance explained in 
the Persian version was related to home-management 
of COVID-19 symptoms and in the original version to 
the prevention of COVID-19 (18). This finding can be 
attributed to differences between the two communities 
in terms of the pandemic’s level of impact. There have 
been several waves of COVID-19 epidemics in Iran, 
which have caused the hospitalization and death of 
a large number of people. It is necessary for people 
who have already experienced the epidemic to focus 
on managing the symptoms of COVID-19. But in many 
other countries at a different stage of the epidemic, 
COVID-19 prevention has become more important 
due to better epidemic control, and their overall policy 
has focused on prevention. 

In the present study, in the factors of prevention, 
symptom recognition, and management, item #5 (Avoid 
large gatherings even if my social or professional 
life is at risk’), item #8 (According to experts’ 
recommendations, recognize when my symptoms 
require me to call the emergency or see my doctor) 
and item #14 (Always keep the door to the room of 
the person who experiences the symptoms closed) had 
the highest factor loadings, respectively. While in the 

original version, in the three aforementioned factors, 
items #1 (Anywhere I go, regularly clean my hands with 
soap and water or use a hand sanitizer), #7 (Recognize 
the symptoms immediately after they appear) and 
#11 (No matter how difficult it may be, isolate the 
person who experiences the symptoms in a separate 
room with proper ventilation) had the highest factor 
loadings, respectively.  This difference may be related 
to cultural differences between the two communities. 
Zwart et al. (2009) showed that direct experience of 
the SARS epidemic outbreak increases one’s self-
efficacy, and leads to taking precautionary measures 
(30). People’s reactions can also vary depending on 
previous experience with other epidemics/or another 
epidemic. The ceiling and floor effects were both 0%, 
indicating that items representing the maximum and 
minimum intensity of the phenomenon were included 
in the tool, and that content validity was acceptable 
(26). The reliability estimates found for the whole 
instrument and the three dimensions of disease 
prevention, cognition, and management were all 
higher in the Persian version of the questionnaire than 
in the original version (18). In contrast to the original 
version, the absolute stability of the Persian version 
using SEM and MDS was found to be 3 and 4.8, 
respectively. SEM=3 shows that if there is a 3-point 
change in the total score after the intervention, we can 
be 95% confident that a true change has occurred in 
the COVID-19 Self-Efficacy Scale.

The mean self-efficacy score was higher in people 
who had never contracted COVID-19 than in those 
who had contracted it. This finding suggests that 
self-efficacy is an important element in promoting 
health-related behaviors. The results of a study 
showed that attitudes, norms, and self-efficacy have 
a causal effect on intention and behavior, and show 
that interventions that successfully change these can 
change health behavior (31). Bandura’s theory suggests 
that high levels of self-efficacy are associated with 
better preventive behaviors and better mental health in 
outbreaks (32, 33). 

The results of a study in the Netherlands that aimed 
to examine the perceptions and behaviors of the general 
public in the early stages of the influenza A (H1N1) 
epidemic showed that the perceived severity and 
anxiety decreased over time. Although health officials 
in the Netherlands at the time initially estimated high 
mortality rates, the general public remained calm and 
had a relatively high intention of taking precautionary 
measures (32). In a descriptive correlational study, 
Yıldırım and Güler (2020) examined the relationship 
between mental health and the severity of COVID-19 
disease, self-efficacy, knowledge, and preventive 
behaviors in the general population in Turkey. The 
findings showed that these variables were able to 

Marzieh Aslani, Abbas Ebadi, Masoumeh Rostami et al.



102

predict mental health (33). Also, those with a higher 
education had higher scores on the COVID-19-SES. 
People with a higher level of education are more likely 
than less educated people to apply the guidelines for 
prevention of COVID-19, and detect and manage 
COVID-19 symptoms. Various studies have shown 
that people with a higher level of education have higher 
self-efficacy, and feel more confident in their abilities 
(34-36). There was a negative correlation between 
age and the mean score on the COVID-19-SES. Due 
to experiencing more physical and psychological 
problems, older people seem to have less confidence 
in their ability to follow guidelines for management of 
COVID-19. 

CONCLUSIONS

Overall, the findings of this study showed that the 
Persian version of the COVID-19-SES has acceptable 
face, content, and construct validity as well as internal 
consistency. Therefore, the scale can be used in future 
studies in Iran. The mean score of self-efficacy was 
higher in healthy people than in COVID-19 patients 
and in people with university education than in less 
educated individuals.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. In 2020, the world was gripped by a global pandemic caused by a new strain of coronavirus 
called SARS-CoV-2. Highly contagious, rapidly spreading virus caused massive infections around the world 
and forced isolation of patients and quarantine of contact persons. Social isolation, caused by the introduction of 
compulsory distance or resulting from the course of the quarantine process, may result in the loss of emotional 
ties between individuals, thus leading to the weakening of the social support network.
OBJECTIVE. The aim of the study was to assess whether and to what extent the restrictions caused by the 
first wave of SARS-CoV-2 virus pandemics affected emotional state and everyday behavior of students of Polish 
universities.
MATERIAL AND METHODOLOGY. 1,095 students took part in the study – 82.1% of women and 17.9% 
men, aged 19 and over up to 55 years of age, living mostly in cities. The diagnostic survey method was applied 
using proprietary questionnaires. The questionnaire was distributed by Internet. The results were processed 
using the Statistica v.13.3 program with the application of descriptive statistics and tests χ2 and Anova.
RESULTS. According to 80% of respondents, the SARS-CoV-2 pandemic is a serious threat for health. During 
the first wave of the pandemic, students were accompanied mainly by difficult emotions: uncertainty (61%), 
depression (28.9%), worry (28.7%), nervousness (37.7%) and anger (24%). According to 50.2%, their relations 
with household members were not changed, while students declaring changes in family relationships pointed to 
their loosening and limitation.
CONCLUSIONS. A significant majority of students stated that the COVID-19 pandemic is a serious threat to 
health and has a regular interest in epidemiological data concerning coronavirus. Medical students declared the 
highest risk. The first wave of the pandemic resulted in the intensification of difficult emotions and for half of 
the respondents changes in the functioning of their family relationships.

Key words: coronavirus, student, health

STRESZCZENIE

WSTĘP. W 2020 roku świat opanowała globalna pandemia wywołana przez nowy szczep koronawirusa o na-
zwie SARS-CoV-2. Wysoce zaraźliwy, szybko rozprzestrzeniający się wirus spowodował masowe zakażenia 
na całym świecie i wymusił izolację chorych oraz kwarantannę osób z kontaktu. Izolacja społeczna spowo-
dowana wprowadzeniem obowiązku zachowania dystansu bądź wynikająca z kwarantanny, może skutkować 
utratą więzi emocjonalnej pomiędzy poszczególnymi osobami, doprowadzając w ten sposób do  osłabienia sieci 
wsparcia społecznego.
CEL. Celem badania  była ocena czy i w jakim stopniu obostrzenia wywołane pierwszą falą pandemi wirusa 
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INTRODUCTION

In 2020, the world was gripped by a global 
pandemic caused by a new strain of coronavirus 
called SARS-CoV-2. The first cases of the disease 
were reported in Wuhan in China. In December 2019, 
epidemiologists began talking about a developing 
pandemic, most likely due to interspecific and fast 
transmission spreading the virus around the world. 
The mild symptoms of the virus mainly affect the 
upper respiratory tract, but in some cases the lower 
respiratory tract is also involved and infection called 
coronavirus disease -19 (COVID-19), with much more 
violent course. Epidemiological data from around the 
world report that by May 25, 2020 over 5,305,000 cases 
of illness and over 342,000 deaths have been reported, 
with a mortality of 6.4%. There are more and more 
infected people every day, mainly in Europe, and the 
scale of the growing number of new cases and deaths 
is hitting the global population hard (1). 

In the face of the developing pandemic, the 
World Health Organization (WHO) has released 
recommendations that should have been introduced by 
the governments of individual countries, to deal with 
a developing pandemic. The guidelines included taking 
such measures as to identify people suspected of being 
infected with the coronavirus as much as possible and 
by isolating them, limit the transmission of infections. 
The recommendations were implemented through 
mass testing in people with symptoms of infection and 
in “contact persons”, the use quarantine and limitation 
of interpersonal contacts (2). 

In Poland, like in many countries, it was ordered 
to restrict the operation of workplaces and schools by 
enabling work and distant learning, ban on organizing 
mass events and the operation of hotel, gastronomic, 

SARS-CoV-2 wpłynęły na stan emocjonalny  i codzienne zachowania studentów polskich uczelni. 
MATERIAŁ I METODY. W badaniu udział wzięło 1 095 studentów – 82,1% kobiet  i  17,9% mężczyzn, 
w wieku od 19 do 55 lat, w większości zamieszkujących miasta. Wykorzystano metodę sondażu diagnostyczne-
go przy użyciu  autorskiej ankiety. Kwestionariusz był dystrybułowany drogą internetową. Wyniki opracowano 
przy użyciu programu Statistica v.13.3 z zastosowaniem statystyk opisowych i testów χ2 oraz Anova. 
WYNIKI. Według 80% badanych pandemia SARS-CoV-2 jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia. W cza-
sie trwania pierwszej fali pandemii studentom towarzyszyły głównie trudne emocje: niepewność (61%), przy-
gnębienie (28,9%), zamartwianie się (28,7%), podenerwowanie (37,7%) oraz złość (24%). Zdaniem 50,2% ich 
relacje z domownikami nie uległy zmianie, natomiast studenci deklarujący zmiany w relacjach rodzinnych, 
wskazywali na ich rozluźnienie i ograniczenie.
WNIOSKI. Znacząca większość studentów stwierdziła, iż pandemia COVID-19 stanowi poważne zagrożenie 
dla zdrowia oraz regularnie interesowała się danymi epidemiologicznymi dotyczącymi koronawirusa. Najwięk-
sze zagrożenie deklarowali studenci medycyny. Pierwsza fala pandemii skutkowała nasileniem trudnych emocji 
i dla połowy badanych zmianami w funkcjonowaniu ich relacji rodzinnych.

Słowa kluczowe: koronawirus, student, zdrowie

WSTĘP

W 2020 roku świat opanowała globalna pandemia 
wywołana przez nowy szczep koronawirusa o nazwie 
SARS-CoV-2. Pierwsze przypadki zachorowań od-
notowano w Wuhan w Chinach. W grudniu 2019 r. 
epidemiolodzy zaczęli mówić o rozwijającej się pan-
demii, najprawdopodobniej z powodu przenoszenia 
międzygatunkowego i szybkiego rozprzestrzeniania 
się wirusa na świecie. Łagodne objawy wirusa doty-
czą głównie górnych dróg oddechowych, ale w nie-
których przypadkach dochodzi do zajęcia również 
dolnego odcinka dróg oddechowych i infekcji zwanej 
chorobą koronawirusa -19 (COVID-19), o dużo bar-
dziej gwałtownym przebiegu. Dane epidemiologiczne 
ze świata donoszą, iż do 25 maja 2020 r. zgłoszono 
ponad 5 305 000 przypadków zachorowań i ponad 
342 000 zgonów, przy śmiertelności 6,4%. Z dnia na 
dzień zakażonych osób przybywa, przede wszystkim 
w Europie, a skala rosnącej liczby nowych przypad-
ków i zgonów mocno uderza w globalną populację (1).

W obliczu rozwijającej się pandemii Światowa Or-
ganizacja Zdrowia (WHO) wydała rekomendacje, któ-
re powinny być wprowadzone przez rządy poszcze-
gólnych państw, w celu radzenia sobie z rozwijającą 
się pandemią. Wytyczne obejmowały podjęcie takich 
działań, aby w jak największej skali zidentyfikować 
osoby z podejrzeniem zakażenia koronawirusem i po-
przez ich izolację, ograniczyć transmisję zakażeń. Za-
lecenia realizowano poprzez masowe wykonywanie 
testów u osób z objawami zakażenia i u „osób z kon-
taktu”, stosowanie kwarantanny oraz ograniczenie 
kontaktów międzyludzkich (2). 

W Polsce, podobnie jak w wielu krajach, nakazano 
ograniczenie funkcjonowania zakładów pracy i szkół 
umożliwiając pracę i naukę zdalną, wprowadzono za-
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cosmetic and many other services was forbidden. 
There have been introduced special rules for getting 
around on foot and by public transport. Healthcare 
activities were also restricted. Provision of services 
in the field of spa treatment, rehabilitation, dentistry 
and health programs was suspended. In other cases, 
the medical activity was limited to providing services 
to those most in need and providing advice using 
ICT systems (3). The borders were closed, which 
significantly limited the movement between individual 
countries. The World Health Organization noted that 
the COVID-19 pandemic is a public health emergency 
of international concern. The virus had a direct impact 
on the physical health of millions of people, but it may 
also pose a similar threat to mental health (4). 

The constantly growing number of cases and the 
accompanying panic can lead to serious psychosocial 
consequences. Limiting social contacts due to the 
introduction of a mandatory distance or resulting from 
the course of the quarantine process may result in the 
loss of emotional ties and the weakening of the social 
support network. COVID-19 infection is perceived by 
many as a shameful disease that should be hidden from 
the environment. As a result, fear of getting sick and 
misinformation may be the reasons for worse treatment 
of sick and quarantined persons, thus increasing the 
social distance. The following are also important 
for the deterioration of the emotional condition: an 
increase in unemployment and a decrease in income, 
travel restrictions, business closures or restriction of 
entertainment activities (5, 6).

The COVID-19 pandemic had an impact on the 
functioning of schools and universities. In many 
countries, drastic measures have been taken and social 
contacts have been completely limited by introducing 
distance learning. These actions, although they are 
effective in limiting the spread of the virus, intensify 
the feeling of loneliness (7).

Yao Zhang et al., studying the behavior of students 
in connection with the COVID-19 epidemic, found 
that quarantine and chronic isolation cause negative 
emotions, including anxiety and stress. They also 
found that the epidemic may indirectly adversely affect 
the mental health of students. At a time when Chinese 
universities were closed and students were left at home, 
prolonged social isolation negatively affected their well-
being and mental health. Under these circumstances, 
they often led an irregular lifestyle with poor sleep 
quality, which exacerbated the stress. However, it was 
also noticed that the COVID-19 pandemic contributed 
to a change in the attitude of students to life – they 
were more often aware of its fragility and declared that 
it was more valuable than before the pandemic (8).

kaz organizowania imprez masowych oraz działalno-
ści usług hotelarskich, gastronomicznych, kosmetycz-
nych i wielu innych. Wprowadzone zostały specjalne 
zasady przemieszczania się pieszo oraz środkami 
transportu publicznego. Ograniczenia nie ominęły 
również działalności leczniczej. Wstrzymano udziela-
nie świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, 
rehabilitacji, stomatologii i programów zdrowotnych. 
W pozostałych przypadkach, działalność lecznicza 
ograniczała się do udzielania świadczeń najbardziej 
potrzebującym oraz udzielaniu porad z wykorzysta-
niem systemów teleinformatycznych (3). Zamknięte 
zostały granice, co znacznie ograniczyło przemiesz-
czanie się pomiędzy poszczególnymi państwami.

Światowa Organizacja Zdrowia zwróciła uwagę, iż 
pandemia COVID-19 jest stanem zagrożenia zdrowia 
publicznego o zasięgu międzynarodowym. Wirus miał 
bezpośredni wpływ na zdrowie fizyczne milionów lu-
dzi, ale może także stanowić zagrożenie dla zdrowia 
psychicznego (4). 

