
Przegląd Epidemiologiczny

Epidemiological Review
QUARTERLY  

JOURNAL OF THE NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH
– NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

AND THE POLISH SOCIETY OF EPIDEMIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES

Index Copernicus 119,23           MNiE 40 pkt

VOLUME 75 2021 No 2 

CONTENTS

Full text: www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl

PROBLEMS OF INFECTIONS / PROBLEMY ZAKAŻEŃ

AB Serwin, J Kaczyńska, I Flisiak: The impact of the  COVID-19 pandemic on sexually transmitted 
infections services – experience from Bialystok, Poland / Wpływ pandemii COVID-19 
na sytuację w zakresie zakażeń przenoszonych drogą płciową – doświadczenia ośrodka 
białostockiego  ..................................................................................................................................... 151

A Rzepka, A Mania: The clinical picture of influenza against other respiratory tract infections 
in a general practitioner practice / Obraz kliniczny grypy na tle innych zakażeń dróg 
oddechowych w gabinecie lekarza rodzinnego  .................................................................................. 159

AM Olszewska, T Reduta, J Bacharewicz-Szczerbicka, I Flisiak: Secondary syphilis with ocular 
involvement in a HIV-infected patient – case report / Kiła drugiego okresu z   zajęciem 
narządu wzroku u pacjenta zakażonego HIV – opis przypadku  .........................................................175

F Mejza, K Kruczak, K Sładek: Tularaemia: a case report and review / Tularemia – opis przypadku 
i omówienie choroby  ........................................................................................................................... 184

EPIDEMIOLOGICAL CHRONICLE / KRONIKA EPIDEMIOLOGICZNA

M Korzeniewska-Koseła, S Wesołowski: Tuberculosis in Poland in 2019 / Gruźlica w Polsce w 2019 roku  . 192

J Zbrzeźniak, A Rosolak, I Paradowska-Stankiewicz: Lyme disease in Poland in 2019 / Borelioza 
z Lyme w Polsce w 2019 roku  ............................................................................................................. 210

P Ochocka, J Zbrzeźniak, I Paradowska-Stankiewicz: Meningitis and encephalitis in Poland in 2019 
/ Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia mózgu w Polsce w 2019 roku  ......................... 215

J Bogusz, A Rosolak, I Paradowska-Stankiewicz: Mumps in Poland in 2019 / Świnka w Polsce w 2019 
roku  ..................................................................................................................................................... 229

PUBLIC HEALTH / ZDROWIE PUBLICZNE

MM Muszyńska-Spielauer: Sex Differences in Alcohol Attributable Mortality in Poland, 2002-2018 
/ Różnice między kobietami a mężczyznami w umieralności spowodowanej spożyciem alkoholu 
w Polsce w latach 2002-2018  .............................................................................................................. 235

 

http://www.przeglepidemiol.pzh.gov.pl


Fatheme Hosianpour, Afsaneh Malekpour Tehrani, Ali Hasanpour Dehkordi, Hourivash Ghaderi: 
Quality of life and its related factors among participants in Shahrecord – Iran cohort study  . 248

Farhad Hemmati, Mandana Sarokhani, Zahra Abdan, Diana Sarokhani, Ali Hasanpour Dehkordi, 
Moloud Fakhri: The prevalence of depression, anxiety and stress in nurses working in 
Iranian hospitals: A systematic review and meta-analysis  ........................................................... 254

M Kamińska, M Hartman-Petrycka: Diagnosis of level of knowledge, opinion and pro-health 
behavior of Silesian voivodeship inhabitants concerns vitamin D and risk factors of its 
deficiency / Diagnoza wiedzy, opinii i zachowań prozdrowotnych mieszkańców województwa 
śląskiego dotycząca witaminy D i czynników ryzyka jej niedoboru   ................................................ 263

M Jaworzyńska: Financial liquidity and profitability of polish self-governing public health care 
institutions for the years 2016-2018 / Płynność finansowa a rentowność polskich samorządowych 
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w latach 2016-2018  .................................. 277

OBITUARY / WSPOMNIENIE POŚMIERTNE

J Knap, I Kucharska: Wspomnienie o płk. w st. spocz. dr. n. med. Wojciechu Dębińskim (1947 – 2021) ... 288

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS / INSTRUKCJA DLA AUTORÓW  .................................................... 290

ADDENDUM
 Przegląd Epidemiologiczny 2021 Vol.75 No.1 s. 3-13
 Na stronie tytułowej pominięto informację (odnośnik do tytułu):
 * Praca wykonana w ramach projektu badań własnych 1BBBW/2020 w NIZP-PZH



Z wielkim smutkiem żegnamy

Śp.
mgr Martę Gromulską

W dniu 08.09.2021 roku zmarła Pani mgr Marta Gromulska, 
wieloletnia pracowniczka Państwowego Zakładu Higieny, obecnie NIZP PZH – PIB, 

oraz Redakcji Przeglądu Epidemiologicznego, kierownik biblioteki PZH w latach 1987 – 2003. 
Osoba wielkiej kultury osobistej i skromności, była skarbnicą wiedzy o historii PZH, 

zawsze życzliwa ludziom i oddana swojej pracy. Pielęgnowała pamięć o byłych pracownikach 
PZH i była Autorką wielu wspomnień i artykułów okolicznościowych.

Do ostatnich miesięcy życia pracowała jako Sekretarz Redakcji Przeglądu Epidemiologicznego 
służąc swoją wiedzą i pomocą Autorom 

nadsyłającym prace do Przeglądu i współpracownikom.
Pozostanie w naszej pamięci jako niezastąpiona Koleżanka i Mentorka

Będzie nam Jej brakowało,
Współpracownicy z Redakcji





151

PRZEGL EPIDEMIOL 2021;75(2): 151-158 Problems of infections / Problemy zakażeń

https://doi.org/10.32394/pe.75.14

Agnieszka Beata Serwin, Joanna Kaczyńska, Iwona Flisiak

THE IMPACT OF THE  COVID-19 PANDEMIC ON SEXUALLY TRANSMITTED 
INFECTIONS SERVICES – EXPERIENCE FROM BIALYSTOK, POLAND

WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA SYTUACJĘ W ZAKRESIE ZAKAŻEŃ 
PRZENOSZONYCH DROGĄ PŁCIOWĄ  

– DOŚWIADCZENIA OŚRODKA BIAŁOSTOCKIEGO

Department of Dermatology and Venereology, Medical University of Bialystok, Poland
Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ABSTRACT

INTRODUCTION. COVID-19 pandemic had a big impact on the health services organisation, including that 
of sexually transmitted infections (STIs).
AIM. To analyse and evaluate the influence of COVID-19 epidemic on the detection of STIs and healthcare 
services in a group of these patients on the base of the experience of the Department of Dermatology and 
Venereology and University Outpatient Clinic in Bialystok, Poland.
MATERIAL AND METHODS. Analysis of the number of consultations for suspicion of STIs, number of 
newly diagnosed cases of syphilis, gonorrhoea, Chlamydia trachomatis infections and genital herpes in two 
periods: January 2019 – February 2020 (before the epidemic state was introduced) and March 2020 – April 2021 
(during pandemic). STIs cases hospitalised in the same periods were also analysed.
RESULTS. The number of hospitalisations and outpatient consultations decreased during pandemic as compared 
to the period before it (by 83.3% and 41.9%, respectively). Patients with syphilis constituted the majority in both 
periods, remaining STIs were few. During pandemic, the proportion of detected cases of syphilis was higher as 
compared to the time before it, despite the diminished number of consultations (39.4% and 28%, respectively). 
Majority of patients with syphilis were men (92.3% and 93.3%), among them men-who-have-sex-with-men 
constituted at least 50%. Early syphilis was diagnosed more frequently during pandemic than before it (92.3% 
and 78.6%, respectively), early symptomatic syphilis in particular (46.2% and 35.7%, respectively). HIV co-
infection in syphilis patients was more frequent during pandemic (15.8% and 7.1%, respectively). More than half 
of these patients (53.8%) did not come for follow-up visits after treatment during pandemic.
CONCLUSIONS. The pandemic caused the decrease in number of outpatient STIs consultations and 
hospitalisations. The proportion of newly diagnosed cases of syphilis per number of consultations increased.  
The percentage of early syphilis cases, especially early symptomatic syphilis increased. Adherence to after 
treatment follow up was suboptimal.

Key words: COVID-19 pandemic, sexually transmitted infections, syphilis

STRESZCZENIE

WSTĘP. Pandemia COVID-19 znacząco wpłynęła na organizację usług medycznych, również w zakresie porad 
dermatologiczno-wenerologicznych.
CEL. Analiza i ocena wpływu stanu epidemii COVID-19 na wykrywalność zakażeń przenoszonych drogą 
płciową (ZPDP) i opiekę nad tymi pacjentami na podstawie doświadczeń Kliniki Dermatologii i Wenerologii 
i Uniwersyteckiej Poradni Dermatologicznej w Białymstoku.
MATERIAŁ I METODY. Analiza liczby porad udzielanych w Poradni pacjentom z podejrzeniem ZPDP, 
liczby nowo wykrytych przypadków kiły, rzeżączki, zakażeń Chlamydia trachomatis i opryszczki narządów 
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INTRODUCTION

According to the most recent published World 
Health Organization (WHO) estimates there are 376.4 
million new cases of four curable sexually transmitted 
infections (STIs), namely that of syphilis, gonorrhoea, 
trichomoniasis and Chlamydia (C.) trachomatis 
infections every year globally in the age group 15-49 
years (1). In addition to direct symptoms of infections, 
STIs may lead to complications, sometimes irreversible 
ones, such as infertility, an adverse outcome of 
pregnancy and labour (miscarriage, preterm ending of 
pregnancy) or neonatal morbidity. STIs increase the 
risk of acquired a HIV infection.

The COVID-19 pandemic affected all aspects of 
life globally, such as health, social relationships or 
economics (2). It also forced the change of the existing 
health care services organisation, that in the field of 
dermatology and venereology, included (3).

OBJECTIVE

The aim of the study was to analyse and assess 
the impact of the pandemic on diagnosis and health 
care on patients with STIs based on the experience of 
Department of Dermatology and Venereology Medical 
University of Bialystok, Poland and the Outpatient 
Clinic of University Hospital in Bialystok.

MATERIAL AND METHODS

The retrospective analysis of medical records of 
patients with STIs hospitalized at the Department in 
two periods of time: before the implementation of 
epidemic state (January 2019 – February 2020, 14 
months) and during epidemic state (March 2020 – 
April 2021, 14 months) was conducted. Number of 
STIs outpatient consultations, that of newly diagnosed 

WSTĘP

Według ostatnich danych publikowanych przez eks-
pertów Światowej Organizacji Zdrowia (World Health 
Organization – WHO) szacuje się, że w grupie osób 
w wieku 15-49 lat na świecie co roku u 376,4 milionów 
ludzi wykrywane są cztery, uznane za wyleczalne, 
zakażenia przenoszone drogą płciową (ZPDP) – kiła, 
rzeżączka, rzęsistkowica i chlamydioza (zakażenie 
Chlamydia - C. trachomatis) (1). Poza bezpośrednimi 
objawami ZPDP mogą prowadzić do powikłań, często 
nieodwracalnych, takich jak: niepłodność, niekorzyst-
ny przebieg ciąży i porodu (w tym poronienie, przed-
wczesne zakończenie ciąży), chorobowość noworod-
ków. Zwiększają również ryzyko zakażenia HIV.

Pandemia COVID-19 na całym świecie wpłynęła 
na niemal wszystkie aspekty życia, w tym zdrowie, 
relacje społeczne, gospodarkę (2). Wymusiła także 
zmianę dotychczasowej organizacji udzielania świad-
czeń medycznych, także w zakresie dermatologii i we-
nerologii (3).

CEL

Celem pracy była analiza i ocena wpływu pande-
mii na wykrywalność ZPDP i opiekę nad tymi pacjen-
tami na postawie doświadczeń Kliniki Dermatologii 
i Wenerologii Uniwersytetu Medycznego w Białym-
stoku oraz Poradni Dermatologicznej Uniwersyteckie-
go Szpitala Klinicznego (USK) w Białymstoku. 

MATERIAŁ I METODY

Dokonano retrospektywnej analizy dokumentacji 
medycznej chorych z ZPDP hospitalizowanych w Kli-
nice w dwóch okresach: przed ogłoszeniem stanu epi-
demii (od stycznia 2019 do lutego 2020 r. włącznie – 14 
miesięcy) oraz po jego wprowadzeniu (od marca 2020 

płciowych w dwóch okresach: od stycznia 2019 r. do lutego 2020 r. (przed ogłoszeniem stanu epidemii) i od 
marca 2020 r. do kwietnia 2021 r. (w czasie pandemii). Analiza przypadków chorych z ZPDP hospitalizowanych 
w tym samym czasie w Klinice.
WYNIKI. Obserwowano spadek liczby hospitalizacji oraz porad ambulatoryjnych w okresie pandemii w sto-
sunku do czasu przed nią (odpowiednio o 83,3% i 41,9%). Większość pacjentów w obu okresach chorowało na 
kiłę, pozostałe ZPDP były nieliczne. W czasie pandemii, pomimo mniejszej liczby porad, wykryto proporcjo-
nalnie więcej przypadków kiły niż przed nią (odpowiednio: 39,4% i 28%). Większość pacjentów z kiłą stano-
wili mężczyźni (92,3% i 93,3%), wśród nich co najmniej połowę mężczyźni homoseksualni. W okresie pande-
mii częściej rozpoznawano kiłę wczesną (92,3% i 78,6% przypadków), szczególnie objawową (46,2% i 35,7%). 
Współistnienie zakażenia HIV u chorych na kiłę stwierdzono częściej w okresie pandemii (15,8% i 7,1%). Ponad 
połowa chorych (53,8%) nie zgłosiła się w tym czasie do wyznaczonych kontroli. 
WNIOSKI. Pandemia wpłynęła na zmniejszenie liczby udzielanych porad w zakresie ZPDP oraz hospitali-
zacji. Zwiększyła się proporcjonalnie wykrywalność kiły w stosunku do liczby porad. Zwiększył się odsetek 
przypadków kiły wczesnej, a zwłaszcza objawowej. Kontrola po leczeniu kiły była niedostateczna.

Słowa kluczowe: pandemia COVID-19, zakażenia przenoszone drogą płciową, kiła
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r. do kwietnia 2021 r. – 14 miesięcy). Przeanalizowano 
retrospektywnie liczbę porad udzielanych w Porad-
ni Dermatologicznej USK pacjentom z ZPDP, doku-
mentację medyczną nowo wykrytych przypadków 
kiły, rzeżączki, zakażeń C. trachomatis i opryszcz-
ki narządów płciowych w analogicznych okresach. 
U wszystkich chorych zakażenia rozpoznano zgodnie 
z definicją przypadku na potrzeby nadzoru epidemio-
logicznego, który jest zgodny z definicją schorzenia 
w Unii Europejskiej (4). Wszystkie przypadki kiły 
były potwierdzone dodatnimi wynikami badań sero-
logicznych (odczynami niekrętkowymi i krętkowy-
mi), rzeżączki - dodatnim wynikiem hodowli lub ba-
dania molekularnego (ang. polymerase chain reaction 
– PCR), zakażenia C. trachomatis – dodatnim wyni-
kiem badania PCR; rozpoznanie opryszczki narządów 
płciowych stawiano na podstawie obrazu klinicznego. 
W przypadkach kiły analizowano wiek i płeć pacjen-
tów, okres choroby, zakażenia współistniejące oraz 
zgłaszalność pacjentów do kontroli w okresie pande-
mii. Analizę statystyczną przeprowadzono przy po-
mocy testu t-Studenta, U Manna-Whitneya oraz testu 
dla dwóch wskaźników struktury (Statistica 13.3 TIB-
CO Software Inc. Palo Alto, CA, USA), przyjmując 
poziom istotności α=0,05.

WYNIKI

Klinika Dermatologii i Wenerologii, ze względu na 
oddelegowanie znaczącej części personelu medyczne-
go do oddziałów covidowych, nie przyjmowała pacjen-
tów ze schorzeniami dermatologicznymi i przenoszo-
nymi droga płciową od 25.03.2020 r. do 31.05.2020 r. 
i od 22.10.2020 do sierpnia 2021 r., tj do dnia przyjęcia 
manuskryptu wciąż nie przyjmuje pacjentów. Porad-
nia działała nieprzerwanie w okresie pandemicznym, 
od marca do maja 2020 r. udzielano głównie teleporad. 
Żaden przypadek ZPDP nie był zdiagnozowany wy-
łącznie w drodze teleporady.

Charakterystykę czternastu pacjentów z kiłą hospi-
talizowanych w Klinice w obu analizowanych okre-
sach przedstawiono w Tabeli I. W pierwszym okresie 
hospitalizowano także 42-letniego pacjenta z rozsia-
nym zakażeniem rzeżączkowym. Pacjenci z innymi 
ZPDP nie byli hospitalizowani. W okresie pandemii 
z powodu kiły hospitalizowano dwóch pacjentów (spa-
dek o 83,3%) z kiłą drugiego okresu i współistnieją-
cym zakażeniem HIV, u jednego z nich rozpoznano 
współistniejącą kiłę narządu wzroku. U żadnego pa-
cjenta w obu analizowanych okresach nie stwierdzono 
zakażenia wirusami hepatotropowymi, ale u czterech 
pacjentów badań w tym kierunku nie wykonano. Ba-
dań w kierunku Mycoplasma genitalium ani Ureapla-
sma urealyticum nie przeprowadzano.

cases of syphilis, gonorrhoea, C. trachomatis infection 
and genital herpes were retrospectively analysed 
in the same time spans. All patients had confirmed 
diagnosis, which is in line with European Union/
European Economic Area case definition (4). All 
syphilis cases were confirmed by positive serological 
tests results (both non-treponemal and treponemal), 
gonorrhoea cases – by positive gonococcal culture 
or polymerase chain reaction (PCR), C. trachomatis 
infection – with positive PCR; diagnosis of genital 
herpes was made on the ground of clinical picture. In 
cases of syphilis analysed characteristics included: age 
and sex of patients, the stage of diseases, co-existing 
STIs other than syphilis and adherence to follow-up 
visits during pandemic. For statistical analysis Student 
t-test, U Mann-Whitney test and a test of proportions 
were used (Statistica 13.3 TIBCO Software Inc. Palo 
Alto, CA USA) and the level of significance was set 
at α=0.05. 

RESULTS

Because of relocation of the important part of 
the medical staff to COVID-19 departments the 
Department of Dermatology and Venereology was 
closed since March 25th till May 31st 2020 and, 
subsequently, since October 22nd 2020 till August 
2021; it is still closed on the day of the submission 
of the manuscript. The outpatient clinic was open 
continuously during pandemic but mainly on-phone 
consultations were provided between March and May 
2020. No case of STI has been diagnosed solely by on-
phone consultation.

The characteristics of 14 patients with syphilis in both 
periods analysed are presented in Table I. In the period 
before pandemic one male patient with disseminated 
gonococcal infection was also hospitalized. During 
pandemic two patients were hospitalized (decline by 
83.3%), both with secondary syphilis and co-infection 
with HIV; in one of them an ocular syphilis was also 
diagnosed. In none patient hepatotropic viral infection 
was diagnosed, but appropriate laboratory tests were 
not conducted in four patients. Tests for Mycoplasma 
genitalium nor these for Ureaplasma urealyticum were 
not performed.

Sixty-two and 36 consultations for STIs were 
conducted in the outpatient clinic in the period before 
pandemic and during it, respectively (decline by 
41.9%). Consultations for the suspicion of syphilis 
constituted the highest proportion (Table II).

The characteristics of patients with acquired syphilis 
diagnosed in the outpatient clinic are presented in 
Table II. Additionally, one case of congenital syphilis 
was diagnosed before epidemic. Gonococcal infection 
was diagnosed in three males (aged: 27, 32 and 33 

Wpływ pandemii COVID-19...The impact of the  COVID-19 pandemic...
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Table I. Patients with syphilis hospitalized at the Department of Dermatology and Venereology
Tabela I. Pacjenci z kiłą hospitalizowani w Klinice Dermatologii i Wenerologii

January 2019 – 
February 2020

March 2020 – 
April 2021 P value

Number of patients newly diagnosed with syphilis 12 2

Age in years: mean value±standard deviation, range 29.3±8.1
17 - 36 33 - 51 NS

Males (%) 11 (91.7) 2 (100) NS
MSM (%) 6 (54.5) 1 (50) NS

Stage of syphilis (%) 

Early symptomatic 9 (75.0) 2 (100) NS
Early latent 0 0
Late latent 1 (8.3) 0 NS

Unknown duration 2 (16.7) 0 NS

Concomitant STIs (%)

HIV 1 (8.3) 2 (100) 0.04
Gonorrhoea 1 (8.3) 0 NS

C. trachomatis 2 (16.7) 0 NS
HPV 2 (16.7) 0 NS

NS – not statistically significant, HIV – human immunodeficiency virus, HPV – human papilloma virus

Table II. Patients with acquired syphilis consulted in University Outpatients Clinic (one case of congenital syphilis was 
additionally diagnosed)
Tabela II. Pacjenci z kiłą nabytą konsultowani w Poradni Dermatologicznej USK (rozpoznano także jeden przypadek kiły 
wrodzonej)

January 2019 – 
February 2020

March 2020 –
 April 2021 P value 

Number of new patients consulted for suspicion of 
syphilis (% of all consultations for STIs) 50 (80.6) 33 (91.7)

Number (%) of patients newly diagnosed with syphilis 14 (28) 13 (39.4) NS

Age in years: mean value±standard deviation, range 30.4±10.2,
18 – 40 

34.6±9.9
23 - 57 NS

Males (%) 13 (92.9) 12 (92.3) NS
MSM (%) 7 (53.9) 6 (50) NS

Stage of syphilis 

Early symptomatic 5 (35.7) 6 (46.2) NS
Early latent 6 (42.9) 6 (46.2) NS
Late latent 1 (7.1) 0 NS

Unknown duration 2 (14.3) 1 (7.7) NS

Concomitant STIs (%)
HIV 1 (7.1) 2 (15.8) NS

C. trachomatis 4 (28.6) 3 (23.1) NS
HPV 3 (21.4) 0 NS

NS – not statistically significant, HIV – human immunodeficiency virus, HPV – human papilloma virus

years, two of them were men who have sex with men 
– MSM and one – heterosexual) and in one 29-year-
old female, before and during epidemic, respectively. 
Genital herpes was diagnosed in four males in the first 
period analysed (aged: 42, 34, 30 and 29 years) and in 
one (35-year-old) – in the second one. All infections 
were caused by a single pathogen. No isolated case of 
C. trachomatis infection was detected. Infections co-
existing with syphilis are presented in Table I and II.

W pierwszym analizowanym okresie udzielono 
ambulatoryjnie 62 konsultacji pacjentom z podejrze-
niem ZPDP, a w drugim – 36 (spadek o 41,9%). Naj-
większy odsetek porad w zakresie ZPDP stanowiły 
podejrzenia kiły (Tabela II).

Charakterystykę pacjentów z kiłą nabytą rozpo-
znaną w Poradni przedstawiono w Tabeli II. Rozpo-
znano ponadto przed epidemią jeden przypadek kiły 
wrodzonej. Rzeżączkę rozpoznano u trzech mężczyzn 
(w wieku 27, 32 i 33 lat, dwóch mężczyzn utrzymu-

Agnieszka Beata Serwin, Joanna Kaczyńska, Iwona Flisiak
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Patients with syphilis (these hospitalized and 
outpatient together) constituted 76.5% and 88.2% of all 
STI patients in the period before pandemic and during 
it, respectively. Among 26 patients diagnosed with 
syphilis before epidemic (hospitalised and consulted 
in outpatient clinic together) – 12 (46.2%) had at least 
one after treatment follow-up visit conducted during 
epidemic.

DISCUSSION

The state of epidemic threat was implemented 
by Polish government on March 12th and the state 
of epidemic – on March 20th 2020 (5). In 2017 and 
2018, 1593 and 1445 syphilis cases were reported 
respectively, 321 and 332 – gonorrhoea cases, 258 
and 308 cases of C. trachomatis infections. Since 
the beginning of 2019 till the end of March 2020, 
1915 cases of syphilis (832 cases of early syphilis 
included), 630 cases of gonorrhoea and 494 cases of 
C. trachomatis infections were reported in Poland 
(6). During pandemic (March 2020 – March 2021) 
the number of reported STIs cases diminished 
significantly: 633 cases of syphilis (312 cases of early 
syphilis included), 189 cases of gonorrhoea and 133 
cases of C. trachomatis infection cases were reported 
– data on 2021 available only from biweekly reports 
(6,7). The decline was the smallest for early syphilis 
cases (by 62.5%), the highest one – for C. trachomatis 
infection cases, which are frequently, especially 
in women, asymptomatic or oligosymptomatic (by 
73.1%). Similar data, indicating the decline in reported 
cases of communicable disorders during lockdown, 
including STIs, were published from Switzerland: 
the decline was as high as by 84.8% for early syphilis 
comparing mean values for years 2016-2019 (8). In 
Podlaskie voivodeship (where Bialystok is the capital 
and the largest city) 23 cases of early syphilis, 18 – 
of gonorrhoea and 23 – of chlamydial infections were 
reported in 2019. In 2020 and the first quarter 2021 – 
the number of cases was: nine, seven and 14 for early 
syphilis, gonorrhoea and C. trachomatis infections, 
respectively (9). In contrast to entire country, the 
highest decline was notices for early syphilis (by 
60.9%), the lowest – for C. trachomatis infections (by 
39.1%). The discrepancies between the number of cases 
reported by Provincial Sanitary and Epidemiological 
Station and the number of cases diagnosed in the 
similar period at the Department and Outpatient clinic 
may result from incomplete reporting of STIs in our 
centre but also other dermatological-venereological 
settings in the Province.

To summarize results, we found that majority 
of STI patients were those with syphilis and other 
STIs were rare. Despite the decline in the number of 

jących kontakty z mężczyznami, ang. men who have 
sex with men – MSM, jednego o orientacji heterosek-
sualnej) w okresie przed epidemią i u 29-letniej ko-
biety w drugim okresie. Opryszczkę narządów płcio-
wych rozpoznano u czterech mężczyzn w pierwszym 
z analizowanych okresów (w wieku 42, 34, 30 i 29 lat) 
i u jednego (35-letniego) w drugim. Były to zakaże-
nia wyłącznie jednym z powyższych patogenów. Nie 
stwierdzono izolowanych zakażeń C. trachomatis. Za-
każenia współistniejące z kiłą przedstawiono w Tabe-
lach I i II.

Pacjenci chorzy na kiłę ogółem hospitalizowani 
i leczeni ambulatoryjnie stanowili odpowiednio 76,5% 
i 88,2% wszystkich chorych z ZPDP w okresie przed 
i w trakcie pandemii. Spośród 26 pacjentów z kiłą 
zdiagnozowaną łącznie w Klinice i Poradni w okresie 
przedepidemicznym 12 (46,2%) zgłosiło się przynaj-
mniej na jedną wizytę kontrolną po leczeniu w trakcie 
epidemii.

DYSKUSJA

Rząd polski ogłosił stan zagrożenia epidemicznego 
12 marca, a stan epidemii w dniu 20 marca 2020 r. (5). 
W Polsce w latach 2017 i 2018 zgłoszono odpowied-
nio 1593 i 1445 przypadków kiły, 321 i 332 przypad-
ki rzeżączki oraz 258 i 308 przypadków zakażeń C. 
trachomatis. Od początku 2019 roku i w pierwszym 
kwartale 2020 r. liczba zgłoszonych przypadków kiły 
wynosiła 1915 (w tym 832 – kiły wczesnej), rzeżącz-
ki – 630 a zakażeń C. trachomatis 494 (6). W okresie 
pandemii, od kwietnia 2020 r. do końca pierwszego 
kwartału 2021 r. liczba raportowanych ZPDP obniży-
ła się znacząco: zgłoszono 633 przypadki kiły (w tym 
312 – kiły wczesnej), 189 przypadki rzeżączki i 133 
przypadki zakażeń C. trachomatis – dane z 2021 r. 
dostępne tylko z meldunków dwutygodniowych (6,7). 
W porównywanych okresach najmniejszy spadek 
zgłoszonych przypadków odnotowano dla kiły wcze-
snej (o 62,5%), największy (o 73,1%) – dla zakażeń 
chlamydialnych, które często przebiegają skąpo lub 
bezobjawowo, szczególnie u kobiet. Podobne dane 
dotyczące spadku zgłaszanych ZPDP w okresie „loc-
kdownu” pochodzą ze Szwajcarii: aż o 84,8% w przy-
padku kiły wczesnej w stosunku do średniej z lat 
2016-19 (8). W województwie podlaskim w 2019 r. od-
notowano 23 przypadki kiły wczesnej, 18 – rzeżączki 
i 23 – zakażeń chlamydialnych, w 2020 r. i pierwszym 
kwartale 2021 r., odpowiednio: dziewięć, siedem i 14 
(9). Inaczej niż w całym kraju najwyższy spadek ra-
portowanych przypadków stwierdzono dla kiły wcze-
snej (o 60,9%), najmniejszy (o 39,1%) – dla zakażeń 
chlamydialnych. Rozbieżności w liczbie przypadków 
kiły wczesnej raportowanych dla celów epidemiolo-
gicznych przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epide-
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outpatient consultations by more than 40%, the number 
of diagnosed cases of syphilis was similar and the 
proportion of detected cases in relation to the number 
of consultations – higher. Similarly to our previous 
observation vast majority of these patients were males, 
about half of them were MSM (10). The mean age of 
patients diagnosed during epidemic was higher. The 
proportion of patients with early symptomatic syphilis 
(primary and secondary) increased. More than half 
of patients did not attend any of scheduled follow-up 
visits after treatment during pandemic, which is in 
accordance with our previous study results (10).