Stale rosnąca liczba zachorowań i towarzysząca 
jej panika, mogą prowadzić do poważnych konse-
kwencji psychospołecznych. Ograniczenie kontaktów 
społecznych spowodowane wprowadzeniem obowiąz-
ku zachowania dystansu, bądź wynikające z kwa-
rantanny może skutkować utratą więzi emocjonalnej 
oraz osłabieniem sieci wsparcia społecznego. Infekcja 
COVID-19 przez wielu postrzegana jest jako choroba 
wstydliwa, którą należy ukrywać przed otoczeniem. 
W rezultacie, strach przed zachorowaniem i dezin-
formacja mogą być powodami gorszego traktowania 
osób chorych i przebywających na kwarantannie i tym 
samym pogłębiać dystans społeczny. Nie bez znacze-
nia dla pogorszenia kondycji emocjonalnej są również: 
wzrost bezrobocia i spadek dochodów, ograniczenia 
w podróżowaniu, zamknięcie firm czy ograniczenie 
działalności rozrywkowej (5, 6). 

Pandemia COVID-19 nie pozostała bez wpływu 
na funkcjonowanie szkół i uniwersytetów. W wielu 
krajach podjęto drastyczne środki i całkowicie ogra-
niczono kontakty społeczne poprzez wprowadzenie 
nauczania zdalnego. Działania te, choć skutecznie 
ograniczają rozprzestrzenianie się wirusa, nasilają po-
czucie osamotnienia (7). 

Yao Zhang i wsp. badając zachowania studentów 
w związku z epidemią COVID-19 stwierdzili, że kwa-
rantanna i przewlekła izolacja wywołują negatyw-
ne emocje, w tym niepokój i stres. Odkryli także, iż 
epidemia może pośrednio wpływać niekorzystnie na 
zdrowie psychiczne studentów. W czasie, gdy uczel-
nie w Chinach zostały zamknięte i studenci pozosta-
wali w domach, przedłużająca się izolacja społeczna 
negatywnie wpływała na ich samopoczucie i zdrowie 
psychiczne. W takich okolicznościach często prowa-
dzili oni nieregularny tryb życia z niską jakością snu, 
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co pogłębiało stres. Jednakże zauważono również, iż 
pandemia COVID-19 przyczyniła się do zmiany po-
dejścia studentów do życia – częściej zdawali sobie 
sprawę z jego kruchości i deklarowali, że jest ono bar-
dziej cenne niż przed pandemią (8). 

CEL PRACY

Celem badania była ocena, czy i w jakim stopniu 
obostrzenia wywołane pandemią wirusa SARS-CoV-2 
wpłynęły na stan emocjonalny i codzienne zachowa-
nia studentów polskich uczelni. Problemy badawcze 
sformułowano w postaci następujących pytań:
1. Jak studenci postrzegali skalę zagrożenia 

wynikającą z rozwijającej się pandemii?
2. Jakie emocje towarzyszyły studentom związku 

z koniecznością zachowania dystansu społecznego?
3. W jakim stopniu obecna sytuacja epidemiologiczna 

wpłynęła na zachowania społeczne badanych 
studentów? 

MATERIAL I METODY

Do badań zaproszono studentów kierunków me-
dycznych i niemedycznych, zarówno studiujących 
stacjonarnie, jak i niestacjonarnie, niezależnie od 
roku studiów. Nie zastosowano kryterium wiekowego. 
O wypełnienie ankiety poproszono studentów drogą 
internetową. Bezpośredni kontakt badaczy z osoba-
mi badanymi był niemożliwy, ze względu na wpro-
wadzone podczas pierwszej fali pandemii nauczanie 
zdalne. Link z kwestionariuszem ankiety został wy-
słany do kilku uczelni wyższych, które zgodziły się 
na jego udostępnienie studentom poprzez systemy do 
nauki zdalnej. Ankietę wypełniło 1 095 studentów – 

OBJECTIVE

The aim of the study was to assess whether and 
to what extent the restrictions caused by the SARS-
CoV-2 virus pandemic influenced the emotional state 
and everyday behavior of Polish university students. 
The research problems were formulated in the form of 
the following questions:
1. How did the students perceive the scale of the 

threat posed by the developing pandemic?
2. What emotions did students experience in relation 

to the need to keep social distance?
3. To what extent has the current epidemiological 

situation influenced the social behavior of the 
surveyed students?

MATERIAL AND METHODS

Students of medical and non-medical faculties, of 
both full-time and part-time studies, were invited to 
participate in the study, regardless of the year of their 
studies. The age criterion was not used. Students were 
asked to complete the questionnaire via the Internet. 
Direct contact of researchers with respondents 
was impossible due to the introduction of distance 
learning during the first wave of the pandemic. The 
link with the survey questionnaire was sent to several 
universities that agreed to make it available to students 
through distance learning systems. The questionnaire 
was completed by 1,095 students – 82.1% women and 
17.9% men, aged 19 to 55, living mostly in cities. Most 
of the students – 405, were in the age group up to 24. 
The socio-demographic characteristics of the study 
group are presented in Table 1.

Table 1. Characteristics of the studied group
Tabela 1. Charakterystyka badanej grupy

Characteristics n=1,095 %

Sex
Woman’s 899 82.1

Men 196 17.9

Age range

up to 24 years 405 37
from 25 to 30 121 11.1
from  31 to 40 188 17.2
from 41 to 50 315 28.8

over 50 66 6

Place of residence
city 850 77.6

country 245 22.4

Major

medical 840 77.3
technical 182 16.7

pedagogical 32 2.9
economic 31 2.9
no answer 10 0.2

Ewa Mazur, Anna Janus, Urszula Michalik-Marcinkowska, Halina Kulik, Dominik Musioł



108

The study used the method of a diagnostic survey, 
with the use of a questionnaire written by the authors 
of the work. The proprietary questionnaire contained 
23 questions concerning the students’ perception of 
the epidemiological situation and their opinions on 
the introduced restrictions. Students were also asked 
whether they respect the restrictions. In addition, the 
questions concerned the impact of the pandemic on 
the family situation. The entire questionnaire was 
completed with a record with questions about the socio-
demographic characteristics of the respondents. The 
study was conducted at the beginning of the pandemic, 
during its first wave from April to June 2020.

All the questionnaires were completed correctly 
because it was forced by the system. Failure to answer 
one question automatically blocked the move to the 
next one. All questionnaires were analysed. The results 
were developed using the Statistica v.13.3 program 
(Crakov, Poland), with the use of descriptive statistics 
and χ2 tests as well as Anova analysis of variance. For 
the analyzes, the threshold of statistical significance 
was adopted at the level of p ≤ 0.05. The normality of 
the data distribution was performed using the Shapiro-
Wilk test.

RESULTS

Assessment of the epidemic situation related to 
the SARS-CoV-2 epidemic performed by students. 
Among the surveyed, 882 people (80.5%) considered 
the SARS-CoV-2 epidemic to be a serious threat to 
health. Statistically most often (p=0.000) the epidemic 
was treated as a serious threat to health by the 
oldest students, over 50 (94%) and aged 41-50 (88%) 
compared to the youngest age group – up to 24 (75%). 
Differences were also noticed in relation to the sex of 
the respondents (p=0.000). No statistical differences 
were found with regard to the place of residence. 

Slightly over 90% of the surveyed students 
said that neither they nor any of their relatives had 
been hospitalized because of COVID-19, while 
500 respondents (45.7%) were under compulsory 
quarantine. The students showed different interest 
in the epidemiological situation. Two-thirds (836 
people; 76.3%) of the surveyed students followed the 
information on the SARS-CoV-2 infection statistics, of 
which 422 people (38.5%) checked the incidence data 
regularly, 2-3 times a day, and 11 respondents (1%) did 
it even 3 times a day. Only 259 people (23.7%) showed 
no interest in the number of infections. 

It was observed that women (84.4%) believed that 
the epidemic was a serious threat to health much 
more often than men (63.13%). They were also much 
more interested in the epidemiological situation in 
the country (77.7% vs 70.2%), and more often agreed 

82,1% kobiet i 17,9% mężczyzn, w wieku od 19 do 55 
lat, w większości zamieszkujących miasta. Najwięcej, 
bo 405 studentów mieściło się w grupie wiekowej do 
24 lat. Charakterystykę socjo-demograficzną badanej 
grupy zawarto w Tabeli 1.

W badaniu wykorzystano metodę sondażu dia-
gnostycznego, przy użyciu kwestionariusza autorstwa 
twórców pracy. Autorski kwestionariusz zawierał 23 
pytania dotyczące postrzegania sytuacji epidemiolo-
gicznej przez studentów oraz ich opinii na temat wpro-
wadzonych restrykcji. Studentów zapytano również o to 
czy przestrzegają obostrzeń. Ponadto pytania dotyczyły 
wpływu pandemii na sytuację rodzinną. Całość ankiety 
dopełniała metryczka z pytaniami o cechy społeczno-
demograficzne badanych. Badanie przeprowadzono na 
początku pandemii, podczas jej pierwszej fali w okresie 
od kwietnia do czerwca 2020 r.

Wszystkie ankiety zostały wypełnione prawidło-
wo, ponieważ wymuszał to system. Brak udzielenia 
odpowiedzi na jedno pytanie, automatycznie blokował 
przejście do kolejnego. Wszystkie ankiety zostały pod-
dane analizie. Wyniki opracowano przy użyciu pro-
gramu Statistica v.13.3 (Kraków, Polska), z zastoso-
waniem statystyk opisowych i testów χ2 oraz analizy 
wariancji Anova. Dla analiz przyjęto próg istotności 
statystycznej na poziomie p ≤ 0,05. Normalność roz-
kładu danych przeprowadzono z wykorzystaniem te-
stu Shapiro-Wilka.

WYNIKI

Ocena sytuacji epidemicznej związanej z epi-
demią SARS-CoV-2 dokonana przez studentów. 
Wśród badanych 882 osób (80,5%) uznało, że epide-
mia SARS-CoV-2 jest poważnym zagrożeniem dla 
zdrowia. Statystycznie najczęściej (p=0,000) epide-
mię traktowali jako poważne zagrożenie dla zdrowia 
najstarsi studenci, powyżej 50 roku życia (94%) oraz 
w wieku 41-50 lat (88%) w porównaniu do najmłodszej 
grupy wiekowej – do 24 lat (75%). Różnice zauważo-
no również w odniesieniu do płci badanych (p=0,000). 
Nie stwierdzono różnic statystycznych w odniesieniu 
do miejsca zamieszkania.

Nieco ponad 90% badanych studentów twierdziło, 
że ani oni ani nikt spośród ich bliskich nie był hospi-
talizowany z powodu COVID-19, natomiast na przy-
musowej kwarantannie przebywało 500 respondentów 
(45,7%).

Studenci wykazywali różne zainteresowanie sytu-
acją epidemiologiczną. Dwie trzecie (836 osób; 76,3%) 
badanych studentów śledziło informacje na temat 
statystyki zakażeń SARS-CoV-2, z czego 422 osoby 
(38,5%) regularnie, 2-3 razy w ciągu dnia, sprawdzało 
dane o zapadalności, a 11 respondentów (1%) robiło to 
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with the introduction of restrictions and complied 
with the government’s recommendations (Table 2). 
No statistical differences were observed between 
compliance with the recommendations and restrictions 
and the age and place of residence of the respondents.

The impact of the SARS-CoV-2 pandemic 
on students’ emotions. During the epidemic and 
social isolation, most of the students surveyed were 
accompanied by negative emotions. Each of the 
surveyed students was asked to choose the three 
feelings that are closest to them. Uncertainty was felt 
by 668 students (61%), 317 (28.9%) were depressed by 
the situation and 314 (28.7%) were worried. Anger was 
felt by 263 respondents (24%), and nervousness by 413 
(37.7%). 246 respondents (22.5%) felt threatened, 198 
people (18.1%) felt anxious, 95 respondents (8.7%) felt 
sad. The situation was indifferent to only 169 people 
(15.4%), and only 45 respondents (4.1%) felt satisfied 
with the current situation. 

The students were asked to rate the subjective 
risk of SARS-CoV-2 infection on a scale from 1 to 
10, where 1 was no risk and 10 was the highest risk. 
The mean level of risk for all respondents was 5.98 
(SD=2.08). A very high statistical correlation was 
found between the sense of threat and gender of the 
respondents (p=0.000) – the mean for women was 6.13 
and for men 5.33. A statistical correlation was also 
found between the subjective sense of being threatened 
by coronavirus and the age of students. The oldest 
students over 50 years of age (6.40 on a 10-points 
scale) are the most afraid of contamination, and the 
youngest students up to 24 years old (5.68) are the least 
worried. Students aged 25-49 feel a threat of 6.12 on 
a 10-points scale. There are no differences between the 
place of residence, the mode of study (full-time/part-
time studies) and the level of coronavirus risk. On the 
other hand, a statistical relationship (p=0.027) between 
the sense of threat and the occupational situation was 
noted – working people (average 6.07) feel more at 
risk than the unemployed (5.76). When analyzing the 
answers of students with the division into the field of 
study, it was noticed that the greatest threat was felt 
by students from the medical faculty, followed by the 
students of pedagogy and humanities.

nawet 3 razy dziennie. Jedynie 259 osób (23,7%) nie 
wykazywało zainteresowania liczbą zakażeń.

Zaobserwowano, iż kobiety (84,4%) zdecydowanie 
częściej niż mężczyźni (63,13%) uważały, że epidemia 
jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia. Znacznie 
częściej interesowały się również sytuacją epidemio-
logiczną panującą w kraju (77,7% vs 70,2%), oraz czę-
ściej zgadzały się z wprowadzeniem obostrzeń i prze-
strzegały zaleceń rządu (Tab. 2). Nie zaobserwowano 
różnic statystycznych między przestrzeganiem zale-
ceń i obostrzeń, a wiekiem i miejscem zamieszkania 
badanych.

Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na emocje stu-
dentów. W czasie trwania pandemii i izolacji społecz-
nej, większości z badanych studentów towarzyszy-
ły negatywne emocje. Każdy z badanych studentów 
został poproszony o wybór trzech najbardziej mu 
bliskich odczuć. Niepewność odczuwało 668 studen-
tów (61%), przygnębionych sytuacją było 317 (28,9%), 
a zmartwionych 314 badanych (28,7%). Złość odczu-
wało 263 respondentów (24%), a podenerwowanie 413 
(37,7%). Zagrożonych czuło się 246 badanych (22,5%), 
lęk towarzyszył 198 osobom (18,1%), smutek odczu-
wało 95 badanych (8,7%). Sytuacja była obojętna za-
ledwie 169 osobom (15,4%), a zadowolenie z panującej 
sytuacji odczuwało jedynie 45 respondentów (4,1%). 

Studenci zostali poproszeni o określenie subiek-
tywnego poziomu zagrożenia zakażeniem koronowi-
rusem SARS-CoV-2 w skali od 1 do 10, gdzie 1 ozna-
czało brak zagrożenia, a największe zagrożenie stano-
wiło 10. Średni poziom zagrożenia dla wszystkich ba-
danych wyniósł 5,98 (SD=2,08). Stwierdzono bardzo 
wysoką zależność statystyczną między poczuciem za-
grożenia a płcią badanych (p=0,000) – średnia dla ko-
biet to 6,13 a dla mężczyzn 5,33. Stwierdzono również 
zależność statystyczną między subiektywnym po-
czuciem zagrożenia koronawisrusem, a wiekiem stu-
dentów. Najbardziej zakażania obawiają się najstarsi 
studenci mający powyżej 50 lat (6,40 w 10-stopniowej 
skali), a najmniej najmłodsi studenci do 24 lat (5,68). 
Studenci w przedziale wiekowym 25-49 lat czują za-
grożenie na poziomie 6,12 w 10-stopniowej skali.

Nie istnieją różnice między miejscem zamieszka-
nia, trybem studiowania (studia stacjonarne/niestacjo-

Table 2. The sex of the respondents as a factor differentiating the approach to the epidemic situation
Tabela 2. Płeć badanych jako czynnik różnicujący podejście do sytuacji epidemicznej

Statetment Women-yes
n(%)

Men-yes
n(%)

The level of statistical 
significance

p<0.05
Perception of the epidemic as a health threat 751(84.4) 124(63.13) 0.000

Interest in the current epidemic situation 691(77.7) 138(70.20) 0.023
Declaration of compliance with government 858(96.5) 170(86.8) 0.000
Accept government- prescribed restrictions 616(69.3) 105(53.5) 0.000
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Figure 1. The impact of the epidemic on family life
Rycina 1. Wpływ epidemii na życie rodzinne

The impact of the SARS-CoV-2 pandemic on 
the family and social life of students. Most of the 
surveyed students stated that the epidemiological 
situation did not affect their family relations. Others 
pointed to the loosening or tightening of family ties 
and a lack of intimacy. Only for about 5% of students, 
the epidemic and the isolation related to it were the 
cause of domestic conflicts (Fig. 1). 

Women and men approach the impact of the epidemic 
on family life differently (Table 2). Statistically, women 
more often declared (p=0.036) that the pandemic 
changed their family life, than men (51% vs. 42%). 
Changes in family life, according to the respondents, 
most often consisted of loosening family relations 
and difficult contact (such an answer was chosen by 
21% of women and 15% of men, respectively). Taking 
into account the age of the respondents, the lack 
of changes in the functioning of families was most 
often declared by younger students (up to 30 years of 
age) – 55% compared to older students (30 years and 
more) – 45%, with the difference being statistically 
significant (p<0.001). Also the variable concerning 
the occupational situation was significant in the 
perception of family relationships – changes in them 
were more often (p<0.001) noticed by the non-working 
people (55%) than the working people (48%), and the 
non-working people, more often indicated the answer 
that they spend too much time with their family and 
need more intimacy (21% – the non-working people 
and 8% the working people). 

The vast majority, as many as 903 respondents 
(82.4%) stated that they followed the recommendations 
of the authorities and limited social contacts to 
a minimum. Only 214 of the respondents (19.5%) 
admitted that they were meeting friends and family 
just like before the epidemic. 888 surveyed students 

narne), a poziomem zagrożenia koronawirusem. Za-
uważono natomiast zależność statystyczną (p=0,027) 
między poczuciem zagrożenia, a sytuacją zawodową 
– bardziej zagrożone zachorowaniem czują się osoby 
pracujące (średnia 6,07) niż niezatrudnione (5,76). 

Analizując odpowiedzi studentów z podziałem na 
kierunek studiów zauważono, iż największe zagroże-
nie odczuwali studenci z kierunku medycznego i za-
raz za nimi studenci kierunku pedagogiczno-humani-
stycznego.

Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na życie rodzin-
ne i społeczne studentów. Większość z badanych 
studentów stwierdziła, że sytuacja epidemiologiczna 
nie wpłynęła na ich relacje rodzinne. Pozostali wska-
zywali na rozluźnienie lub zacieśnienie więzi rodzin-
nych i brak intymności. Tylko dla ok. 5% studentów 
pandemia i związana z nią izolacja była przyczyną 
konfliktów w rodzinie (Ryc. 1). 

Inaczej do wpływu pandemii na życie rodzinne 
podchodzą kobiety i mężczyźni (Tab. 2). Kobiety sta-
tystycznie częściej deklarowały (p=0,036), że pande-
mia zmieniła ich życie rodzinne niż mężczyźni (51% 
vs 42%). Zmiany życia rodzinnego polegały, zdaniem 
badanych, najczęściej na rozluźnieniu stosunków ro-
dzinnych i utrudnionym kontakcie (odpowiedź taką 
wybrało odpowiednio 21% kobiet i 15% mężczyzn). 
Uwzględniając wiek badanych, najczęściej brak zmian 
w funkcjonowaniu rodzin deklarowali młodsi studenci 
(do 30 r. ż.) – 55% w porównaniu do starszych studen-
tów (30 lat i więcej) – 45%, przy czym różnica była 
istotna statystycznie (p<0,001). Również zmienna 
dotycząca sytuacji zawodowej miała znaczenie w po-
strzeganiu relacji rodzinnych – częściej (p<0,001) 
zmiany w nich zauważały osoby niepracujące (55%) 
niż pracujące (48%), przy czym osoby niepracujące, 
częściej wskazywały odpowiedź, iż spędzają zbyt 
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(81.1%) declared that they did not intend to participate 
in any mass events. 736 respondents (67.2%) intended 
to spend their holidays only in Poland, and only 175 
people (15.9%) declared going outside the country 
(Table 3). 

Table 3. Changes in daily functioning during a pandemic 
and compliance with restrictions.
Tabela 3. Zmiany w codziennym funkcjonowaniu podczas 
pandemii i przestrzeganie ograniczeń.

   Affirmative 
answers n (%)

I follow the recommendations of the 
authorities 903(82.4)

Panedmia affects meetings with 
friends and family 881(79.5)

If I had the opportunity, I would 
participate in mass events 207(18.9)

I will spend my next vacation in our 
country 736(67.2)

I will spend my next vacation abroad 175(15.9)

The students also assessed the nuisance of 
restrictions introduced by the government. Everyone 
was asked to choose one answer. The choices of the 
surveyed students are presented in Figure 2.

DISCUSSION

The rapidly developing coronavirus pandemic 
meant that people all over the world, subjected to 
psychological pressure, began to fear not only getting 
sick, but also of death. Scientific reports indicate the 
impact of the pandemic on mental health, especially 

dużo czasu ze swoja rodzina i potrzebują więcej in-
tymności (21% osoby niepracujące, a 8% osoby pra-
cujące).

Zdecydowana większość, bo aż 903 responden-
tów (82,4%) stwierdziła, że stosowali się do zaleceń 
władz i ograniczali kontakty społeczne do minimum. 
Zaledwie 214 ze wszystkich badanych (19,5%) przy-
znało, że spotykali się ze znajomymi i rodziną tak, 
jak przed pandemią. 888 badanych studentów (81,1%) 
deklarowało, że nie zamierza uczestniczyć w żadnych 
masowych wydarzeniach. 736 respondentów (67,2%) 
zamierzało spędzić urlop tylko na terenie Polski i zale-
dwie 175 osób (15,9%) deklarowało wyjazd poza teren 
kraju (Tab. 3). 

Studenci oceniali ponadto uciążliwość ograniczeń 
wprowadzonych przez rząd. Każdy został poproszony 
o wybranie jednej odpowiedzi. Wybory badanych stu-
dentów zawarto na Ryc. 2.

DYSKUSJA

Rozwijająca się w galopującym tempie pandemia 
koronawirusa sprawiła, że ludzie na całym świecie, 
poddani presji psychologicznej, zaczęli się obawiać 
już nie tylko zachorowania, ale i także śmierci. Do-
niesienia naukowe wskazują na wpływ pandemii na 

Figure 2. Arduousness of restrictions imposed by the government
Rycina 2. Uciążliwość ograniczeń nałożonych przez rząd
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of children and the elderly. The steady increase in 
morbidity, the introduction of rigorous restrictions, 
the closure of schools and universities also influenced 
the mental health of students (9). Yuchen Li et al., 
presented a study in which the behavior of 1,442 
healthy students, located in the Hubei Province, at that 
time considered the epicenter of the epidemic, was 
observed. None of the students reported symptoms 
of COVID-19, while on average two weeks after the 
announcement of the national quarantine, 384 students 
(26.6%) felt anxious about the situation, and 131 (9.1%) 
experienced symptoms of acute stress (ASR) (10). 
In turn, Chrysi K. Kaparounaki et al., during the 
observation of 1,000 university students in Greece, 
noted that anxiety states were confirmed in almost 43% 
of the respondents, and low mood in 74%. Over 60% of 
them declared an increased need for sleep, while 43% 
of respondents complained about the deterioration of 
sleep quality (11). These studies are a clear signal that 
health problems resulting from the situation should not 
be ignored.

The vast majority of the students we surveyed 
regularly followed the data on the disease and claimed 
that the pandemic posed a serious threat to health. As 
a result, they felt mostly depressed or worried. Only one 
in four respondents admitted that they felt fear during 
the epidemic. This is probably due to the fact that 
a small percentage of respondents were hospitalized 
due to the virus or experienced hospitalization of 
a loved one. 

It is worth noting, however, that half of the surveyed 
students experienced quarantine, and the situation 
of isolation may have health effects. Quarantine was 
defined by Cetron and Landwirth as a measure aimed at 
restricting the mobility of people who could be a source 
of infection to others. However, it does not necessarily 
have to be seen by people as a positive action aimed 
primarily at halting the COVID-19 epidemic (12). 
From a psychological point of view, confined citizens 
may feel embarrassed and even perceive quarantine 
as a restriction of personal freedom. Common 
psychosomatic symptoms associated with isolation 
include insomnia, anxiety, loneliness, and depression. 
Brooks et al., described quarantine as an unpleasant 
experience for the majority of the population, despite 
the benefits for public health and proper conduct (13). 
Hawryluck Li et al., in the observation of people 
quarantined during the SARS epidemic in Toronto, 
noticed that all respondents (n=129) felt negative 
effects of isolation. They found it particularly difficult 
to cope with their lack of social contacts and felt the 
isolation from other family members acutely. Remote 
work, no social meetings, heightened the feeling of 
distance. Additionally, they emphasized that wearing 
masks significantly contributed to the deepening of 

zdrowie psychiczne, szczególnie dzieci i osób star-
szych. Stały wzrost zachorowań, wprowadzenie ry-
gorystycznych obostrzeń, zamknięcie szkół i uczelni, 
wpłynęły również na zdrowie psychiczne studentów 
(9). Yuchen Li i wsp. przedstawili badanie, w którym 
obserwowano zachowania 1 442 zdrowych studentów, 
znajdujących się w prowincji Hubei, uznanej ówcze-
śnie za epicentrum epidemii. Żaden ze studentów nie 
zgłosił objawów COVID-19, natomiast średnio dwa 
tygodnie po ogłoszeniu ogólnokrajowej kwarantanny, 
384 studentów (26,6%) odczuwało niepokój w związ-
ku z zaistniałą sytuacją, a u 131 (9,1%) zaobserwowano 
objawy ostrego stresu (ASR) (10). Z kolei Chrysi K. 
Kaparounaki i wsp. podczas obserwacji 1 000 studen-
tów wyższych uczelni w Grecji, zwrócili uwagę, iż 
u prawie 43% z badanych potwierdzono stany lękowe, 
a obniżenie nastroju u 74%. Ponad 60% deklarowała 
zwiększone zapotrzebowanie na sen, natomiast 43% 
badanych skarżyła się na pogorszenie jakości snu (11). 
Badania te, stanowią jasny sygnał, iż problemy zdro-
wotne wynikające z powstałej sytuacji, nie powinny 
być lekceważone. 

Zdecydowana większość ankietowanych przez nas 
studentów regularnie śledziła dane na temat zachoro-
wań i twierdziła, że pandemia stanowi poważne za-
grożenie dla zdrowia. W rezultacie odczuwali przede 
wszystkim przygnębienie lub zmartwienie. Zaledwie 
co czwarty z badanych słuchaczy przyznał, że od-
czuwał strach. Prawdopodobnie wynika to z faktu, iż 
niewielki odsetek respondentów był hospitalizowany 
z powodu wirusa lub doświadczył hospitalizacji osoby 
bliskiej. 

Na uwagę zasługuje jednak fakt, że połowa z ba-
danych studentów doświadczyła kwarantanny, a sytu-
acja odizolowania może powodować skutki zdrowot-
ne. Kwarantanna została zdefiniowana przez Cetron 
i Landwirth jako środek mający na celu ograniczenie 
mobilności ludzi, którzy mogliby być źródłem zaka-
żenia dla innych. Niekoniecznie jednak ludzie muszą 
ją postrzegać jako działanie pozytywne, którego ce-
lem jest przede wszystkim powstrzymanie pandemii 
COVID-19 (12). Z psychologicznego punktu widze-
nia, obywatele w stanie zamknięcia mogą odczuwać 
zawstydzenie, a nawet postrzegać kwarantannę jako 
ograniczenie wolności osobistej. Do częstych objawów 
psychosomatycznych towarzyszących izolacji nale-
żą bezsenność, lęk, poczucie samotności i depresja.  
Brooks i wsp. opisywał kwarantannę jako nieprzy-
jemne doświadczenie dla większości populacji, po-
mimo korzyści dla zdrowia publicznego i właściwego 
jej przeprowadzenia (13). Hawryluck i wsp. w obser-
wacji osób poddanych kwarantannie w czasie epide-
mii SARS w Toronto zauważyli, że wszyscy badani 
(n=129) odczuwali negatywne skutki izolacji. Szcze-
gólnie ciężko było im poradzić sobie z brakiem kon-
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the feeling of isolation (14). Despite the fact that most 
of the respondents did not believe that they could be 
infected, 59% of the respondents feared that they could 
be a source of infection for other family members. 
The fact is also noteworthy, that half of respondents 
in Toronto noticed that the quarantine significantly 
influenced their social contacts – 29% noticed that 
friends avoided them, 7% confirmed that they were not 
invited to social meetings and would have happened 
cases where even telephone contact with them was 
avoided (14).

Psychologists suggest that in order to prevent 
the effects of reduced social contact, one should be 
sensitive to and meet the personalized needs of people 
in quarantine. Duan et al., found it very important to 
maintain contact by phone with their relatives during 
the quarantine period. Research suggests that persons 
subject to isolation, but having constant telephone 
contact with their loved ones, showed a better quality 
of life than persons who did not have such contact (15). 

Extending psychological care to people affected 
by quarantine was emphasized by Totales et al. 
Research has shown that weekly short telephone 
sessions with a therapist reduce anxiety related to the 
pandemic. In addition, Torales pointed out that during 
any social crisis, people often look for information 
related to the event to keep up to date. The lack of 
reliable information and the dissemination of data 
on social networks risk that citizens would be misled 
or contradictory data would appear. The research 
presented by Torales et al., showed that people who had 
greater access, mainly to social networking sites, were 
more exposed to stress. Unjustified public fear can lead 
to unnecessary discrimination and looking for the so-
called “scapegoats”. Situations related to inappropriate 
social behavior will further intensify anxiety in people 
affected by COVID-19 (16). The students we surveyed 
declared that in a crisis situation they follow the data 
related to the epidemic on an ongoing basis. Three-
quarters of the students surveyed stated that they 
followed all information related to the spread of the 
virus and its consequences regularly.

The subjective level of risk of a pandemic of the 
surveyed students, assessed on a scale of 1-10, was 
very varied, but most people rated it in the range 
of 6-8. The students did not feel very threatened, it 
may be due to the fact that most of the respondents 
said that the current epidemiological situation did 
not significantly affect their family situation. On 
the other hand, it was observed that a quarter of the 
respondents felt depressed because of the prevailing 
situation. In the course of a social crisis that may be 
caused by an epidemic, interpersonal ties become 
more important (17).

taktów towarzyskich i bardzo dotkliwie odczuwali 
odizolowanie od innych członków rodziny. Praca 
zdalna, brak spotkań towarzyskich, potęgowały od-
czucie oddalenia. Dodatkowo podkreślali, że noszenie 
maseczek znacząco wpływało u nich na pogłębienie 
odczucia izolacji (14). Pomimo, iż większość z bada-
nych nie wierzyła, że mogłaby się zakazić, to jednak 
59% ankietowanych obawiało się, że mogli być źró-
dłem zakażenia dla pozostałych członków rodziny. Na 
uwagę zasługuje również fakt, iż ponad połowa ankie-
towanych w Toronto zaobserwowała, że kwarantanna 
znacząco wpłynęła na ich kontakty społeczne – 29% 
zauważyło, że znajomi unikali ich, 7% potwierdziło, 
iż nie byli zapraszani na odbywające się spotkania to-
warzyskie, a także zdarzały się przypadki, że unikano 
z nimi nawet kontaktu telefonicznego (14). 