The European studies on the impact of COVID-19 
pandemic on STIs epidemiology are scarce so far, 
but gave similar results to our observations. Authors 
from Milan demonstrated that despite the decline of 
STIs diagnosed in March – May 2020, as compared 
to the corresponding period in 2019, the number 
of acute symptomatic bacterial infections (such 
as gonorrhoea or secondary syphilis) increased, 
especially among MSM (11). Authors concluded, that 
pandemic and related to it restriction in social activity, 
did not influenced risky sexual behaviour in this 
group of patients (11). Similarly, since the beginning 
of lockdown the decline in STIs diagnosed in an STI/
HIV clinic in Rome was noticed but the number of new 
syphilis cases in the first quarter of 2020 increased, 
as compared to the same period in 2019, four-times 
among MSM (12). Also, other authors observed that 
social contacts’ limitations did not reduce risky sexual 
behaviours and the number of newly diagnosed STIs 
in March – May 2020 was similar as in March – May 
2019, and, as in our study, the majority of patients were 
symptomatic (13). The comprehensive study involving 
34 European WHO region countries (98 centres) shown 
the decline in tests for HIV, HBV, HCV and syphilis 
performance in 95% of those settings in March – May 
2020 as compared with pre-COVID-19 period. In 
64% of centres the decrease was by more than 50%. 
Reasons for the decrease included: testing site closure 
during lockdown, relocation of staff, reduction of face-
to-face appointments and more frequent on-phone 
consultations (14). 

Restrictions during COVID-19 pandemic (social 
distancing, self-isolation, closure of bars, restaurants, 
limited travels) diminished the possibility to find a new 
sexual partner and potentially could promote safer 
sexual activity (3). On the other hand, the difficulties 
in obtaining professional medical help and treatment 
during lockdown contributed to longer infectiousness 
time of already acquired STIs (3). Moreover, after 
the pandemic, especially in high-risk groups, sexual 
activity can be expected to increase.

miologiczną a liczbą przypadków zdiagnozowanych 
w Klinice i Poradni w okresie epidemii mogą wynikać 
z niedostatecznej zgłaszalności z tutejszego ośrodka, 
a także innych ośrodków dermatologiczno-wenerolo-
gicznych w województwie.

Podsumowując wyniki, większość pacjentów 
w obu okresach stanowili chorzy na kiłę. Inne ZPDP 
były nieliczne. Pomimo, że liczba porad udzielanych 
ambulatoryjnie uległa w okresie epidemii zmniejsze-
niu o ponad 40%, to liczba nowo wykrytych przy-
padków kiły była podobna, a proporcja wykrytych 
przypadków w stosunku do liczby porad – wyższa. 
Podobnie do wcześniejszych obserwacji zdecydowa-
ną większość w obu okresach stanowili mężczyźni, 
a wśród nich około połowę – MSM (10). Średnia wie-
ku pacjentów z okresu epidemii była wyższa. Wzrosła 
proporcja pacjentów z kiłą wczesną objawową (pierw-
szego i drugiego okresu). W okresie epidemii do żad-
nej z planowanych wizyt kontrolnych po leczeniu kiły 
nie zgłosiła się ponad połowa pacjentów zdiagnozowa-
nych przed pandemią, co nie różni się od obserwacji 
z naszych wcześniejszych badań (10).

Wyniki niniejszego badania w dużej mierze są 
zgodne z danymi z nielicznych jeszcze prac oceniają-
cych wpływ pandemii COVID-19 na sytuację epide-
miologiczną w zakresie ZPDP z innych europejskich 
ośrodków. Badacze z Mediolanu wykazali, że chociaż 
liczba wykrywanych ZPDP zmalała w okresie od mar-
ca do kwietnia 2020 r. w porównaniu z analogicznym 
okresem 2019 r., to w przypadku zakażeń bakteryj-
nych o ostrym, objawowym przebiegu (takich, jak 
rzeżączka, kiła drugiego okresu) odnotowano wzrost, 
szczególnie wśród MSM (11). Autorzy wnioskowali, 
że pandemia i związane z nią ograniczenie aktywno-
ści społecznej nie wpłynęły na ryzykowne zachowania 
seksualne w tej grupie pacjentów (11). Podobnie, od 
początku „lockdownu” zaobserwowano zdecydowane 
zmniejszenie ogólnej liczby zdiagnozowanych ZPDP 
w ośrodku w Rzymie, ale liczba nowych przypadków 
kiły w pierwszym kwartale 2020 r. wzrosła w stosun-
ku do analogicznego okresu 2019 r., a wśród MSM 
aż czterokrotnie (12). Inni autorzy zwracają uwagę, 
że restrykcje dotyczące kontaktów społecznych nie 
wpłynęły znacząco na ryzykowne kontakty seksual-
ne, a liczba nowo zdiagnozowanych ZPDP w okresie 
„lockdownu” (marzec – maj 2020 r.) była, podobnie 
jak w niniejszym badaniu, porównywalna z takim 
samym okresem 2019 r., a zdecydowana większość 
pacjentów miała objawy i dolegliwości (13). Szeroko 
zakrojone badanie obejmujące 34 kraje europejskie-
go regionu WHO (łącznie 98 ośrodków) wykazało, że 
w 95% przypadków liczba wykonywanych badań la-
boratoryjnych w kierunku HIV, HBV, HCV oraz kiły, 
rzeżączki i zakażeń C. trachomatis uległa obniżeniu 
od marca do maja 2020 r. w porównaniu z takim sa-
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CONCLUSIONS

COVID-19 pandemic affected the STIs situation. 
Despite a reduction of STI outpatient consultations 
the number of newly diagnosed STIs, and especially 
syphilis cases, remained similar as compared with 
the pre-pandemic period, but it was proportionally 
higher considering the number of consultations. 
The percentage of early syphilis, especially early 
symptomatic syphilis, increased. The attendance 
to follow-up visits remained suboptimal. Results 
suggest clearly that venereological health care system 
(both possibility of hospitalisation and face-to-face 
outpatient consultations) should be fully restored.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Influenza  is an acute infectious disease caused by an RNA virus. In Poland, influenza 
occurs seasonally during the epidemic period lasting from October to April. The peak of influenza incidence in 
Poland falls in the first quarter of the year, with a comparable number of cases in January, February and March. 
Influenza can be severe in some patients, requiring hospitalization, or even fatal, especially in high-risk patients.
OBJECTIVE. Analysis of the frequency and course of influenza in primary care patients compared to other 
respiratory tract infections.
MATERIAL AND METHODS. The study included a group of 631 adult patients with symptoms of respiratory 
infection who saw their GP (general practitioner) in the period from December 2018 to April 2020. Patients  
reporting symptoms of respiratory tract infection were included in the study. Special attention was paid to 
influenza-like symptoms, i.e. sudden onset fever and ≥ 1 respiratory clinical symptom such as cough, sore throat, 
rhinitis or feeling of stuffy nose and ≥ 1 systemic symptom such as headache, muscle pain, sweating or chills, 
fatigue persisting < 72 h. Rapid antigen tests were performed in case of influenza-like symptoms. Influenza 
was diagnosed in patients with the above symptoms and a positive antigen test. In the study group, 356 rapid 
flu tests were performed. Age, comorbidities, nicotinism, vaccination status, clinical symptoms, ordered x-rays, 
laboratory tests, the result of the Actim Influenza A&B rapid antigen test (Medix Biochemica) for influenza 
virus infection, and the final diagnosis were taken into account.
RESULTS. Influenza was diagnosed in 91 patients (in one person on the basis of clinical symptoms, without 
confirmation with a rapid antigen test), including 50 women and 41 men. The mean age of the patients was 47 
years, the age range was 22-89 years. In 90 patients the infection with the influenza virus was confirmed with 
the Actim Influenza A&B test (Medix Biochemica). One patient was diagnosed with influenza on the basis 
of typical clinical symptoms, despite a negative antigen test, and prior contact with a person with confirmed 
influenza.
Fever, cough, myalgia, tachypnoea, chest pain and reported respiratory disturbances, confirmed by abnormal 
results of physical examination, were more frequent in patients with symptoms of influenza and a positive antigen 
test than in other infections. Influenza was significantly more often observed in patients with impaired glucose 
tolerance, atherosclerosis, and muscle diseases. Influenza was mainly diagnosed in unvaccinated patients.

Key words: influenza, general practitioner, clinical picture
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STRESZCZENIE

WSTĘP. Grypa jest ostrą choroba zakaźną wywoływana przez wirus RNA. W Polsce grypa występuje sezo-
nowo w okresie epidemicznym trwającym od października do kwietnia.  Szczyt zachorowań na grypę w Polsce 
przypada na pierwszy kwartał roku, z porównywalną liczbą przypadków w styczniu, lutym i marcu. Grypa 
może mieć u niektórych pacjentów przebieg ciężki, wymagający hospitalizacji, a nawet śmiertelny, zwłaszcza 
w grupie pacjentów wysokiego ryzyka. 
CEL. Analiza częstości występowania oraz przebiegu grypy u pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej na tle 
innych zakażeń dróg oddechowych.
MATERIAŁ I METODY. Badaniem objęto grupę 631 dorosłych pacjentów z objawami infekcji dróg oddecho-
wych, którzy zgłosili się do lekarza rodzinnego w okresie od grudnia 2018 do kwietnia 2020 roku. Do badania 
kwalifikowano pacjentów zgłaszających objawy infekcji dróg oddechowych. Zwracano szczególną uwagę na 
objawy przypominające grypę tj. gorączkę o nagłym początku oraz ≥ 1 objaw kliniczny ze strony układu od-
dechowego, taki jak kaszel, ból gardła, nieżyt nosa lub uczycie zatkania nosa oraz ≥ 1 objaw ogólnoustrojowy, 
taki jak ból głowy i mięśni, poty lub dreszcze, zmęczenie utrzymujące się < 72 h. W przypadku występowania 
objawów przypominających grypę przeprowadzano szybki test antygenowy. U pacjentów z powyższymi obja-
wami oraz dodatnim testem antygenowym rozpoznawano grypę.
W badanej grupie wykonano 356 szybkich testów w kierunku grypy. Uwzględniono wiek, występujące cho-
roby współistniejące, nikotynizm, status szczepień, objawy kliniczne, zlecone badania radiologiczne, badania 
laboratoryjne, wynik szybkiego testu antygenowego Actim Influenza A&B (Medix Biochemica) w kierunku 
zakażenia wirusem grypy, postawione rozpoznanie końcowe. 
WYNIKI. Grypę rozpoznano u 91 pacjentów (u 1 osoby na podstawie objawów klinicznych, bez potwierdzenia 
szybkim testem antygenowym) w tym u 50 kobiet i 41 mężczyzn. Średnia wieku pacjentów to 47 lat, zakres 
wieku 22-89 lat. U 90 osób potwierdzono zakażenie wirusem grypy testem Actim Influenza A&B (Medix Bio-
chemica). U 1 pacjenta rozpoznano grypę na podstawie typowych objawów klinicznych oraz wcześniejszego 
kontaktu z osobą z potwierdzoną grypą pomimo ujemnego testu antygenowego.
U pacjentów z objawami grypy i dodatnim testem antygenowym  częściej niż w przypadku pozostałych infekcji 
występowały gorączka, kaszel, bóle mięśniowe, tachypnoe, bóle w klatce piersiowej oraz zgłaszane zaburze-
nia oddychania, potwierdzane odchyleniami w badaniu przedmiotowym. Grypę istotnie częściej obserwowano 
u pacjentów z upośledzoną tolerancją glukozy, miażdżycą, chorobami mięśni. Grypę rozpoznawano głównie 
u pacjentów niezaszczepionych.

Słowa kluczowe: grypa, praktyka lekarza rodzinnego, obraz kliniczny

INTRODUCTION

Influenza is an acute infectious disease caused by 
an RNA virus from the Orthomyxoviridae family (1). 
Influenza viruses are classified into four types: A, B, 
C, and D (2). Epidemic diseases in humans are caused 
by types A and B. Currently, seasonal influenza 
is most often caused by viruses of the A/H1N1/
pdm09 and A/H3N2 subtypes. Influenza A virus is 
characterized by its high antigenic variability, mainly 
due to an antigenic shift, which increases the risk of 
falling ill each year and the need for annual updating 
of vaccine compositions. The influenza season in the 
northern hemisphere is from autumn to early spring 
(October–April) (3). The peak of influenza incidence 
in Poland falls in the first quarter of the year. Almost 
half of the cases occur in children up to the age of 14 
(4,5). The influenza virus infects and then damages 
the epithelial cells of the nose, larynx, trachea and 
bronchi (6). Complications are associated with severe 

WSTĘP

Grypa jest ostrą choroba zakaźną wywoływaną 
przez wirus RNA z rodziny Orthomyxoviridae (1). 
Wirusy grypy zaklasyfikowane są do czterech typów: 
A, B, C i D (2). Epidemiczne zachorowania u ludzi 
wywołują typy A i B. Grypę sezonową obecnie naj-
częściej wywołują wirusy podtypów A/H1N1/pdm09 
i A/H3N2. Wirus grypy A charakteryzuje się dużą 
zmiennością antygenową, głównie na drodze przesu-
nięcia antygenowego, które zwiększa  ryzyko zachoro-
wania każdego roku i konieczność corocznej aktuali-
zacji składu szczepionek. Sezon zachorowań na grypę 
na półkuli północnej przypada na okres od jesieni do 
wczesnej wiosny (październik – kwiecień) (3). Szczyt 
zachorowań na grypę w Polsce przypada na pierwszy 
kwartał roku. Niemalże połowa zachorowań dotyczy 
dzieci do 14. roku życia (4,5). Wirus grypy zakaża i na-
stępnie uszkadza komórki nabłonka nosa, krtani, tcha-
wicy i oskrzeli (6). Powikłania związane są z ciężkimi 
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clinical forms of influenza virus infections (5,7). 
Influenza is a highly contagious respiratory infection 
characterized by its sudden onset. The typical 
symptoms of influenza according to the World Health 
Organization (WHO) include: fever of 38°C or more, 
chills, muscle aches, headaches, cough, runny nose. 
The cough may be severe and may last for more than 
two weeks. Most people recover from these symptoms 
within seven days. Influenza can be severe, requiring 
hospitalization, and even fatal, especially in the group 
of high-risk patients (3). The greatest risk of severe 
forms of this disease occurs in children up to 5 years 
of age, people over 65, pregnant women, chronically 
ill patients, and people with reduced immunity (5). 
According to WHO data, 5 to 25% of the population 
(5-10% of adults and 20-30% of children) are infected 
with influenza and influenza-like viruses worldwide. 
Severe course of influenza affects approximately 3–5 
million cases each year, and between half a million 
and one million people die (3,5,8). The estimated 
annual costs associated with influenza cases and 
complications amount to approximately EUR 6-14 
billion (9).

Converting the numerical data in the population, it 
can be estimated that in the practice of a family doctor 
who cares for about 2,000 patients, several hundred 
patients may become ill each year (6). Influenza 
vaccination is effective in preventing this disease.

The diagnosis of the pathogenic factor is important 
for the choice of the treatment method. Rapid antigen 
tests are an available and fast method which allows 
visual detection of influenza A and B viruses in less 
than 30 minutes. However, due to the sensitivity of 
the tests ranging from 50 to 90% and their specificity  
of 90-99%, they should be treated as screening tests. 
Positive test results are reliable, and false-positive 
results are relatively rare. Nevertheless, a negative 
test result does not allow 100% to exclude the disease, 
especially if the epidemiological history and the clinical 
picture indicate influenza (10-13). Doubtful cases can 
be verified by molecular tests with greater sensitivity 
and specificity. However, they are not widely available 
in primary care. It is believed that molecular tests, 
especially RT-PCR (reverse-transcription polymerase 
chain reaction), should be performed in the group 
of patients with a severe course of influenza and/
or the risk of complications or other indications for 
hospitalization (5).

MATERIAL AND METHODS

The study included adult patients with symptoms 
of respiratory tract infection who saw their GP 
between December 2018 and April 2020. The study 
was conducted among patients of the Family Health 

postaciami klinicznymi zakażeń wirusem grypy (5,7). 
Grypa jest wysoce zakaźną infekcją dróg oddechowych 
charakteryzująca się nagłym początkiem. Do typowych 
objawów grypy wg Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO - World Health Organization) należą: gorączka 
38 °C  lub więcej, dreszcze, bóle mięśni, bóle głowy, 
kaszel, katar. Kaszel może być bardzo nasilony i trwać 
ponad 2 tygodnie. U większości osób objawy ustępują 
w ciągu 7 dni. Grypa może mieć przebieg ciężki, wy-
magający hospitalizacji, a nawet śmiertelny, zwłaszcza 
w grupie pacjentów wysokiego ryzyka (3). Największe 
ryzyko ciężkich postaci tej choroby występuje u dzieci 
w wieku do 5 lat, osób po 65. roku życia, kobiet w cią-
ży, pacjentów przewlekle chorych, osób ze zmniejszoną 
odpornością (5). Zgodnie z danymi WHO, na świecie 
z powodu zakażenia grypą i wirusami grypopodobny-
mi, choruje corocznie od 5 do 25% populacji (5-10% do-
rosłych i 20-30% dzieci). Ciężki przebieg grypy doty-
czy rocznie ok. 3-5 milionów zachorowań, a umiera od 
pół miliona do 1 miliona ludzi (3,5,8). Szacowane rocz-
ne koszty związane z zachorowaniami i powikłaniami 
grypy wynoszą ok. 6-14 mld euro (9). Przeliczając dane 
liczbowe w populacji można szacować, że w praktyce 
lekarza rodzinnego mającego pod opieką ok. 2000 pa-
cjentów może zachorować kilkuset pacjentów rocznie 
(6). Szczepienia przeciw grypie są skuteczne w zapo-
bieganiu tej chorobie. 

Rozpoznanie czynnika patogennego infekcji dróg 
oddechowych ma swoje uzasadnienie dla wyboru meto-
dy leczenia. Dostępną i szybką metodą są szybkie testy 
antygenowe, które pozwalają na wizualną detekcję wi-
rusów grypy A i B w czasie nieprzekraczającym 30 mi-
nut. Jednak ze względu na czułość testów wahającą się 
od 50 do 90% i specyficzność 90-99% należy traktować 
je jako badania przesiewowe. Dodatnie wyniki testów 
są wiarygodne, a fałszywie dodatnie wyniki zdarzają 
się stosunkowo rzadko. Mimo to, ujemny wynik testu 
nie pozwala w 100% na wykluczenie choroby, szcze-
gólnie jeśli wywiad epidemiologiczny i obraz kliniczny 
wskazują na grypę (10-13). Przypadki wątpliwe mogą 
zostać zweryfikowane za pomocą badań molekular-
nych o większej czułości i specyficzności. Nie są one 
jednak szeroko dostępne w podstawowej opiece zdro-
wotnej. Uważa się, że testy molekularne, a szczególnie  
RT-PCR (reverse-transcription polymerase chain reac-
tion,  reakcja łańcuchowa polimerazy z odwrotną tran-
skrypcją) powinny być wykonane w grupie pacjentów 
z ciężkim przebiegiem grypy i/lub ryzykiem powikłań 
lub innymi wskazaniami do hospitalizacji (5).

MATERIAŁ I METODY

Do badania kwalifikowano dorosłych pacjentów 
z objawami infekcji dróg oddechowych, którzy zgło-
sili się do lekarza rodzinnego w okresie od grudnia 
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Care Centre in Gostyń, Greater Poland Province. 
Participation in the study was voluntary, confirmed by 
the patients’ written consent. The study was approved 
by the Bioethics Committee on January 10, 2019 at 
Karol Marcinkowski Medical University in Poznań – 
Resolution No 84/19.

Among the group of patients with symptoms of 
respiratory tract infection, patients with symptoms of 
influenza-like illness were selected according to the 
following criteria: sudden onset fever and ≥ 1 clinical 
symptom of respiratory system such as cough, sore 
throat, rhinitis or nasal congestion and ≥ 1 systemic 
symptom such as headache and muscles, sweating 
or chills, fatigue – persisting < 72 h. In patients with 
symptoms of influenza-like illness, rapid flu tests 
Actim Influenza A&B test (Medix Biochemica) were 
performed. 

Influenza has been diagnosed in patients with 
typical flu symptoms and a positive antigen test result.

One patient was diagnosed with influenza on the 
basis of its characteristic clinical picture, despite 
a negative antigen test result, based on the fact that 
this patient had contact with a family member who had 
been confirmed with influenza by an antigen test.

The remaining patients with clinical symptoms 
that did not suggest influenza or presented doubtful 
symptoms and patients with negative antigen test 
results were included in the group of patients with 
symptoms of respiratory tract infection of probably 
different etiology.

In the analysis, the clinical symptoms, age, 
the abnormalities in the physical examination, 
comorbidities, nicotinism, vaccination status, final 
diagnosis made, probable etiology, the result of the 
Actim Influenza A&B rapid antigen test (Medix 
Biochemica) for influenza virus infection, ordered 
x-rays, laboratory tests were taken into account.

The abnormalities in the physical examination were 
defined as follows (14):
 – tachycardia – an increase in heart rate above 100 

beats;
 – enlarged lymph nodes – enlarged lymph nodes 

(more than 1 cm) – localized lymphadenopathy, 
in this case cervical, submandibular +/- parotid, 
sometimes with local pain, mobile nodes in relation 
to the ground, single;

 – reddening of the throat – swelling and redness of 
the pharyngeal mucosa without involvement of the 
throat lymphoid ring;

 – purulent discharge on the back of the throat – 
mucopurulent discharge with a greyish, green or 
yellow colour flowing down the back of the throat;

 – acute tonsillitis – vivid red or blood-red mucosa, 
swelling, clearly delimited clumps of exudate on 
the tonsils, along with other symptoms suggesting 

2018 do kwietnia 2020 roku. Badanie przeprowadzo-
no wśród pacjentów Przychodni Lekarza Rodzinnego 
w Gostyniu, woj. wielkopolskie. Udział w badaniu był 
dobrowolny, potwierdzony pisemną zgodą pacjentów. 
Na przeprowadzenie badania uzyskano zgodę Komisji 
Bioetycznej przy Uniwersytecie Medycznym im. K. 
Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 10 stycznia 2019 
roku – uchwała nr 84/19.

Z grupy pacjentów z objawami infekcji dróg odde-
chowych wyłoniono pacjentów z objawami choroby 
grypopodobnej wg następujących kryteriów: gorączka 
o nagłym początku oraz ≥ 1 objaw kliniczny ze strony 
układu oddechowego, taki jak kaszel, ból gardła, nieżyt 
nosa lub uczucie zatkania nosa oraz ≥ 1 objaw ogólno-
ustrojowy, taki jak ból głowy i mięśni, poty lub dresz-
cze, zmęczenie utrzymujących się < 72 h. 

U pacjentów z objawami choroby grypopodobnej 
wykonywano szybki test w kierunku grypy Actim In-
fluenza A&B (Medix Biochemica).  U pacjentów z ty-
powymi objawami grypy oraz dodatnim wynikiem te-
stu antygenowego rozpoznano grypę.

W przypadku jednego pacjenta postawiono rozpo-
znanie grypy na podstawie charakterystycznego obrazu 
klinicznego pomimo ujemnego wyniku testu antygeno-
wego, w związku z kontaktem tego pacjenta z człon-
kiem rodziny,  u którego potwierdzono grypę testem 
antygenowym.

Pozostałych pacjentów z objawami klinicznymi, 
które nie sugerowały grypy lub prezentowały objawy 
wątpliwe oraz z ujemnym wynikiem testu antygenowe-
go zakwalifikowano do grupy pacjentów z objawami 
zakażenia dróg oddechowych o prawdopodobnie innej 
etiologii.

W analizie uwzględniono występujące objawy kli-
niczne, odchylenia w badaniu przedmiotowym, wiek, 
choroby współistniejące, nikotynizm, status szczepień, 
postawione rozpoznanie końcowe, prawdopodobną 
etiologię, wynik szybkiego testu antygenowego w kie-
runku zakażenia wirusem grypy, zlecone badania ra-
diologiczne, badania laboratoryjne. 

Odchylenia w badaniu przedmiotowym definiowa-
no następująco (14):
 – tachykardia – przyspieszenie akcji serca powyżej 

100 uderzeń
 – powiększone węzły chłonne – powiększenie wę-

złów chłonnych (powyżej 1 cm) o charakterze lim-
fadenopatii zlokalizowanej, w tym przypadku szyj-
nej, podżuchwowej +/- przyusznej, niekiedy z to-
warzyszącą miejscową bolesnością, węzły ruchome 
względem podłoża, pojedyncze;

 – zaczerwienienie gardła – obrzęk i zaczerwienienie 
błony śluzowej gardła, bez zajęcia pierścienia tkan-
ki chłonnej gardła

 – ropna wydzielina na tylnej ścianie gardła – ślu-
zowo-ropna wydzielina o szarawym, zielonym lub 
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streptococcal inflammation: tender, enlarged 
anterior cervical lymph nodes > or = 2 cm and 
fever above 38 degrees Celsius; no tests were 
performed to confirm the presence of the A group 
ß-haemolytic streptococci in throat swabs;

 – nasal discharge – nasal discharge found during 
anterior rhinoscopy – most often watery, sometimes 
mucous or whitish-yellow;

 – turbinate hypertrophy – enlargement of the 
inferior +/- middle nasal turbinates found in 
anterior rhinoscopy using the Hartman speculum;

 – nasal congestion – redness and increased nasal 
mucosa secretion found in anterior rhinoscopy;

 – purulent discharge in the nasal cavity – purulent 
content of green or brown-green colour in the nasal 
cavities found in anterior rhinoscopy;

 – shallow, irregular breathing – shortness of 
breath as a result of exhausting the strength of the 
respiratory muscles;

 – symptoms of hypoxia – diagnosed when, apart 
from infectious symptoms, there were symptoms 
of hypoxia such as: tachycardia, tachypnoea, blue 
lips, lividity of the nail plates, confusion, dizziness 
or headaches, anxiety;

 – increased work of accessory respiratory muscles 
– increased work of the sternocleidomastoid, 
trapezius and inclined muscles, visible tightening 
of the intercostal spaces;

 – tachypnoea – accelerated breathing > 30/min;
 – stridor – inspiratory laryngeal breath sound;
 – reduced vesicular breath sound – reduced 

vesicular breath sound found during auscultation 
of the chest;

 – pathological bronchial breath sound – bronchial 
breath sound heard over the peripheral areas of the 
respiratory tract;

 – wheezing – continuous sonorous breath sounds 
(persisting > 0.25 s) of high frequency;

 – pleural friction – changes as a result of rubbing 
pleural plaques as a result of fibrin deposition in 
the course of the inflammatory process;

 – dry rales – continuous low-frequency sonorous 
breath sounds;

 – crackles – fine rales, i.e. dull, short, intermittent 
breathing sounds.

Comorbidities were defined as follows:
 – atherosclerosis – patients with confirmed 

atherosclerotic lesions in the carotid, cerebral 
arteries or arteries in lower extremities; patients 
with ischemic heart disease or post-stroke patients 
were classified separately;

 – muscle diseases – 18 patients – these were patients 
with primary muscular diseases as well as overload 
changes secondary to locomotor system diseases: 
one patient with myasthenia gravis, one patient 

żółtym zabarwieniu spływająca po tylnej ścianie 
gardła

 – ostre zapalenie migdałków podniebiennych – ży-
woczerwona lub krwistoczerwona błona śluzowa, 
obrzęk, wyraźnie odgraniczone skupiska wysięku 
na migdałkach, wraz z innymi objawami sugerują-
cymi zapalenie paciorkowcowe: tkliwe, powiększo-
ne węzły chłonne szyjne przednie > lub = 2 cm oraz 
gorączka powyżej 38 stopni Celsjusza; nie wyko-
nywano badań potwierdzających obecność pacior-
kowców ß-hemolizujących grupy A w wymazie 
z gardła;

 – wydzielina w przewodach nosowych – stwier-
dzana podczas wykonywania rynoskopii przedniej 
obecność wydzieliny nosowej – najczęściej o cha-
rakterze wodnistym, czasami śluzowym lub biała-
wo-żółtym 

 – przerost małżowin nosowych – powiększenie mał-
żowin nosowych dolnych +/- środkowych stwier-
dzane w rynoskopii przedniej za pomocą wziernika 
Hartmana

 – przekrwienie błon śluzowych nosa – zaczer-
wienie i zwiększona sekrecja błony śluzowej nosa 
stwierdzana w rynoskopii przedniej 

 – ropna wydzielina w jamie nosowej – treść o cha-
rakterze ropnym, koloru zielonego lub brunatno
-zielonego w jamach nosowych stwierdzana w ry-
noskopii przedniej

 – płytkie, nieregularne oddechy – spłycenie odde-
chu w wyniku wyczerpania siły mięśni oddecho-
wych

 – objawy niedotlenienia – rozpoznawano gdy poza 
objawami infekcyjnymi  występowały objawy hi-
poksji takie jak: tachykardia, tachypnoe, zasinienie 
ust, zasinienie płytek paznokciowych, splątanie, za-
wroty lub bóle głowy, niepokój

 – wzmożona praca dodatkowych mięśni oddecho-
wych – wzmożona praca mięśni mostkowo-oboj-
czykowo-sutkowych, czworobocznych, pochyłych, 
widoczne zaciąganie przestrzeni międzyżebrowych

 – tachypnoe – oddech przyśpieszony > 30/min
 – stridor – wdechowy świst krtaniowy
 – ściszony szmer pęcherzykowy – ściszenie szmeru 

pęcherzykowego stwierdzone podczas osłuchiwa-
nia klatki piersiowej 

 – szmer oskrzelowy patologiczny – szmer oskrze-
lowy słyszalny nad obwodowymi obszarami dróg 
oddechowych

 – świsty – dźwięczne szmery o charakterze ciągłym 
(trwające > 0,25s) o wysokiej częstotliwości

 – tarcie opłucnej – zmiany w wyniku ocierania bla-
szek opłucnej, w wyniku odkładania się włóknika 
w przebiegu procesu zapalnego

 – furczenia – dźwięczne szmery o charakterze cią-
głym o niskiej częstotliwości

Obraz kliniczny grypy na tle innych zakażeń...The clinical picture of influenza against other...
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with rheumatic polymyalgia, one patient with post-
traumatic muscle atrophy, the rest with overload 
problems caused by degenerative changes of the 
spine joints and peripheral joints;

 – vascular aneurysm – diagnosed in six out of 
631 patients; three patients with abdominal aortic 
aneurysm (one after vascular surgery, two patients 
under the observation of a vascular surgeon), 
one with clinically asymptomatic thoracic aortic 
aneurysm (conservative treatment, observation, 
under cardiological supervision), two patients 
with cerebral arterial aneurysm (one a person 
pre-qualified for surgery, the other person under 
observation).