Psychologowie sugerują, że aby zapobiegać skut-
kom ograniczenia kontaktów społecznych, należy 
być wrażliwym na spersonalizowane potrzeby osób 
poddanych kwarantannie i zaspakajać je. Duan i wsp. 
uznali, iż bardzo istotne jest, by utrzymywać kontakt 
telefoniczny z najbliższymi podczas trwania kwaran-
tanny. Badania sugerują, że osoby poddane izolacji, 
ale mające stały kontakt telefoniczny z najbliższymi, 
wykazywały lepszą jakość życia niż osoby, które tego 
kontaktu nie miały (15). 

Objęcie opieką psychologiczną osób dotkniętych 
kwarantanną zostało podkreślone przez Totales i wsp. 
Badania wykazały, że krótkie cotygodniowe sesje te-
lefoniczne z terapeutą zmniejszały niepokój związany 
z pandemią. Ponadto Torales zwrócił uwagę, iż pod-
czas każdego kryzysu społecznego ludzie często szu-
kają informacji związanych z wydarzeniem, by być 
na bieżąco. Brak rzetelnych informacji, rozpowszech-
nianie danych w portalach społecznościowych grozi 
tym, że obywatele zostaną wprowadzeni w błąd lub 
pojawią się sprzeczne dane. Badania zaprezentowane 
przez Torales i wsp. pokazały, że osoby, które miały 
większy dostęp głównie do portali społecznościo-
wych, były bardziej narażone na stres. Nieuzasadnio-
ny strach publiczny może prowadzić do niepotrzebnej 
dyskryminacji i szukania tzw. ”kozłów ofiarnych”. Sy-
tuacje związane z niewłaściwymi zachowaniami spo-
łecznymi jeszcze bardziej będą nasilały stany lękowe 
u osób dotkniętych COVID-19 (16). Badani przez nas 
studenci deklarowali, że w sytuacji kryzysowej śledzą 
na bieżąco dane związane z epidemią. Trzy czwarte 
badanych studentów stwierdziło, iż regularnie śledzili 
wszelkie informacje związane z rozpowszechnianiem 
się wirusa i jego konsekwencjami. 

Subiektywny poziom zagrożenia pandemią ba-
danych studentów, oceniany w skali 1-10, był bardzo 
zróżnicowany, ale najwięcej osób oceniło go w prze-
dziale 6-8. Studenci nie czuli się bardzo zagrożeni, 
może to wynikać z faktu, iż większość z ankietowa-
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Röhr et al. (18), showed that during the outbreak of 
the COVID-19 epidemic, many negative consequences 
for the mental health of respondents were observed, and 
in another study by Leia et al., a high level of anxiety 
and depression among students who were quarantined 
was observed (19). In the study described by Meo et al.,  
a quarter of the surveyed medical students felt deeply 
depressed. The reason for this situation was most likely 
isolation from friends and family and the inability to 
move freely (20).

During the quarantine, the household members 
spend much more time with each other, which 
contributes to both strengthening family relations 
and conflicts. There is ample evidence of an increase 
in crime and domestic violence as a result of being 
kept together at home and locked up all day long. 
In addition, quarantine causes that victims who are 
subject to violence fear to call for help, because the 
person who uses violence against them is locked up 
with them and can supervise their communication 
with the outside world (20, 21). During the COVID-19 
epidemic, Dallas’ helpline was called by 67% of minors 
who reported an incident of physical abuse involving 
a family member. 79% of the callers admitted that they 
were still living with the perpetrator of the violence 
(21). Due to the COVID-19 epidemic, the stay-at-
home order has caused serious disruptions to family 
life. The ban on organizing events and mass meetings 
increased frustration among the household members. 
Such stressful conditions can result in an increase 
in aggressive behavior. Moreover, the lack of social 
support and economic difficulties increase tension 
and contribute to both physical and verbal aggression 
(22). Alex et al., analyzing the data of the police in 
Dallas, indicated that already in the first two weeks 
of forced social isolation, the number of aggressive 
behaviors in the family increased (21). Leslie et al., in 
a pandemic study observed that in the United States, 
within 12 weeks of commencing social isolation, the 
number of calls related to family violence increased by 
an average of 7.5% (23). In the own study, changes in 
family relations were also noted due to the necessity to 
introduce social isolation and confinement in homes. 
According to almost 20% of respondents, the use of 
quarantine loosened family ties, the lack of intimacy 
was indicated by 11.7% of respondents, and 5% 
considered that the applied isolation was conducive to 
quarrels.

The COVID-19 pandemic has become a serious 
challenge not only for health protection. Compliance 
with epidemiological recommendations and 
maintaining social distance depends to a large extent 
not only on knowledge, but also on an individual 
approach to the situation of each person. The surveyed 
students showed a great understanding of the applied 

nych respondentów stwierdziło, iż obecna sytuacja 
epidemiologiczna nie wpłynęła znacząco na ich sy-
tuację rodzinną. Natomiast zaobserwowano, że jedna 
czwarta badanych odczuwała przygnębienie z powodu 
panującej sytuacji. W czasie trwania kryzysu społecz-
nego, jaki może wywołać epidemia, więzy między-
ludzkie nabierają większego znaczenia (17). 

Röhr i wsp. (18) wykazali, iż podczas wybuchu epi-
demii COVID-19 zaobserwowano wiele negatywnych 
konsekwencji dla zdrowia psychicznego badanych, 
a w innym badaniu Leii wsp. zaobserwowali wysoki 
poziom lęku i depresji wśród studentów, którzy prze-
szli kwarantannę (19). W badaniu opisanym przez 
Meo i wsp. jedna czwarta badanych studentów medy-
cyny odczuwała głębokie przygnębienie. Przyczyną 
owej sytuacji było, najprawdopodobniej, odizolowanie 
od przyjaciół, rodziny i brak możliwości swobodnego 
przemieszczania się (20).

Podczas kwarantanny domownicy spędzają ze 
sobą zdecydowanie więcej czasu, co sprzyja zarówno 
zacieśnieniu relacji rodzinnych jak i konfliktom. Ist-
nieje wiele dowodów wskazujących na wzrost prze-
stępczości i przemocy w rodzinie, wynikającej ze 
stałego przebywania w domu razem i spędzania czasu 
w zamknięciu. Dodatkowo kwarantanna powoduje, iż 
ofiary obawiają się wezwać pomocy, bowiem osoba 
stosująca wobec nich przemoc jest razem z nim za-
mknięta i może nadzorować ich komunikację ze świa-
tem zewnętrznym (20, 21). W czasie trwania epidemii 
COVID-19 w Dallas na infolinię telefonu zaufania 
zadzwoniło 67% nieletnich, którzy zgłosili incydent 
przemocy fizycznej, której byli ofiarami a sprawcą 
był członek rodziny. 79% dzwoniących przyznało, iż 
obecnie nadal zamieszkuje z sprawcą przemocy (21). 
Nakaz pozostawania w domach, w związku z pan-
demią COVID-19, spowodował poważne zakłócenia 
w życiu rodzinnym. Zakaz organizowania imprez 
oraz spotkań masowych wpłynął na wzrost frustracji 
wśród domowników. Tak stresujące warunki mogą 
skutkować wzrostem agresywnych zachowań. Ponad-
to brak wsparcia społecznego, trudności ekonomiczne, 
nasilają napięcie i sprzyjają agresji zarówno fizycznej 
jak i słownej (22). Alex R i wsp. analizując dane policji 
w Dallas wskazał, iż już w pierwszych dwóch tygo-
dniach przymusowej izolacji społecznej, wzrosła liczba 
agresywnych zachowań w rodzinie (21). Leslie E i wsp.  
w badaniu związanym z pandemią zaobserwowali, iż 
w Stanach Zjednoczonych w ciągu 12 tygodni od roz-
poczęcia izolacji społecznej, liczba telefonów dotyczą-
cych przemocy rodzinnej wzrosła średnio o 7,5% (23). 
W badaniu własnym również odnotowano zmiany 
w relacjach rodzinnych spowodowane koniecznością 
wprowadzenia izolacji społecznej i zamknięcia w do-
mach. Zdaniem prawie 20% badanych, zastosowanie 
kwarantanny rozluźniło więzi rodzinne, na brak in-
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recommendations. Over 80% of the surveyed students 
admitted that they followed the recommendations 
of the authorities and limited social contacts to 
a minimum. In the period of the necessity to limit 
social contacts, only one in six respondents admitted 
that they were seeing their family or friends, while 
most of the respondents did not intend to participate 
in any mass event.

Interesting observations come from studies on 
the extent to which citizens accept epidemiological 
recommendations and take precautionary measures. 
Reuben et al., assessed the approach to the pandemic 
of citizens of North-Central Nigeria, where all 
respondents declared wearing masks, 94% of 
respondents accepted the recommendations introduced 
by the government, and over 90% avoided crowded 
places. The presented study also showed that there is 
a strong correlation between the state of knowledge 
about the COVID-19 epidemic and a positive attitude 
towards the introduced restrictions. Moreover, 90.2% 
Nigerians felt that adherence to the guidelines by 
citizens could significantly reduce the spread of the 
virus (24). Abdelhafiz et al., in the studies in which 
they presented the attitudes of Egyptians, showed 
a similar attitude to the imposed objection. Three-
quarters of the respondents were willing to resort to 
social isolation by staying at home to reduce the spread 
of the virus. The Egyptians surveyed were also aware 
that smoking of the hookah, so popular in this country, 
could be a source of infection and declared to resign 
from this practice (25). On the other hand, Roy et al., 
documented that almost three-fourths of the Indian 
respondents declared the use of personal protective 
equipment and supported the use of social isolation 
(26). In the own study, every fifth student admitted 
that the prohibition of gathering, moving or having to 
stay at home was a problem for them. On the other 
hand, it is worth noting that the largest percentage of 
respondents admitted that the most onerous limitation 
was the closure of the university.

Wang et al., on the basis of their research, found 
that the fear among university students was greater 
than among other social groups. The source of concern 
was largely remote system learning (27). Similar 
concerns were expressed by students in their own 
study. Thongsri et al., suggested that the successful 
introduction of e-learning systems largely depends 
on the use of appropriate tools. The usefulness of 
the training, its technologically easy operation, and 
the possibility of integration with other students, can 
significantly improve the perception of this type of 
education by students and reduce the stress associated 
with remote learning. Providing attractive learning 
materials and easy access to the application can 
positively influence the student’s feelings and change 

tymności wskazało 11,7% badanych, a 5% uznało, iż 
zastosowana izolacja sprzyjała kłótniom. 

Pandemia COVID-19 stała się poważnym wyzwa-
niem nie tylko dla ochrony zdrowia. Stosowanie się 
do zaleceń epidemiologicznych i zachowanie dystansu 
społecznego, w dużym stopniu zależne jest nie tylko 
od posiadanej wiedzy, ale również od indywidualne-
go podejścia do sytuacji każdego człowieka. Badani 
studenci wykazali się dużym zrozumieniem dla zasto-
sowanych zaleceń. Ponad 80% ankietowanych studen-
tów przyznało, iż stosowali się do zaleceń władz oraz 
ograniczali kontakty społeczne do minimum. W okre-
sie konieczności ograniczenia kontaktów społecznych, 
zaledwie co szósty z badanach respondentów przy-
znał, iż spotykał się z rodziną lub ze znajomymi, na-
tomiast większość badanych nie zamierzała uczestni-
czyć w żadnym masowym wydarzeniu. 

Interesujące obserwacje przynoszą badania do-
tyczące stopnia, w jakim obywatele akceptują zale-
cenia epidemiologiczne i stosują środki ostrożności.  
Reuben i wsp. oceniali podejście do pandemii oby-
wateli północno-środkowej Nigerii, gdzie wszyscy 
badani respondenci deklarowali noszenie maseczek, 
94% ankietowanych akceptowało zalecenia wprowa-
dzone przez rząd, ponad 90% unikało zatłoczonych 
miejsc. Prezentowane badanie pokazało również, iż 
istnieje silny związek pomiędzy stanem wiedzy na 
temat pandemii COVID-19, a pozytywnym nastawie-
niem do wprowadzonych ograniczeń. Ponadto 90,2% 
Nigeryjczyków uważało, że przestrzeganie wytycz-
nych przez obywateli jest w stanie w znacznym stop-
niu zmniejszyć rozprzestrzenianie się wirusa (24).  
Abdelhafiz i wsp. w badaniach, w których zaprezen-
towali postawy Egipcjan, wykazali podobne nasta-
wienie do nałożonych obostrzeń. Trzy czwarte bada-
nych było skłonnych zastosować izolację społeczną 
poprzez pozostanie w domach, w celu zmniejszenia 
rozprzestrzeniania się wirusa. Badani Egipcjanie byli 
również świadomi, że palenie tak popularnej w tym 
kraju fajki wodnej, może być źródłem zakażenia i de-
klarowali zrezygnowanie z tego zwyczaju (25). Zaś 
Roy i wsp. udokumentowali, iż prawie trzy czwarte 
badanych Hindusów deklarowało stosowanie środ-
ków ochrony osobistej i popierało stosowanie izolacji 
społecznej (26). W badaniu własnym, co piąty student 
przyznał, iż zakaz gromadzenia się, przemieszczenia 
czy konieczność przebywania w domu stanowił dla 
niego problem. Natomiast na uwagę zasługuje fakt, iż 
największy odsetek badanych przyznał iż najbardziej 
uciążliwym ograniczeniem było zamknięcie uczelni. 

Wang i wsp. na podstawie przeprowadzonych 
przez siebie badań stwierdzili, iż lęk u studentów 
uczelni wyższych był większy niż wśród pozostałych 
grup społecznych. Źródłem niepokoju w dużym stop-
niu była nauka w systemie zdalnym (27). Podobne 
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the attitude towards distance education, so required at 
present (28, 29).

CONCLUSIONS

1. During the first wave of the SARS-CoV-2 
pandemic, the surveyed students experienced 
difficult emotions – most of all they felt anxious 
and nervous.

2. A statistically significant majority of students 
stated that the COVID-19 epidemic posed a serious 
threat to the health of the population and regularly 
monitored epidemiological data on the virus. 
Medical students felt at risk the most.

3. Most of the students surveyed followed the 
government’s recommendations in relation to 
the developing epidemic. The biggest obstacle 
for students was the closure of the university and 
the introduction of education through the on-line 
system.

4. Social isolation and other pandemic limitations 
had an impact on the family relationships of 
almost half of the respondents. Students pointed to 
the loosening of family ties, a lack of intimacy and 
family conflicts.
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SHIGELLOSIS IN POLAND IN 2018-2019*

CZERWONKA BAKTERYJNA W POLSCE W LATACH 2018-2019*
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Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH - Państwowy Instytut Badawczy
 Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru

ABSTRACT

AIM. The purpose of this study is evaluation of the epidemiological situation of shigellosis in Poland in years 
2018-2019, comparing to previous years.
MATERIALS AND METHODS. The evaluation of epidemiological situation of shigellosis in Poland was based 
on analysis of data from epidemiological surveillance collected in questionnaires and sent to the Department 
of Epidemiology of Infectious Diseases and Surveillance NIPH NIH-NRI by sanitary stations. Once a case 
was reported on a ZLK-1 and/or ZLB-1 form to the appropriate State Sanitary Inspector, an epidemiological 
investigation was conducted by collecting additional information from medical records and from the patient 
interview. Data from the “Infectious Diseases and Poisonings” bulletins years 2012-2019 was also used as well 
as data from shigellosis outbreaks acquired through ROE system – registry created for outbreak data gathering.
RESULTS. In Poland in years 2018-2019 a total of 321 cases of shigellosis was reported. Incidence per 100,000 
was 0.74 in 2018, which was considerably more than in previous years, and in 2019 was 0.10 – similarly as two 
years before. The most cases belonged to the 25-34 and 35-44 age groups, and the least cases to the 0-4 age 
group. Majority of them were women. Percentage of hospitalizations was 27% in described period. Regarding 
to previous years, in 2018 decrease of hospitalizations was noted. Imported cases were 54.8% of all with 
predominance of imports from Albania. Twenty eight percent of infections were caused by S. sonnei species. 
In discussed years 10 outbreaks were registered with 246 people ill, including two large outbreaks (77 and 150 
cases). August was the month with the highest number of cases (217 cases, 67.6% of all), 62.2% of them were 
imported.
CONCLUSIONS. Increase in number of cases and incidence of shigellosis in Poland in 2018 was caused 
by occurrence of two large epidemic outbreaks. Because of high percentage of imported cases, traveling to 
shigellosis endemic countries is currently the main risk factor for contracting the disease. This indicates the 
need for education for those who travel to endemic areas.