Other definitions:
 – breathing disorders – understood as a subjective 

clinical symptom reported by patients, e.g. 
shortness of breath, feeling of heaviness in 
breathing, problem with taking a deep breath;

 – fever – body temperature above 38 degrees Celsius;
 – low-grade fever – between 37.5 and 38 degrees 

Celsius;
 – bacterial superinfection – considered in cases 

of prolonged fever and other acute symptoms 
> 3 days, symptoms of lower respiratory tract 
infection, dyspnoea, severe pain in the sinuses, 
head and ear; retrosternal chest pain;

 – past smokers – non-smokers for 5 years and more;
 – non-smokers – patients who never smoked;
 – smokers – current smokers.

The diagnoses were made according to the 
international disease classification ICD-10.

The diagnosis of influenza virus infection was 
made on the basis of a clinical examination with 
the appearance of typical influenza symptoms such 
as sudden onset, fever, chills, cough, fatigue and 
headache, muscle aches, sore throat, and with a positive 
result of the Actim Influenza A&B rapid antigen test 
(Medix Biochemica). The eligibility criteria for the test 
were: sudden onset fever and ≥ 1 clinical symptom of 
respiratory system such as cough, sore throat, rhinitis 
or feeling of stuffy nose and ≥ 1 systemic symptom 
such as headache, muscle pain, sweating or chills, 
fatigue – persisting < 72 h.

Statistical analysis was performed with the use 
of the STATISTICA program. Quantitative variables 
were analyzed using t- and Mann-Whitney’s tests 
depending on the analyzed normal distribution in 
the Shapiro-Wilk test. Qualitative variables were 
compared with the chi-squared test. P values  < 0.05 
were considered statistically significant. Taking into 
account the parameters demonstrating statistical 
significance, a regression analysis was performed. 
The OR (odds ratios), the CIs (confidens intervals) of 
which did not contain 1, were considered significant. 

 – trzeszczenia – rzężenia drobnobańkowe czyli 
niedźwięczne, krótkie, przerywane szmery odde-
chowe 

Choroby współistniejące definiowano w następują-
cy sposób:
 – miażdżyca – pacjenci z potwierdzonymi w ba-

daniach obrazowych zmianami miażdżycowymi 
w tętnicach szyjnych, mózgowych lub tętnicach  kk. 
dolnych; pacjenci z chorobą niedokrwienną serca 
lub po udarze mózgu byli zakwalifikowani osobno;

 – choroby mięśni – 18 pacjentów – byli to pacjenci 
z pierwotnymi chorobami mięśni, jak i wtórnymi do 
chorób układu ruchu zmianami przeciążeniowymi: 
1 pacjentka z miastenią, 1 pacjentka z polimialgią 
reumatyczną, 1 pacjent z zanikiem mięśni poura-
zowym, pozostali z problemami przeciążeniowymi 
spowodowanymi zmianami zwyrodnieniowymi 
stawów kręgosłupa i stawów obwodowych;

 – tętniak naczyń – rozpoznanie dotyczyło 6 osób 
spośród 631 pacjentów; 3 pacjentów z tętniakiem 
aorty brzusznej (1 po operacji naczyniowej, 2 oso-
by w obserwacji chirurga naczyniowego), 1 z bez-
objawowym klinicznie tętniakiem aorty piersiowej 
(leczony zachowawczo, obserwacja, pod nadzorem 
kardiologicznym), 2 osoby z tętniakiem tętnic mó-
zgowych (jedna osoba zakwalifikowana wstępnie 
do zabiegu, druga osoba w obserwacji);

Inne definicje:
 – zaburzenia oddychania – rozumiano jako subiek-

tywny objaw kliniczny zgłaszany przez pacjenta np. 
duszność, uczucie ciężkości oddechu, problem z na-
braniem głębokiego oddechu;

 – gorączka – temperatura ciała powyżej 38 stopni 
Celsjusza

 – stan podgorączkowy – między 37,5 a 38 stopnia 
Celsjusza

 – nadkażenie bakteryjne – rozważano w przypad-
kach przedłużającej się gorączki i innych ostrych 
objawów > 3 dni, objawów infekcji dolnych dróg 
oddechowych, pojawienia się duszności, pojawienia 
się silnego bólu zatok, głowy, ucha; bólu zamostko-
wego w klatce piersiowej;

 – osoby palące w przeszłości – niepalące od 5 lat 
i więcej

 – osoby niepalące – nigdy nie paliły
 – osoby palące – palące obecnie

Rozpoznania stawiano zgodnie z międzynarodową 
klasyfikacją chorób ICD-10.

Rozpoznanie zakażenia wirusem grypy stawiano na 
podstawie badania klinicznego przy wystąpieniu typo-
wych objawów grypy, takich jak: nagły początek choro-
by, gorączka, dreszcze, kaszel, zmęczenie i ból głowy, 
bóle mięśniowe, ból gardła oraz z dodatnim wynikiem 
szybkiego testu antygenowego Actim Influenza A&B 
(Medix Biochemica). Kryterium kwalifikacji do wy-
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Parameters with statistical significance in the one-way 
analysis were analyzed in multivariate analysis.

RESULTS

631 people with symptoms of respiratory tract 
infection were examined, who reported to the GP 
surgery in the period from December 2018 to April 
2020. In the study group, 356 rapid antigen tests for 
influenza were performed, i.e. in 56% of all patients. 
Influenza was diagnosed in 91 patients (91p.), 50 
women and 41 men. The mean age of the patients was 
47.3 years, the age range was 22-89 years. In 90 people, 
infection with the influenza virus was confirmed with 
the Actim Influenza A&B test (Medix Biochemica), in 
one patient the diagnosis was made on the basis of the 
clinical picture and contact with a family member with 
confirmed flu, without confirmation with a rapid test.

In the group of patients diagnosed with influenza, 
the following clinical symptoms occurred more 
frequently than in the group of patients with respiratory 
tract infections in whom the result of the antigen test 
was negative and the clinical picture did not indicate 
influenza: fever (93%, 85p.), cough (88%, 80p.), 
muscle aches (98%, 89p.), headache (67%, 61p.), sore 
throat (53%, 49p.), chest pain (55%, 50p.), breathing 
difficulties (37%, 34p.). Symptoms which were less 
frequent in relation to the group of patients with 
respiratory tract infections which were not classified 
as influenza were: nasal obstruction, earache, nasal 
discharge and low-grade fever. The mean duration 
of fever in patients up to the GP visit and the total 
duration of fever were longer in patients with diagnosed 
influenza than in the group with respiratory infections 
of potentially different etiology.

In physical examination, patients diagnosed with 
influenza showed significantly more frequently: 
tachycardia (59%, 54p.), tachypnoea (26%, 24p.), 
reduction in vesicular breath sound (25%, 23p.), 
shallow or irregular breathing (13%, 12p.), increased 
work of accessory respiratory muscles (13%, 12p.), 
pathological bronchial breath sound (10%, 9p.), 
symptoms of hypoxia (5%, 5p.). The following 
was reported less frequently than in patients with 
a respiratory tract infection of other etiology: enlarged 
cervical lymph nodes (9%, 8p.), purulent changes in the 
throat (5%, 5p.), turbinate hypertrophy (24%, 22p.) and 
nasal congestion (38%, 35p.). The observed symptoms 
and abnormalities in the physical examination are 
summarized in Table I.

In the studied group of patients with influenza, one 
person (1%) was vaccinated against influenza, while in 
the remaining patients vaccination was not performed. 
In the group of patients with respiratory tract infection 

konania testu były: gorączka o nagłym początku oraz  
≥ 1 objaw kliniczny ze strony układu oddechowego, 
taki jak kaszel, ból gardła, nieżyt nosa lub uczycie zat-
kania nosa oraz ≥ 1 objaw ogólnoustrojowy, taki jak ból 
głowy i mięśni, poty lub dreszcze, zmęczenie - utrzy-
mujące się < 72 h.

Analizy statystycznej dokonano przy użyciu pro-
gramu STATISTICA. Zmienne ilościowe analizowano 
przy użyciu testów t-Studenta i Manna–Whitneya w za-
leżności od przeanalizowanego rozkładu normalnego 
w teście Shapiro–Wilka. Zmienne jakościowe porów-
nywano testem chi-kwadrat. Za istotne statystycznie 
uznano wartości p < 0,05. Uwzględniając parametry 
wykazujące istotność statystyczną wykonano anali-
zę regresji. Za istotne uznano ilorazy szans (OR- odds 
ratio), których przedziały ufności (CI -ang. confidence 
interval)  nie zawierały 1. Parametry z istotnością staty-
styczną w analizie jednoczynnikowej przeanalizowano 
w analizie wieloczynnikowej.

WYNIKI

Przebadano 631 osób z objawami infekcji dróg od-
dechowych, które zgłosiły się do gabinetu lekarza ro-
dzinnego w okresie od grudnia 2018 do kwietnia 2020 
roku. W badanej grupie wykonano 356 szybkich testów 
antygenowych w kierunku grypy, tj. u 56% ogółu pa-
cjentów. Grypę rozpoznano u 91 pacjentów (91 p.); 50 
kobiet i 41 mężczyzn. Średnia wieku pacjentów wyno-
siła 47,3 lat, zakres wieku 22-89 lat. U 90 osób potwier-
dzono zakażenie wirusem grypy testem Actim Influ-
enza A&B (Medix Biochemica), u 1 osoby rozpozna-
nie postawiono na podstawie obrazu klinicznego oraz 
kontaktu z osobą z rodziny z potwierdzoną grypą, bez 
potwierdzenia szybkim testem. 

W grupie pacjentów z rozpoznaną grypą następują-
ce objawy kliniczne występowały częściej niż w grupie 
pacjentów z zakażeniami dróg oddechowych, u któ-
rych test antygenowy był ujemny, a obraz kliniczny 
nie wskazywał na grypę: gorączka (93%, 85 p.), kaszel 
(88%, 80 p.), bóle mięśni (98%, 89 p.), bóle głowy (67%, 
61 p.), ból gardła (53%, 49 p.), bóle w klatce piersiowej 
(55%, 50p.), zaburzenia oddychania (37%, 34p.). Do 
rzadziej występujących objawów w stosunku do grupy 
pacjentów z zakażeniami dróg oddechowych niezakwa-
lifikowanymi jako grypa należały: niedrożność nosa, 
ból ucha, wydzielina z nosa oraz stan podgorączkowy. 
Średni czas trwania gorączki u pacjentów do czasu wi-
zyty w POZ oraz całkowity czas trwania gorączki był 
dłuższy u pacjentów z rozpoznaną grypą w stosunku do 
grupy z infekcjami dróg oddechowych o potencjalnie 
innej etiologii.

W badaniu fizykalnym u pacjentów z rozpoznaną 
grypą stwierdzano istotnie częściej: tachykardię (59%, 
54 p.), tachypnoe (26%, 24 p.), ściszenie szmeru pę-
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of other etiology, 36 were vaccinated (statistically 
significant difference).

Cigarette smokers accounted for 21% (19p.), past 
smokers 13% (12p.).

Among comorbidities in the studied group of 
patients with influenza the following were observed: 
spine diseases (42%, 38p.), arterial hypertension (32%, 
29p.), obesity (34%, 31 p.), hypercholesterolaemia 
(29%, 26p.), gastritis (24%, 22p.), peripheral joint 
diseases (16%, 15p.), muscle diseases (20%, 18p.), 
diabetes or impaired glucose tolerance (IGT) (20%, 
18p.). The following were diagnosed significantly 
more often compared to patients with respiratory tract 
infections of other etiology: inflammatory diseases of 
the stomach, muscle diseases (20%, 18p.), migraine 
headaches (12%, 11p.), atherosclerosis (13%, 12p.), 
liver diseases (9%, 8p.), tooth decay (14%, 13p.), skin 
diseases (13%, 12p.).

Probable bacterial superinfection was diagnosed 
in 20 patients from the study group. In 19 patients 
(20%) antibiotic therapy was finally administered. 
Bronchitis or pneumonia requiring antibiotic therapy 
was diagnosed in 14 (15%) patients. Chest X-ray was 
taken in 17 patients, on the basis of which pneumonia 
was diagnosed in seven cases. Due to chest pains, 
an ECG was performed in 29 patients. One patient 
was diagnosed with a complication in the form 
of myocarditis, requiring and confirmed during 
hospitalization. In five patients (5%) complications 
in the form of secondary bacterial superinfection of 
the upper respiratory tract were diagnosed – acute 
sinusitis (2%, 2p.), acute otitis media (3%, 3p.). In total, 
symptoms of otitis media were diagnosed in 9 patients 
(10%) – antibiotic therapy was administered in three 
cases suspected of secondary bacterial infection.

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) 
were administered in 96% of patients (88p.), oseltamivir 
was used in 76% (70p.), glucocorticosteroids in 7% 
(6p.), other drugs in 41% (38p.). 

Treatment of influenza virus infection with 
oseltamivir was administered in patients with risk 
factors for severe course of influenza, in cases where 
it was possible to start treatment up to 48 hours after 
the onset of symptoms (15,16), in adult patients with 
severe, complicated or progressive course of influenza 
– in total in 70 cases.

GCS (glucocorticosteroids) were administered in 
six patients – two patients with exacerbation of chronic 
bronchitis, one patient with bronchial asthma, one 
patient with COPD (chronic obstructive pulmonary 
disease), two patients with pneumonia. GCS were 
used in the form of nebulization in three patients, in 
the form of a powder aerosol in one patient, in the oral 
form in two patients.

cherzykowego (25%, 23 p.), płytkie lub nieregularne 
oddechy (13%, 12p.), wzmożoną pracę dodatkowych 
mięśni oddechowych (13%, 12 p.), szmer oskrzelowy 
patologiczny (10%, 9 p.), objawy niedotlenienia (5%, 5 
p). Rzadziej niż u pacjentów z infekcją dróg oddecho-
wych o innej etiologii stwierdzano: powiększone węzły 
chłonne szyjne (9%, 8 p.), zmiany ropne w gardle (5%, 5 
p.), przerost małżowin nosowych (24%, 22 p.) oraz prze-
krwienie błony śluzowej nosa (38%, 35 p.). Obserwo-
wane objawy i odchylenia w badaniu przedmiotowym 
zestawiono w Tabeli I (Tab. I). 

W badanej grupie pacjentów z grypą 1 osoba (1%) 
była zaszczepiona przeciw tej chorobie, u pozostałych 
szczepienia nie wykonano. W grupie pacjentów z zaka-
żeniem dróg oddechowych o innej etiologii zaszczepio-
nych było 36 osób (różnica istotna statystycznie).

Osoby palące papierosy wśród osób z grypą sta-
nowiły 21% (19 p.), osoby palące w przeszłości 13%  
(12 p.).

Wśród chorób towarzyszących w badanej gru-
pie pacjentów z grypą obserwowano: choroby krę-
gosłupa (42%, 38 p.), nadciśnienie tętnicze (32%, 
29 p.), otyłość (34%, 31 p.), hipercholesterolemię 
(29%, 26 p.), choroby zapalne żołądka (24%, 22 p.),  
choroby stawów obwodowych (16%, 15 p.), choroby 
mięśni (20%, 18 p.), cukrzycę lub upośledzenie toleran-
cji glukozy (IGT) (20%, 18 p.). Istotnie częściej w sto-
sunku do pacjentów z zakażeniami dróg oddechowych 
o innej etiologii stwierdzano: choroby zapalne żołąd-
ka, choroby mięśni (20%, 18 p.), migrenowe bóle gło-
wy(12%, 11 p.), miażdżycę (13%, 12 p.), choroby wą-
troby (9%, 8 p.), próchnicę zębów (14%, 13 p.), choroby 
skóry (13%, 12 p.).

U 20 pacjentów z badanej grupy rozpoznano praw-
dopodobne nadkażenie bakteryjne. U 19 pacjentów 
(20%) ostatecznie została zastosowana antybiotyko-
terapia. U 14 (15%) pacjentów rozpoznano zapalenie 
oskrzeli lub zapalenie płuc wymagające zastosowania 
antybiotykoterapii. U 17 pacjentów wykonano zdjęcie 
RTG klatki piersiowej, na podstawie którego w 7  przy-
padkach rozpoznano zapalenie płuc. Z uwagi na bóle 
w klatce piersiowej u 29 osób wykonano EKG. U jed-
nego pacjenta rozpoznano powikłanie w postaci zapa-
lenia mięśnia sercowego, wymagające i potwierdzone 
w czasie hospitalizacji. U 5 pacjentów (5%) rozpoznano 
powikłania w postaci wtórnego nadkażenia bakteryjne-
go górnych dróg oddechowych – ostre zapalenie zatok 
(2%, 2 p.), ostre zapalenie ucha środkowego (3%, 3p.). 
Ogółem objawy zapalenia ucha środkowego rozpozna-
no u 9 pacjentów (10%) – antybiotykoterapię zastoso-
wano w 3 przypadkach podejrzanych o wtórną infekcję 
bakteryjną.

Niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) zastoso-
wano u 96% pacjentów (88 p.), inne leki u 41% (38 p.).
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Tabe I. Comparison of patients with influenza and other respiratory infections
Tabela I. Porównanie pacjentów z grypą i innymi infekcjami dróg oddechowych

All
Patients

n (%)

Flu patients
n (%)

Patients with 
respiratory 
infections of 

other etiology, 
n (%)

p OR (CI)

 Group size 631 91 (14%) 540 (86%)  -  -
 Median age, years (IQR) 45 (33-60) 46 (34-59) 45 (34-61) 0.842

 Women 366 50 (55%) 316 (59%)
0.5229

 - 
 Men 265 41 (45%) 224 (41%)  -

 X-ray diagnostics 120 (19%) 17 (18%) 103 (19%) 0.9296  -
Influenza vaccination 37 (6%) 1 (1%) 36 (7%) 0.0365*

Pregnancy 3 (0.5%) 0 (0%) 3 (0.6%) 0.4756  -
Smoking cigarettes currently 131 (21%) 19 (21%) 112 (21%) 0.9760  -

Past cigarette smoking 77 (12%) 12 (13%) 65 (12%) 0.7566  -
Treatment administered p OR (CI)

Antibiotic administered 269 (42%) 19 (21%) 250 (46%) 0.00001* 0.31
(0.18–0.52)

Oseltamivir administered 70 (11%) 70 (76%) 0 (0%) 0.00001*  -

GCS administered 83 (13%) 6 (7%) 77 (14%) 0.0453* 0.42
(0.18–1.01)

NSAID administered 448 (71%) 88 (97%) 60 (67%) 0.00001* 14.67
(4.58–47.0)

Symptoms p OR (CI)
Hoarseness 112 (18%) 14 (15%) 98 (18%) 0.5233  -

Fever 298 (47%) 85 (93%) 213 (39%) 0.00001* 21.75
(9.34–50.67)

Cough 350 (55%) 79 (86%) 271 (50%) 0.00001* 6.54
(3.48–12.27)

Total Fever Days (Days) – 
median (IQR) 0 (0–1) 3 (2–4) 0 (0–2) 0.00001* 2.67

(2.21–3.24)
N of fever days before visiting 
primary health care (days) – 

median (IQR)
0 (0–2)  2 (1–2)  0 (0–1) 0.00001* 3.62

(2.74–4.77)

Increased body temperature 229 (36%) 6 (7%) 223 (41%) 0.00001* 0.10
(0.04–0.23)

Ear pain 112(18%) 9 (10%) 103 (19%) 0.0339* 0.47
(0.23–0.96)

Headaches 244 (39%) 60 (66%) 184 (34%) 0.00001* 3.75
(2.34–5.99)

Muscle aches 135 (21%) 89 (98%) 46 (8%) 0.00001* 477.89 
(113.95– 2004.20)

Chest pains 121 (20%) 50 (55%) 71 (13%) 0.00001* 165.14
(39.31–693.70)

Breathing disorders 93 (15%) 34 (37%) 59 (11%) 0.00001* 4.86
(2.94–8.05)

Runny nose 201(32%) 9 (10%) 192 (35%) 0.00001* 0.20
(0.10–0.41)

Nasal obstruction 128 (20%) 24 (26%) 104 (19%)  0.1185  -
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Abnormalities in physical examination p OR (CI)

Tachycardia 145 (23%) 54 (59%) 91 (17%) 0.00001* 7.2 (4.48–
11.58)

Enlarged cervical lymph nodes 103 (16%) 8 (9%)  95 (18%) 0.0356* 0.45
(0.21–0.96)

Purulent discharge on the back 
of the throat 107 (17%) 5 (5%)  102 (19%) 0.0016* 0.25

(0.10– 0.63)

Tonsillitis 70 (11%) 1 (1%)  69 (13%) 0.001* 0.08
(0.01– 0.55)

Discharge in the nasal cavity 273 (43%) 17 (19%)  256 (47%) 0.00001* 0.26
(0.15– 0.44)

Nasal turbinate hypertrophy 225 (35%)  22 (24%)  203 (38%) 0.0134* 0.53
(0.32– 0.88)

Nasal congestion 321(50%) 35 (38%) 286 (53%) 0.0105* 0.56
(0.35– 0.88)

Purulent nasal discharge 53 (8%)  2 (2%)  51 (9%) 0.0211*  0.22
(0.05– 0.90)

Shallow/irregular breathing 30 (5%) 12 (13%) 18 (3%) 0.00001* 4.41
(2.04– 9,49)

Hypoxia symptoms 14 (2%) 5 (5%) 9 (2%) 0.0207* 3.43
(1.12– 10.48)

Increased work of accessory 
muscles of respiratory system 36 (6%) 12 (13%) 24 (4%) 0.0009* 3.27

(1.57– 6.790

Tachypnoea 62 (10%) 24 (26%) 38 (7%) 0.00001*  4.73
(2.67– 8.38)

Stridor 14 (2%) 4 (4%) 10 (2%) 0.1275  -
Reduced vesicular breath 

sound 40 (6%) 23 (25%) 17 (3%) 0.00001* 10.41
(5.29 -20.46)

Wheezing 52 (8%) 9 (10%) 43 (8%) 0.5363  - 
Pleural friction 6 (1%) 0 (0%) 6 (1%) 0.3123  -

Pathological bronchial breath 
sound 19 (3%) 9 (10%) 10 (2%) 0.1275  -

Dry rales 88 (14%) 11 (12%) 77 (14%) 0.5802  -
Crackles 24 (4%) 6 (7%) 18 (3%) 0.1326  -

Comorbidities p OR (CI)
Ankylosing spondylitis 4 (0.6%) 0 (0%) 4 (1%) 0.4102  -

Gout 75 (12%) 15 (16%) 60 (11%) 0.1429  -
Hypertension 249 (39%) 29 (32%) 220 (41%) 0.1092  -

Obesity 174 (28%)  31 (34%) 143 (26%) 0.1342  -
Arrhythmia 55 (9%) 12 (13%) 43 (8%) 0.1022  -
Heart failure 30 (5%) 4 (4%) 26 (5%) 0.8620  -

Chronic coronary heart disease 28 (4%) 5 (5%) 23 (4%) 0.5966  -
Heart defects 17 (3%) 0 (0%) 17 (3%) 0.0862  -

Stroke in medical history 13 (2%) 4 (4%) 9 (2%) 0.0900  -

IGT 27 (4%) 8 (10%) 19 (4%) 0.0199*  2.64
(1.21–6.23)

Diabetes 73 (12%) 8 (9%) 65 (12%) 0.3705  -

Mental illnesses 109 (17%)
 9 (10%) 100 (18%) 0.0440*

Mental retardation 5 (1%) 0 (0%) 5 (1%) 0.3568  -
Thyroid diseases 70 (11%) 11 (12%) 59 (11%) 0.7440  -
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Liver diseases 25 (4%) 8 (9%) 17 (3%) 0.0107* 2.97
(1.24– 7.09)

Hypercholesterolaemia 171(27%)
 26 (28%) 145 (27) 0.7328  -

Malignant neoplasms 32 (5%) 5 (5%) 27 (5%) 0.8423  -
Chronic laryngitis 14 (2%) 2 (2%) 12 (2%) 0.9883  -
Chronic bronchitis 29 (5%) 6 (7%) 23 (4%) 0.3253  -
Chronic sinusitis 23 (4%) 3 (3%) 20 (4%) 0.8480  -
Bronchial asthma 44 (7%) 3 (3.2%) 41 (8%) 0.1366  -

COPD 51 (8%) 10 (11%) 41 (8%) 0.2715  -
Interstitial lung diseases 5 (1%) 1 (1%) 4 (1%) 0.7215  -

Allergic rhinitis 16 (3%) 2 (2%) 14 (3%) 0.8246  -
Chronic tonsillitis 36 (6%) 3 (3%) 33 (6%) 0.2843  -

Spine diseases 212 (34%) 38 (42%) 174 (32%) 0.0745  -
Epilepsy 14 (2%) 0 (0%) 14 (3%) 0.1204  -

Alzheimer’s disease 2 (0.3%) 1 (1%) 1 (0.2%) 0.1514  -

Gingivitis / dental 45 (7%) 13 (14%) 32 (6%) 0.0042* 2.65 
(1.33– 5.26)

Dizziness 44 (7%) 12 (13%) 32 (6%) 0.0119* 2.41 
(1.19– 4.88)

Peripheral joint diseases 76 (12%) 15 (16%) 61 (11%) 0.1596  -

Muscle diseases 74 (12%) 18 (20%) 56 (10%) 0.0099* 2.13 
(1.19– 3.83)

Chronic gastritis 90 (14%) 22 (24%) 68 (13%) 0.0035* 2.21 
(1.29– 3.81)

Chronic enteritis 46 (7%) 9 (10%) 37 (7%) 0.2217  -

Vascular aneurysm 4 (1%) 2 (2%) 2 (0.3%) 0.0422* 6.05 
(0.84–43.47)

Anemia 18 (3%) 5 (6%) 13 (2%) 0.1017  -
Renal failure 14 (2%) 3 (3%) 11 (2%) 0.4504  -

Diseases of the veins of the 
lower extremities 52 (8%) 9 (10%) 43 (8%) 0.5363  -

Systemic lupus 6 (1%) 3 (3%) 3 (1%) 0.0127* 6.1
(1.21– 30.72)

RA 12 (2%) 1 (1%) 11 (2%) 0.5444  -

Atherosclerosis 27 (4%) 12 (13%) 15 (3%) 0.00001* 5.32
(2.40– 11.77)

Migraine 39 (6%) 11 (12%) 28 (5%) 0,0114* 2.51
(1.20– 5.25)

IQR – interquartile range, *p < 0.05, OR - odds ratio, CI - confidence interval,  
GCS - glucocorticosteroids, NSAID - nonsteroidal antiinflammatory drugs, IGT- impaired glucose tolerance,  

COPD - chronic obstructive pulmonary disease, RA - reumathoid arthritis

Table II. Multivariate analysis of clinical parameters
Tabela II. Analiza wieloczynnikowa parametrów klinicznych

 Clinical parameter  OR  CI
 Duration of fever (days)  3.15  2.04–4.85

 Muscle aches  1167.62  182.01–7490.53
 Tachycardia  4.18  1.36–12.86

 Atherosclerosis  12.60  1.31–121.31
CI - confidence interval, OR - odds ratio
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Leczenie zakażenia wirusem grypy oseltamiwirem 
zastosowano u chorych z czynnikami ryzyka ciężkiego 
przebiegu grypy, w przypadkach możliwości rozpoczę-
cia leczenia do 48 godzin od wystąpienia pierwszych 
objawów (15,16) chorych dorosłych z ciężkim, powi-
kłanym lub postępującym przebiegiem grypy – ogółem 
w 76% przypadków (70 p.)  

GKS (glikokortykosteroidy) włączono u 6 pacjentów 
– 2 pacjentów z zaostrzeniem przewlekłego zapalenia 
oskrzeli, 1 pacjenta z astmą oskrzelową, 1 pacjenta 
z POChP (przewlekłą obturacyjną chorobą płuc), 2 pa-
cjentów z zapaleniem płuc. GKS zastosowano w posta-
ci nebulizacji u 3 pacjentów, w postaci aerozolu prosz-
kowego u 1 pacjenta, w postaci doustnej u 2 pacjentów. 

Na  podstawie analizy regresji stwierdzono, że roz-
poznanie grypy u pacjenta z objawami infekcji dróg 
oddechowych staje się bardziej prawdopodobne  przy 
dłużej trwającej gorączce, oraz w przypadku wystąpie-
nia bólu mięśni i tachykardii (Tab. II). Natomiast wśród 
chorób współwystępujących za czynnik ryzyka należy 
uznać miażdżycę.

DYSKUSJA

Wg danych z piśmiennictwa infekcje wirusowe, 
w tym grypa są jedną z najczęstszych przyczyn wizyt 
pacjentów w poradni lekarza rodzinnego (17) stanowiąc 
łącznie  63% przyczyn objawów infekcyjnych u pacjen-
tów w cytowanej publikacji. Poza wirusem grypy, który 
w cytowanej analizie stanowił 24% przyczyn infekcji, 
równie częstą przyczyną były rinowirusy, stanowiąc 
33% zidentyfikowanych przyczyn objawów infekcyj-
nych. W pracy Creer i wsp. u co piątego pacjenta po-
twierdzano Streptococcus pneumoniae jako czynnik 
etiologiczny. W przedstawionej obecnie analizie doro-
słych pacjentów obecność wirusa grypy potwierdzo-
no u 14% badanych. Weryfikacji dokonano szybkim 
testem antygenowym o czułości 90% i specyficzno-
ści 99% (dla grypy A), który ma ograniczoną wartość  
w stosunku do badania PCR, stąd można podejrzewać 
możliwość niedoszacowania wystąpienia wszystkich 
przypadków grypy. Według kryteriów klinicznych do 
wykonania szybkiego testu antygenowego zakwalifiko-
wano 56% ogółu pacjentów. Z tej grupy u co czwartego 
pacjenta wynik testu antygenowego w kierunku grypy 
był pozytywny. Potwierdza to znaczenie wirusa grypy 
jako jednej z częstszych przyczyn etiologicznych infek-
cji rozpoznawanych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Według piśmiennictwa do typowych objawów gry-
py należą: kaszel, nagła gorączka >38°C, nieżyt nosa, 
ból mięśni (18). Powyższe obserwacje pokrywają się 
z wynikami obecnej analizy, w której zaobserwowano 
istotnie statystycznie częstsze występowanie powyż-
szych objawów u pacjentów z rozpoznaną grypą niż 
w przypadku pozostałych infekcji dróg oddechowych 

Based on the regression analysis, it was found that 
the diagnosis of influenza in patients with symptoms 
of respiratory infection becomes more likely with 
a prolonged fever, and with the development of muscle 
pain and tachycardia (Table II). However, among 
comorbidities, atherosclerosis should be considered 
a risk factor.

DISCUSSION

According to published data, viral infections, 
including influenza, are one of the most common 
reasons for patients visiting a GP surgery (17), 
accounting for a total of 63% of the causes of infectious 
symptoms in patients in the quoted publication. 
Apart from the influenza virus, which in the cited 
analysis accounted for 24% of the causes of infection, 
rhinoviruses are also a common cause, accounting for 
33% of the identified causes of infectious symptoms. In 
this study, the bacterium Streptococcus pneumoniae 
was confirmed as the etiological factor in one in five 
patients. In the presented analysis of adult patients, the 
presence of the influenza virus was confirmed in 14% 
of the studied patients. Verification was performed 
with a rapid antigen test with a sensitivity of 90% and 
a specificity of 99% (for Influenza A type), which has 
a limited value in relation to the PCR test (sensitivity and 
specificity would be appropriate, respectively), hence 
the possibility of underestimating the occurrence of all 
cases of influenza may be suspected. According to the 
clinical criteria, 56% of all patients were qualified for 
a rapid antigen test to be performed. Of this group, 
one in four patients had a positive antigen test result. 
However, this confirms the importance of the influenza 
virus as one of the most common etiological causes of 
infections identified in primary care.

According to the literature, the typical symptoms of 
influenza include: cough, sudden fever > 38°C, rhinitis, 
muscle pain (18), which is consistent with the results 
of this analysis, in which statistically significantly 
more frequent occurrence of the above symptoms was 
observed in patients with diagnosed influenza than in 
patients with other respiratory infections of probably 
different etiology. Presence of high fever, muscle pain 
and tachycardia were found factors increasing the 
probability of influenza diagnosis.

According to published data, pneumonia and 
bronchitis, secondary bacterial infections of the 
lower respiratory tract, otitis media, myocarditis and 
pericarditis, and neurological symptoms are among 
the most common post-influenza consequences (19-
21). In children, the most common complications 
are subglottic laryngitis and otitis media (22). The 
presented analysis, taking into account adult patients, 
showed similar results – pneumonia and bronchitis 
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were the most common complications of influenza. In 
one case there was a cardiac complication in the form 
of myocarditis. Overall, the symptoms of otitis media 
were diagnosed in one in ten patients – most of them 
did not require antibiotic therapy. Complications in the 
form of possible secondary bacterial superinfection of 
the upper respiratory tract were diagnosed in one in 
20 patients – acute sinusitis and acute otitis media, for 
which antibiotic therapy was administered.

Some sources state that the coexistence of influenza 
with bacterial superinfection occurs in only 0.5% of 
influenza cases in young, healthy people, in 2.5% of 
influenza in elderly people with risk factors for influenza 
complications, and up to 34% of people requiring 
intensive medical care (23). On the other hand, the 
authors emphasize that in their opinion, prophylactic 
antibiotic therapy is justified in populations with 
a higher risk of influenza-related complications, as it 
may improve the prognosis, morbidity and mortality 
and may contribute to reducing the length of hospital 
stay, as well as reducing influenza-related public health 
costs. The use of antibiotics in the current study was 
19% in the group of patients diagnosed with influenza, 
46% in the case of other infections. This quite frequent 
use of antibiotics occurred most often in the case of 
clinical suspicion of bacterial superinfection, less 
frequently in the case of suspected primary bacterial 
infection and due to the diagnostic and time-limited 
possibilities of verifying the etiology of infections in 
the primary care.

In the presented analysis, patients with impaired 
glucose tolerance and diabetes comprised a fairly large 
group of patients diagnosed with influenza. Published 
reports confirm an increased risk of infections, both 
bacterial and viral, in these patients (24). Research 
shows that diabetic patients are at increased risk 
of lower respiratory tract infections, urinary tract 
infections, and infections of the skin and mucous 
membranes.

The results of our study showed more frequent 
occurrence of atherosclerosis in patients with 
diagnosed influenza than in other infections classified 
as non-influenza. The authors dealing with this issue 
emphasize the importance of the state of impaired 
immune balance and the dysregulation of cytokine 
release, as well as the permanent intravascular 
inflammation in patients with atherosclerosis. It can 
be concluded that in this group of patients, influenza 
has a more symptomatic course, which could have 
contributed to greater reporting of these patients to the 
GPs (25).

In the group presented in this analysis, a total of 
5.8% of patients were vaccinated (37/631), while 
among patients with influenza only one person was 
vaccinated (1% of patients), which confirms the low 

o prawdopodobnie innej etiologii. Wykazano, że obja-
wy w postaci gorączki, bólu mięśni oraz tachykardii 
zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia grypy 
u pacjenta.

Według danych z piśmiennictwa do najczęściej wy-
stępujących powikłań pogrypowych należą zapalenie 
płuc i oskrzeli, wtórne infekcje bakteryjne dolnych 
dróg oddechowych, zapalenie ucha środkowego, zapa-
lenie mięśnia sercowego i osierdzia, powikłania neuro-
logiczne (19-21). U dzieci najczęstszymi powikłaniami 
są podgłośniowe zapalenie krtani i zapalenie ucha środ-
kowego (22). W przedstawionej analizie biorącej pod 
uwagę pacjentów dorosłych wykazano podobne wyniki 
- zapalenie płuc i oskrzeli były najczęstszym powikła-
niem grypy. W pojedynczym przypadku doszło do po-
wikłania kardiologicznego w postaci zapalenia mięśnia 
sercowego. Ogółem objawy zapalenia ucha środkowe-
go rozpoznano u co 10 pacjenta – większość z nich nie 
wymagała z tego powodu antybiotykoterapii. U co 20  
pacjenta rozpoznano powikłania w postaci prawdopo-
dobnego wtórnego nadkażenia bakteryjnego górnych 
dróg oddechowych – ostre zapalenie zatok oraz ostre 
zapalenie ucha środkowego, z powodu których zastoso-
wano antybiotykoterapię.

Niektóre źródła podają, że współwystępowanie  
grypy z nadkażeniem bakteryjnym występuje tylko 
w 0,5% przypadków grypy u młodych, zdrowych osób, 
w 2,5% grypy u osób starszych z czynnikami ryzyka 
powikłań pogrypowych oraz aż do 34% osób wyma-
gających intensywnej opieki medycznej (23). Z drugiej 
strony autorzy podkreślają, że w ich przekonaniu uza-
sadnione jest zastosowanie profilaktyczne antybioty-
koterapii w przypadku populacji o wyższym ryzyku 
powikłań, gdyż może poprawić rokowanie oraz za-
chorowalność i śmiertelność związaną z grypą i może 
przyczynić się do skrócenia czasu pobytu w szpitalu 
z powodu grypy, a także obniżenia kosztów zdrowia 
publicznego związanych z tą chorobą. W niniejszej pra-
cy antybiotyki zastosowano u 19% pacjentów z rozpo-
znaną grypą, w przypadku pozostałych infekcji 46% 
pacjentów. Dość częste zastosowanie antybiotyku  mia-
ło miejsce zwykle w sytuacji klinicznego podejrzenia 
nadkażenia bakteryjnego infekcji wirusowych, rzadziej 
w przypadku podejrzenia pierwotnej infekcji bakteryj-
nej oraz z powodu ograniczonych diagnostycznie i cza-
sowo możliwości weryfikacji etiologii zakażeń w pod-
stawowej opiece zdrowotnej. 

W przedstawionej analizie pacjenci z zaburzeniem 
tolerancji glukozy i cukrzycą stanowili dość liczną 
grupę pacjentów z rozpoznaniem grypy. Piśmiennic-
two potwierdza zwiększone ryzyko infekcji – zarówno 
bakteryjnych, jak i wirusowych u tych pacjentów (24). 
Badania pokazują, że pacjenci z cukrzycą są narażeni 
na zwiększone ryzyko infekcji dolnych dróg oddecho-
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level of vaccination of patients in Poland. According 
to WHO recommendations, flu vaccination among 
seniors 65+ should be implemented at the level of 
75% of the vaccination status. The level of influenza 
vaccination in the 65+ age group in the EU countries is 
on average approx. 47%. There are clear differences in 
individual countries – from 75% in the United Kingdom 
to 44% in Denmark, or less than 10% in Poland (15). 
Moreover, studies show that influenza vaccination is 
effective not only in preventing influenza, but also in 
its complications, e.g. otitis media in children (26). 
Multicentre meta-analyzes involving elderly patients 
clearly show that immunization against influenza is 
accompanied by a significant reduction in respiratory 
diseases, pneumonia, hospitalization and mortality 
compared to unvaccinated people (27).

The effectiveness of immunization in working age 
adults is estimated at 77% in influenza prevention. 
These issues are important both in terms of health 
and economics. The benefits include shorter periods 
of absence from work, reduced frequency of medical 
visits, reduced number of hospital admissions, lower 
drug consumption, but also lower costs of treating 
post-influenza complications (9,19,20). It is believed 
that 70% of the population must be vaccinated to 
achieve immunity. The vaccination effectiveness in 
the elderly is lower than in the young (28).

In Poland, the disturbing phenomenon of extremely 
low public approval for vaccination against influenza 
has been observed for a long time. This is illustrated 
by the data on the vaccination coverage of the entire 
population at around 4%. This places Poland in one 
of the last places in Europe in terms of the number of 
vaccinated persons (29). In the 2019/2020 season, only 
4.12% of Poles were vaccinated against influenza, in 
the 2018/2019 season – 3.9%.

In the presented group of adult patients, the majority 
of patients (76%) received the neuraminidase inhibitor 
oseltamivir at the standard dose for five days. Most of 
these people had an uneventful course of influenza. 
Recent studies also confirm that both children ≥ 1 year 
of age and adults, especially with comorbidities, ≥ 65 
years of age, benefit clinically from a faster recovery 
after taking oseltamivir in the course of influenza-like 
illness. Initiation of oseltamivir treatment within 48-72 
h of symptom onset seems to provide similar benefits 
as that of starting treatment < 48 h (30).

The limitations of the presented work include, 
among others, lack of PCR identification in the case of 
influenza and failure to culture the tonsils in the case 
of strep throat. Moreover, the study group included 
adult patients only, without a pediatric group.

Performing study on a large screening group of 
patients with accompanying various comorbidities who 
often first see a primary care physician is a strengths 

wych, infekcji dróg moczowych oraz infekcji skóry 
i błon śluzowych. 

W pracy zaobserwowano częstsze występowanie 
miażdżycy u pacjentów z rozpoznaną grypą niż w przy-
padku pozostałych infekcji, zakwalifikowanych jako 
zakażenia o potencjalnie innej etiologii. Autorzy zajmu-
jący się tym zagadnieniem podkreślają znaczenie stanu 
zaburzonej równowagi immunologicznej i dysregulacji 
uwalniania cytokin oraz permanentny stan zapalny we-
wnątrznaczyniowy u pacjentów z miażdżycą. Można 
wysunąć wniosek, że w tej grupie chorych grypa ma 
przebieg bardziej objawowy co mogło przyczynić się 
do większej zgłaszalności tych pacjentów do gabinetu 
lekarza rodzinnego (25).

W przedstawionej w niniejszej analizie grupie za-
szczepionych przeciwko grypie zostało ogółem 5,8% 
pacjentów (37/631). Natomiast wśród pacjentów, którzy 
zachorowali na grypę, tylko jedna osoba była zaszcze-
piona (1%), co potwierdza niski poziom zaszczepienia 
przeciw grypie w Polsce. Według zaleceń WHO szcze-
pienia przeciw grypie wśród seniorów 65+ powinny 
być realizowane na poziomie 75% populacji. Poziom 
zaszczepienia przeciw grypie w grupie 65+ w krajach 
UE wynosi średnio ok. 47%. W poszczególnych krajach 
widać wyraźne różnice – od 75% w Wielkiej Brytanii 
do 44% w Danii i poniżej 10% w Polsce (15). Ponad-
to badania pokazują, że szczepienia przeciw grypie są 
skuteczne nie tylko w zapobieganiu samej chorobie, ale 
także jej powikłaniom np. zapaleniu ucha środkowego 
u dzieci (26). Wieloośrodkowe metaanalizy obejmujące 
starszych pacjentów jednoznacznie pokazują, że im-
munizacji przeciw grypie towarzyszy istotna redukcja 
przypadków chorób układu oddechowego, zapalenia 
płuc, hospitalizacji i umieralności w porównaniu do 
osób nie zaszczepionych (27). 

Skuteczność immunizacji w zapobieganiu gry-
pie u osób dorosłych w wieku aktywności zawodowej 
szacuje się na 77%. Zagadnienia te są istotne zarówno 
w aspekcie zdrowotnym jak i ekonomicznym. Korzy-
ści obejmują skrócenie okresu nieobecności w pracy, 
zmniejszenie częstości wizyt lekarskich, obniżoną 
liczbę przyjęć do szpitala, mniejsze zużycie leków, ale 
także niższe koszty leczenia powikłań pogrypowych 
(9,19,20). Uważa się, że dla uzyskania odporności spo-
łeczeństwa konieczne jest szczepienie 70% populacji. 
Skuteczność szczepień u osób starszych jest mniejsza 
niż u osób młodych (28).

W Polsce od dawna obserwuje się niepokojące zja-
wisko wyjątkowo niskiej aprobaty społeczeństwa dla 
szczepień przeciw grypie. Ilustrują to dane dotyczące 
poziomu zaszczepienia całej populacji na poziomie 
ok. 4%. Plasuje to Polskę na jednym z ostatnich miejsc 
w Europie pod względem liczby osób zaszczepionych 
(29). W sezonie 2019/2020 przeciw grypie zaszczepiło 
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of the study, the work reflects the real diagnostic 
capabilities available to a primary care physician. 

CONCLUSIONS

1. The diagnosis of influenza in patients with 
symptoms of respiratory infection becomes 
more likely with prolonged fever, and with the 
development of muscle pain and tachycardia

2. Influenza was diagnosed mainly in unvaccinated 
patients.

3. Influenza should be taken into account as an 
etiological factor of respiratory tract infections in 
patients visiting their GP, both due to the frequency 
of occurrence and the possible complicated course.
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SECONDARY SYPHILIS WITH OCULAR INVOLVEMENT 
IN A HIV-INFECTED PATIENT – CASE REPORT

KIŁA DRUGIEGO OKRESU Z ZAJĘCIEM NARZĄDU WZROKU 
U PACJENTA ZAKAŻONEGO HIV – OPIS PRZYPADKU

Department of Dermatology and Venereology, Medical University of Bialystok, Poland
Klinika Dermatologii i Wenerologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

ABSTRACT

We describe the case of a HIV-infected patient, in whom a secondary syphilis with skin lesions and ocular 
involvement developed.
On admission papular skin rash and partial visual loss with left eye were observed. Serological tests for syphilis 
were positive in very high titers. Ophthalmological examination revealed ocular abnormalities indicating ocular 
syphilis. Cerebrospinal fluid (CSF) tests showed elevated concentration of immunoglobulin G (IgG) with normal 
white blood count and albumin concentration, serological treponemal tests for syphilis were positive.
Intravenous therapy with Penicillinum Crystallisatum (Benzylpenicillinum kalicum) was administered, 
according to the neurosyphilis treatment schedule, achieving resolution of the skin lesions and partial vision 
improvement, a month after the end of the treatment a complete recovery of the vision was noted. Serological 
tests̀  for syphilis  titers decreased fourfold.
Described case confirms reasonability of examination for syphilis in patients with sudden  vision disturbances, 
especially those HIV-infected. It also indicates that early appropriate treatment of the ocular syphilis prevents 
permanent loss of vision.

Key words: ocular syphilis, HIV, neurosyphilis, syphilis diagnostics, syphilis treatment

STRESZCZENIE

Prezentujemy przypadek chorego zakażonego HIV, u którego wystąpiła kiła wczesna nawrotowa z objawami 
skórnymi i zajęciem narządu wzroku.
Przy przyjęciu stwierdzono osutkę grudkową i częściową utratę widzenia lewym okiem. Kiłowe odczyny se-
rologiczne były dodatnie o bardzo wysokich mianach. Badanie okulistyczne wykazało odchylenia mogące od-
powiadać kile narządu wzroku. W płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR) stwierdzono podwyższone stężenie 
immunoglobuliny G (IgG) przy prawidłowej cytozie i stężeniu albumin oraz dodatnie kiłowe odczyny krętko-
we. Wdrożono leczenie penicyliną krystaliczną dożylnie, według schematu leczenia kiły ośrodkowego układu 
nerwowego (OUN). Uzyskano ustąpienie zmian skórnych i częściową poprawę widzenia, po miesiącu od zakoń-
czenia leczenia całkowity powrót widzenia. Miana kiłowych odczynów serologicznych uległy czterokrotnemu 
obniżeniu.
Opisywany przypadek potwierdza zasadność diagnostyki w kierunku kiły u osób z nagłymi zaburzeniami 
widzenia, zwłaszcza u pacjentów zakażonych HIV. Wskazuje również, że odpowiednio szybkie podjęcie ade-
kwatnego leczenia pomaga zapobiec trwałej utracie wzroku.

Słowa kluczowe: kiła narządu wzroku, HIV, kiła OUN, diagnostyka kiły, leczenie kiły
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WSTĘP

Kiła jest chorobą wywoływaną przez krętek blady 
Treponema pallidum, przenoszoną najczęściej drogą 
kontaktów seksualnych lub wertykalną. Według danych 
piśmiennictwa, od 2000 r. wzrasta liczba przypadków 
kiły, szczególnie w grupie homoseksualnych mężczyzn 
(men who have sex with men, MSM) (1-4).

W przebiegu nieleczonej kiły nabytej wyróżnia się 
kiłę wczesną, trwającą do roku od zakażenia – według 
Centers for Disease Control and Prevention (CDC), lub 
dwóch lat – według World Health Organization (WHO), 
kiłę późną i kiłę bezobjawową. Kiła wczesna obejmuje 
kiłę pierwszego okresu o czasie trwania do 3 miesięcy 
od zakażenia i kiłę nawrotową (drugiego okresu). Kiła 
pierwszego okresu manifestuje się wystąpieniem naj-
częściej jednego, rzadziej licznych niebolesnych owrzo-
dzeń w miejscu wniknięcia patogenu. W drugim okresie 
choroby zakażenie ma charakter uogólniony i dochodzi 
do zajęcia różnych narządów. Zmiany skórno-śluzów-
kowe charakteryzują się osutką plamistą lub grudkową 
i/lub łysieniem, bielactwem, kłykcinami płaskimi czy 
anginą. U ok. 28% chorych nieleczonych rozwija się 
po 2-5 latach kiła późna (trzeciego okresu) z możliwo-
ścią wystąpienia objawów ze strony skóry, narządów 
wewnętrznych oraz układu nerwowego i sercowo-na-
czyniowego (5). Kiła ośrodkowego układu nerwowego 
i narządu wzroku są obecnie rzadziej spotykanymi po-
staciami, jednakże mogą rozwinąć się na każdym etapie 
zakażenia krętkiem bladym. 

Kiła może współistnieć z innymi chorobami przeno-
szonymi drogą płciową, m.in. zakażeniem HIV. Według 
ostatniego raportu European Centre for Disease Preven-
tion and Control (ECDC), w 2018 r. wśród pacjentów 
z kiłą badanych w kierunku HIV odsetek zakażonych 
tym wirusem wynosił 24%, a w populacji MSM sięgał 
35% (3).

CEL PRACY

Celem pracy jest przedstawienie przypadku chore-
go zakażonego HIV, u którego wystąpiła kiła drugiego 
okresu z zajęciem narządu wzroku.

OPIS PRZYPADKU

Trzydziestotrzyletni pacjent, kawaler, pracownik 
handlowy, leczony od 2018 r. z powodu choroby retro-
wirusowej z niską liczbą limfocytów CD4+, został przy-
jęty do Kliniki Dermatologii w październiku 2020 r.  
z powodu uogólnionej osutki grudkowej występującej 
od 5 tygodni i dodatnich kiłowych odczynów serolo-
gicznych. Badanie w kierunku kiły metodą elektroche-
miluminescencji ECLIA (Cobas® Roche, Mannheim) 
przed dwoma laty było ujemne. 

INTRODUCTION

Syphilis is a disease caused by the spirochete 
Treponema pallidum, most often transmitted sexually 
or vertically. According to the literature, the number 
of syphilis cases has been increasing since 2000, 
especially in the group of homosexual men (men who 
have sex with men, MSM) (1-4).

In the course of untreated acquired syphilis, 
we can distinguish early syphilis, lasting up to one 
year after infection – according to the Centers for 
Disease Control and Prevention (CDC) or two years – 
according to the World Health Organization (WHO), 
late syphilis and asymptomatic syphilis. Early syphilis 
includes first-stage syphilis lasting up to 3 months 
after infection, and recurrent (second-stage) syphilis. 
First-stage syphilis is manifested by the occurrence of 
one, less often numerous, painless ulcers at the area 
of a pathogen penetration. In the second stage of the 
disease, the infection is generalized and various organs 
are involved. Mucocutaneous lesions are macular or 
papular rash and / or alopecia, vitiligo, condylomata 
lata or angina. Approximately 28% of untreated 
patients develop late (third stage) syphilis after 2-5 
years, with possible symptoms in the skin, internal 
organs, also the nervous and cardiovascular systems 
(5). Syphilis of the central nervous system and eye are 
now less common forms of the disease, however, they 
can develop at any stage of this spirochetal infection.

Syphilis can coexist with other sexually transmitted 
infections, including HIV. According to the latest 
report of the European Center for Disease Prevention 
and Control (ECDC), in 2018 among syphilis infected 
patients tested for HIV, 24% were HIV positive, in the 
MSM population it was 35% (3).

OBJECTIVE OF THE STUDY

The aim of the study is to present a case of an HIV-
infected patient who developed second-stage syphilis 
with an ocular involvement.

A CASE REPORT

A thirty-three-year-old patient, bachelor, sales 
worker, treated since 2018 due to a retroviral 
disease with a low number of CD4+ lymphocytes, 
was admitted to the Department of Dermatology in 
October 2020 due to generalized papular rash lasting 
for 5 weeks and positive syphilitic serologic reactions. 
The test for syphilis by the electrochemiluminescence 
method ECLIA (Cobas® Roche, Mannheim) was 
negative two years ago.

On admission to the hospital, the patient reported 
loss of central vision with the left eye lasting for 

Anna Małgorzata Olszewska, Teresa Reduta, Joanna Bacharewicz-Szczerbicka, Iwona Flisiak 



177

Kiła drugiego okresu z zajęciem narządu wzroku...Secondary syphilis with ocular involvement...

2 weeks. The interview revealed that the patient 
had casual sexual contacts with men and women. 
According to him, the last contact was a year earlier.

On admission, a dermatological examination 
revealed in the skin of the trunk, limbs and face an 
asymmetrical rash in the form of erythematous papules, 
partially hypertrophic, with the presence of scabs and 
peripheral collar-shaped exfoliation (Fig. 1-3). Within 
the soles and palms – flattened papules with marginal 
scaling were found. There were extensive, oozing 
condylomata lata with maceration around the anus. In 
addition, there were palpable axillar and ulnar lymph 
nodes of a pea size.

Przy przyjęciu do Kliniki chory zgłaszał występu-
jącą od 2 tygodni utratę widzenia centralnego okiem 
lewym. Z wywiadu ustalono, że pacjent odbywał przy-
godne kontakty seksualne z mężczyznami i kobietami. 
Według jego relacji, ostatni kontakt miał miejsce rok 
wcześniej.

Przy przyjęciu badaniem dermatologicznym stwier-
dzono w zakresie skóry tułowia, kończyn i twarzy 
niesymetryczną osutkę o charakterze grudek rumie-
niowych, miejscami przerosłych, z obecnością stru-
pów i obwodowego kołnierzykowatego złuszczania  
(Ryc. 1-3). W obrębie podeszew i dłoni – spłaszczone 
grudki z obwodowym złuszczaniem. Wokół odbytu 
stwierdzono rozległe, sączące kłykciny płaskie z ce-
chami maceracji. Ponadto były wyczuwalne palpacyj-
nie węzły chłonne pachowe i łokciowe wielkości ziar-
na grochu.

Fig. 1. Disseminated asymmetrically distributed papulosquamous eruption on the trunk
Ryc. 1. Rozsiana niesymetryczna osutka grudkowo-złuszczająca w obrębie tułowia

    

Fig. 2. Hypertrophic papule with peripheral scaling                 Fig.3. Hypertrophic papule covered with crust
Ryc. 2. Przerosła grudka z kołnierzykowatym złuszczaniem   Ryc. 3. Przerosła grudka pokryta strupem
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Laboratory blood tests showed extremely high 
rates of tests for syphilis: Venereal Disease Research 
Laboratory test (VDRL) 1/256 (Biomed, Kraków), 
Treponema Pallidum Hemaglutination Test (TPHA) 
1/40960 (Bio-Rad, Marnaes-la Coquette, France), 
Fluorescent Treponemal Antibody (FTA) 1/72000 
(Diagnostic and Research Center for Sexually 
Transmitted Diseases, Białystok), Fluorescent 
Treponemal Antibody Absorption Test (FTA-ABS) 
positive (Diagnostic and Research Center for Sexually 
Transmitted Diseases, Białystok), Nelson spirochete 
immobilization test positive – 100% (Diagnostic 
and Research Center for Sexually Transmitted 
Diseases, Białystok). Tests for other sexually 
transmitted infections were negative. Other laboratory 
examinations showed an elevated CRP concentration 
(66.7 mg/l [N < 5]), an increased activity of liver 
enzymes (ALT 70 U/l [N < 41], AST 55 U/l [N < 38], 
GGTP 413 U/l [N 5-61]), decreased number of CD4+ 
T cells 72/µl (N 404-1612). The ultrasound examination 
of the abdominal cavity revealed a slightly enlarged 
liver, with insensibly increased echogenicity, granular 
echostructure, with a single lymph node of a size  
21 x 8 mm in the hilum. Echocardiography didǹ t show 
any significant abnormalities.

The ophthalmological examination demonstrated 
a reduced visual acuity (0.4) and an opalescent lens 
in the left eye. The fundus examination revealed 
a discreetly altered reflex of the macula, with 
a line corresponding to a history of central serous 
retinopathy. In optical coherence tomography (OCT) 
of the left eye’s macula, folding of the retinal pigment 
epithelium was found. Neurological examination 
showed no obvious symptoms of focal CNS damage. In 
the otorhinolaryngological examination, no significant 
abnormalities were found.