Key words: shigellosis, epidemiology, 2018, 2019 

STRESZCZENIE

CEL. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej czerwonki bakteryjnej w Polsce w latach 2018-2019 
i porównanie jej z latami poprzednimi.
MATERIAŁ I METODY. Oceny sytuacji epidemiologicznej czerwonki bakteryjnej w Polsce dokonano na 
podstawie analizy danych zawartych w wywiadach epidemiologicznych przekazanych do Zakładu Epidemio-
logii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP PZH-PIB przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. Po zgłoszeniu 
przypadku na druku ZLK-1 i/lub ZLB-1 do właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego, stacja przepro-
wadzała dochodzenie epidemiologiczne zbierając dodatkowe informacje z dokumentacji medycznej oraz z wy-
wiadu z pacjentem. Do oceny wykorzystano także dane z biuletynów „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” 
z lat 2012-2019 oraz dane z dochodzeń epidemiologicznych z Rejestru Ognisk Epidemicznych (ROE).
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INTRODUCTION

Shigellosis is an infectious disease of intestines, 
with humans as the only reservoir (1). It causes around 
80-180 million illnesses yearly worldwide (in Europe 
is relatively uncommon (2)) and 600,000 deaths (3). 

In years 2018 and 2019 approximately 8,000 
cases were reported in European Union/European 
Economic Area (EU/EEA). The lowest incidence 
was noted in Portugal, while the highest in United 
Kingdom. In terms of median incidence in years 
2018-2019, Poland is just ahead of Portugal (4).

Shigellosis is reported to a European base as 
part of The European Surveillance System (TESSy). 
Surveillance systems in UE/EEA countries are not 
unified considering mandatory reporting neither 
definition used in surveillance. In 2018 in 26 countries 
shigellosis under mandatory reporting, whereas in 
2019 in one more country (Luxembourg). In 2018 in 5 
countries there was no such obligation (France, Italy, 
Luxembourg, Belgium, United Kingdom). In 2019 in 
relation to change of decision in Luxembourg, only 
in 4 countries. Case definition used by countries also 
differed (5, 6), which is why comparisons between 
countries should be treated with caution.

The aim of the study is to assess the epidemiological 
situation of shigellosis in Poland based on data 
collected within epidemiological surveillance in 2018 
and 2019 and to compare it with previous years. 

MATERIAL AND METHODS

The epidemiological situation assessment was 
conducted mainly on a basis of data from individual 
questionnaires gathered by sanitary stations and 

WSTĘP

Czerwonka bakteryjna (szigeloza) to choroba zakaź-
na jelit, której jedynym rezerwuarem jest człowiek (1).
Powoduje ona rocznie około 80-180 milionów zachoro-
wań na świecie (w Europie jest względnie mało rozpo-
wszechniona (2)) i 600 tys. zgonów (3). 

W roku 2018 i 2019 łącznie zgłoszono około 8 tys. 
przypadków szigelozy w Unii Europejskiej (UE) i Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Najniższą 
zapadalność odnotowano w Portugalii, a najwyższą 
w Wielkiej Brytanii. Pod względem mediany zapadal-
ności w latach 2018-2019, Polska znajduje się przed Por-
tugalią (4).

Czerwonka bakteryjna jest chorobą podlegającą 
zgłaszaniu do ogólnoeuropejskiej bazy w ramach Euro-
pejskiego Systemu Nadzoru (TESSy). Systemy nadzoru 
w poszczególnych krajach UE/EOG nie są jednorodne, 
ani co do obligatoryjności raportowania, ani w odnie-
sieniu do definicji stosowanych w nadzorze epidemiolo-
gicznym. W 2018 roku czerwonka bakteryjna podlega-
ła obowiązkowemu zgłaszaniu w 26 krajach, natomiast 
w 2019 roku zwiększono tę liczbę o jeden kraj (Luksem-
burg). W 2018 roku w 5 krajach nie było takiego obo-
wiązku (Francja, Włochy, Luksemburg, Belgia, Wielka 
Brytania), a w 2019 roku, w związku ze zmianą decy-
zji podjętą przez Luksemburg, już tylko w 4 krajach. 
Niespójność występowała także w stosowanej definicji, 
zgodnie z którą przypadki były zgłaszane w poszcze-
gólnych krajach (5, 6), co powoduje, że porównania po-
między krajami należy traktować z ostrożnością.

Celem publikacji jest ocena sytuacji epidemiologicz-
nej szigelozy w Polsce na podstawie danych zebranych 
w ramach nadzoru epidemiologicznego w 2018 i 2019 
roku, oraz porównanie jej z latami poprzednimi. 

Zuzanna Nowacka, Ewelina Księżak, Piotr Polański, Małgorzata Sadkowska-Todys

WYNIKI. W Polsce w latach 2018-2019 łącznie zgłoszono 321 przypadków czerwonki bakteryjnej. Zapadal-
ność na 100 tys. osób wynosiła 0,74 w 2018 roku, czyli kilkukrotnie więcej niż w latach poprzednich, a w 2019 
roku była równa 0,10 – podobnie jak dwa lata wcześniej. Najwięcej chorych było w grupach wiekowych 25-34 
lat i 35-44 lat, a najmniej w grupie wiekowej 0-4 lata. Więcej zachorowań wystąpiło wśród kobiet niż mężczyzn. 
Ze wszystkich chorych w danym okresie, hospitalizowano 27% osób, przy czym w 2018 roku odnotowano 
spadek odsetka hospitalizacji względem poprzednich lat. Przypadki importowane stanowiły 54,8% wszyst-
kich zachorowań. Spośród nich najwięcej zostało zawleczonych z Albanii. Większość odnotowanych zakażeń 
była spowodowana gatunkiem S. sonnei (28% wszystkich zachorowań). W omawianym okresie zgłoszono 10 
ognisk epidemicznych z łączną liczbą 246 chorych, w tym dwa duże ogniska (77 i 150 przypadków). Najwięcej 
zachorowań wystąpiło w sierpniu (217 zachorowań, 67,6% wszystkich), a 62,2% z nich było przypadkami im-
portowanymi.
WNIOSKI. Wzrost liczby przypadków oraz zapadalności na czerwonkę w Polsce w 2018 roku spowodowany 
był wystąpieniem dwóch dużych ognisk epidemicznych. W związku z wysokim odsetkiem zawleczeń podróże 
zagraniczne do krajów endemicznego występowania czerwonki bakteryjnej stanowią obecnie główny czynnik 
ryzyka zachorowania na tę chorobę. Wskazuje to na potrzebę zwiększenia edukacji osób podróżujących na te-
reny endemiczne. 

Słowa kluczowe: czerwonka bakteryjna, epidemiologia, 2018, 2019
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sent to Department of Epidemiology of Infectious 
Diseases and Surveillance in NIPH NIH-NRI. Data 
from shigellosis outbreaks from ROE (Registry 
of Epidemic Outbreaks) were used too, as well 
as from “Infectious Diseases and Poisonings in 
Poland” bulletins years 2018-2019 (7). Incidence 
was calculated based on Statics Poland data from 
Demographic Yearbook of Poland 2019 and 2020 (8).

According to Act of 5 December 2008 on the 
prevention and control of infections and infectious 
diseases in humans, shigellosis is under mandatory 
reporting. Reporting is done by physician or 
feldsher via ZLK-1 print and by diagnostician or 
person entitled to independently perform laboratory 
diagnostic activities through ZLB-1 form to State 
Sanitary Inspectorate (9). 

Cases were classified according to the definition 
used in national surveillance (10) based on decision 
of European Commission (11). In 2018, a confirmed 
case was any person with one of the following 
symptoms: diarrhoea, fever, vomiting or abdominal 
pain in whom Shigella spp. was isolated from clinical 
material. A person meeting the clinical criteria, that 
is, having one of the above symptoms and at least 
one of the following epidemiological links: human-
to-human transmission, exposure through the same 
source, exposure to contaminated food or water, or 
environmental exposure, was considered a probable 
case. In 2019, the criteria of a confirmed case have not 
changed, while a probable case has been expanded 
to include a laboratory criterion for a probable case, 
which is the detection of Shigella spp. nucleic acid in 
clinical specimens (10). 

RESULTS

In Poland, a total of 321 cases of shigellosis were 
reported in 2018-2019 (284 in 2018 and 37 in 2019), 
of which 123 met the criteria for a confirmed case (89 
in 2018 and 34 in 2019). The incidence per 100,000 
was 0.74 in 2018, almost 7 times higher than in 2017 
and 15 times higher than the median for years 2014-
2016. Had the highest value since 1999 (292 cases, 
incidence 0.76/100,000) (7). In 2019, the incidence 
was 0.10 per 100,000 and was similar to the values 
that occurred two years earlier (Table I).

The highest incidence in 2018 was noted in 
Podkarpackie voivodeship (4.18/100,000), Pomorskie 
voivodeship (2.28/100,000) and Zachodniopomorskie 
voivodeship (2.00/100,000), whereas in 2019 in 
Małopolskie voivodeship (0.26/100,000, which was 
related to the occurrence of an epidemic outbreak) 
and Mazowieckie voivodeship (0.22/100,000). In the 
Warmińsko-Mazurskie voivodeship there were no 
reported cases in the described period, the same in the 

MATERIAŁ I METODY

Ocenę sytuacji epidemiologicznej szigelozy prze-
prowadzono opierając się głównie na danych z indy-
widualnych wywiadów zebranych przez stacje sani-
tarno-epidemiologiczne, a następnie przekazanych do 
Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru 
NIZP PZH-PIB. Wykorzystano również dane dotyczą-
ce ognisk szigelozy zamieszczone w Rejestrze Ognisk 
Epidemicznych (ROE) oraz z biuletynów „Choroby za-
kaźne i zatrucia w Polsce” w latach 2012-2019 (7). Za-
padalność wyliczono na podstawie danych o ludności 
z Głównego Urzędu Statystycznego, Rocznik Demo-
graficzny 2019 i 2020 (8).

Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapo-
bieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi, czerwonka bakteryjna podlega obowiązkowe-
mu zgłaszaniu. Zgłoszenia do Państwowej Inspekcji Sa-
nitarnej dokonuje lekarz lub felczer poprzez druk ZLK-1  
oraz diagności laboratoryjni lub osoby uprawnione do 
samodzielnego wykonywania czynności diagnostyki 
laboratoryjnej na formularzu ZLB-1 (9).

Przypadki klasyfikowane są na podstawie definicji 
przypadku stosowanej w nadzorze krajowym (10) przy-
gotowanej w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej 
(11). W 2018 roku za przypadek potwierdzony uzna-
wano każdą osobę z jednym z następujących objawów: 
biegunka, gorączka, wymioty lub ból brzucha, u której 
wyizolowano Shigella spp. z materiału klinicznego. Za 
przypadek prawdopodobny uznawano osobę spełniają-
cą kryteria kliniczne tj. mającą jeden z ww. objawów 
oraz przynajmniej jedno z następujących powiązań 
epidemiologicznych: przeniesienie z człowieka na czło-
wieka, narażenie przez to samo źródło, narażenie przez 
skażoną żywność lub wodę lub narażenie środowisko-
we. W 2019 roku kryteria przypadku potwierdzonego 
nie uległy zmianie, natomiast przypadek prawdopodob-
ny rozszerzono o kryterium laboratoryjne dla przypad-
ku prawdopodobnego, którym jest wykrycie kwasu nu-
kleinowego Shigella spp. w materiale klinicznym (10). 

WYNIKI

W Polsce w latach 2018-2019 łącznie zgłoszono 
321 przypadków czerwonki bakteryjnej (284 w 2018 
roku i 37 w 2019 roku), z czego 123 spełniały kryte-
ria przypadku potwierdzonego (89 w 2018 roku i 34 
w 2019 roku). Zapadalność na 100 tys. osób wynosiła 
0,74 w 2018 roku, czyli prawie 7-krotnie więcej niż 
w 2017 roku i 15-krotnie więcej niż wyniosła mediana 
za lata 2014-2016. Miała najwyższą wartość od 1999 
roku (292 przypadki, zapadalność 0,76/100 tys.) (7). 
W 2019 roku zapadalność wynosiła 0,10 na 100 tys. 
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Świętokrzyskie voivodeship, where such a situation 
has persisted since 2005 (7) (Table I).

The highest number of patients, as in previous 
years, was in the 25-34 and 35-44 age groups (64 
and 81 respectively – a total of 45% of all cases). 
The smallest percentage of patients was observed in 
the age group 0-4 years (5%). More than half, that 
is 52.6% of all cases occurred among women (0.7 
percentage points less than in the previous two-year 
period) (Fig. 1).

Hospitalised were 27% of patients (23.2% in 2018 
and 54.1% in 2019). The decrease in the percentage of 
hospitalisation in 2018 compared to previous years is 
related to the occurrence of two large outbreaks (77 
people and 150 people), in which cases with a milder 
course were also detected. Among those hospitalised, 
86% of cases met the criteria for a confirmed case. 
Most hospitalisations were caused by the species 
S. sonnei (73% – 63 out of 86), while the highest 
percentage of hospitalisations for a given species was 
found in those infected with S. flexneri (81% – 17 of 
21) (Fig. 2).

Imported cases accounted for 54.8% of all cases 
(57.8% in 2018 and 32.4% in 2019). Of these, most 
were imported from Albania (which is related to 
the one of the outbreaks in 2018). Therefore, unlike 
in previous years, most imported cases were from 
Europe (Table II)

The species was determined for 113 cases, that is 
35%. The highest number of infections was found, 
with the species S. sonnei (28% of all cases) and the 

i była podobna do wartości jakie występowały dwa 
lata wcześniej (Tab. I).

Najwyższą zapadalność w 2018 roku odnotowano 
w województwach podkarpackim (4,18/100 tys.), po-
morskim (2,28/100 tys.) oraz zachodniopomorskim 
(2,00/100 tys.), a w 2019 roku w województwach ma-
łopolskim (0,26/100 tys., co było związane z wy-
stąpieniem ogniska epidemicznego) i mazowieckim  
(0,22/100 tys.). W województwie warmińsko-mazur-
skim nie zgłoszono żadnych zachorowań w opisywa-
nym przedziale czasowym, tak jak w województwie 
świętokrzyskim, gdzie taka sytuacja utrzymuje się od 
2005 roku (7) (Tab. I).

Najwięcej chorych, tak jak w poprzednich latach, 
było w grupach wiekowych 25-34 i 35-44 lata (odpo-
wiednio 64 oraz 81 – łącznie 45% wszystkich przypad-
ków). Najmniejszy odsetek chorych stwierdzono w gru-
pie wiekowej 0-4 lata (5%). Ponad połowa, czyli 52,6% 
wszystkich zachorowań, wystąpiło wśród kobiet (o 0,7 
punktu procentowego mniej niż w poprzednim okresie 
dwuletnim) (Ryc. 1).