Magnetic resonance imaging of the brain and 
brainstem with contrast was performed. Cortical 
atrophy of the brain, hemispheres and the cerebellar 
vermis, enlargement of the periocerebral spaces up to 
6-7 mm, and thickening of the mucous membrane of the 
maxillary, frontal, sphenoid and ethmoid sinuses were 
found. The cerebrospinal fluid (CSF) tests revealed 
cytosis of 5 leukocytes/mm3, including mononuclear 
cells 3/mm3, albumin 16.26 mg/dl [N 10-30] and 
increased concentration of immunoglobulin G (IgG) 
88.65 mg/l [N 10-30]. In the CSF spirochetal tests for 
syphilis were positive FTA 1/75 and TPHA 1/64, VDRL 
was negative.

On the basis of the overall clinical examination and 
the results of additional tests, the second stage syphilis, 
involving the left eye and the liver was diagnosed. 
Treatment with crystalline penicillin intravenously 
with 4 million units every 4 hours for 14 days was 
performed. On the first day of the drug̀ s administration, 

W badaniach laboratoryjnych krwi z istotnych od-
chyleń od normy stwierdzono wybitnie dodatnie od-
czyny kiłowe: Venereal Disease Research Laboratory 
test (VDRL) 1/256 (Biomed, Kraków), Treponema pal-
lidum Hemaglutination Test (TPHA) 1/40960 (Bio-Rad, 
Marnaes-la Coquette, Francja), Fluorescent Treponemal 
Antibody (FTA) 1/72000 (Ośrodek Diagnostyczno-Ba-
dawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową, Biały-
stok), Fluorescent Treponemal Antibody Absorption 
Test (FTA-ABS) dodatni (Ośrodek Diagnostyczno-Ba-
dawczy Chorób Przenoszonych Drogą Płciową, Biały-
stok), odczyn immobilizacji krętków Nelsona dodatni 
– 100% (Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób 
Przenoszonych Drogą Płciową, Białystok). Wyniki ba-
dań w kierunku innych zakażeń przenoszonych drogą 
płciową były ujemne. Pozostałe badania laboratoryj-
ne wykazały: podwyższone stężenie CRP (66,7 mg/l  
[N < 5]), wzrost aktywności enzymów wątrobowych 
(ALT 70 U/l [N < 41], AST 55 U/l [N < 38], GGTP  
413 U/l [N 5-61]), obniżoną liczbę limfocytów T CD4+ 
72/µl (N 404-1612). W USG jamy brzusznej opisano 
wątrobę granicznej wielkości, o nieco wzmożonej ech-
ogeniczności, ziarnistej echostrukturze, z pojedynczym 
węzłem chłonnym o wymiarach 21 x 8 mm we wnęce. 
W echokardiografii nie stwierdzono istotnych odchyleń 
od normy. 

W badaniu okulistycznym z odchyleń stwierdzono 
w oku lewym obniżoną ostrość widzenia (0,4), soczew-
kę opalizującą. Badanie dna oka wykazało plamkę z re-
fleksem dyskretnie zmienionym, z linią odpowiadającą 
przebytej centralnej surowiczej retinopatii. W optycz-
nej tomografii koherencyjnej (OCT) plamki oka lewe-
go stwierdzono pofałdowanie nabłonka barwnikowego 
siatkówki. Badaniem neurologicznym nie stwierdzono 
ewidentnych objawów ogniskowego uszkodzenia OUN. 
Badaniem otorynolaryngologicznym nie stwierdzono 
istotnych odchyleń od normy. 

Wykonano rezonans magnetyczny mózgu i pnia mó-
zgu z kontrastem: z odchyleń opisano zanik korowy mó-
zgu, półkul i robaka móżdżku, poszerzenie przestrzeni 
przymózgowych w okolicach czołowociemieniowych 
do 6-7 mm oraz przyścienne zagęszczenia w zatokach 
szczękowych, czołowych, klinowych i sitowiu. W ba-
daniu płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) stwierdzo-
no cytozę 5 leukocytów/mm3, w tym jednojądrzaste 
3/mm3, albuminy 16,26 mg/dl [N 10-30] i podwyż-
szone stężenie immunoglobuliny G (IgG) 88,65 mg/l  
[N 10-30], oraz dodatnie krętkowe odczyny w kierunku 
kiły FTA 1/75 i TPHA 1/64, odczyn VDRL ujemny. 

Na podstawie całości obrazu klinicznego i wyników 
badań dodatkowych rozpoznano kiłę drugiego okresu 
z zajęciem narządu wzroku i wątroby. Wdrożono lecze-
nie penicyliną krystaliczną dożylnie 4 mln j. co 4 go-
dziny przez 14 dni. W pierwszym dniu podawania leku 
wystąpiła reakcja Jarisha-Łukasiewicza-Herxheimera 

Anna Małgorzata Olszewska, Teresa Reduta, Joanna Bacharewicz-Szczerbicka, Iwona Flisiak 



179

a Jarish-Łukasiewicz-Herxheimer reaction in the form 
of fever up to 38.9°C and generalized muscle pain 
occurred. The symptoms resolved spontaneously 
within several hours. A gradual regression of skin 
lesions had been observed during treatment. In the 
second week of the treatment, left eye vision returned. 
According to the patient’s ailments, the image was 
out of focus, with poorly saturated colors. After the 
treatment, the results of laboratory tests normalized: 
CRP concentration (3.27 mg/l) and the activity of 
aminotransferases (ALT 42 U/l, AST 37 U/l). GGTP 
activity decreased threefold to 124 U/l (N < 61).

The patient was discharged home in a good general 
condition with a recommendation of a follow-up at 
the Dermatology Outpatient Clinic 1, 3, 6, 9 and 12 
months after the end of the treatment. A check-up at 
the Ophthalmology and Neurology Outpatient Clinic 
was recommended. The patient committed to inform 
his sexual partners about the need for a medical 
appointment, diagnostics and possible treatment.

During the follow-up visit one month after the 
end of treatment, the patient had complete remission 
of skin lesions and further improvement in vision. 
Syphilitic serological tests̀  titers decreased fourfold, 
VDRL (1/64) and TPHA (1/10240). The patient did 
not show up to the next check-up at the Dermatology 
Clinic.

DISCUSSION

According to the latest report of ECDC of 2020, 
in 2011-2017 there was a systematic increase in the 
number of syphilis cases in Europe. In 2018 the syphilis 
incidence rate was 7 per 100,000 population, it was 
nine times higher in men than in women, especially 
in the 25-34 age group (29/100,000). In 69% of cases, 
the infection was acquired through sexual contact with 
MSM (3).

It has been proven that HIV infection increases 
the risk of acquiring syphilis, similarly, infection with 
Treponema pallidum predisposes to HIV infection. 
The presence of syphilitic lesions in the mucous 
membranes of the genital organs facilitates the entry 
of the virus (2, 7). It has also been shown that the 
spirochetal lipoproteins activate the expression of 
the macrophage chemokine receptor (C-C Motif 
Chemokine Receptor 5, CCR5), which increases 
HIV penetration into CD4+ cells (2). Coexisting HIV 
infection may change the clinical features and course 
of syphilis, and the response to treatment (2, 7). In 
one retrospective study of HIV+ patients infected with 
syphilis, cases of symptomatic syphilis accounted 
for only 50%. Among them, apart from cutaneous 
and mucosal, other symptoms were found in 21.8%. 
In majority they concerned the eye, and severally 

pod postacią gorączki do 38,9°C i uogólnionych bólów 
mięśniowych. Objawy ustąpiły samoistnie w ciągu kil-
kunastu godzin. Podczas leczenia obserwowano stop-
niowe cofanie się zmian skórnych. W drugim tygodniu 
leczenia nastąpił powrót widzenia okiem lewym. We-
dług relacji pacjenta obraz był nieostry, o mało nasy-
conych barwach. Po leczeniu, wyniki badań laborato-
ryjnych uległy normalizacji: stężenie CRP (3,27 mg/l) 
i aktywność aminotransferaz (ALT 42 U/l, AST 37 U/l). 
Aktywność GGTP obniżyła się trzykrotnie, do 124 U/l 
(N < 61). 

Pacjenta w stanie ogólnym dobrym wypisano do 
domu z zaleceniami kontroli w Poradni Wenerologicz-
nej po 1, 3, 6, 9 i 12 miesiącach od zakończenia lecze-
nia. Zalecono kontrolę w Poradni Okulistycznej i Neu-
rologicznej. Chory zobowiązał się do poinformowania 
partnerów seksualnych o konieczności wizyty lekar-
skiej, diagnostyki i ewentualnego leczenia. 

W trakcie wizyty kontrolnej po miesiącu od zakoń-
czenia leczenia stwierdzono u pacjenta całkowitą re-
misję zmian skórnych oraz dalszą poprawę widzenia. 
Miana kiłowych odczynów serologicznych uległy czte-
rokrotnemu obniżeniu, VDRL (1/64) i TPHA (1/10240). 
Na kolejne kontrolne badanie w Poradni Wenerologicz-
nej pacjent nie zgłosił się.

DYSKUSJA

Zgodnie z ostatnim raportem European Centre for 
Disease Prevention and Control (ECDC) z 2020 r.,  
w latach 2011-2017 w Europie odnotowano syste-
matyczny wzrost liczby przypadków kiły. W 2018 r.  
współczynnik zachorowalności na kiłę wynosił 
7/100 000 populacji, był on dziewięciokrotnie wyższy 
w grupie mężczyzn niż kobiet, szczególnie w wieku 25-
34 lat (29/100 000). W 69% przypadków zakażenie zo-
stało nabyte drogą kontaktów seksualnych z MSM (3).

Udowodniono, że zakażenie HIV zwiększa ryzy-
ko nabycia kiły, podobnie infekcja krętkiem bladym 
predysponuje do zakażenia HIV. Obecność kiłowych 
zmian w obrębie błon śluzowych narządów płciowych 
ułatwia wnikanie wirusa (2, 7). Wykazano ponadto, że 
lipoproteiny krętka bladego aktywują ekspresję chemo-
kinowego receptora makrofagów (C-C Motif Chemoki-
ne Receptor 5, CCR5), co zwiększa przenikanie HIV 
do komórek CD4+ (2). Współistniejące zakażenie HIV 
może zmienić obraz kliniczny i przebieg kiły oraz odpo-
wiedź na leczenie (2, 7). W jednym z retrospektywnych 
badań pacjentów z HIV zakażonych kiłą, przypadki ob-
jawowe kiły stanowiły jedynie 50%. Wśród nich, poza 
skórnymi i śluzówkowymi, inne objawy stwierdzono 
u 21,8% pacjentów. Najczęściej dotyczyły one narządu 
wzroku, a pojedyncze – zaburzeń ze strony układu po-
karmowego i uogólnionej limfadenopatii (6). 
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– disorders of the digestive system and generalized 
lymphadenopathy (6).

Eye involvement occurs in about 10% of the second 
and 2-5% of the third period syphilis cases (8). In 
HIV-infected people, eye involvement in the course 
of syphilis is statistically more common, it affects 
35-75% of patients (8, 9). There are no characteristic 
symptoms of syphilis in the eye, it can be manifested 
as inflammation of any eye’s structure. The uvea is 
most commonly involved, and less often the retina and 
the optic nerve (8). Increased severity of ophthalmic 
symptoms has been reported in patients with HIV 
co-infection (7, 10). The diagnosis of ocular syphilis 
is based on clinical symptoms, the appearance of 
abnormalities in ophthalmological examination and 
positive serological syphilis tests (2). In most cases (50-
78%), ocular syphilis is diagnosed due to serological 
tests for syphilis during the search for the cause of 
ophthalmic disorders (8, 11). In the presented patient, 
the sudden onset of visual disturbances, changes 
found in the retina and lens, combined with positive 
syphilitic tests’ results, enabled us to diagnose the 
ocular syphilis.

Early syphilis with an ocular involvement is 
considered as early neurosyphilis (1). The spirochetes 
can penetrate the nervous system in the first-stage 
syphilis, and despite the absence of neurological 
symptoms, abnormalities indicating the inflammation 
in the cerebrospinal fluid (CSF) are found in 25-30% 
of cases. Such aberrations in CSF usually resolve 
spontaneously, but in 10-15% of cases the infection 
remains latent and in the future may become the 
starting point for late, severe changes in the nervous 
system (12). In the second stage of early syphilis and 
in the late syphilis in approximately 30% of untreated 
patients abnormalities indicative of inflammation in 
CSF can be found, usually without clinical symptoms. 
The symptoms occur only in 1-2% of cases and 
may include acute syphilitic meningitis, meningeal 
syphilis, cranial nerves̀  palsy, and ophthalmic and 
otorhinolaryngological (ENT) disorders. When 
inflammatory changes are found in the meninges of 
the base of the brain, cranial nerves, including the 
optic nerve, can be damaged (12). 

In accordance with the 2014 International Union 
against Sexually Transmitted Infections (IUSTI) 
guidelines, lumbar puncture is recommended in 
a patient with serologically confirmed syphilis and 
presence of neurological syptoms, including sudden 
visual disturbances (13). Some experts also indicate the 
validity of lumbar puncture after diagnosis of syphilis 
in HIV-infected patients with CD4+ lymphocyte 
counts below 350/mm3 and/or serum VDRL levels 
above 1/32 (1, 13). Only in half of the ophthalmic 
syphilis cases, without other neurological symptoms, 

Zajęcie narządu wzroku dotyczy około 10% przy-
padków kiły drugiego i 2-5% trzeciego okresu (8). 
U osób zakażonych HIV zajęcie oka w przebiegu kiły 
występuje statystycznie częściej, dotyczy 35-75% cho-
rych (8, 9). Brak jest charakterystycznych objawów kiły 
narządu wzroku, może się ona manifestować jako zapa-
lenie każdej struktury oka. Najczęściej zajęta jest błona 
naczyniowa, nieco rzadziej siatkówka i nerw wzrokowy 
(8). Donoszono o większym nasileniu objawów okuli-
stycznych u pacjentów z koinfekcją HIV (7, 10). Rozpo-
znanie kiły narządu wzroku ustala się w oparciu o ob-
jawy kliniczne, obraz zmian w badaniu okulistycznym 
oraz dodatnie odczyny serologiczne w kierunku kiły 
(2). W większości przypadków (50-78%) kiła narządu 
wzroku rozpoznawana jest dzięki wykonaniu badań se-
rologicznych w kierunku kiły w trakcie poszukiwania 
przyczyny zaburzeń okulistycznych (8, 11). U przed-
stawionego pacjenta nagłe wystąpienie zaburzeń wi-
dzenia, zmiany stwierdzane w obrębie siatkówki i so-
czewki w połączeniu z dodatnimi odczynami kiłowymi 
pozwoliły rozpoznać kiłę narządu wzroku. 

Kiła wczesna z zajęciem narządu wzroku jest trakto-
wana jako wczesny neurosyphilis (1). Krętki przenika-
ją do układu nerwowego już w kile pierwszego okresu 
i pomimo niewystępowania objawów neurologicznych, 
w 25-30% przypadków stwierdza się zmiany zapalne 
w płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR). Zmiany zapal-
ne w PMR cofają się samoistnie, ale u 10-15% zakażenie 
pozostaje w stanie utajenia i w przyszłości może stać się 
punktem wyjścia późnych, ciężkich zmian w układzie 
nerwowym (12). W drugim okresie kiły wczesnej oraz 
w kile późnej również u około 30% nieleczonych cho-
rych można stwierdzić zmiany zapalne w PMR, zwykle 
bez objawów klinicznych. Objawy występują jedynie 
w 1-2% przypadków i mogą mieć postać ostrego kiło-
wego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, kiły opo-
nowo-naczyniowej, porażenia nerwów czaszkowych 
oraz zaburzeń okulistycznych i laryngologicznych. 
Przy lokalizacji zmian zapalnych w oponach podstawy 
mózgu, może dojść do uszkodzenia nerwów czaszko-
wych, w tym nerwu wzrokowego (12). 

W przypadku wystąpienia u pacjenta z serologicz-
nie potwierdzoną kiłą objawów neurologicznych, wśród 
których wymienione są nagłe zaburzenia widzenia, 
zgodnie z wytycznymi International Union against 
Sexually Transmitted Infections (IUSTI) z 2014 r., za-
lecane jest wykonanie punkcji lędźwiowej (13). Część 
ekspertów wskazuje również zasadność wykonywania 
punkcji lędźwiowej po rozpoznaniu kiły u pacjentów za-
każonych HIV, u których liczba limfocytów CD4+ jest 
niższa niż 350/mm3 i/lub surowicze miano VDRL prze-
kracza 1/32 (1, 13). Jedynie w połowie przypadków kiły 
narządu wzroku, bez innych objawów neurologicznych, 
wyniki badania płynu mózgowo-rdzeniowego spełniają 
kryteria rozpoznania zakażenia ośrodkowego układu 

Anna Małgorzata Olszewska, Teresa Reduta, Joanna Bacharewicz-Szczerbicka, Iwona Flisiak 



181

the results of the cerebrospinal fluid test meet the 
diagnostic criteria of central nervous system (CNS) 
infection (8, 11). The 2008 IUSTI diagnostic criteria 
for CNS syphilis include a positive CSF VDRL test 
or positive CSF spirochetal test result in combination 
with a mononuclear cell count > 5-10 / mm3. According 
to the criteria of the Polish Dermatological Society 
(PTD) of 2018, CNS syphilis can be diagnosed in 
the presence of clinical symptoms suggestive of 
neurosyphilis (neurological, psychiatric, ophthalmic, 
ENT) in the combination with specific abnormalities 
in the CSF. These include a reactive CSF VDRL test (in 
the absence of contamination of the CSF with blood) 
or a positive spirochetal test along with the number of 
CSF leukocytes > 5/ml (with HIV co-infection > 20/ml)  
and/or a CSF protein concentration > 45 mg/dl (14). 
In the described patient, CSF VDRL was negative, 
spirochetal tests’ results were positive and the cytosis 
was low. The patient’s concentration of albumin 
in CSF was normal, while a significantly elevated 
concentration of IgG was found, which may indicate 
the intrathecal production of antibodies. According to 
the diagnostic criteria for the neurosyphilis mentioned 
above (IUSTI 2008, PTD 2018), the abnormalities in 
the cerebrospinal fluid observed in the patient were 
not satisfactory for making or excluding the diagnosis 
of central nervous system syphilis. The patient in the 
course of retroviral disease presented with profound 
peripheral lymphopenia, which may be the reason for 
a falsely low cell count in the CSF. On the other hand, 
HIV infection itself can also cause increased cytosis 
in the CSF, which makes it difficult to interpret our 
patient’s results unambiguously (5).

According to the latest opinions of the European 
Academy of Dermatology and Venereology (EADV) 
from 2020, the diagnostic criteria of neurosyphilis 
used so far are not sufficiently sensitive or specific 
(1). In only one third of all CNS syphilis cases VDRL 
in CSF is positive. Also, the protein concentration 
and the number of mononuclear cells may be normal 
(1, 12).

Ocular syphilis should be treated like CNS syphilis, 
regardless of the result of CSF examination (1). 
Penicillin is the drug of choice in all forms and periods 
of acquired syphilis. In the CNS disease, crystalline 
penicillin is used intravenously at a dose of 18-24 MU 
a day in 6 divided doses or as a continuous infusion. 
HIV-infected patients with CNS syphilis should also 
receive such treatment (1, 14). The presented patient 
was treated with crystalline penicillin according to 
the above scheme. A complete recovery of vision was 
achieved, indicating the spirochetal background of 
ophthalmic disorders.

The prognosis for improvement in eyesight in 
patients with ocular syphilis depends on the timing 

nerwowego (OUN) (8, 11). Kryteria rozpoznania kiły 
OUN według IUSTI z 2008 r. obejmują dodatni odczyn 
VDRL w PMR albo dodatnie wyniki odczynów kręt-
kowych w płynie w połączeniu z liczbą komórek jedno-
jądrowych > 5-10/mm3. Zgodnie z kryteriami Polskie-
go Towarzystwa Dermatologicznego (PTD) z 2018 r.,  
kiłę OUN można rozpoznać w przypadku wystąpienia 
objawów klinicznych sugerujących neurosyphilis (neu-
rologicznych, psychiatrycznych, okulistycznych, laryn-
gologicznych) w połączeniu z określonymi odchylenia-
mi w PMR. Należy do nich reaktywny odczyn VDRL 
w PMR (przy braku zanieczyszczenia PMR krwią) albo 
dodatni odczyn krętkowy łącznie z liczbą leukocytów 
w PMR > 5/ml (przy koinfekcji HIV > 20/ml) i/lub stę-
żeniem białka w PMR > 45 mg/dl (14). U opisywanego 
pacjenta w PMR stwierdzono ujemny odczyn VDRL, 
dodatnie odczyny krętkowe i niską cytozę. U chorego 
stężenie albumin w PMR było prawidłowe, natomiast 
stwierdzono znacznie podwyższone stężenie IgG, 
co może wskazywać na intratekalną produkcję prze-
ciwciał. Zgodnie z powyższymi kryteriami rozpozna-
nia kiły OUN (IUSTI 2008, PTD 2018), zaobserwowane 
u pacjenta odchylenia w płynie mózgowo-rdzeniowym 
nie pozwalają na pewne rozpoznanie kiły ośrodkowe-
go układu nerwowego, ani na jej wykluczenie. Pacjent 
w przebiegu choroby retrowirusowej prezentował głę-
boką limfopenię obwodową, co może być przyczyną 
fałszywie zaniżonej liczby komórek w PMR. Z drugiej 
strony, samo zakażenie HIV może również powodować 
podwyższoną cytozę w PMR, co utrudnia jednoznacz-
ną interpretację wyników naszego pacjenta (5). 

Według najnowszych opinii European Academy of 
Dermatology and Venereology (EADV) z 2020 r., do-
tychczas stosowane kryteria rozpoznania neurosyphilis 
nie są jednak dostatecznie czułe ani swoiste (1). Dodatni 
VDRL w PMR stwierdza się tylko w 1/3 wszystkich 
przypadków kiły ośrodkowego układu nerwowego. 
Również stężenie białka i liczba komórek jednojądro-
wych mogą być w normie (1, 12).

Kiła narządu wzroku powinna być leczona tak jak 
kiła OUN, niezależnie od wyniku badania PMR (1). 
Penicylina jest lekiem z wyboru we wszystkich posta-
ciach i okresach kiły nabytej. W kile OUN penicylina 
krystaliczna stosowana jest dożylnie w dawce 18-24 
mln j./dobę w 6 dawkach podzielonych lub we wlewie 
ciągłym. Takie leczenie powinni również otrzymywać 
chorzy z kiłą OUN zakażeni HIV (1, 14). Przedstawio-
ny pacjent był leczony penicyliną krystaliczną, według 
powyższego schematu. Uzyskano całkowity powrót 
widzenia, co wskazuje na krętkowe tło zaburzeń oku-
listycznych.

Rokowanie co do poprawy wzroku u pacjentów 
z kiłą oczną zależy od czasu wdrożenia właściwego 
leczenia. Przy włączeniu antybiotykoterapii do 28 dni 
od wystąpienia objawów ze strony narządu wzroku, co 
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of appropriate treatment. The prognosis is good when 
antibiotic therapy is started up to 28 days after the 
onset of symptoms in the organ of vision, which was 
implemented in the described patient (15).

Syphilitic hepatitis develops in 10% of patients 
with syphilis. Half of them have elevated levels of 
transaminases and alkaline phosphatase. There may 
be an enlargement of the liver with its tenderness, 
less often jaundice. Syphilitic hepatitis can lead to 
hepatocytes̀  necrosis, narrowing of the bile ducts, and 
portal vasculitis. The healing process is accompanied 
by fibrosis, which can lead to cirrhosis of the liver. In 
late syphilis, gummas imitating neoplastic metastases 
may occur (2). The normalization of transaminases̀  
activity after the treatment of syphilis, despite the 
chronic administration of potentially hepatotoxic 
medications, proves the etiology of syphilitic hepatitis 
and its effective treatment. The effectiveness of the 
treatment used in the presented patient is also proven 
by the resolution of clinical symptoms in the skin and 
eye, and a fourfold decrease in the titer of treponemal 
and non-treponemal tests observed one month after 
the end of the treatment.

The Jarish-Łukasiewicz-Herxheimer reaction that 
occurred in our patient is an acute reaction arising 
on the first day of antibiotic therapy for syphilis, 
with fever, headaches, muscle aches, chills, and, less 
often, convulsions. Its cause is not fully explained. It 
is assumed that it is the body’s reaction to the toxins 
released as a result of the bacteriolysis of spirochetes. 
In early syphilis, it is common (10-25%), much less 
frequent in late syphilis. Its incidence is probably 
greater with administration of penicillin than 
doxycycline. Symptoms resolve spontaneously usually 
within 24 hours without significant sequelae. Due to 
the risk of serious complications, in the onset of this 
reaction, special supervision is required in patients 
with nervous system or eye involvement, patients 
with late cardiovascular syphilis, as well as newborns 
and pregnant women. Antipyretic drugs are usually 
used in the treatment. Preventive treatment can be 
prednisolone 20-60 mg daily, 24 hours before antibiotic 
therapy and during the first two days of treatment (1).

After treatment of syphilis, close clinical and 
serological monitoring is recommended at intervals of 
1, 3, 6 months after the end of treatment and then every 
6 months (15). Patients at high risk of reinfection, 
including MSM and HIV-infected, should be regularly 
screened for syphilis, preferably every 3 months (1, 5).

In the described case, the patient did not come to 
the next appointments, despite our numerous attempts 
to contact him. Further serological testing is planned 
as a part of the routine screening at the HIV Consulting 
Center for Adults with HIV and AIDS.

uczyniono u opisywanego pacjenta, rokowanie jest do-
bre (15).

W przebiegu kiły u 10% chorych dochodzi do kiło-
wego zapalenia wątroby. U połowy z nich stwierdza się 
podwyższone aktywności transaminaz i fosfatazy zasa-
dowej. Może wystąpić powiększenie wątroby z jej tkli-
wością, rzadziej żółtaczka. Kiłowe zapalenie wątroby 
może prowadzić do martwicy hepatocytów, zwężenia 
przewodów żółciowych, zapalenia naczyń wrotnych. 
Proces gojenia przebiega z włóknieniem, mogącym 
prowadzić do marskości wątroby. W kile późnej mogą 
wystąpić kilaki, imitujące przerzuty nowotworowe (2). 
Normalizacja aktywności transaminaz po leczeniu kiły, 
pomimo przewlekłego przyjmowania przez pacjenta le-
ków potencjalnie hepatotoksycznych, świadczy o etio-
logii kiłowej zapalenia wątroby i jego efektywnym le-
czeniu. Skuteczności zastosowanego leczenia u przed-
stawionego pacjenta dowodzi również ustąpienie ob-
jawów klinicznych ze strony skóry i narządu wzroku 
oraz czterokrotny spadek miana odczynów krętkowych 
i niekrętkowych stwierdzony miesiąc po zakończeniu 
leczenia.

Reakcja Jarisha-Łukasiewicza-Herxheimera, która 
wystąpiła u naszego pacjenta, jest ostrym odczynem, 
występującym w pierwszej dobie antybiotykoterapii 
kiły, przebiegającym z gorączką, bólami głowy, mięśni, 
dreszczami, rzadziej drgawkami. Jej przyczyna nie jest 
do końca wyjaśniona. Przypuszcza się, że jest to reak-
cja organizmu na uwolnione wskutek rozpadu krętków 
toksyny. We wczesnej kile występuje często (10-25%), 
znacznie rzadziej w kile późnej. Prawdopodobnie czę-
stość jej występowania jest większa przy leczeniu pe-
nicyliną niż doksycykliną. Objawy ustępują samoistnie 
zwykle w ciągu 24 godzin, bez istotnych następstw. Ze 
względu na ryzyko ciężkich powikłań, w przypadku 
wystąpienia tej reakcji szczególnego nadzoru wymaga-
ją pacjenci z zajęciem układu nerwowego czy narządu 
wzroku, chorzy na kiłę późną sercowo-naczyniową, jak 
również noworodki i kobiety w ciąży. W leczeniu zwy-
kle stosuje się leki przeciwgorączkowe. Zapobiegawczo 
można podawać prednizolon 20-60 mg dziennie, 24 go-
dziny przed włączeniem antybiotykoterapii oraz przez 
dwa pierwsze dni leczenia (1).

Po leczeniu kiły zalecana jest ścisła kontrola klinicz-
na i serologiczna w odstępach 1, 3, 6, miesięcy od za-
kończenia leczenia i następnie raz na 6 miesięcy (15). 
Pacjenci o wysokim ryzyku reinfekcji, w tym MSM 
i zakażeni HIV, powinni być regularnie badani w kie-
runku kiły, optymalnie co 3 miesiące (1, 5).

W opisanym przypadku pacjent nie zgłosił się na ko-
lejne wyznaczone wizyty, pomimo licznych prób kon-
taktu z naszej strony. Dalsze badania serologiczne pla-
nowane są w ramach rutynowych kontroli w Punkcie 
Konsultacyjnym dla Dorosłych Zakażonych Wirusem 
HIV i Chorych na AIDS. 
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CONCLUSIONS

Patients with the retroviral infection are advised 
to report to the screening tests for syphilis during 
subsequent follow-up visits, not only at initial 
diagnosis.

Routine screening for Treponema pallidum 
infection is recommended to all patients with sudden 
visual impairment.

Delaying ocular syphilis treatment beyond 28 days 
after the onset of symptoms may lead to irreversible 
loss of vision.
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ABSTRACT

Tularaemia is a rare infectious disease caused by Francisella tularensis. In Poland, F. tularensis infections 
are caused by F. tularensis subspecies holarctica (type B). The disease is widespread among multiple animal 
species. Humans are usually infected via insect bites and less commonly by other routes (contact with animals, 
inhalation of contaminated aerosol or dust, or oral route). In recent years, the prevalence of tularaemia in Poland 
was slightly more than dozen cases per year. Depending on the route of infection, the disease has various 
clinical presentations, of which the most common is the ulceroglandular form. We present a typical case of this 
clinical form, along with information on epidemiology, clinical presentation, diagnosis, and treatment of this 
rare disease. Because of a low prevalence and miscellaneous clinical features, the diagnosis is often delayed. 
Tularaemia should be included in the differential diagnosis of fever with local lymph node enlargement as well 
as atypical cases of upper airway infections and pneumonia.

Key words: tularaemia, zoonosis, Poland 

STRESZCZENIE

Tularemia jest rzadką chorobą zakaźną, powodowaną przez zakażenie Francisella tularensis. W Polsce za-
każenia powoduje podgatunek F. tularensis subspecies holoarctica (typ B). Tularemia jest rozpowszechniona 
wśród wielu gatunków zwierząt. Do zakażenia ludzi dochodzi najczęściej wskutek przeniesienia bakterii przez 
ugryzienie owada, rzadziej innymi drogami (kontakt z zakażonym zwierzęciem, inhalacja zakażonego aerozolu 
lub pyłu albo drogą doustną). Częstość choroby w Polsce w ostatnich latach to około kilkunastu przypadków 
rocznie. W zależności od drogi zakażenia tularemia ma wiele postaci, z których najczęstsza to wrzodziejąco
-węzłowa. W artykule opisano typowy przypadek tej postaci tularemii, jak również przedstawiono informacje 
na temat epidemiologii, postaci klinicznych, diagnostyki i leczenia tej rzadkiej choroby. Ze względu na małą 
częstość występowania i różnorodny obraz kliniczny rozpoznanie często bywa opóźnione, dlatego należy pa-
miętać o uwzględnieniu tularemii w diagnostyce różnicowej m.in. gorączki z lokalnym powiększeniem węzłów 
chłonnych, jak również atypowych infekcji górnych dróg oddechowych i płuc. 

Słowa kluczowe: tularemia, zoonoza, Polska
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CASE REPORT

A 39-year-old patient, a physician, presented to 
the hospital with a fever up to 39oC, chills, severe 
weakness, and malaise. The symptoms started 
approximately 2 weeks earlier. A few days before the 
onset, the patient was bitten by an insect near the left 
popliteal fossa. Subsequently, a swelling occurred in 
the area of   the bite, with an inflammatory infiltrate. 
Several days later, the patient developed fever, along 
with malaise, fatigue, and sleepiness. After a few days 
of fever, significant left inguinal lymphadenopathy was 
observed. The patient was administered amoxicillin 
with clavulanic acid. During antibiotic treatment, 
fever and other symptoms gradually resolved, but 
the lymph nodes remained enlarged and the lesion 
in the popliteal fossa ulcerated. After a few more 
days, fever and malaise returned. Clindamycin and 
clarithromycin were administered, and local treatment 
of the popliteal lesion with povidone iodine dressings 
was applied. Despite treatment, the patient complained 
of increasing weakness and intermittent fever (2–3 
relapses a day with severe chills). 

Due to a significant aggravation of symptoms, 
the patient was admitted to the hospital. Physical 
examination on admission revealed tachycardia 
(120 bpm), a healing ulcer in the left popliteal fossa, 
and bundles of significantly enlarged (up to several 
centimetres) and tender lymph nodes in the left groin. 
Additional tests showed moderate leucocytosis (13,000/
µl) and increased C-reactive protein levels (40 mg/l), 
while procalcitonin levels were normal. Treatment 
with intravenous ceftazidime and clarithromycin was 
started. The patient was consulted by an infectious 
disease specialist. Serological tests for Lyme disease 
were ordered (yielding negative results) and antibiotic 
treatment was continued. Abdominal ultrasound and 
cardiac echocardiography revealed no abnormalities. In 
the absence of improvement after 3 days, the treatment 
was modified, and meropenem and vancomycin were 
introduced. Fever and chills gradually subsided and 
the lesion in the popliteal fossa healed, but the patient 
continued to report malaise, fast resting heart rate, 
and sweats. Left inguinal lymphadenopathy did not 
resolve. After the next few days, suppuration of one 
of the enlarged lymph nodes was observed despite 
antibiotic treatment, and the lymph node was removed 
surgically. Initially, a drain was left in the wound, and 
after its removal, the wound was allowed to heal by 
secondary intention (to sustain the outflow of lymph). 

The above symptoms lasted for almost 3 weeks of 
hospitalization. After 19 days of hospital treatment, 
tularaemia suspicion was raised. Blood was drawn 
for analysis in the laboratory of the NIPH – NIH in 
Warsaw. Treatment with doxycycline was started, 

OPIS PRZYPADKU

Pacjent, 39 letni lekarz, zgłosił się do szpitala z po-
wodu gorączki do 39oC z dreszczami, znacznego osła-
bienia i złego samopoczucia. Objawy rozpoczęły się 
około 2 tygodni wcześniej. Kilka dni przed począt-
kiem objawów pacjent został ugryziony przez owada 
w okolice lewego dołu podkolanowego. W okolicy 
ugryzienia pojawił się obrzęk i podminowany naciek 
zapalny. Po kilku dniach wystąpiła gorączka, której 
początkowo towarzyszyło złe samopoczucie, uczucie 
zmęczenia i senność. Po kilku dniach gorączki doszło 
do znacznego powiększenia węzłów chłonnych w pa-
chwinie lewej. Do leczenia włączono amoksycylinę 
z kwasem klawulanowym. W czasie antybiotykote-
rapii gorączka i inne objawy podmiotowe stopniowo 
ustąpiły, ale utrzymywało się powiększenie węzłów 
chłonnych, a zmiana w dole podkolanowym uległa 
owrzodzeniu. Po kilku kolejnych dniach gorączka i złe 
samopoczucie nawróciły. Do leczenia włączono klin-
damycynę z klarytromycyną, stosowano też leczenie 
miejscowe zmiany w dole podkolanowym za pomo-
cą opatrunków z jodyną powidonową. Mimo leczenia 
chory skarżył się na nasilające się osłabienie oraz go-
rączkę o typie przerywanym (2–3 rzuty dziennie z na-
silonymi dreszczami). 

Z powodu znacznego nasilenia objawów chory zo-
stał przyjęty do szpitala. W badaniu fizykalnym przy 
przyjęciu z odchyleń od normy stwierdzono: tachykar-
dię (120 ud/min.), gojące się owrzodzenie w lewym 
dole podkolanowym i pakiety znacznie (do kilku cm) 
powiększonych i tkliwych węzłów w pachwinie lewej. 
W badaniach dodatkowych stwierdzono umiarkowa-
ną leukocytozę (13 000/µl) oraz zwiększone stężenie 
białka C-reaktywnego (CRP) – 40 mg/l. Stężenie pro-
kalcytoniny było prawidłowe. W leczeniu zastosowa-
no ceftazydym i klarytromycynę w postaci dożylnej. 
Chorego konsultował specjalista chorób zakaźnych, 
zlecono odczyny serologiczne w kierunku boreliozy 
(uzyskano wyniki ujemne) i kontynuowanie antybioty-
koterapii. USG brzucha i echo serca były prawidłowe. 
Wobec braku poprawy po 3 dniach zmodyfikowano 
leczenie, stosując meropenem z wankomycyną. Go-
rączka i dreszcze stopniowo ustąpiły, zmiana w dole 
podkolanowym wygoiła się, jednak utrzymywało się 
złe samopoczucie, przyśpieszone tętno spoczynko-
we, zlewne poty pojawiające się kilka razy na dobę 
i powiększenie węzłów chłonnych w pachwinie lewej. 
Po kolejnych kilku dniach pomimo antybiotykoterapii 
jeden z powiększonych węzłów chłonnych uległ zro-
pieniu, i został chirurgicznie usunięty. Początkowo 
w ranie pozostawiono dren, a po jego usunięciu ranę 
pozostawiono do gojenia per secundam (aby umożli-
wić wypływ chłonki). 

Tularemia – opis przypadku i omówienie chorobyTularaemia: a case report and review
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which led to complete resolution of symptoms, and 
the patient was discharged home within a few days. 
Lymphadenopathy gradually subsided and the wound 
healed properly. The result of antibody testing using 
the tube agglutination method confirmed the diagnosis 
of tularaemia (titre 1:200, with a reference range 
of less than 1:25 and a titre above 1:160 considered 
diagnostic).

DISCUSSION

Tularaemia is a rare infectious disease caused 
by Francisella tularensis, a Gram-negative aerobic 
coccobacillus that infects several hundred species of 
wild animals (e.g. rodents, hare, deer, cattle, pigs, and 
wild birds) as well as humans. In our geographic zone, 
the infection is caused by the F. tularensis subspecies 
holarctica (F. tularensis type B), which is widespread 
in the northern hemisphere and causes a less severe 
disease than that caused by F. tularensis subspecies 
tularensis (type A) found in North America (1). F. 
tularensis is able to survive long in a humid environment 
and, after infection, also inside macrophages. Infection 
can be caused by a small number of bacteria (which is 
why the bacteria is sometimes regarded as a biological 
weapon) (2). 

Tularaemia is most often transmitted by insect 
bites (various species of flies, midges, and ticks, but 
also mosquitoes); other routes of transmission include 
contact with animals (e.g., animal dressing by hunters), 
inhalation of contaminated aerosol or dust, or oral route 
(e.g., consumption of contaminated water) (3,4). The 
disease does not spread from person to person. The 
spectrum of possible pathways and vectors of infection 
is extremely diverse, and numerous atypical cases have 
been reported in the literature. For example, in 2018 
in Switzerland, a case of a woman was described in 
whom infection was caused by a buzzard that attacked 
her by scratching her scalp while she was jogging (5). 
Reported tularaemia infections in Poland are rare (6), 
however, their number has been shown to slightly 
increase in recent years (16 cases in 2018 and 21 cases 
in 2019, decrease in 2020 – 3 cases, and reappearing 
increase in first half of 2021 – 8 cases) according to 
the National Institute of Public Health NIH – NRI 
(7, 8). A similar increasing trend is also observed in 
Germany (9, 10). The disease is more common in 
North America, with several hundred cases reported 
annually, and in the Scandinavian countries, where 
the frequency of the disease increases periodically 
(from several cases to several hundred annually) 
(10, 11). Local outbreaks are sometimes observed in 
association with, for example, exposure to meat from 
infected animals, water contamination, or as a result 
of disease transmission among farmers (12-15). More 

Opisane wyżej objawy utrzymywały się przez trwa-
jącą prawie 3 tygodnie hospitalizację. Po 19 dniach 
leczenia szpitalnego wysunięto podejrzeniem tula-
remii, pobrano krew w celu oznaczenia przeciwciał 
w laboratorium NIZP – PZH w Warszawie i rozpoczę-
to stosowanie doksycykliny. Po włączeniu tego leku 
w ciągu kilku dni objawy podmiotowe ustąpiły całko-
wicie i chory został wypisany do domu. Powiększenie 
węzłów chłonnych stopniowo ustępowało, a rana po 
usunięciu węzła goiła się prawidłowo. Wynik badania 
przeciwciał metodą aglutynacji probówkowej (miano 
1:200, przy normie <1:25, miano powyżej 1:160 uzna-
wane za diagnostyczne) potwierdził rozpoznanie tu-
laremii. 

DYSKUSJA

Tularemia jest rzadką chorobą zakaźną, powodo-
wana przez Francisella tularensis. F. tularensis to 
gram-ujemna pałeczka tlenowa, zakażająca kilka-
set gatunków dzikich zwierząt (np. gryzonie, zające, 
jeleniowate, bydło i trzodę oraz dzikie ptactwo) jak 
i człowieka. W naszej strefie geograficznej zakażenia 
powoduje podgatunek F. tularensis subspecies ho-
loarctica (F. tularensis typ B), rozpowszechniony na 
całej półkuli północnej, i powodujący lżejszą postać 
kliniczną choroby niż powodowana przez podgatunek 
F. tularensis subspecies tularensis (typ A), występują-
cy w Ameryce Północnej (1). F. tularensis jest zdolna 
do długiego przetrwania w wilgotnym środowisku, 
a po zakażeniu również do przeżycia wewnątrz ma-
krofagów. Do zakażenia wystarczy mała liczba bakte-
rii (m.in. z tego względu bateria bywa traktowana jako 
broń biologiczna) (2). 

Tularemia jest przenoszona najczęściej przez ugry-
zienie przez owada (zwłaszcza różne gatunki gzów, ale 
także komary), inne drogi to kontakt ze zwierzętami 
np. oprawianie zwierzęcia przez myśliwych, inhalacja 
zakażonego aerozolu lub pyłu lub droga pokarmowa 
(np. spożycie zanieczyszczonej wody) (3,4). Choroba 
nie przenosi się z człowieka na człowieka. Spektrum 
możliwych dróg i wektorów zakażenia jest bardzo 
różnorodne, i w literaturze licznie opisywane są bar-
dzo nietypowe przypadki zakażeń – np. w Szwajcarii 
w 2018 roku opisano  zakażenie wskutek zadrapania 
skóry głowy wskutek ataku myszołowa na uprawia-
jącą jogging kobietę (5). W ostatnich latach w Polsce 
rozpoznaje się nieliczne przypadki tularemii (6), jed-
nak według danych Narodowego Instytutu Zdrowia 
Publicznego PZH – PIB liczba ta w ostatnich latach 
nieco się zwiększyła (16 przypadków w 2018 roku. 
21 w 2019, spadek w 2020 – 3 przypadki, i ponow-
ny wzrost w pierwszej połowie 2021 – 8 przypadków) 
(7,8). Podobny trend zwiększającej się liczby przypad-
ków choroby obserwuje się m.in. w Niemczech (9,10). 
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commonly, tularaemia affects people who spend a lot 
of time in the woods or rural areas, including hunters, 
foresters, and farmers. The former names of the 
disease – rabbit fever (hare disease) or rodent plague – 
reflect its zoonotic aetiology (16).

The time from infection to the onset of systemic 
symptoms is usually 3-5 days (range 1-25 days) (17). 
Systemic symptoms include fever, chills, malaise, 
fatigue, and excessive sleepiness (16). Patients may 
also complain of headache and sore throat. The clinical 
picture depends primarily on the route of infection. 
There are a few most common forms of the disease 
that depend on the way bacteria enter to human body 
(18). Our present case illustrates the typical symptoms 
of the ulceroglandular form, in which the bacteria 
enter the body as a result of an insect bite (e.g., a tick) 
or through damaged skin (e.g., when dressing a hunted 
animal) (19). A raised lesion appears at the site of the 
bacterial entry and evolves into an ulcer. Regional 
lymph nodes become enlarged, and they are usually 
painful on palpation. In about one-third of cases, they 
become soft and suppurative, sometimes with the 
formation of fistulas. Ulceroglandular tularaemia is 
the most common form of the disease, representing 
approximately 80% of cases (16). When the lymph 
nodes are enlarged but there is no primary ulcerative 
lesion, the disease is classified as glandular tularaemia. 
Inhalation of the pathogen can lead to pneumonic 
tularaemia, which is very rare in Europe but relatively 
common in the United States (approx. 20% of cases) 
due to infections caused by F. Tularensis subspecies 
tularensis type A1 (2,20). The pneumonic form may 
also develop secondary to other forms of tularaemia. 
Such a case has been also described in Poland in 
an 11-year-old patient (21). The disease usually 
has a rapid onset and presents with severe systemic 
symptoms such as fever and malaise. Patients report 
dry cough, sometimes with shortness of breath and 
pleuritic pain. Typical radiological signs include lobar 
infiltrate, which may be accompanied by lymph node 
enlargement, and sometimes bilateral lung infiltrative 
lesions. In a more advanced disease, patients develop 
respiratory failure. 

Even the typical form of tularaemia requires 
careful history taking to include the disease in the 
differential diagnosis, and atypical forms can be 
difficult to diagnose. Among multiple reports of 
atypical cases, a series of 4 cases was described in 
which the primary suspicion was lung cancer, and 
only a histological examination led to the correct 
diagnosis (22). In the oropharyngeal form, patients 
report sore throat, while physical examination 
reveals regional lymph node enlargement as well as 
whitish-yellow coating on the tongue in addition 
to pharyngitis/laryngitis. Occasionally, tularaemia 

Choroba ta jest częściej rozpoznawana w Ameryce 
Północnej, gdzie notuje się kilkaset jej przypadków 
rocznie, jak również w krajach skandynawskich, gdzie 
okresowo stwierdza się znaczne zwieszenie częstości 
choroby (z kilkunastu przypadków do kilkuset rocz-
nie) (10,11). Niekiedy obserwuje się tez lokalne ogniska 
zachorowań, związane m.in. z narażeniem na mięso 
zakażonego zwierzęcia, zanieczyszczeniem wody lub 
występujące wśród rolników (12-15). Częściej chorują 
zwykle osoby spędzające dużo czasu w lesie lub oko-
licach – myśliwi, leśnicy, a także rolnicy. Dawne na-
zwy choroby odzwierciedlają związek z zakażeniem 
odzwierzęcym – gorączka królicza (choroba zajęcza) 
lub dżuma gryzoni (16). 

Czas od zakażenia do wystąpienia objawów ogól-
noustrojowych wynosi zwykle 3-5 dni (zakres 1-25 
dni) (17). Objawy ogólnoustrojowe to gorączka, dresz-
cze, złe samopoczucie, uczucie zmęczenia i nadmier-
na senność (16). Chorzy mogą się skarżyć także na 
ból głowy oraz ból gardła. Wyróżnia się kilka naj-
częstszych postaci choroby, a obraz kliniczny zależy 
przede wszystkim od drogi zakażenia (18). Opisany 
przypadek ilustruje typowe objawy postaci wrzo-
dziejąco-węzłowej – w tej postaci choroby bakterie 
dostają się do organizmu wskutek ugryzienia przez 
owada (np. kleszcza) lub przez uszkodzoną skórę (np. 
w czasie oprawiania upolowanego zwierzęcia) (19). 
W miejscu wniknięcia bakterii pojawia się uniesiona 
zmiana, która ewoluuje w owrzodzenie o podmino-
wanych brzegach. Powiększeniu ulegają regionalne 
węzły chłonne, są one zwykle bolesne palpacyjnie, 
a u około 1/3 przypadków dochodzi do ich rozmięka-
nia i ropienia, czasem z tworzeniem przetok. Jest to 
najczęściej spotykana postać tularemii (około 80% 
przypadków) (16). Jeżeli węzły chłonne są powięk-
szone, ale nie ma pierwotnej zmiany wrzodziejącej 
mówimy o postaci węzłowej. Inhalacja patogenu może 
prowadzić do postaci płucnej. Postać płucna wystę-
puje bardzo rzadko w Europie, natomiast  relatywnie 
często (ok. 20% przypadków) w Stanach Zjednoczo-
nych, ze względu na zakażenia powodowane przez typ 
A1 F. tularensis subspecies tularensis (2,20). Postać 
płucna może się również rozwinąć wtórnie do innych 
postaci tularemii, taki przypadek choroby opisano też 
w Polsce u 11-letniego pacjenta (21). Początek choroby 
jest zwykle szybki, a objawy ogólnoustrojowe w po-
staci gorączki i złego samopoczucia są silnie wyrażo-
ne. Pacjenci zgłaszają suchy kaszel, niekiedy duszność 
i ból o charakterze opłucnowym. Zmiany radiologicz-
ne mają zwykle postać płatowego nacieku, któremu 
może towarzyszyć powiększenie węzłów chłonnych, 
występują tez czasem obustronne zmiany naciekowe. 
W bardziej zaawansowanej chorobie rozwija się nie-
wydolność oddychania. 

Tularemia – opis przypadku i omówienie chorobyTularaemia: a case report and review
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presents as an acute febrile illness without signs of 
localized infection. In this form, termed “typhoid 
tularaemia”, fever is accompanied by malaise, muscle 
and joint pain, and sometimes by diarrhoea and 
vomiting (13). Other forms include gastrointestinal 
tularaemia, which is associated with the consumption 
of contaminated water or food. The clinical picture 
is dominated by diarrhoea and abdominal pain. Eye 
involvement is manifested by pain and burning, while 
physical examination demonstrates conjunctivitis with 
purulent discharge in the conjunctival sac and eyelid 
oedema. The manifestations of tularaemia can be 
extremely diverse, and numerous atypical cases have 
been described in the literature, including the infection 
of the joint prosthesis or symptoms suggesting dental 
disease (23,24). The progression of infection may lead 
to sepsis.

Regardless of the clinical manifestation of 
tularaemia, additional tests do not reveal characteristic 
abnormalities: leucocytosis may be present, 
inflammatory parameters are increased, but C-reactive 
protein levels are usually lower than expected 
considering the signs of acute infection (mean 53 mg/l, 
as reported by Syrjälä) (25). The levels of liver enzymes 
are elevated in some patients. The diagnosis is usually 
established on the basis of serological tests. However, 
seroconversion takes approximately 2 weeks. The 
diagnosis can be confirmed by an agglutination test (an 
antibody titre greater than 1:160 or a fourfold increase 
in the antibody titre after 2 weeks) or the detection 
of immunoglobulin M antibodies using an enzyme-
linked immunosorbent assay (12). F. tularensis  
culture requires a medium enriched with cysteine, but 
this method is rarely used due to the slow growth of 
bacteria and concerns about the safety of laboratory 
personnel (especially in regions where more serious 
type A infections predominate). The sensitivity of 
the culture is approximately 60%. Microorganisms 
can be observed by direct microscopic examination 
of stained specimens (small Gram-negative rods) 
(26). Polymerase chain reaction tests allow clinicians 
to confirm the presence of the microorganism and 
identify its type, but the access to these tests is still 
limited.

Streptomycin is considered the treatment of 
choice for tularaemia. However, in everyday clinical 
practice in the European countries (where the disease 
is caused by type B infections), doxycycline or 
fluoroquinolones (ciprofloxacin or levofloxacin) are 
usually used (13,27-30). New treatments are currently 
being investigated, including liposomal ciprofloxacin 
and novel chemotherapeutic agents (28,31). The 
prognosis for tularaemia caused by F. Tularensis 
subspecies holarctica is generally good. The disease 
is typically not associated with the risk of death, 

Nawet typowa postać choroby wymaga uważnego 
zebrania wywiadu dla uwzględnienia tularemii w dia-
gnostyce różnicowej, a nietypowe postaci mogą spra-
wiać wiele trudności w diagnostyce. Opisano między 
innymi serię 4 przypadków, w których pierwotnym 
podejrzeniem był rak płuca, i dopiero diagnostyka 
histologiczna doprowadziła do ustalenia właściwego 
rozpoznania (22). W postaci ustno-gardłowej oprócz 
bólu gardła często dochodzi do powiększenia regio-
nalnych węzłów chłonnych, a w badaniu fizykalnym 
oprócz objawów zapalenia gardła/krtani mogą wystę-
pować białawo-żółte naloty. Niekiedy tularemia obja-
wia się jako ostra choroba gorączkowa bez objawów 
zakażenia miejscowego, określana jako „tularemia 
duropodobna”; gorączce towarzyszy złe samopoczu-
cie, ból mięśni i stawów, czasem biegunka i wymioty 
(13). Inne postaci tularemii to m.in. żołądkowo- jeli-
towa, związana np. ze spożyciem zakażonej wody lub 
pokarmów. W obrazie klinicznym dominuje biegun-
ka oraz ból brzucha.  Zajęcie oka objawia się bólem 
i pieczeniem, w badaniu fizykalnym stwierdza się ce-
chy zapalenie spojówek z obecnością ropnej wydzie-
liny w worku spojówkowym oraz obrzękiem powiek. 
Manifestacje tularemii mogą być bardzo różnorodne 
i w literaturze opisano liczne nietypowe przypadki, 
np. zakażenia protezy stawu lub objawy sugerującymi 
np. chorobę stomatologiczną (23,24). Progresja zaka-
żenia może prowadzić nawet do posocznicy. 

Niezależnie od postaci choroby w badaniach do-
datkowych nie stwierdza się charakterystycznych od-
chyleń od normy – czasami występuje leukocytoza, 
parametry stanu zapalnego są zwiększone, jednak stę-
żenie CRP jest zwykle niższe niż oczekiwane biorąc 
pod uwagę objawy ostrego zakażenia (średnio 53 mg/l 
w pracy Syrjälä) (25). U części chorych stwierdza się 
zwiększone stężenie enzymów wątrobowych. Rozpo-
znanie zwykle potwierdza się za pomocą testów se-
rologicznych. Serokonwersja wymaga jednak około 2 
tygodni. Rozpoznanie potwierdza miano przeciwciał 
w teście aglutynacji większe niż 1 : 160, czterokrot-
ny wzrost miana przeciwciał po 2 tygodniach albo 
wykrycie przeciwciał w klasie IgM metodą ELISA 
(12). Hodowla bakterii wymaga podłoża wzbogaco-
nego w cysteinę, metoda ta jest jednak rzadziej sto-
sowana z powodu powolnego wzrostu bakterii i obaw 
o bezpieczeństwo personelu laboratorium (szczególnie 
w regionach, gdzie dominują zakażenia groźniejszym 
typem A). Czułość posiewu wynosi około 60%. Drob-
noustroje można zaobserwować w badaniu mikrosko-
powym barwionych preparatów (drobne, Gram-ujem-
ne pałeczki) (26). Testy PCR pozwalają na potwier-
dzenie obecności drobnoustroju jak i jego dokładną 
identyfikację, nie są jednak powszechnie dostępne. 

Za leczenie z wyboru uznawana jest streptomycy-
na, jednak w codziennej praktyce klinicznej w kra-
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but if left untreated, it may last for a long time and 
cause significant complications. Treatment is usually 
effective, but in some patients (<20%), the disease 
may recur after antibiotic treatment. Infections with F. 
Tularensis subspecies tularensis (especially type A1) 
are more dangerous and, if untreated, lead to death in 
at least one-fourth of patients.

Effective vaccines against tularaemia were 
developed several decades ago (e.g., F. tularensis live 
vaccine strain [LVS]), but they have not been registered 
for use and are currently unavailable (32). However, 
new vaccines are under development (33,34). Due 
to sporadic occurrence and a heterogeneous clinical 
picture, the diagnosis of tularaemia is often delayed, 
sometimes even in typical cases (35). It is important to 
consider this disease in the differential diagnosis in the 
following clinical scenarios: 1) fever or low-grade fever 
with local lymphadenopathy; 2) local signs (ulceration, 
local lymphadenopathy, pharyngitis, conjunctivitis) or 
pneumonia that develop after an insect bite or a contact 
with wild animals or wild animal meat.

F. tularensis is considered a biological weapon 
because of its high infectivity, and it is possible that 
at least a few countries have stocks of these bacteria 
(14,36). In the context of the possible terrorist threat 
related to the use of bacteria as a biological weapon, as 
well as possible outbreaks of the disease, tularaemia 
should also be considered in the event of local 
epidemics if characteristic symptoms are observed.

CONCLUSIONS

Regardless of the clinical manifestation, because 
of a low prevalence and various  clinical features, the 
diagnosis of tularaemia is often delayed. Physicians 
should not forget about tularaemia treating patients 
with unexplained symptoms after an insect bite or 
a contact with wild animals. 
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ABSTRACT

AIM OF THE STUDY. To evaluate the main features of epidemiology of tuberculosis (TB) in 2019 in Poland 
and to compare with the situation in the European Union and European Economic Area (EU/EEA) countries.
MATERIAL AND METHODS. Analysis of case-based data on TB patients from National TB Register, 
data on anti-TB drug susceptibility in cases notified in 2019, data from Central Statistical Office on deaths 
from tuberculosis in 2018, data from National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene on 
HIV-positive subjects for whom TB was an AIDS-defining disease, data from the report „European Centre for 
Disease Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring in 
Europe 2021 – 2019 data”. 
RESULTS. In 2019, 5321 TB cases were reported in Poland. The incidence rate was 13.9 cases per 100,000 with 
large variability between voivodeships from 8.0 to 20.0 per 100,000. The number of all pulmonary tuberculosis 
cases was 5075 i.e.  13.2 per 100,000. Pulmonary cases represented 95.4% of all TB cases. In 2019, 246 
extrapulmonary TB cases were notified (4.6% of all TB cases). Pulmonary tuberculosis was bacteriologically 
confirmed in 3926 cases (77.4% of all pulmonary TB cases, the incidence rate 10.2 per 100,000). The number of 
smear-positive pulmonary TB cases was 2565 i.e. 6.7 per 100,000 ( 48.2% of all pulmonary TB cases). In 2019, 
there were 41 cases (18 of foreign origin) with multidrug resistant TB (MDR-TB) representing 1.1% of cases with 
known drug sensitivity.
The incidence rates of tuberculosis were growing along with the age group from 1.4 per 100,000 among children 
(0-14 years) to 23.9 per 100,000 among subjects in the age group 45-64 years, the incidence rate in the age group 
≥65 years was 19.8 per 100,000. There were 81 cases in children up to 14 years of age (1.5% of the total) and 48 
cases in adolescents between 15 and 19 years of age – rates 1.4 and 2.6 per 100,000 respectively. In 2019, there 
were 3897 cases of tuberculosis in men and 1424 in women. The TB incidence in men – 21.0 per 100,000 was 2.9 
times higher than among women – 7.2. The biggest difference in the TB incidence between the two sex groups 
occurred in persons aged 50-54 years – 40.2 vs. 8.1 and in age group 55 to 59 years – 45.1 vs. 9.0. In 2019, there 
were 121 patients of foreign origin among all cases of tuberculosis in Poland (2.3%). In 2018, TB was the cause 
of death for 519 people (mortality rate – 1.4 per 100,000).  
CONCLUSIONS. TB incidence in Poland in 2019 was lower than in the previous year. Differences in incidence 
between voivodships persist. The percentage of TB cases with bacteriological confirmation exceeded 75%, 
more than in EU/EEA countries (67.1%). In Poland, MDR-TB is less common than the average in the EU/EEA 
countries. In Poland, the highest incidence rates are found in older age groups. The percentage of children up 
to 14 years of age among all TB patients was 1.5%, lower than the average in EU/EEA countries (3.9%). The 
incidence of tuberculosis in men is nearly three times as high as in women. The impact of migration on the 
characteristics of tuberculosis in Poland is not substantial. The percentage of foreign-born persons among TB 
patients is low.  