Hospitalizowanych było 27% chorych (w 2018 roku 
23,2%, a w 2019 roku 54,1%). Spadek odsetka hospita-
lizacji w 2018 roku w porównaniu z poprzednimi lata-
mi wiąże się z wystąpieniem dwóch dużych ognisk (77 
osób i 150 osób), w których wykrywane były również 
przypadki o lżejszym przebiegu. Wśród hospitalizowa-
nych 86% przypadków spełniało kryteria przypadku 
potwierdzonego. Najwięcej hospitalizacji spowodował 
gatunek S. sonnei (73% – 63 z 86), natomiast najwyż-
szy odsetek hospitalizacji w zakresie danego gatunku 

Fig. 1. Shigellosis in 2018-2019. Number of cases by age and gander.
Ryc. 1. Czerwonka bakteryjna w latach 2018-2019. Liczba przypadków wg płci i wieku.
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Fig. 2. Shigellosis in 2018-2019. Number of cases by hospitalization and species.
Ryc. 2. Czerwonka bakteryjna w latach 2018-2019. Liczba przypadków wg hospitalizacji i gatunku.

lowest number of infections with S. boydi (0.3% of 
all cases), which remains unchanged compared to 
previous years (12).

Sporadic cases made up 23.4% of all cases, 68% 
of which were locally acquired cases. In 2018-2019,  
10 outbreaks were reported, with a total of 246 
infected, which is 76.6% of all cases. Most of these 
were imported cases (62.2%) (Fig. 3). The number of 
cases in most outbreaks (8 out of 10 outbreaks) ranged 
from 2 to 4 people. In contrast, in the remaining two 
outbreaks, there were 77 and 150 people. In these 

stwierdzono u zakażonych S. flexneri (81% – 17 z 21) 
(Ryc. 2).

Przypadki importowane stanowiły 54,8% wszyst-
kich zachorowań (57,8% w 2018 roku i 32,4% w 2019 
roku). Spośród nich najwięcej zostało zawleczonych 
z Albanii (co jest związane z wystąpieniem jednego 
z ognisk w 2018 roku). Z tego względu, w odróżnieniu 
od poprzednich lat, najwięcej importowanych zachoro-
wań pochodziło z Europy (Tab. II).

Gatunek określono dla 113 przypadków, czyli 35%. 
Najwięcej odnotowano zakażeń gatunkiem S. sonnei 

Table II. Number and percentage of imported shigellosis cases in Poland in 2018-2019  by country of exposure
Tabela II. Liczba i odsetek zawleczonych do Polski zachorowań na czerwonkę w latach 2018-2019 wg kraju narażenia

Continent Country
No. of imported cases Total

2018 2019 No. of cases % of imported 
cases

Total - 164 12 176 54.8

Europe n=151
Albania 150 - 150 85.2

Italy - 1 1 0.6

Africa n=10

Marocco 3  - 3 1.7
Egypt 2 1 3 1.7

Tanzania 2 - 2 1.1
Kenya 1 1 2 1.1

Cabo Verde - 1 1 0.6

Asia n=12

Indonesia - 2 2 1.1
Georgia - 3 3 1.7

Tajikistan - 1 1 0.6
India 2 1 3 1.7

Thailand 1 1 2 1.1
Vietnam 1 - 1 0.6

South America n=2
Peru 1 - 1 0.6

Columbia 1 - 1 0.6
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outbreaks, probable cases were respectively: 58.4% 
(45 of 77) and 98.6% (149 of 150) of cases. Both major 
outbreaks occurred in 2018 (Table III).

The first of these large outbreaks was at the mass 
event European Rainbow Gathering, where people 
usually meet for a month to live in a camp. In 2018, 
the event took place in the Podkarpackie voivodeship 
between 13 July and 11 August. At that time, 77 
people fell ill, of which 32 cases were laboratory 
confirmed. Environmental testing detected the 
presence of S. sonnei in water from a natural source, 
which confirmed the route of spread of the infection 
through water. 

(28% wszystkich zachorowań), a najmniej S. boydi 
(0,3% wszystkich zachorowań), co pozostaje niezmien-
ne w porównaniu do poprzednich lat (12). 

Przypadki sporadyczne stanowiły 23,4% wszystkich 
zachorowań, 68% z nich było przypadkami rodzimymi. 
W latach 2018-2019 zgłoszono 10 ognisk epidemicz-
nych, z łączną liczbą chorych 246, czyli 76,6% wszyst-
kich przypadków. Większość z nich stanowiły przypad-
ki importowane (62,2%) (Ryc. 3). Liczba przypadków 
w większości ognisk (8 z 10 ognisk) wynosiła od 2 do 4 
osób. Natomiast w pozostałych dwóch ogniskach – 77 
i 150 osób. W ogniskach tych przypadki prawdopodob-
ne stanowiły odpowiednio: 58,4% (45 z 77) i 98,6% (149 

Fig. 3.  Share of imported and locally acquired shigellosis cases in number sporadic and outbreak cases in 2018-2019
Ryc. 3. Udział przypadków importowanych i rodzimych czerwonki w liczbie przypadków sporadycznych i ogniskowych 
w latach 2018-2019

Table III. Outbreaks of Shigella reported in Poland in 2018-2019
Tabela III. Ogniska czerwonki bakteryjnej zarejestrowane w latach 2018-2019

Year Agent Total Affected Laboratory 
confirmed Hospitalised Import Outbreak ID

2018
Shigella sonnei

2 2 2 0 2018/1206/25
2 2 2 0 2018/1816/8
77 32 32 0 2018/1817/1
150 2 0 149 2018/2215/13
2 1 1 2 2018/3021/19

Shigella flexneri 2 2 2 0 2019/2462/1

2019 Shigella sonnei

4 2 0 0 2019/1202/1
3 3 0 0 2019/1262/3
2 1 1 0 2019/1405/1
2 2 0 2 2019/3006/1
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The second outbreak included cases in Poland 
and Albania. The Sanitary Inspectorate received 
information about 234 cases in both countries, of 
which 150 were reported in Poland. The outbreak was 
linked to tourists staying at a hotel in Albania. People 
were travelling in several rounds from 20 July to 24 
August 2018. The illnesses occurred from 27 July to 
3 September 2018. The patients were between 1 and 
78 years of age. A total of 191 people were tested or 
informed Sanitary Station about testing. The period 
from symptom onset to material collection ranged 
from 2 to 114 days. Two people were positive for 
S. sonnei. One of these individuals was no longer 
symptomatic at the time the material was collected for 
testing, no data is available for the other individual. 
On average, 5 days passed between departure to 
Albania and the appearance of symptoms. Antibiotic 
therapy was introduced in 19 people. The most 
common symptoms in patients were consistent 
with the definition of shigellosis case: diarrhoea, 
abdominal pain, vomiting and fever. Other symptoms 
also occurred, mainly nausea. Blood in the faeces 
was observed in one person and mucus in the faeces 
in four. The route of transmission was established 
as human-to-human transmission, probably through 
food and probably through water (including, during 
recreation).

During the two year period, most cases occurred 
in August (217 cases, 67.6% of the total) and 62.2% 
of them were imported cases, mostly related to the 
described above outbreak in Poland and Albania 
(Fig. 4).

ze 150) zachorowań. Oba największe ogniska wystąpiły 
w 2018 roku (Tab. III).

Pierwsze ze wspomnianych dużych ognisk mia-
ło miejsce na imprezie masowej European Rainbow 
Gathering (Europejskie Spotkanie Tęczowe), pod-
czas której ludzie spotykają się zazwyczaj na miesiąc, 
żeby żyć w obozowisku. W 2018 roku wydarzenie to 
odbywało się na terenie województwa podkarpackie-
go w okresie od 13 lipca do 11 sierpnia. Zachorowa-
ło wtedy 77 osób, z tego laboratoryjnie potwierdzono 
32 przypadki. W badaniach środowiskowych wykryto 
obecność S. sonnei w wodzie ze źródła naturalnego, co 
potwierdziło drogę szerzenia się zakażenia przez wodę. 

Drugie ognisko obejmowało zachorowania na tere-
nie Polski i Albanii. Inspekcja Sanitarna uzyskała in-
formacje o 234 zachorowaniach w obu krajach, z czego 
w Polsce zgłoszono 150 z nich. Ognisko było powiąza-
ne z pobytem turystów w hotelu w Albanii. Osoby wy-
jeżdżały w kilku turnusach od 20 lipca do 24 sierpnia 
2018 roku. Zachorowania występowały od 27 lipca do  
3 września 2018 roku. Chorzy byli w wieku od 1 do 
78 lat. Łącznie przebadano w Polsce lub uzyskano in-
formację o wykonaniu badania od 191 osób. Okres od 
wystąpienia objawów do pobrania materiału wynosił 
od 2 do 114 dni. U 2 osób uzyskano dodatnie wyniki 
w kierunku S. sonnei. Jedna z tych osób w momencie 
pobrania materiału do badania nie miała już objawów 
chorobowych, co do drugiej osoby nie ma danych na 
ten temat. Średnio od momentu wyjazdu do Albanii 
do pojawienia się objawów mijało 5 dni. U 19 osób 
wdrożono antybiotykoterapię. Objawy jakie najczęściej 
występowały u chorych były zgodne z definicją przy-
padku czerwonki bakteryjnej: biegunka, ból brzucha, 

Fig. 4. Cases of shigellosis in 2018-2019 by month of onset
Ryc. 4. Przypadki czerwonki bakteryjnej w latach 2018-2019 wg. miesiąca wystąpienia pierwszych objawów
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DISCUSSION AND CONCLUSIONS

Poland is one of the EU/ EEA countries with the 
lowest reporting of shigellosis. The incidence in 
2018 was 0.23 per 100,000 for Poland and 1.98 for  
EU/EEA, and in 2019 it was 0.09 for Poland and 2.16 
for EU/EEA (4). In 2018, Poland recorded a significant 
increase in the number of cases due to the occurrence 
of two large epidemic outbreaks. Comparison with 
other countries is difficult – the European Atlas of 
Infectious Diseases only presents data on confirmed 
cases of shigellosis, while cases recorded in outbreaks 
in Poland are mostly probable.

Imported cases in those years accounted for 
54.8% of all notifications, mainly due to an exposure-
related outbreak from Albania in 2018 (92.2% of 
all imported cases). Data on confirmed cases with 
travel history were available from 21 countries and 
represented 48% of cases in 2018 and 48.2% in 2019. 
As in previous years, shigellosis was most commonly 
imported into EU/EEA countries from India and 
Morocco (4). The high percentage of imported cases 
indicates travel to endemic countries as one of the 
main risk factors. Therefore, education on hygiene 
and safe food and water consumption should be 
provided to people travelling to shigellosis endemic 
areas to prevent infections, as a vaccine is still under 
development.

In European countries shigellosis occurs 
seasonally, with a peak of incidence in late summer 
and early autumn (2). In Poland, the situation is 
similar, with the highest incidence in August.

Between 2018 and 2019, 10 epidemic outbreaks 
were registered, of which 2 outbreaks involved 
a higher number of infected people (both in 2018). 
Of all outbreaks, nine were due to S. sonnei, while 
one was caused by S. flexneri. In EU/EEA countries, 
infections were also mostly caused by S. sonnei. 
The outbreak that occurred in Poland during the 
Rainbow Gathering was not the first outbreak that 
occurred during the movement’s annual gathering. 
During the 2017 gathering, an outbreak of typhoid 
fever was reported in Italy (13), while in 1987, 6,350 
people contracted shigellosis during a gathering in 
the USA. The outbreak in the USA was caused, like 
the 2018 one from Poland, by a species of S. sonnei 
(14). Outbreaks at these events have similar aetiology 
and epidemiological characteristics. The spread of 
infections caused by S. sonnei and Salmonella Typhi 
is favoured by staying, especially for prolonged 
periods, in unsanitary conditions where it is difficult 
to maintain adequate hygiene, facilitating the spread 
of infections through both contaminated food and 
water, as well as person-to-person transmission. 
Therefore, in this case, health education of the 

wymioty i gorączka. Również pojawiały się inne obja-
wy, głównie nudności. U jednej osoby zaobserwowano 
krew w kale, a u czterech śluz w kale. Drogę szerzenia 
się ustalono jako przeniesienie zakażenia z człowieka 
na człowieka, prawdopodobnie przez żywność i praw-
dopodobnie przez wodę (w tym, w czasie rekreacji). 

W okresie omawianych dwóch lat, najwięcej zacho-
rowań wystąpiło w sierpniu (217 zachorowań, 67,6% 
wszystkich), a 62,2% z nich było przypadkami impor-
towanymi, w większości związanymi z opisanym po-
wyżej ogniskiem na terenie Polski i Albanii (Ryc. 4).

DYSKUSJA I WNIOSKI

Polska jest jednym z krajów UE/EOG o najniższej 
zgłaszalności czerwonki bakteryjnej. Zapadalność 
w 2018 roku wynosiła 0,23 na 100 tys. dla Polski i 1,98 
dla UE/EOG, a w 2019 roku 0,09 dla Polski oraz 2,16 dla 
UE/EOG (4). W 2018 roku w Polsce odnotowano zna-
czący wzrost liczby przypadków ze względu na wystą-
pienie dwóch dużych ognisk epidemicznych. Trudność 
sprawia porównanie z innymi krajami – w europejskim 
atlasie chorób zakaźnych przedstawiane są dane dot. 
jedynie przypadków potwierdzonych czerwonki, pod-
czas gdy przypadki rejestrowane w ogniskach w Polsce 
to w większości przypadki prawdopodobne. 

Przypadki importowane w omawianych latach sta-
nowiły 54,8% wszystkich zgłoszeń, głównie za sprawą 
ogniska związanego z narażeniem w Albanii w 2018 
roku (92,2% wszystkich importowanych przypadków). 
Dane dotyczące przypadków potwierdzonych z historią 
podróży były dostępne z 21 krajów i stanowiły 48% za-
chorowań w 2018 roku oraz 48,2% w 2019 roku. Tak jak 
w poprzednich latach, czerwonka była najczęściej za-
wlekana do krajów EU/EOG z Indii oraz z Maroka (4). 
Wysoki procent przypadków importowanych wskazuje 
wyjazdy do krajów endemicznych jako jeden z głów-
nych czynników ryzyka. Dlatego aktualnie, ze względu 
na wciąż trwające prace nad wynalezieniem szczepion-
ki, w celu zapobiegania zakażeniom należałoby zadbać 
o edukację z zakresu higieny oraz bezpiecznego spo-
żywania produktów żywnościowych oraz wody wśród 
osób wyjeżdżających na tereny endemicznego wystę-
powania szigelozy.

W krajach europejskich szigeloza występuje sezono-
wo, ze szczytem zachorowań pod koniec lata i na po-
czątku jesieni (2). W Polsce sytuacja wygląda podobnie 
– najwięcej zachorowań odnotowano w sierpniu.

W latach 2018-2019 zarejestrowano 10 ognisk epi-
demicznych, przy czym 2 ogniska obejmowały więk-
szą liczbę osób zakażonych (oba w 2018 roku). Spośród 
wszystkich ognisk, dziewięć było spowodowanych 
S. sonnei, natomiast jedno zostało wywołane przez S. 
flexneri. W krajach EU/EOG zakażenia również naj-
częściej spowodowane były S. sonnei. Ognisko, które 
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participants could be helpful, in particular on how to 
maintain proper hygiene and the consequences of not 
doing it.