* This work was carried out within the framework of the statutory activities of the National Tuberculosis and Lung Diseases Research Institute, 
Research Task No. 2.1/2018 / Praca została zrealizowana w ramach działalności statutowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Zadanie Badawcze Nr 
2.1/2018
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INTRODUCTION

Tuberculosis (TB) is an infectious disease caused 
by a group of Mycobacterium species called the 
Mycobacterium tuberculosis complex. In 2019, 10.0 
million people (8.9 to 11.0 million) worldwide fell ill 
with TB. TB incidence was 130 cases per 100,000 
population (in 2015 – 142 per 100,000), ranging from 
<5 to >500 per 100,000. In 2019, 1.2 million (1.1 to 
1.3 million) patients who were not infected with HIV 
(human immunodeficiency virus) died from TB; in 
2000 – 1.7 million. In addition, TB was the cause of 
death for 208,000 (177,000 to 242,000) HIV-infected 
people (in 2000 – 678,000). 

Approximately 2 billion people, also according 
to World Health Organization (WHO) estimates, are 

WSTĘP

W 2019 roku gruźlica pozostawała globalnie najczęst-
szą przyczyną zgonów z przyczyn zakaźnych, wywoła-
nych przez pojedynczy patogen. W 2019 roku na gruźlicę 
zachorowało 10,0 mln osób (od 8,9 do 11,0 mln) na świe-
cie. Zapadalność na gruźlicę wyniosła 130 zachorowania 
na 100 000 ludności (w roku 2015 – 142 na 100 000), od 
<5 do >500 na 100 000. W 2019 roku 1,2 mln (od 1,1 do 
1,3 mln) chorych, którzy nie byli zakażeni HIV (ang. hu-
man immunodeficiency virus) zmarło z powodu gruźlicy; 
w 2000 roku – 1,7 mln. Gruźlica była ponadto przyczyną 
zgonu 208 000 (od 177 000 do 242 000) osób zakażonych 
HIV (w roku 2000 – 678 000). 

Około 2 mld osób, także zgodnie z szacunkami Świa-
towej Organizacji Zdrowia (ang. World Health Organiza-

Key words: tuberculosis (TB), TB incidence, TB confirmed by culture, MDR-TB

STRESZCZENIE

CEL PRACY. Analiza sytuacji epidemiologicznej gruźlicy w Polsce w 2019 roku przez porównanie z sytuacją 
w tym przedmiocie w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 
MATERIAŁ I METODY. Analiza danych z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę dotyczących przy-
padków zarejestrowanych w 2019 roku, wyników lekowrażliwości prątków z rejestrów laboratoryjnych, danych 
Głównego Urzędu Statystycznego o zgonach z przyczyny gruźlicy (z 2018 roku), danych Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny o przypadkach gruźlicy jako choroby wskaźnikowej 
AIDS oraz raportu Europejskiego Centrum do Spraw Zapobiegania i Kontroli Chorób (ang. European Centre 
for Disease Prevention and Control) o gruźlicy w krajach UE/EOG w 2019 roku. 
WYNIKI. W 2019 roku zarejestrowano w Polsce 5321 przypadków gruźlicy. Zapadalność wynosiła 13,9 na 100 
000 (współczynniki zapadalności różniły się między województwami i wynosiły od 8,0 do 20,0 na 100 000). 
5075 osób (95,4% ogółu) miało gruźlicę płuc – współczynnik 13,2. Chorzy wyłącznie na gruźlicę pozapłucną 
– 246, stanowili 4,6% wszystkich zachorowań. W 3926 przypadkach gruźlicy płuc (77,4%) rozpoznanie było 
potwierdzone bakteriologicznie (10,2 na 100 000). Chorzy na gruźlicę płuc, w liczbie 2565 (6,7 na 100 000), 
u których prątki stwierdzono także w bakterioskopii, stanowili 48,2% wszystkich przypadków gruźlicy płuc. 
41 chorych (1,1% przypadków ze znanymi wynikami lekowrażliwości), w tym 18 cudzoziemców, miało gruźli-
cę wielolekooporną (ang. multidrug-resistant tuberculosis, MDR-TB). Współczynniki zapadalności na gruźlicę 
rosły od 1,4 u dzieci do lat 14 do 23,9 na 100 000 w grupie wieku 45-64 lata (u osób w wieku 65 lat i starszych 
– 19,8). Zgłoszono 81 zachorowań na gruźlicę u dzieci do lat 14 (1,5% ogółu chorych) i 48 przypadków u mło-
dzieży w wieku od 15 do 19 lat – współczynniki odpowiednio 1,4 i 2,6 na 100 000. W 2019 roku zarejestrowano 
3897 zachorowań u mężczyzn – współczynnik zapadalności 21,0 i 1424 zachorowania u kobiet – współczynnik 
7,2. Zapadalność na gruźlicę u mężczyzn była 2,9 razy większa niż u kobiet. Największa różnica zapadalności 
między mężczyznami i kobietami występowała u osób w wieku od 50 do 54 lat  (40,2 vs. 8,1) i od 55 do 59 lat  
(45,1 vs. 9,0). Cudzoziemcy (121) stanowili 2,3% ogółu chorych na gruźlicę. W 2018 roku gruźlica była przyczy-
ną zgonu 519 osób (współczynnik umieralności – 1,4 na 100 000).
WNIOSKI. Zapadalność na gruźlicę w Polsce w 2019 roku była mniejsza niż w roku poprzednim. Nadal 
stwierdza się różnice zapadalności między województwami. Odsetek przypadków gruźlicy z potwierdzeniem 
bakteriologicznym przekroczył 75% i był wyższy niż w krajach UE/EOG (67,1%). Odsetek zachorowań na MDR
-TB był mniejszy niż przeciętny w UE/EOG. Najwyższe współczynniki zapadalności stwierdza się w Polsce 
w starszych grupach wieku. Odsetek dzieci w wieku do 14 lat wśród ogółu chorych na gruźlicę wynosił 1,5%, 
mniej niż średni w krajach UE/EOG (3,9%). Zapadalność na gruźlicę u mężczyzn jest w Polsce  blisko trzykrot-
nie większa niż u kobiet, u chorych w wieku od 50 do 59 lat pięciokrotnie większa. Wpływ migracji na obraz 
gruźlicy w Polsce nie jest znaczący. Odsetek cudzoziemców wśród chorych na gruźlicę jest w Polsce mały. 

Słowa kluczowe: gruźlica, zapadalność, potwierdzenie bakteriologiczne, MDR-TB 
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infected with Mycobacterium tuberculosis, and 5-10% 
of such people may develop tuberculosis at some point 
in their lives. People infected with HIV are at the most 
significant risk of developing the disease. Diabetes, 
malnutrition, smoking, and alcohol abuse also 
increases the likelihood of reactivation of TB, although 
to a much lesser extent than HIV. The prevalence of the 
risk factors listed above has an impact on the global 
TB epidemiology. 

Effective TB treatment is hampered by the 
prevalence of TB caused by mycobacteria resistant to 
the most potent anti-TB drugs – rifampicin (rifampicin-
resistant TB, RR-TB) and rifampicin plus isoniazid 
(multidrug-resistant TB, MDR-TB). The number of 
RR-TB and MDR-TB patients has been estimated to 
be close to half a million in 2019. The largest number 
of such patients lived in India, China, and the Russian 
Republic, while the highest proportions of RR-TB 
and MDR-TB patients among total TB patients have 
been found for years in countries that were formerly 
republics of the Soviet Union. Some such patients have 
extensively drug-resistant tuberculosis (XDR-TB), 
with a much lower chance of cure. In Belarus, patients 
with pulmonary MDR-TB accounted for 40.1% of 
cases with known drug susceptibility results in 2019, 
in the Russian Federation - 48.4% (1,2).

The epidemiological situation of TB in the countries 
of the European Union and European Economic Area 
(EU/EEA) differs significantly, despite the influx of 
people from countries with high TB prevalence from 
the global situation. In 2019, 22 European countries 
had TB incidence rates of less than 10 per 100,000 
(2). In many European countries, immigrants from 
regions of the world where TB is prevalent account for 
a significant proportion of cases. Screening of people 
coming from high-incidence countries to detect active 
tuberculosis and latent tuberculosis infection is an 
important measure to prevent tuberculosis given these 
facts.

The prevention and control of tuberculosis in 
Poland is regulated by the law (Act on preventing 
and controlling infections and infectious diseases in 
humans of 5 December 2008) (3). According to the Act, 
people with tuberculosis are subjected to compulsory 
hospitalization during the period of infectivity or 
a justified suspicion of infectivity. Treatment of 
pulmonary tuberculosis is compulsory. The Act 
contains rules on reporting and registering cases 
of infectious disease. Physicians and feldshers who 
suspect or diagnose infection, infectious disease, or 
death due to infection or infectious disease are obliged 
to report this fact without delay, not later than within 24 
hours, to the to the competent state sanitary inspector.  
All case report forms with data on the particular case 
of tuberculosis are subsequently forwarded to the 

tion, WHO), jest zakażonych prątkiem gruźlicy i 5-10% 
takich osób może w jakimś momencie życia zachorować 
na gruźlicę. Największe ryzyko zachorowania występuje 
u osób zakażonych HIV. Cukrzyca, niedożywienie, pale-
nie papierosów i nadużywanie alkoholu także zwiększa-
ją, choć w znacznie mniejszym stopniu niż HIV, prawdo-
podobieństwo reaktywacji gruźlicy. Powszechność wy-
stępowania wymienionych wyżej czynników ryzyka ma 
wpływ na globalną sytuację epidemiologiczną gruźlicy. 

Skuteczne leczenie gruźlicy utrudnia rozpowszech-
nienie gruźlicy wywołanej przez prątki oporne na naj-
silniejsze leki przeciwprątkowe, na ryfampicynę (ang. ri-
fampicin-resistant TB, RR-TB) i na ryfampicynę łącznie 
z izoniazydem (ang. multidrug-resistant TB, MDR-TB). 
Liczbę chorych na RR-TB i MDR-TB oszacowano w 2019 
roku na blisko pół miliona. Najwięcej takich chorych to 
mieszkańcy Indii, Chin i Federacji Rosyjskiej natomiast 
największe odsetki chorych na RR-TB i MDR-TB wśród 
ogółu chorych na gruźlicę stwierdza się od lat w krajach, 
które w przeszłości były republikami Związku Radziec-
kiego. Część takich chorych ma gruźlicę wielolekoopor-
ną z rozszerzoną opornością (ang. extensively drug- 
-resistant tuberculosis, XDR-TB), ze znacznie mniejszą 
szansą na wyleczenie. Na Białorusi chorzy na płucną po-
stać MDR-TB stanowili w 2019 roku 40,1% przypadków 
ze znanymi wynikami lekowrażliwości, w Federacji Ro-
syjskiej – 48,4% (1,2).

Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy w krajach Unii 
Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego (EOG) różni się znacząco od sytuacji globalnej. 
W 2019 roku w 22 krajach Europy współczynniki za-
padalności na gruźlicę były poniżej 10 na 100 000 (2). 
W wielu krajach europejskich duży odsetek przypadków 
stanowią imigranci z rejonów świata, gdzie gruźlica jest 
rozpowszechniona. Ważnym środkiem zapobiegania 
gruźlicy są w tej sytuacji badania przesiewowe przy-
byszów z krajów o dużej zapadalności ukierunkowane 
na wykrywanie aktywnej gruźlicy i  utajonego zakaże-
nia prątkiem gruźlicy. 

W Polsce zasady i tryb zapobiegania oraz zwalczania 
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi określa ustawa z dnia 
5 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845 późn. zm.) 
(3). Zgodnie z ustawą, osoby chore na gruźlicę w okresie 
prątkowania oraz osoby z uzasadnionym podejrzeniem 
o prątkowanie podlegają obowiązkowej hospitalizacji. 
Osoby chore na gruźlicę płuc podlegają obowiązkowemu 
leczeniu. Ustawa nakłada na lekarzy i felczerów, którzy 
podejrzewają lub rozpoznają zakażenie, chorobę zakaźną 
lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej obo-
wiązek w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania lub 
powzięcia podejrzenia zakażenia, choroby zakaźnej lub 
zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej zgło-
szenia tego faktu właściwemu państwowemu inspek-
torowi sanitarnemu. Wszystkie formularze zgłoszenia 
przypadku gruźlicy w Polsce trafiają finalnie do Insty-
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National Tuberculosis and Lung Diseases Research 
Institute. The Institute that Chief Sanitary Inspectorate 
designated as the body competent in tuberculosis keeps 
the National Tuberculosis Register (Register).

The data stored in the Register are used in the health 
policy carried out in Poland and also are a valuable 
scientific database, which has been maintained in the 
National Tuberculosis and Lung Diseases Research 
Institute uninterruptedly and comprehensively since 
1957.

The Institute of Tuberculosis and Lung Diseases 
provides data on tuberculosis in Poland to the European 
Centre for Disease Prevention and Control and WHO, 
which make aggregate reports from countries and 
supervise supranational tuberculosis surveillance. 

AIM OF THE STUDY

To assess the epidemiological situation of 
tuberculosis in Poland in 2019 by comparison with 
that in the countries of the European Union and 
European Economic Area, taking into consideration 
the following parameters:
 – the TB incidence in several population groups (in 

various age groups, in males and females),
 – share among the total number of cases of 

tuberculosis:
 • the participation of newly diagnosed and 

previously treated cases among all TB cases,
 • the proportion of extrapulmonary TB among 

all TB cases,
 • the participation of cases with bacteriological 

confirmation among all TB cases,
 • the burden of MDR-TB,
 • TB cases of foreign-origin, 
 • extent of the TB/HIV co-infection,
 • TB incidence in prisons,

 – mortality from tuberculosis. 

MATERIALS AND METHODS

The following TB data were analysed: 
 – data gathered in the National Tuberculosis Disease 

Registry, obtained from the forms for reporting 
suspected or diagnosed tuberculosis (ZLK-2) 
regarding cases registered in 2019, 

 – anti-TB drug-susceptibility testing results (DST) 
from laboratory registries,

 – data on deaths from TB in 2018 (obtained from the 
Central Statistical Office),  

 – data on subjects with HIV co-infection in whom 
tuberculosis was the AIDS-defining disease (data 
provided by the National Institute of Public Health 
– National Institute of Hygiene), 

tutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Placówka, na mocy decyzji 
Głównego Inspektora Sanitarnego, jest krajową specjali-
styczną jednostką właściwą w zakresie gruźlicy i prowa-
dzi Krajowy Rejestr Zachorowań na Gruźlicę (Rejestr).

Rejestr, który prowadzony jest w Instytucie Gruźli-
cy i Chorób Płuc nieprzerwanie i kompleksowo od 1957 
roku, służy celom bieżącego nadzoru nad gruźlicą i jed-
nocześnie stanowi bazę naukową, umożliwiającą analizy 
sytuacji epidemiologicznej gruźlicy w Polsce.

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc przekazuje dane 
o gruźlicy w Polsce do Europejskiego Centrum do Spraw 
Zapobiegania i Kontroli Chorób (ang. European Centre 
for Disease Prevention and Control) oraz do Światowej 
Organizacji Zdrowia, które przygotowują zbiorcze ra-
porty z krajów i prowadzą ponadnarodowy nadzór nad 
gruźlicą. 

CEL PRACY

Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej 
gruźlicy w Polsce w 2019 roku uwzględniająca: 
 – zapadalność w grupach wieku i płci, 
 – udział wśród ogółu przypadków gruźlicy:

 • nowych zachorowań i wznów,
 • gruźlicy płuc i pozapłucnej, 
 • gruźlicy z potwierdzeniem bakteriologicznym 

i gruźlicy płuc z dodatnim wynikiem badania 
bakterioskopowego plwociny, 

 • zachorowań wywołanych przez prątki oporne na 
izoniazyd i MDR-TB, 

 • zachorowań u cudzoziemców,
 • współwystępowanie gruźlicy i zakażenia HIV, 
 • przypadków gruźlicy w więzieniach,

 – umieralność z powodu gruźlicy (dane z 2018 roku) 
i porównanie sytuacji epidemiologicznej gruźlicy 
w Polsce z sytuacją w krajach UE i EOG. 

MATERIAŁ I METODY

Analizowano następujące zbiory danych dotyczące 
gruźlicy: 
 – dane zgromadzone w Krajowym Rejestrze Zachoro-

wań na Gruźlicę, uzyskane z formularzy zgłoszenia 
podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy (ZLK-2), doty-
czące przypadków zarejestrowanych w 2019 roku; 

 – wyniki lekowrażliwości prątków z rejestrów labora-
toryjnych; 

 – dane uzyskane przez Główny Urząd Statystyczny 
o zgonach z powodu gruźlicy w 2018 roku; 

 – dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – 
Państwowego Zakładu Higieny o przypadkach gruź-
licy jako choroby definiującej AIDS u osób zakażo-
nych HIV; 

 – raport: European Centre for Disease Prevention and 
Control, WHO Regional Office for Europe. Tuber-
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 – data from the report of the European Centre for 
Disease Prevention and Control, WHO Regional 
Office for Europe. Tuberculosis surveillance and 
monitoring in Europe 2021 – 2019 data (2).

RESULTS

In 2019, 5321 cases of tuberculosis were reported in 
Poland, meaning 166 cases less than in the year before 
and 2188 cases less than in 2010. In 2019, the incidence 
rate of all forms of tuberculosis was 13.9 per 100,000 
population (later in the text, the denominator in rates is 
skipped). It was lower by 2.8% as compared with 2018 
(14.3) and 29.4% less than ten years previously (19.7 in 
2010) (Table I). 

culosis surveillance and monitoring in Europe 2021 
– 2019 data (2). 

Współczynniki zapadalności/umieralności obliczono 
na 100 000 osób badanej populacji. W tekście nie poda-
wano mianownika współczynników. 

WYNIKI

W 2019 roku zarejestrowano 5321 zachorowań na 
gruźlicę, co oznacza 166 przypadków gruźlicy mniej niż 
w roku poprzednim i 2188 przypadków mniej w porów-
naniu z rokiem 2010. 

Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w 2019 
roku wynosiła 13,9 i była mniejsza o 2,8% w porówna-
niu z rokiem 2018 oraz o 29,4% w porównaniu z rokiem 
2010, w którym wynosiła 19,7 (Tabela I). 

Table I. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by  age groups. Poland 1957-2019. 
Rates per 100,000 population. Data from National TB Register 
Tabela I. Zapadalność na gruźlicę w Polsce w latach 1957-2019 w grupach wieku. 
Współczynniki na 100 000 ludności. Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę

Years
Total 0-14 15-19 20-44 45-64 65+ Total 0-14 15-19 20-44 45-64 65+

Number of cases in age groups Rates per 100,000 population
1957 82201 16402 5757 37141 19255 3646 290.4 181.0 266.1 370.6 351.6 230.1
1960 85529 16580 4781 37244 22746 4178 289.3 167.6 245.2 365.7 390.3 244.9
1965 57511 4553 3879 23914 18520 6645 182.6 46.6 134.1 221.6 314.5 309.6
1970 42142 1273 2861 18440 13001 6567 128.5 14.3 83.1 158.3 209.6 242.0
1975 26255 535 1695 11844 7753 4428 77.2 6.5 49.5 94.8 116.0 136.5
1980 25807 573 990 11358 8434 4452 72.5 6.6 35.7 84.7 117.9 123.8
1985 21650 314 621 9226 7678 3811 58.2 3.3 24.7 66.3 98.7 108.8
1990 16136 225 421 6682 5818 2990 42.3 2.3 14.8 46.6 77.3 78.0
2000 11477 103 241 3978 4221 2934 29.7 1.4 7.2 28.0 47.2 62.4
2001 10672 124 199 3600 4052 2697 27.6 1.7 6.0 25.4 44.2 56.3
2002 10475 125 211 3203 4175 2761 27.4 1.8 6.4 23.1 44.8 56.8
2003 10124 100 184 3045 3968 2827 26.5 1.5 5.8 21.9 41.7 57.6
2004 9493 120 129 2836 3835 2573 24.9 1.9 4.2 20.3 39.5 51.7
2005 9269 99 156 2717 3760 2537 24.3 1.6 5.3 19.4 38.0 50.9
2006 8587 69 156 2529 3655 2178 22.5 1.1 5.5 18.0 36.4 42.8
2007 8614 74 135 2538 3762 2105 22.6 1.2 4.9 18.0 37.0 41.1
2008 8081 76 115 2248 3685 1957 21.2 1.3 4.3 15.9 35.8 38.1
2009 8236 99 131 2250 3704 2052 21.6 1.7 5.1 15.8 35.6 39.9
2010 7509 62 114 2086 3441 1806 19.7 1.1 4.6 14.6 32.8 34.9
2011 8478 111 130 2171 3895 2171 22.2 1.9 5.4 15.2 37.0 41.9
2012 7542 95 166 1996 3404 1881 19.6 1.6 7.3 13.8 32.1 34.8
2013 7250 116 113 1903 3241 1877 18.8 2.0 5.2 13.2 30.8 33.7
2014 6698 70 86 1787 3001 1754 17.4 1.2 4.1 12.4 28.7 30.4
2015 6430 81 83 1752 2909 1605 16.7 1.4 4.1 12.2 28.1 26.9
2016 6444 103 76 1801 2853 1611 16.8 1.8 3.9 12.6 27.8 26.0
2017 5787 68 69 1604 2601 1445 15.1 1.2 3.6 11.3 25.6 22.6
2018 5487 52 60 1473 2494 1408 14.3 0.9 3.3 10.5 24.7 21.3
2019 5321 81 48 1434 2405 1353 13.9 1.4 2.6 10.4 23.9 19.8
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In 2019, as in previous years, considerable 
differences in the incidence of tuberculosis between 
the voivodeships were observed. For years, almost 
the same voivodeships have been among those with 
the lowest or the highest incidence rates. The highest 
incidence of tuberculosis was in the voivodeship 
lubelskie – rate 20.0; śląskie – 19.1; łódzkie – 17.4. 
The lowest incidence of tuberculosis in the country 
was in voivodeship wielkopolskie – 8.0; lubuskie – 9.3 
and podlaskie – 9.7. In 2019, compared to the previous 
year, a decrease in the TB incidence of tuberculosis 
occurred in 7 voivodeships. The incidence rates 
higher than in 2018 were found also in 7 voivodeships: 
podlaskie (9.7 vs. 7.3), kujawsko-pomorskie (12.2 vs. 
10.1), warmińsko-mazurskie (10.5 vs. 8.7), śląskie 
(19.1 vs. 18.6), zachodnio-pomorskie (12.4 vs. 11.9), 
łódzkie (17.4 vs. 16.4) and dolnośląskie (13.2 vs. 13.0). 
In two voivodeships the incidence was not different 
than a year earlier (Table II, III).

In 2019, 4717 persons (88.6% of all TB cases in 
Poland; rate 12.3) were new TB cases. New cases mean 
that they have never been treated for TB or have taken 
anti-TB drugs for less than one month. Previously 
treated cases represented 11.4% of the total notified TB 
cases (604 patients; rate 1.6). 

In 2019, 5075 subjects (95.4% of all TB cases) 
were diagnosed with pulmonary tuberculosis; rate 
13.2. In 18 cases, pulmonary tuberculosis co-occurred 
with extrapulmonary TB. Patients with a coexisting 
tuberculosis lesion in the lung and in other organs 
are registered as pulmonary tuberculosis cases. The 
most common form of pulmonary TB was infiltrative 
TB (94.5% of cases). Persons diagnosed with caseous 
pneumonia and miliary TB represented together 0.3% 
of all TB cases, with fibrous-cavernous tuberculosis 
also 0.3%. The fibrous-cavernous TB was a more 
common diagnosis in the past, for example, in 1999 it 
was 2,6%. 

In 2019, only extrapulmonary tuberculosis (without 
lesions in the lungs) was diagnosed in 246 patients 
(4.6% of all registered cases – rate 0.6). Most of these 
patients had pleural TB (79 cases), following in the 
number of patients was peripheral lymph node TB (46 
cases), bone and joint TB (32 cases, including 14 with 
spinal manifestation), and urogenital TB (25 cases). 
Six subjects, no children up to the age of 14 among 
them, were diagnosed with tuberculous meningitis or 
other central nervous system localization of TB. In 
Poland, the extrapulmonary TB rate has been low for 
years.

In 2019, bacteriological (culture) confirmation of TB 
was obtained in 4054 patients (76.2% of all TB cases), 
including 3926 cases with pulmonary TB (77.4% of 
all pulmonary TB cases). The incidence rate of all 
bacteriologically confirmed TB what is a definitive 

Znaczne różnice współczynników zapadalności na 
gruźlicę między województwami, obserwowane od lat, 
wystąpiły także w roku 2019. Od lat niemal zawsze te 
same województwa znajdują się wśród województw 
o najmniejszych lub największych wskaźnikach zapadal-
ności. W 2019 roku największą zapadalność na gruźlicę 
wszystkich postaci zarejestrowano w województwach: 
lubelskim – 20,0; śląskim – 19,1; łódzkim – 17,4. W wo-
jewództwach: wielkopolskim – 8,0; lubuskim – 9,3 
i podlaskim – 9,7 współczynniki zapadalności na gruź-
licę wszystkich postaci były najmniejsze w całym kraju. 
W 2019 roku spadek zapadalności na gruźlicę wszyst-
kich postaci w porównaniu z rokiem poprzednim wystą-
pił w 7 województwach. Współczynniki zapadalności 
większe niż w roku 2018 stwierdzono w woj. podlaskim 
(9,7 vs. 7,3); kujawsko-pomorskim (12,2 vs. 10,1); war-
mińsko-mazurskim (10,5 vs. 8,7); śląskim (19,1 vs. 18,6); 
zachodnio-pomorskim (12,4 vs. 11,9); łódzkim (17,4 vs. 
16,4) i dolnośląskim (13,2 vs. 13,0). W dwóch wojewódz-
twach: świętokrzyskim i wielkopolskim zapadalność 
była taka sama jak w poprzednim roku (Tabela II,III).

 Nowych przypadków było w 2019 roku 4717 (współ-
czynnik 12,3) i stanowiły one 88,6% ogółu zachorowań. 
Nowe przypadki oznaczają chorych, którzy nigdy wcze-
śniej nie byli leczeni na gruźlicę lub przyjmowali leki 
przeciwprątkowe krócej niż miesiąc. Ponowne zachoro-
wania w liczbie 604 (współczynnik 1,6) stanowiły 11,4% 
wszystkich zgłoszonych przypadków. Najczęstszą posta-
cią gruźlicy była gruźlica płuc, która stanowiła w 2019 
roku 95,4% wszystkich zachorowań. Zarejestrowano 
5075 przypadków gruźlicy płuc (współczynnik 13,2). 
W 18 przypadkach gruźlica płuc występowała razem 
z gruźlicą pozapłucną. Chorzy z jednoczesnym pro-
cesem gruźliczym w płucach i w innych narządach są 
rejestrowani jako przypadki gruźlicy płuc. Najczęstszą 
postacią gruźlicy płuc była gruźlica naciekowa (94,5% 
przypadków). Osoby, u których rozpoznano serowate za-
palenie płuc i prosówkę gruźliczą stanowiły razem 0,3% 
wszystkich zachorowań, gruźlicę włóknisto-jamistą tak-
że 0,3%. Gruźlica włóknisto-jamista była w przeszłości 
częstszym rozpoznaniem, np. w 1999 r. wynosiła 2,6%.  