For shigellosis, stool culture samples should be 
collected early in the course of diarrhoea, as the 
number of pathogens in the stool is highest at this 
time, and (if possible) before the start of any antibiotic 
therapy, as this increases the chances of a reliable test 
result (15). In the outbreak associated with a hotel stay 
in Albania, from 2 days to 4 months elapsed between 
the onset of symptoms and specimen collection, which 
most likely explains the extremely low percentage 
of positive results among the samples collected for 
testing. The administration of an antibiotic before 
the microbiological test could affect the result, but 
most people were not treated with antibiotics. On 28 
August 2018, the National Focal Point for National 
Health Regulations, sent a notification to Albania 
about the occurrence of the disease. The Albanian 
side provided a message about S. sonnei infections in 
2018, but without detailed information in this regard. 
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26 maja 2021 roku zmarł jeden z najwybitniej-
szych polskich i światowych epidemiologów, Jan 
Kazimierz Grzegorz Kopczyński. Żył dokładnie 
90 lat, zachowując do końca niezmienioną bystrość 
umysłu i niepowtarzalne poczucie humoru. 

Urodził się bowiem 26 maja 1931 w Warszawie 
jako syn bankowca i lekarki pediatry, Władysławy. 
We wrześniu 1939 roku opuszczają bombardowaną 
Warszawę i trafiają do Wilna. Jako dziecko zderzy się 
z kilkoma falami wojennych okrucieństw, ze zbrod-
niami popełnionymi przez najeźdźców i okupan-
tów, z bestialstwem eksterminacji ludności cywilnej 
w czasie wojny domowej. Z bardzo rzadko, ujaw-
nianych jedynie najbliższym urywków wspomnień, 
wyłania się obraz przeżyć przerażających (np. mor-
derstw dzieci i cywilów), nawet jak na realia II woj-
ny światowej. Matka, za pomoc udzielona rannemu 
partyzantowi, zostaje aresztowana i wywieziona do 
sowieckiego gułagu na północy, nad brzegiem Dźwi-
ny. Te przeżycia wpłyną na jego dalsze życie, odcisną 
się trwale na Jego osobowości. 

Chce być lekarzem, ale prawdopodobnie obawia się 
ponownego zetknięcia z ludzkim cierpieniem. Po po-
wrocie do Warszawy kończy Studium Sanitarno-Hi-
gieniczne Wydziału Lekarskiego Warszawskiej Aka-
demii Medycznej i podejmuje pracę w Państwowym 
Zakładzie Higieny. Przez całe życie zgłębia znaczenie 
profilaktyki chorób, pojęcie normy zdrowotnej (także 
rozumianej dynamicznie) i zdrowia per se, oraz stara 
się poddać wnikliwej analizie owe „pozytywne mierni-
ki zdrowia”, „skale zdrowia”, „zdrowie zbiorowości”, 
„bezpieczeństwo zdrowotne”, „norma rozwojowa”  
(5, 7, 32, 59, 87), jak i samą „koncepcję zdrowia w świe-
tle definicji i empirii” (55) oraz możliwości jego pomia-
ru (5, 7, 55). Są to najgłębsze rozważania tych tematów 
w polskim piśmiennictwie i nie ustępujące w niczym 
klasycznym rozważaniom na temat zdrowia Alexisa 
Carrela, Rene Dubois, I. Dawidowskiego czy Hansa-
Georga Gadamera (5 ,7, 8, 31, 71). Znając egzystencjalne 
poczucie humoru Profesora, sądzę że przemawiała doń 
sardoniczna definicja Stefana Kisielewskiego: „Zdrowie 
to chwilowa stabilizacja złudzenia”.

Prof. dr hab. n. med. Jan Kopczyński nadal aktywny 
(rok 2013) ( fot. Cezary Ksell) 

Pierwszym bezpośrednim nauczycielem Kop-
czyńskiego był sam Marcin Kacprzak, który od roku 
1947 jest kierownikiem Katedry Higieny Akademii 
Medycznej w Warszawie, zaś w latach 1955-1962 
rektorem tej uczelni. Trudno o lepsze wprowadzenie 
młodego lekarza we wszystkie – teoretyczne i prak-
tyczne – problemy medycyny społecznej, która we-
dług ówczesnego rozumienia obejmowała całokształt 
zagadnień higieny, organizacji służby zdrowia (w jej 
wymiarach: profilaktycznym i leczniczym), oraz 
rodzącej się epidemiologii. Towarzyszy profesoro-
wi Kacprzakowi w służbowych podróżach po ca-
łym kraju. Zawiązują się wówczas więzy przyjaźni 
i współpracy z innymi młodymi epidemiologami, 
Zbigniewem Brzezińskim (1928-2007) i Wiesławem 
Jędrychowskim (1932-2015), które trwać będą do 
końca życia tych wybitnych profesorów. Nie można 
sztucznie rozdzielić pracy Kopczyńskiego w Pań-
stwowym Zakładzie Higieny i Akademii Medycznej, 
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której Zakład Higieny mieścił się nawet w gmachu 
PZH. 

Kolejnym nauczycielem i wielkim mentorem 
Kopczyńskiego, staje się Jan Karol Kostrzewski, wo-
kół którego skupiają się entuzjaści nowej dziedziny 
wiedzy – epidemiologii. Wraz z wyżej wymieniony-
mi, są to inni rówieśnicy Kopczyńskiego, późniejsi 
profesorowie: Danuta Naruszewicz-Lesiuk, Wiesław 
Jędrychowski, Henryk Kirschner, Wiesław Magdzik 
(1932-2015), Marek Sanecki, do których wkrótce 
dołączy lekarz medycyny i weterynarii, Zbigniew 
Anusz (1925-2011). To oni stworzą pierwsze poko-
lenie uczniów Kostrzewskiego i zarazem staną się 
współtwórcami polskiej, ale i światowej epidemio-
logii. Z czasem dołączą inni, także młodsi: Feliks 
Sawicki (1928-1979), Zbigniew Goryński, Mieczy-
sław Krzyżanowski, Bogdan Wojtyniak, Mirosław 
Wysocki. Henryk Kopczyński zawiera z nimi trwa-
łe przyjaźnie, nazywa ich zawsze „kolegami”, pyta 
nas co aktualnie robią, podkreślając wartość i zna-
czenie ich pracy. Wspólnie zapoczątkują wdrażanie 
do epidemiologii i kliniki nowoczesnych badań sta-
tystycznych, zaś prof. Kopczyński wręcz zadziwiał 
nas głęboką znajomością metod statystycznych; jego 
dyskusje z wybitnymi uczniami, dr med. mgr mate-
matyki Włodzimierzem Borkowskim, a później z dr 
med. mgr mat. Zbigniewem Lewandowskim, budziły 
w słuchaczach onieśmielenie. 

Pierwsze lata pracy pod kierownictwem Kac-
przaka, poświęca profesor szeroko pojętej higienie 
szkolnej. Okres ten wieńczy praca doktorska: „Ci-
śnienie tętnicze w zbiorowości młodzieży szkolnej” 
(1968) (22), jedna z ostatnich, której promotorem 
był Marcin Kacprzak – czołowy animator badań 
i działań na rzecz młodzieży w niebogatej Polsce, 
wciąż zmagającej się ze zniszczeniami wojennymi 
i dewastacją struktury społecznej i demograficznej. 
Kopczyński przygotowywał się do tej tematyki bar-
dzo starannie, z dociekliwością i starannością, która 
będzie mu towarzyszyć przez całe życie zawodowe. 
Pierwsze jego prace referują krytycznie cały polski 
dorobek piśmienniczy i organizacyjny w przedmio-
cie medycyny szkolnej w latach 1945-1965 (13 prac). 
Uzbrojony w taką widzę na temat stanu i potrzeb hi-
gieny szkolnej jako istotnego problemu medycyny 
społecznej w kraju, pogłębia w swych badaniach ko-
lejne aspekty zagadnienia, ale i – współdziała w ich 
praktycznym rozwiązaniu. Jeździ po całym kraju, 
stale kontaktuje się z dziećmi i młodzieżą (wiemy, 
że zjednuje je swym humorem i łagodnością), współ-
pracuje wraz z innymi wybitnymi uczniami Kac-
przaka, kierownikiem Zakładu Medycyny Szkolnej 
Instytutu Matki i Dziecka, Jerzym Serejskim (1926-
1993) i prof. Lechem Zdunkiewiczem (1932-1991). 
Wprowadza zarazem do swych badań elementy, 

które – uznane przezeń za wręcz podstawowe – bę-
dzie stosował przez całe życie. Są to: ustalenie (tam 
gdzie to możliwe) właściwych norm, precyzja pomia-
rów, uwzględnianie (w możliwie szerokim zakresie) 
czynników zakłócających (confounding factors) oraz 
prowadzenie elementów prognozy. Był najpewniej 
pierwszym, który wprowadził w roku 1966 do rodzi-
mego piśmiennictwa pojęcie akceleracji dzieci i mło-
dzieży (21) i uwzględniał je w badaniach przesiewo-
wych (3-5). Uwzględniał więc „normę rozwojową”, 
któremu to pojęciu, szeroko stosowanemu – niezbęd-
nemu – w pomiarach dojrzewania dziecka (w Polsce 
wieloletnie badania prof. Bogdanowicza, Kopczyń-
skiej-Sikorskiej i innych), w roku 1971 nadał ścisłość 
epidemiologiczną i statystyczną, a więc i przydat-
ność do stosowania w badaniach populacyjnych (31). 
Opracowanie wartości i zakresu norm „ciśnienia 
tętniczego w zbiorowości młodzieży szkolnej” (20), 
wsparte szeregiem badań nad dokładnością pomia-
ru oraz wynikami pomiaru w różnych warunkach 
(22-24, 30), było przykładem takiej właśnie precyzji 
w pracy Profesora. To metodyczne przygotowanie 
pozwala na podjęcie wraz z przyjaciółmi, szeroko za-
krojonego, interdyscyplinarnego i analizującego sze-
reg czynników etiopatogenetycznych, badania pre-
walencji nieswoistych chorób układu oddechowego 
mieszkańców Krakowa, już wówczas znanego ze złej 
jakości powietrza. Wyniki podsumowane w angloję-
zycznej monografii, przeszły do klasyki światowej 
epidemiologii chorób przewlekłych (6), zaś w Polsce 
stały się pionierskim ostrzeżeniem przed zagrożenia-
mi środowiskowymi, a pokłosiem ich była habilitacja 
w roku 1975 (39). Zaowocowały one także zarówno 
współpracą z współtwórcą polskiej kardiologii pro-
fesorem Zdzisławem Askanasem (1910-1974) i jego 
następcą, Stefanem Rywikiem (1931-2013), jak i póź-
niejszymi pracami „kliniczno-kohortowymi” nad 
psychospołecznymi uwarunkowaniami nadciśnienia 
tętniczego mieszkańców Warszawy (13, 52, 53), oraz 
wieloczynnikową analizą sytuacji zdrowotnej dzien-
nikarzy warszawskich (42-44). 

Współpracując z twórczynią polskiej socjolo-
gii medycyny, Magdaleną Sokołowską (1922-1989), 
stworzył Kopczyński w Zakładzie Epidemiologii AM 
pierwszą pracownię socjologii epidemiologicznej 
i wyszkolił kadrę młodych socjologów pracujących 
na pograniczu obu nauk, doktorów: Kingę Dunin, Ja-
nusza Halika, Cecylię Łabanowską, Pawła Ostolskie-
go, Zofię Słońską. Ścisłą współpracę z socjologami 
i psychologami traktował jako oczywiste, metodycz-
ne poszerzenie zakresu badań nad wieloczynnikową 
etiologią przewlekłych chorób naczyniowych i me-
tabolicznych, o charakterze cywilizacyjnym. Epide-
miologię pojmował szeroko, w ramach zdrowia pu-
blicznego (medycyny społecznej), będącej unikalnym 
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wytworem jedynie Cywilizacji Śródziemnomorskiej 
(67). Ubolewał natomiast, że wiele prac publikuje 
się, bez należytej staranności i w zakresie modnych 
i spłyconych zagadnień zdrowia publicznego, ucieka-
jąc od tematów wymagających spełnienia surowych 
kryteriów („bo przecież pracuje się w epidemiologii 
i metodami epidemiologicznymi”). Mawiał np.: „Po-
jęcie „choroba cywilizacyjna” ma coś ze sloganu”).

Jest pionierem całkiem nowatorskiego zastosowa-
nia metod epidemiologicznych w prognozowaniu. Ro-
kowanie (prognosis), a więc przewidywanie dalszych 
losów chorego, sięga narodzin medycyny i samej jej 
istoty. Wprawdzie epidemiologia od dawna posługuje 
się próbami oceny ryzyka w przyszłości (szacunek ry-
zyka i pomiar oczekiwanych następstw, prospektyw-
ne i retrospektywne badania kohortowe, etc.), to jed-
nak badania prognostyczne („prognozologia”) były 
głównie domeną i elementem badań demograficznych 
(96), ekonomicznych, także socjologicznych, nie zaś 
wypracowanej metodyki w epidemiologii. Uznane 
za unikalne w tym zakresie prace epidemiologiczne, 
pochodzą z roku 2009 (10, 12) i dotyczą przewidywa-
nia zdolności do pracy zawodowej osób z choroba-
mi przewlekłymi poprzez wyszukiwanie czynników 
istotnych dla prognozy (predyktorów, ang. predictors 
od łac. „predictio” – przewidywanie). Badania „nad 
czynnikami prognozy – predyktorami – były zaś pro-
wadzone przez Kopczyńskiego i współpracowników 
już od końca lat 60-tych XX wieku, przez całe ży-
cie Profesora – i to w dwóch aspektach. Po pierwsze, 
ścisłego, pozbawionego niesprawdzalnej futurologii, 
epidemiologicznego szacunku zmian populacyjnych, 
z uwzględnieniem licznych – tworzących te zjawiska 
– czynników (5, 7-9, 40, 48, 59, 79, 80, 101). Po wtóre, 
wychwycenie, poprzez wieloletnią analizę zarówno 
epidemiologiczną, jak i patogenetyczną, elementów 
prognozy danej choroby przewlekłej (wraz z poja-
wieniem się jej powikłań) poprzez wniknięcie w ele-
menty jej etiopatogenezy, ale i historii naturalnej. 
Podejście takie najwydatniej uwidoczniło się w prze-
łomowych wręcz wynikach badań nad naczyniowy-
mi powikłaniami cukrzycy – zarówno mikro- , jak 
i makroangiopatią (14-17, 40, 57, 62-65, 75, 76, 78, 83, 
84, 95, 97, 100). Owe badania na styku diabetologii 
i epidemiologii prowadzone przez niemal 40 lat wraz 
z czołowym polskim diabetologiem, profesorem  
Arturem Czyżykiem (1927-2012) i jego szkołą (głów-
nie Danuta Śliwonik-Janeczko), a następnie w Bosto-
nie z przyjacielem Kopczyńskiego, zmarłym w 2021 
roku, czołowym epidemiologiem cukrzycy, Jamesem 
H. Warrenem. Prace te weszły do klasyki światowej 
epidemiologii i diabetologii (102), są nadal cytowa-
ne i twórczo rozwijane przez wspólnego ucznia obu 
profesorów, epidemiologa, ale i klinicystę, Andrzeja 
Królewskiego. Jest on obecnie jednym z najwybit-

niejszych na świecie znawców epidemiologii i gene-
tyki cukrzycy, profesorem zwyczajnym Uniwersytetu 
Harvarda, współautorem monumentalnego „Joslin’s 
Diabetes Mellitus” (2007, 14th edition). 

Kopczyński odgrywał przez lata wiodącą rolę 
w WHO Mulitinational Study of Vascular Diseases 
in Diabetes (9, 11, 100). Przebywając w latach 80-
tych XX wieku w światowych centrach epidemiolo-
gii, w Londynie i Bostonie, trafi w centra zażartych 
dyskusji o metodyczne podstawy nowoczesnej epide-
miologii – i zabierze swój głos.

Za bardzo ważny wskaźnik oceny zdrowia i pro-
gnozy demograficznej społeczeństwa uznawał natę-
żenie ruchu naturalnego ludności i zabiegał o jego 
jak najdokładniejszą dokumentację (7, 8, 14-17, 38, 
40, 42, 47, 48, 61, 69, 70, 73-75, 83, 84, 89, 95, 101) 
ze wszystkich dostępnych wiarygodnych źródeł (38). 
Podkreślał np., że: „Umieralność jest elementarnym 
przejawem krańcowego niedoboru zdrowia, a jej 
przyczyny są podstawowym odzwierciedleniem sy-
tuacji zdrowotnej ludności” (69). Znaczący dorobek 
w ocenie stanu zdrowia populacji polskiej i jej pro-
gnozowania, sprawił iż Profesor odgrywał wiodącą 
rolę w prognozach eksperckich Ministerstwa Zdro-
wia oraz w wytyczaniu założeń metodycznych i ce-
lów odległych Narodowego Programu Zdrowia (8, 55, 
71-73). U schyłku życia pracował nad perspektywami 
zdrowotnymi starzejącego się społeczeństwa (71). 

W roku 1987 uzyskał z rąk Prezydenta RP nomi-
nacje profesorską, choć do końca pracy akademic-
kiej pozostawał na etacie profesora nadzwyczajnego. 
Całkiem nie dbał o zaszczyty; odznaczenia państwo-
we otrzymał dopiero pod koniec życia, na wniosek 
uczniów. Zaś pełnione funkcje, głównie przewodni-
czącego Komitetu Redakcyjnego tworzącego kolej-
ne edycje Narodowego Planu Zdrowia, oraz prace 
w Komitecie Badań i Prognoz „Polska 2000” (póź-
niej „Polska w XXI wieku”) Polskiej Akademii Nauk 
(8, 55, 71-73), czy przewodniczenie Komitetowi Epi-
demiologii PAN (przemianowanemu później na Ko-
mitet Zdrowia Publicznego), traktował jako służebne 
powinności wobec kraju. 

Po przejściu na emeryturę aż do roku 2017 wy-
kładał dla studentów anglojęzycznych. Wykłady te, 
bezbłędne językowo i bogate w angielską frazeolo-
gię, były inspirujące. Ciekawe, że prowadzone przez 
lata w języku polskim były suche i – zdaniem słucha-
czy – nadmiernie rzeczowe, wręcz nudne. Do końca 
życia przejmował się losem „swojego” Zakładu Epi-
demiologii i Biostatystyki WUM i nauczania w nim 
epidemiologii studentów obu wydziałów lekarskich. 
Ze smutkiem konstatował skutki reformy nauczania 
z roku 2012, redukującej epidemiologię do stanu „za-
grażającemu nauczaniu podstaw medycyny i myśle-
nia lekarskiego” i w pełni popierał protest sformuło-
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wany przez swego następcę (20). Dotkliwie przeżył 
sytuację, gdy w roku akademickim 2018/2019, po 100 
latach istnienia, Zakład Epidemiologii, przeniesio-
ny z Wydziału Lekarskiego, przestał nauczać przy-
szłych lekarzy epidemiologii, a funkcje tę przejęli 
inni. Przyjeżdżał do Zakładu (2 autobusami!) niemal 
codziennie, aż do ogłoszenia restrykcji związanych 
z COVID-19. 

Do ostatnich dni życia zachował imponującą 
sprawność umysłu i pogodę ducha. Z dyskretną ra-
dością witał nowy narybek pracowników nauki 
przyjmowany do Zakładu w ostatnich latach życia; 
były to 4 asystentki i doktorantki. Sprawdziły się, 
jest wśród nich i kierująca obecnie Zakładem. Przy-
glądał się z satysfakcją ich pracom, dokonaniom, 
wystąpieniom, co kwitował każdorazowo finalnym 
stwierdzeniem: „fajna babka”. Wśród wielu uczonych 
nie poznałem osoby bardziej pozbawionej nie tylko 
naukowej zawiści, ale i poczucia konkurencyjności, 
potrzeby rywalizacji w pracy naukowej i wszelkiej 
ambicjonalności. Wynikało to nie tylko z zalet cha-
rakteru, ale i z poczucia przemijalności dokonań. To 
spojrzenie sub specie aeternitatis, widoczne dopiero 
przy jego bliższym poznaniu, było, wraz z wielkim 
poczuciem delikatnego humoru, Jego bardzo charak-
terystyczną cechą. W ostatnich latach żartował z sie-
bie, jako z reliktu przeszłości. W pewnym sensie był 
nim, z racji swej niesłychanej erudycji, dobrych ma-
nier, rewerencji wobec kobiet, osobistych kontaktów 
i wręcz przyjaźni z mistrzami światowej epidemio-
logii (np. Sander Greenland, Kenneth J. Rothman, 
James H. Warren). Takie właśnie postaci z odeszłego 
już w zasadzie pokolenia jak profesor Kopczyński, 
określano nostalgicznie jako „ostatnich Europejczy-
ków”. 

Wyżej wspomniane cechy nie oznaczały braku 
swej autonomiczności i słuszności głęboko przemy-
ślanych przez siebie i zweryfikowanych naukowo 
poglądów. Przykładem może być jego twarde sta-
nowisko, w dyskusji z pediatrami, odnośnie wielo-
letnich badań kohorty warszawskich dzieci urodzo-
nych przedwcześnie z niską masą urodzeniowa ciała 
(NMC) (89-94). Kohortę tę prowadzono w latach 
1970-2013 (a jej elementy badane są nadal) pod kie-
runkiem dr med. Marii Mularczyk-Bal, co czyni ją 
jednym z najdłużej badanych badań prospektywnych 
także w skali międzynarodowej (89-94). Objęto nimi 
wszystkie dzieci (3489), które urodziły się w latach 
1970-1974 w Warszawie z porodów pojedynczych, 
z NMC (601-2500 gramów). Już na oddziale nowo-
rodkowym zmarło 759 (22%). Do dalszych badań 
wyłoniono 2332 dzieci, dobierając grupę kontrolną 
z prawidłową urodzeniowa masą ciała. Śledzono ich 
losy, korzystając ze wszystkich dostępnych źródeł, 
np. dotyczących przyczyn zgonów. W roku 1991 sfor-

mułowano głośną hipotezę „oszczędnego genotypu” 
(thrifty genotype) Halesa i wsp., dyskutowaną przez 
lata (99). Wyniki badań szkoły Kopczyńskiego z roku 
2013 skłoniły do weryfikacji hipotezy „oszczędnego 
fenotypu”, gdyż w grupie z krócej trwająca ciążą (za-
kończoną NMC), można dopatrzeć się aktywnych 
mechanizmów (działań) ze strony matki, prowadzą-
cych do skrócenia ciąży (94).

Świadectwem zaś jego naukowej uczciwości może 
być recenzja pracy doktorskiej dotyczącej progno-
zowania jako miernika wartości radioterapii w cho-
robie nowotworowej, autorstwa pani fizyk. Jeszcze 
w trakcie jej pisania zgłosiła się do Profesora o rady. 
Wykazał jej niedostatki metodyki epidemiologicznej, 
jednak rad tych nie posłuchała. Profesor autentycznie 
męczył się przez kilkanaście tygodni nad recenzją, by 
wydobyć z niej to co wartościowe, nie pomijając ewi-
dentnych błędów. Na radę by przeczytał napisaną już 
ocenę drugiego recenzenta, odpowiedział: „Nie mogę 
się sugerować”. Recenzja była oczywiście pozytywna. 

Słynął z łagodności (nie pobłażliwości!) wobec 
zdających egzaminy specjalizacyjne w dziedzinie 
epidemiologii. Formalnie był promotorem 6 rozpraw 
doktorskich; jednak co najmniej siedmiokrotnie 
prowadzenie rozpraw swych najbliższych współ-
pracowników powierzał innym, zaprzyjaźnionym 
profesorom, samemu, niejako z ubocza, delikatnymi 
wskazówkami, wnosił znaczący wkład w ich finalny 
kształt.

Jego dorobek, ponad 200 prac, jak każde dzieło 
niepospolite, twórcze i wielokroć nowatorskie, stanie 
się niewątpliwie przedmiotem analiz i pogłębionej 
całościowej oceny. Wymagać to będzie z pewnością 
czasu, tym bardziej iż szereg uwag, spostrzeżeń, tak-
że gotowych już prac, pozostało nie opublikowanych. 
Nie spieszył się z ich wydaniem, obrabiał je niejako 
w myślach, doskonalił; pisane ołówkiem pozostały 
w staroświeckich szafach pokoiku, gdzie pracował 
niemal do końca. Oczekują na wnikliwą kwerendę. 
Bowiem Kopczyński, cytując Kazimierza Twardow-
skiego, konsekwentnie „uczy nas prześwietlać liczne 
pojęcia, którymi posługują się, nie wnikając w nie 
głębiej, nauki szczegółowe (…)”1. To już spojrzenie, 
par excellance, filozoficzne. Zapewne dlatego po-
ważny i zdystansowany profesor Kostrzewski mówił 
o Kopczyńskim: „mędrzec”, albo „myśliciel”. Jan 
Kopczyński, będąc wzorem metodycznej precyzji, 
nie był dogmatycznym „biurokratą ścisłości” (wg 
określenia Henryka Elzenberga). Nigdy nie zapomi-
nał o służebnej roli metodologii i unikał jej zbytecz-
nego przerostu, tak częstego u schyłku XX wieku.2 

1 Twardowski K. O dostojeństwie Uniwersytetu. Uniwersytet Poznański. 
Poznań;1933:23.

2 Sławiński J. Zwłoki metodologiczne. Teksty: teoria literatury, krytyka 
i interpretacja. 1978;5(41):1-9.

Prof. dr hab n. med. Jan Kazimierz Kopczyński (26.05.1931 – 26.05.2021)



133

Wiedział, jeszcze przed opublikowaniem słynnej 
książki amerykańskiego ekonomisty3, że dociekanie 
prawdy, nakazuje niekiedy odejście od reguł (po-
zornej) precyzji. Przykładem jest zaskakujący po-
mysł Profesora, zrealizowany wraz z uczennicą, dr 
med. Elżbietą Mróz (1939-2011) i czołowym polskim 
akustykiem, prof. Barbarą Szudrowicz (1937-2020), 
twórcą i kierownikiem Zakładu Akustyki Instytutu 
Techniki Budowalnej – subtelnych badań nad uciąż-
liwościami i skutkami zdrowotnymi hałasu mieszka-
niowego w Warszawie. Te unikalne na świecie, roz-
ległe prace (zbadano 1901 osób z 973 gospodarstw 
domowych) (np. 88), są nadal cytowane za granicą, 
zostały nawet uwzględnione w raporcie NASA o od-
działywaniu hałasu na ustrój. Po 40 niemal latach 
od badań epidemiologicznych skutków hałasu, prof. 
Jan Zeyda podkreślił; „wiarygodny pomiar naraże-
nia jest wyzwaniem, zwykle celem nieosiągalnym 
w epidemiologii. Stanowi on swoistą „piętę achille-
sową” epidemiologii środowiskowej”. W nekrologu 
dr Mróz, Profesor napisał: „przyczyniła się do oce-
ny skutków hałasu – zmiennej trudnej do wykrycia 
i oszacowania przy pomocy tradycyjnych metod ba-
dania”. Nieodparcie przychodzi na myśl metafora 
Gałczyńskiego w „Piosence o Wita Stwoszu”: „wiatr 
jam wyrzeźbił także”.

Pamiętając o przestrodze Marii Dąbrowskiej, że 
„słowo nie może być większe od jego treści znacze-
niowej”, my – Jego uczniowie i współpracownicy – 
nie mamy wątpliwości: był wielkim uczonym, jed-
nym z najwybitniejszych profesorów Warszawskiej 
Alma Mater na przestrzeni niemal 250 lat jej istnie-
nia – i był bardzo dobrym człowiekiem. 
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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 infor-
macje.

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:

1. Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U, et al.  
Pertussis in German adult. Clin Infect Dis 1995; 
21:860-6. 

2. 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. 

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 niepublikowa-
ne, powinny być oznaczone jako: „w druku”; autorzy 
powinni uzyskać pisemną zgodę na zacytowanie takiej 
pracy, jak też potwierdzenie, że cytowana praca została 
zaakceptowana do druku. 

W wykazie piśmiennictwa należy zachować następują-
cą kolejność:
a) nazwisko autora (-ów) i pierwsze litery ich imion. Je-
żeli 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) należy 
podać autora (-ów), tytuł rozdziału w pracach zbioro-
wych, 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:

1. Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U,et 
al. Pertussis in German adult. Clin Infect Dis 
1995;21:860–6.

2. Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation 
is associated with an increased risk for pancreato-
biliary disease. Ann Intern Med 1996;124(11):980–
3.
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State of the world’s vaccines and immunization. 
Geneva: WHO, 1996: page(s).

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. 

Pozycje bez autora należy cytować jako: Anonimowe 
lub Editorial. Np.: Cancer in South Africa [editorial].  
S Afr Med J 1994;84:15.
Artykuły z polskojęzycznego czasopisma medycznego:

1. Kostrzewski J. Postępy wykorzenienia poliomyeli-
tis w świecie. Przegl Epidemiol 1994;48:355–60.

2. Naruszewicz-Lesiuk D, Wieczorkiewicz N, Iwińs-
ka-Buksowicz B, i in. Podostre stwardniające 
zapalenie 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 które 
powołuje się Autor.
1. Juszczyk J, Gładysz A. Diagnostyka różnicowa cho-

rób zakaźnych. Wyd 2. Warszawa: Wydaw. Lek. 
PZWL; 1996: strona od – do.

2. Jeśli autorem jest organizacja: World Health Organi-
zation / 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 se-
curity 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 for-
mie elektronicznej przez internet może być dokony-
wane przez podanie ich adresu internetowego oraz 
danych bibliograficznych ich wersji drukowanej, 
jeśli taka istnieje, np. Outbreak of Bacterial Con-
junctivitis 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 rzymski-
mi. Numeracja tabel powinna odpowiadać chronologii 
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 
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THE REVIEW PROCESS
Each article is evaluated by at least two independent 
reviewers. 
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 manuscript sent to Editor 
after January 1,2018.
As of March 2021, the publication fee was temporarily 
suspended.

i legenda wykresów powinny być przygotowane w ję-
zyku angielskim.
W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać zastosowane 
statystyczne miary zmienności, takie np. jak standardo-
we odchylenie czy standardowy błąd średnich. Liczbę 
tabel należy ograniczyć tylko do istotnie niezbędnych 
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-
winny być zawarte w nazwie pliku lub należy dołączyć 
oddzielny plik z wykazem rycin z podpisami.

W odpowiednim miejscu tekstu należy podać w nawia-
sach kolejne numery rycin lub tabel np. (Ryc. 1) lub (Tab. 
I). Miejsca włączenia materiału ilustracyjnego powinny 
być zaznaczone ołówkiem na marginesie manuskryptu.

ZASADY RECENZOWANIA
Każda praca jest poddawana ocenie przez co najmniej 2 
niezależnych recenzentów. 
Recenzenci i autorzy prac nie znają swoich tożsamości 
(tzw.”double-blind review process”).
Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jed-
noznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu 
do publikacji, dopuszczenia po poprawkach lub jego 
odrzucenia.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułów do 
publikacji podejmuje redakcja na podstawie uzyska-
nych recenzji. Raz w roku czasopismo podaje do wiado-
mości listę recenzentów współpracujących z redakcją.

OPŁATY ZA PUBLIKACJĘ
Za prace publikowane w Przeglądzie Epidemiologicz-
nym - Epidemiological Review od stycznia 2018 roku 
pobierane są opłaty (za prace przyjęte do druku) w wy-
sokości 400 PLN (z VAT) dla autorów polskich i 100 EU 
dla autorów zagranicznych
Opłaty czasowo zawieszone (od marca 2021 r.).
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