Chorzy tylko na gruźlicę pozapłucną, 246 przypad-
ków (współczynnik 0,6), stanowili 4,6% ogółu chorych 
zarejestrowanych w 2019 roku. Podobnie jak w latach 
wcześniejszych, najczęstszą postacią gruźlicy pozapłu-
cnej było gruźlicze zapalenie opłucnej, 79 zachorowań, 
to jest 32,1% wszystkich przypadków o lokalizacji poza-
płucnej. Na drugim miejscu była gruźlica obwodowych 
węzłów chłonnych, 46 chorych i kolejno: gruźlica kości 
i stawów – 32 chorych, w tym 14 przypadków gruźlicy 
kręgosłupa oraz gruźlica narządów moczowo-płciowych 
– 25 chorych. Sześć osób zachorowało na gruźlicze zapa-
lenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. W roku 2019 
nie zarejestrowano zachorowań na gruźlicze zapalenie 
opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu w grupie dzieci (0-
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Table II. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by voivodeships. Poland 2015-2019. Rates per 100,000 
population. Data from National TB Register
Tabela II. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce wg województw w latach 2015-2019. Współczynniki na 
100 000 ludności. Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę 

Voivodeships
Numbers Rates

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
     Poland 6430 6444 5787 5487 5321 16.7 16.8 15.1 14.3 13.9
1. Dolnośląskie 484 435 427 377 384 16.7 15.0 14.7 13.0 13.2
2. Kujawsko-pomorskie 297 279 239 211 253 14.2 13.4 11.5 10.1 12.2
3. Lubelskie 486 444 466 497 423 22.7 20.8 21.9 23.4 20.0
4. Lubuskie 115 130 131 119 94 11.3 12.8 12.9 11.7 9.3
5. Łódzkie 554 518 456 406 429 22.2 20.8 18.4 16.4 17.4
6. Małopolskie 555 497 458 440 398 16.5 14.7 13.5 13.0 11.7
7. Mazowieckie 794 1304 1038 954 885 14.9 24.3 19.3 17.7 16.4
8. Opolskie 165 154 133 127 112 16.5 15.5 13.4 12.9 11.4
9. Podkarpackie 348 326 257 263 236 16.4 15.3 12.1 12.4 11.1
10. Podlaskie 125 121 131 86 114 10.5 10.2 11.1 7.3 9.7
11. Pomorskie 361 332 265 349 280 15.7 14.4 11.4 15.0 12.0
12. Śląskie 1 213 972 952 844 863 26.5 21.3 20.9 18.6 19.1
13. Świętokrzyskie 277 289 206 209 208 22.0 23.0 16.5 16.8 16.8
14. Warmińsko-mazurskie 132 152 132 124 150 9.2 10.6 9.2 8.7 10.5
15. Wielkopolskie 289 281 311 279 281 8.3 8.1 8.9 8.0 8.0
16. Zachodniopomorskie 235 210 185 202 211 13.7 12.3 10.8 11.9 12.4

Table III. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by age groups and voivodeships. Poland 2019. Rates per 
100 000 population. Data from National TB Register
Tabela III. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce w roku 2019 wg grup wieku i województw. Współczynniki  
na 100,000 ludności. Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę 

Voivodeships 
Numbers Rates

Total 0-14 15-19 20-44 45-64 65+ Total 0-14 15-19 20-44 45-64 65+
     Poland 5321 81 48 1434 2405 1353 13.9 1.4 2.6 10.4 23.9 19.8
1. Dolnośląskie 384 8 4 116 180 76 13.2 1.9 3.2 11.0 23.6 14.0
2. Kujawsko-pomorskie 253 10 4 74 114 51 12.2 3.2 3.9 9.9 20.7 14.1
3. Lubelskie 423 2 8 100 179 134 20.0 0.6 7.6 13.2 32.3 34.7
4. Lubuskie 94 1 1 23 46 23 9.3 0.6 2.1 6.2 17.2 13.2
5. Łódzkie 429 3 2 95 184 145 17.4 0.9 1.8 11.2 27.9 29.7
6. Małopolskie 398 4 2 98 166 128 11.7 0.7 1.2 7.8 19.3 22.4
7. Mazowieckie 885 30 10 242 392 211 16.4 3.4 4.0 12.4 28.9 21.8
8. Opolskie 112 3 1 26 52 30 11.4 2.3 2.3 7.5 18.7 16.5
9. Podkarpackie 236 2 2 60 104 68 11.1 0.6 1.8 7.6 18.9 19.2
10. Podlaskie 114 2 3 23 58 28 9.7 1.2 5.3 5.4 18.2 13.5
11. Pomorskie 280 4 4 85 143 44 12.0 1.0 3.5 10.0 24.3 11.3
12. Śląskie 863 3 2 258 416 184 19.1 0.5 1.0 16.3 33.6 21.5
13. Świętokrzyskie 208 2 1 61 79 65 16.8 1.2 1.7 14.0 23.8 27.1
14. Warmińsko-mazurskie 150 2 - 37 72 39 10.5 0.9 - 7.1 18.8 16.8
15. Wielkopolskie 281 3 3 85 119 71 8.0 0.5 1.8 6.6 13.4 12.3
16. Zachodniopomorskie 211 2 1 51 101 56 12.4 0.8 1.3 8.4 22.1 18.2
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diagnosis of the disease was 10.6; of pulmonary 
tuberculosis – 10.2 (Table IV). Extrapulmonary TB 
was confirmed by culture in 52.0% of 246 cases (128 
patients). 

The highest incidence rates of bacteriologically 
confirmed pulmonary TB were found in voivodeships: 
śląskie – 13.6; lubelskie – 12.8; mazowieckie – 11.9 
and dolnośląskie – 11.7 while the lowest in voivodeship 
lubuskie – 6.5; wielkopolskie – 7.0; opolskie – 7.7 and 
warmińsko-mazurskie – 7.8 (Table V). 

14 lat). Zapadalność na gruźlicę pozapłucną jest w Polsce 
od lat mała. 

W 2019 roku gruźlica została potwierdzona bakte-
riologicznie (potwierdzona w posiewach), tzn. w sposób 
definitywny, u 4054 chorych, w tym w 3926 przypad-
kach gruźlicy płuc. Zapadalność na wszystkie postaci 
gruźlicy potwierdzonej bakteriologicznie wynosiła 10,6; 
zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną w posiewach 
– 10,2 (Tabela IV). Chorzy z potwierdzeniem bakterio-

Table IV. Culture confirmed pulmonary cases of tuberculosis and notification rates by case status and age groups. Poland 
2010-2019. Rates per 100,000 population. Data from National TB Register
Tabela IV. Zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce w latach 2010-2019 w grupach wieku. 
Współczynniki  na 100 000 ludności. Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę

Year
Number of cases in age groups Rates per 100,000 population

Total 0-14 15-19 20-44 45-64 65+ Total 0-14 15-19 20-44 45-64 65+
2010 4585 15 71 1395 2098 1006 12.0 0.3 2.9 9.8 20.0 19.4
2011 5327 19 70 1525 2466 1247 13.9 0.3 2.9 10.7 23.4 24.1
2012 4870 17 87 1458 2246 1062 12.6 0.3 3.8 10.1 21.2 19.7
2013 4663 13 56 1389 2133 1072 12.1 0.2 2.6 9.6 20.2 19.2
2014 4603 14 58 1356 2073 1102 12.0 0.2 2.8 9.4 19.8 19.1
2015 4472 12 41 1333 2082 1004 11.6 0.2 2.0 9.3 20.1 16.8
2016 4475 10 45 1387 2039 994 11.6 0.2 2.3 9.7 19.9 16.1
2017 4057 10 47 1221 1883 896 10.6 0.2 2.5 8.6 18.5 14.0
2018 3935 14 52 1158 1852 859 10.2 0.2 2.8 8.3 18.3 13.0
2019 3926 21 34 1149 1853 869 10.2 0.4 1.9 8.3 18.4 12.7

Table V. Rank-list of voivodeships by culture confirmed pulmonary tuberculosis notification rates. Poland 2019. Rates per 
100,000 population. Data from National TB Register
Tabela V. Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce  w roku 2019. 
Współczynniki na 100 000 ludności. Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę

Voivodeships Rates Rank-list Rates
     Poland 10.2 Poland 10.2
1. Dolnośląskie 11.7 Lubuskie 6.5
2. Kujawsko-pomorskie 10.3 Wielkopolskie 7.0
3. Lubelskie 12.8 Opolskie 7.7
4. Lubuskie 6.5 Warmińsko-mazurskie 7.8
5. Łódzkie 9.4 Podkarpackie 8.0
6. Małopolskie 8.4 Małopolskie 8.4
7. Mazowieckie 11.9 Podlaskie 8.4
8. Opolskie 7.7 Łódzkie 9.4
9. Podkarpackie 8.0 Kujawsko-pomorskie 10.3
10. Podlaskie 8.4 Pomorskie 10.3
11. Pomorskie 10.3 Zachodniopomorskie 10.5
12. Śląskie 13.6 Świętokrzyskie 10.9
13. Świętokrzyskie 10.9 Dolnośląskie 11.7
14. Warmińsko-mazurskie 7.8 Mazowieckie 11.9
15. Wielkopolskie 7.0 Lubelskie 12.8
16. Zachodniopomorskie 10.5 Śląskie 13.6
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In 2019, 2565 subjects in Poland had highly 
infectious tuberculosis, i.e., positive sputum smears; 
rate 6.7 (48.2% of all patients with pulmonary 
tuberculosis and 65.3% of culture-positive pulmonary 
tuberculosis). A year earlier, the number of such 
persons, incidence rate and their percentage among 
TB cases with bacteriological confirmation were 
lower, respectively 2324, 6.1 and 59.1% (Table 
VI). The highest incidence rates of sputum smear-
positive tuberculosis were reported in voivodeship 
śląskie – 9.1 and dolnośląskie – 8.9; the lowest – in 
łódzkie – 3.3. The highest proportion of patients 
with positive results of sputum bacterioscopy among 
all cases with pulmonary tuberculosis was observed 
in voivodeship zachodnio-pomorskie, 70.3%; the 
lowest in voivodeship łódzkie, 19.8%. In 2019, as 

logicznym stanowili 76,2% ogółu chorych. Wśród cho-
rych na gruźlicę płuc odsetek ten wynosił 77,4%. W całej 
grupie 246 chorych na gruźlicę pozapłucną rozpoznanie 
potwierdzono bakteriologicznie u 128 (52,0%). 

Największe w kraju współczynniki zapadalności 
na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie, czyli 
rozpoznaną w sposób pewny, stwierdzono w wojewódz-
twach: śląskim – 13,6; lubelskim – 12,8; mazowieckim – 
11,9 i dolnośląskim – 11,7. W województwach: lubuskim 
– 6,5; wielkopolskim – 7,0; opolskim – 7,7 i warmińsko
-mazurskim – 7,8 zapadalność na gruźlicę potwierdzoną 
w posiewach była najmniejsza w kraju (Tabela V).

Chorzy na gruźlicę płuc o dużej zakaźności, u któ-
rych prątki stwierdzono także w bakterioskopii, stano-
wili 48,2% wszystkich chorych na gruźlicę płuc i 65,3% 
chorych na gruźlicę płuc z potwierdzeniem bakterio-

Table VI. Pulmonary sputum smear and culture positive cases of tuberculosis and notification rates by age groups. Poland 
1994-2019.  Rates per 100,000 population. Data from National TB Register
Tabela VI. Zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną w posiewie, z dodatnim wynikiem badania bakterioskopowego. 
Polska w latach 1994-2019 w grupach wieku. Współczynniki  na 100 000 ludności. Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań 
na Gruźlicę 

Year
Number of cases in age groups Rates per 100,000 population

Total 0-14 15-19 20-44 45-64 65+ Total 0-14 15-19 20-44 45-64 65+
1994 4603 5 64 2053 1579 902 11.9 0.1 2.0 14.3 20.2 21.6
1995 4273 6 77 1910 1453 827 11.1 0.1 2.4 13.3 18.2 19.4
1996 4137 11 51 1807 1393 875 10.7 0.1 1.6 12.6 17.2 20.0
1997 4054 10 60 1747 1424 813 10.5 0.1 1.8 12.2 17.1 18.2
1998 4049 9 44 1728 1430 838 10.5 0.1 1.3 12.1 16.8 18.4
1999 3711 10 69 1471 1434 727 9.6 0.1 2.1 10.3 16.4 15.7
2000 3713 2 54 1525 1321 811 9.6 0.0 1.6 10.7 14.8 17.3
2001 3636 9 55 1442 1347 783 9.4 0.1 1.6 10.2 14.7 16.4
2002 3432 6 58 1228 1394 746 9.0 0.1 1.8 8.9 15.0 15.3
2003 3501 5 66 1235 1391 804 9.2 0.1 2.1 8.9 14.6 16.4
2004 3219 3 37 1166 1355 658 8.4 0.0 1.2 8.4 13.9 13.9
2005 3253 6 53 1115 1361 718 8.5 0.1 1.8 8.0 13.8 14.4
2006 3307 2 44 1125 1463 673 8.7 0.0 1.6 8.0 14.6 11.3
2007 3291 4 30 1026 1481 640 8.6 0.1 1.1 7.3 14.6 12.5
2008 3047 9 36 981 1477 544 8.0 0.2 1.4 6.9 14.4 10.6
2009 3063 6 36 974 1458 589 8.0 0.1 1.4 6.9 14.0 11.4
2010 2803 5 36 895 1351 516 7.3 0.1 1.5 6.3 12.9 10.0
2011 2916 6 36 878 1434 562 7.6 0.1 1.5 6.1 13.6 10.8
2012 2778 2 45 901 1307 523 7.2 0.0 2.0 6.2 12.3 9.7
2013 2859 5 31 889 1368 566 7.4 0.1 1.4 6.2 13.0 10.2
2014 2800 6 34 874 1345 541 7.3 0.1 1.6 6.1 12.9 9.4
2015 2714 4 23 826 1375 486 7.1 0.1 1.1 5.7 13.3 8.1
2016 2612 2 23 841 1276 470 6.8 0.0 1.2 5.9 12.4 7.6
2017 2472 3 26 768 1243 432 6.4 0.1 1.4 5.4 12.2 6.7
2018 2324 2 36 690 1166 430 6.1 0.0 2.0 4.9 11.5 6.5
2019 2565 6 18 778 1280 483 6.7 0.1 1.0 5.6 12.7 7.1
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earlier, there were differences between voivodeships 
relating the proportion of TB pulmonary cases with 
bacteriological confirmation. The percentage of 
cases with bacteriological confirmation among all 
pulmonary cases ranged from 57.2% in voivodeship 
łódzkie to 92.1% in voivodeship dolnośląskie, 91.4% in 
wielkopolskie and 90.2% – in voivodeship pomorskie.

In 2019, 41 patients in Poland had MDR-TB, of 
which 5 had extensively drug-resistant TB (XDR-TB). 
18 MDR-TB cases were of foreign-origin (43.9%). 
Subjects with MDR-TB represented 1.1% of the cases 
with known drug susceptibility testing results (DST 
results were available in 91,0% of all TB cases with 
positive cultures, which according to the European 
Centre for Disease Prevention and Control, means 
completeness of DST data). There were 99 patients 
(2.4% of bacteriologically confirmed TB and 2.7% 
of cases with known DST) with the resistance of  
M. tuberculosis to isoniazid only. 

In 2019, as in earlier years, the highest incidence 
rates of TB were observed in older age groups. The 
rates increased with age from 1.4 in children (age from 
0 to 14 years) to 23.9 in subjects aged 45-64. In the age 
group 65 years and older, the incidence rate was 19.8. 
The patients aged 45-64 years represented 45.2% of all 
cases and were the most prominent. In the earlier years, 
the highest incidence rates were found in the oldest age 
group, i.e., people ≥65 years. Since 2015, the highest 
incidence rates have been in the 45 to 64 years group. 
The mean age of new cases of tuberculosis of Polish 
origin was 53.9 years. The highest incidence rates in 
the age group 45-64 were also observed regarding 
pulmonary TB confirmed by culture and pulmonary 
TB confirmed by culture and positive sputum smears 
(Table I, II, IV, VI).  

Children aged 0-14 years with tuberculosis 
represented 1.5% of the total number of TB cases in 
Poland (81 pediatric cases including 61 with pulmonary 
and 20 with extrapulmonary TB). The most frequent 
extrapulmonary form of tuberculosis in children aged 
0-14 years was intrathoracic lymph node tuberculosis - 
15 cases. In 2018, 52 cases were registered in children 
of this age i.e. 0.9% of all TB cases. 

In 2019, tuberculosis was confirmed by culture in 
28 (34.6%) pediatric TB cases (including 21 children 
with pulmonary TB- 34.4% of all pulmonary TB 
in pediatric group); in six children, sputum smears 
were also positive (Table IV, VI). In 53 children 
with negative cultures of specimens, tuberculosis 
was diagnosed based on the clinical features only. 
In voivodeship mazowieckie, where 30 cases of 
tuberculosis in children aged up to 14 years were 
registered, the highest number in Poland, 7 cases 
were bacteriologically confirmed. In 2019, more 
pediatric cases than in the previous year was reported 

logicznym. Zarejestrowano 2565 takich przypadków 
(współczynnik 6,7), czyli więcej niż w 2018 roku  (2324 
przypadki, współczynnik 6,1, 59.1% chorych na gruźlicę 
płuc potwierdzoną w posiewach) (Tabela VI). Najwięk-
szą zapadalność na gruźlicę płuc z dodatnim wynikiem 
bakterioskopii odnotowano w woj. śląskim – współczyn-
nik 9,1 i woj. dolnośląskim – współczynnik 8,9; najniższą 
w woj. łódzkim – współczynnik 3,3. Największy odse-
tek chorych z dodatnim wynikiem bakterioskopii wśród 
ogółu chorych na gruźlicę płuc stwierdzono w woj. za-
chodniopomorskim – 70,3%; najmniejszy w woj. łódz-
kim – 19,8%. Uwidoczniły się także, jak w latach po-
przednich, różnice między województwami odnośnie 
odsetka zachorowań na gruźlicę płuc potwierdzoną bak-
teriologicznie: od 57,2% w woj. łódzkim do 92,1% w woj. 
dolnośląskim, 91,4% w woj. wielkopolskim i 90,2% – po-
morskim. 

W 2019 roku MDR-TB rozpoznano u 41 chorych 
(w tym 5 przypadków XDR-TB). W grupie chorych na 
MDR-TB było 18 cudzoziemców. Przypadki MDR-TB 
stanowiły 1,0% wszystkich zachorowań na gruźlicę 
potwierdzoną bakteriologicznie oraz 1,1% zachorowań 
ze znanymi wynikami lekowrażliwości (znane u 91% 
chorych z dodatnimi wynikami posiewów, co według 
Europejskiego Centrum Zapobiegania i Kontroli Cho-
rób oznacza kompletność danych dotyczących lekow-
rażliwości). Oporność tylko na izoniazyd wykryto u 99 
chorych (2,4% chorych na gruźlicę potwierdzoną bakte-
riologicznie i 2,7% przypadków ze znanymi wynikami 
lekowrażliwości). 

W 2019 roku współczynnik zapadalności na gruźlicę 
wzrastał w kolejnych grupach wieku, ale tylko do wieku 
45-64 lata. Współczynniki wynosiły od 1,4 wśród dzieci 
w wieku do 14 lat do 23,9 u osób w wieku od 45 do 64 
lat. U osób w wieku 65 lat i starszych współczynnik za-
padalności wynosił 19,8. Chorzy w wieku od 45 do 64 
lat stanowili największy odsetek ogółu chorych na gruź-
licę (45,2%). Średni wiek chorych narodowości polskiej 
wynosił 53,9 lat. W latach wcześniejszych największe 
współczynniki zapadalności stwierdzano w najstarszej 
grupie wieku, tzn. u osób ≥65 lat, od 2015 r. w grupie 
od 45 do 64 lat. U osób w tym wieku stwierdza się także 
największą zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną 
bakteriologicznie i na gruźlicę płuc z dodatnimi wynika-
mi bakterioskopii plwociny (Tabela I, II, IV, VI). 

Zgłoszono 81 przypadków gruźlicy u dzieci w wie-
ku do 14 lat, które stanowiły 1,5% ogółu zachorowań 
(w 2018 roku zarejestrowano 52 zachorowania w tej gru-
pie wieku tzn. 0,9% wszystkich przypadków). U dzieci 
w wieku do 14 lat wykryto 61 przypadków gruźlicy płuc 
i 20 przypadków gruźlicy pozapłucnej. Najczęstszą po-
stacią gruźlicy pozapłucnej u dzieci w wieku do 14 lat 
była gruźlica węzłów chłonnych klatki piersiowej – 15 
przypadków. Potwierdzenie bakteriologiczne uzyskano 
w 28 przypadkach dziecięcych, tzn. w 34,6% zachoro-
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in 9 voivodeships: dolnośląskie (8 vs. 2); kujawsko-
pomorskie (10 vs. 1); łódzkie (3 vs. 2); mazowieckie 
(30 vs. 18); opolskie (3 vs. 0); pomorskie (4 vs. 1); 
świętokrzyskie (2 vs. 0); warmińsko-mazurskie and 
zachodniopomorskie (2 vs. 1). One case of pediatric 
tuberculosis was found in voivodeship lubuskie; there 
were two cases each in six voivodeships. The highest 
incidence rates of tuberculosis in children (0-14 years) 
were recorded in voivodeship mazowieckie – 3.4, 
kujawsko-pomorskie – 3.2 and opolskie – 2.3. In 2019, 
there was no voivodeship in Poland without a single 
case of pediatric tuberculosis (Table III, VII). 

In 2019, there were 48 cases of tuberculosis among 
adolescents aged from 15 to 19 years (rate 2.6). 87.5% 
of all teenagers (15-19 years) with TB had pulmonary 
TB. In 39 young patients (81.3% of all TB cases in  
persons aged between 15 and 19 years), the disease 
was bacteriologically confirmed, mostly in pulmonary 
TB (34 cases). Eighteen teenagers (15-19 years) with 
pulmonary TB had positive sputum smears (Table IV, 
VI). The highest numbers of teenagers (15-19 years) 
with TB were found in voivodeship mazowieckie – 
10 and lubelskie – 8. The highest incidence rate of 
tuberculosis in the age group from 15 to 19 years was 
observed in voivodeship lubelskie – 7.6 and podlaskie 
– 5.3 (Table III, VIII). In the same voivodeships the 
highest incidence of pulmonary TB confirmed by 
culture was found in this age group (rate 6.7 and 5.3). 

wań w tej grupie wieku. Wśród przypadków z pewnym 
rozpoznaniem gruźlicy, potwierdzonych posiewem, było 
21 przypadków gruźlicy płuc (34,4% wszystkich za-
chorowań na gruźlicę płuc u dzieci) (Tabela IV) oraz 7 
przypadków gruźlicy pozapłucnej, tzn. 35,0% tej postaci 
choroby u dzieci. U 6 dzieci w wieku do 14 lat dodatni 
był także wynik badania bakterioskopowego plwociny 
(Tabela VI). W województwie mazowieckim, gdzie zare-
jestrowano 30, najwięcej w Polsce, zachorowań na gruź-
licę u dzieci w wieku do 14 lat, 7 przypadków zostało 
potwierdzonych bakteriologicznie. W 2019 roku większą 
niż w roku poprzednim liczbę przypadków pediatrycz-
nych odnotowano w 9 województwach: dolnośląskim (8 
vs. 2); kujawsko-pomorskim (10 vs. 1); łódzkim (3 vs. 2); 
mazowieckim (30 vs. 18); opolskim (3 vs. 0); pomorskim 
(4 vs. 1); świętokrzyskim (2 vs. 0); warmińsko-mazur-
skim i zachodniopomorskim (2 vs. 1). W województwie 
lubuskim stwierdzono jeden przypadek gruźlicy dziecię-
cej; w 6 województwach po dwa przypadki. Największe 
współczynniki zapadalności na gruźlicę u dzieci w wie-
ku do 14 lat stwierdzono w województwach: mazowiec-
kim – 3,4; kujawsko-pomorskim – 3,2 i opolskim – 2,3. 
W 2019 roku nie było w Polsce województwa, na terenie 
którego nie odnotowano ani jednego przypadku gruźlicy 
dziecięcej (Tabela III, VII). 

W 2019 roku zarejestrowano 48 zachorowań na gruź-
licę u młodzieży w wieku od 15 do 19 lat – współczyn-
nik 2,6 (w 2018 roku 60 przypadków; współczynnik 3,3). 

Table VII. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates in children aged 0-14 by voivodeships. Poland  2015-2019. 
 Rates per 100,000 population. Data from National TB Register 
Tabela VII. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wśród dzieci (0-14 lat) w Polsce wg województw w latach 2015-2019.
Współczynniki na 100 000 ludności. Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę 

  Voivodeships
Numbers Rates

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
     Poland 81 103 68 52 81 1.4 1.8 1.2 0.9 1.4
1. Dolnośląskie 2 2 2 2 8 0.5 0.5 0.5 0.5 1.9
2. Kujawsko-pomorskie 9 6 6 1 10 2.9 1.9 1.9 0.3 3.2
3. Lubelskie 5 7 2 3 2 1.6 2.2 0.6 1.0 0.6
4. Lubuskie - - - 1 1 - - - 0.6 0.6
5. Łódzkie 2 2 2 2 3 0.6 0.6 0.6 0.6 0.9
6. Małopolskie 2 7 2 5 4 0.4 1.3 0.4 0.9 0.7
7. Mazowieckie 34 60 27 18 30 4.1 7.1 3.1 2.1 3.4
8. Opolskie - - 2 - 3 - - 1.5 - 2.3
9. Podkarpackie 1 2 4 5 2 0.3 0.6 1.2 1.6 0.6
10. Podlaskie 2 - 1 2 2 1.2 - 0.6 1.2 1.2
11. Pomorskie 2 2 5 1 4 0.5 0.5 1.3 0.3 1.0
12. Śląskie 6 8 15 6 3 0.9 1.2 2.3 0.9 0.5
13. Świętokrzyskie 11 2 - - 2 6.3 1.2 - - 1.2
14. Warmińsko-mazurskie 1 3 - 1 2 0.4 1.4 - 0.5 0.9
15. Wielkopolskie 1 - - 4 3 0.2 - - 0.7 0.5
16. Zachodniopomorskie 3 2 - 1 2 1.2 0.8 - 0.4 0.8
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In voivodeship lubelskie 7 patients aged 15-19 years 
were reported to have this form of tuberculosis, as well 
as 3 in voivodeship podlaskie. In three voivodeships: 
śląskie, świętokrzyskie, and warmińsko-mazurskie, 
there was no single case of bacteriologically confirmed 
pulmonary tuberculosis in persons of that age. The 
highest incidence of pulmonary tuberculosis with 
positive result of sputum bacterioscopy in persons aged 
15-19 years was observed in voivodeship lubelskie – 
3.8. In voivodeship warmińsko- mazurskie there was 
no TB case in  persons aged 15-19 years (Table VIII). 

In 2019, as in previous years, the male-to-female 
ratio in all TB cases was nearly 3. The proportion 
of men among all TB cases was 73.2%. There were 
3897 cases registered in men – rate 21.0 and 1424 
cases in women – rate 7.2. The most significant sex 
differences in incidence rates were observed in the age 
group 50-54 (40.2 vs. 8.1) and age group 55-59 (45.1 vs. 
9.0) (Figure 1). The highest incidence of tuberculosis 
in men was observed in voivodeship śląskie – rate 
30.3; the lowest in voivodeship wielkopolskie – rate 
12.4; in women, the most significant differences in 
incidence rates were observed between łódzkie and 
wielkopolskie voivodeships: 12.0 vs. 3.9. The incidence 
of bacteriologically confirmed pulmonary tuberculosis 
was 16.1 in men; 4.8 in women. The lowest incidence 
rate of tuberculosis in Poland at all was in women 
in Wielkopolska (3.9); the highest – in men in the 
voivodeship śląskie (30.3).

In 2019, 3335 cases of TB lived in cities (rate 14.5) 
and 1986 – in rural areas (rate 13.0). In the past, the 
epidemiological situation of tuberculosis in Poland was 

Większość chorych w wieku od 15 do 19 lat (87,5%) mia-
ła gruźlicę płuc. Potwierdzenie bakteriologiczne gruźli-
cy uzyskano u 39 osób w wieku od 15 do 19 lat, czyli 
u 81,3% tej grupy chorych; gruźlicy płuc u 34. U 18 cho-
rych na gruźlicę płuc z tej grupy wieku dodatni był także 
wynik bakterioskopii plwociny (Tabela IV, VI).

Największą liczbę chorych na gruźlicę w wieku od 15 
do 19 lat zarejestrowano w woj. mazowieckim – 10 i lu-
belskim –  8. Największą zapadalność na gruźlicę u osób 
w wieku od 15 do 19 lat – 7,6 – stwierdzono w woj. lu-
belskim i podlaskim – 5,3 (Tabela III, VIII). Jednocze-
śnie w tych samych województwach odnotowano u osób 
w wieku od 15 do 19 lat największą zapadalność na gruź-
licę płuc potwierdzoną bakteriologicznie – 6,7 i 5,3. Na 
taką postać gruźlicy zachorowało w Lubelskiem 7 osób 
w wieku od 15 do 19 lat, 3 – w woj. podlaskim. W trzech 
województwach: śląskim, świętokrzyskim i warmińsko
-mazurskim nie było u osób w tym wieku ani jednego 
zachorowania na gruźlicę płuc potwierdzoną bakte-
riologicznie. Największą zapadalność na gruźlicę płuc 
z dodatnim wynikiem bakterioskopii plwociny u osób 
w wieku od 15 do 19 lat stwierdzono w woj. lubelskim 
– 3,8. W woj. warmińsko-mazurskim nie zarejestrowano 
żadnego przypadku gruźlicy w grupie 15-19 lat (Tabela 
VIII).

W 2019 roku, podobnie jak w latach poprzednich, 
zapadalność na gruźlicę wśród mężczyzn była prawie 
trzykrotnie większa niż u kobiet. Zarejestrowano 3897 
zachorowań mężczyzn – współczynnik 21,0 i 1424 ko-
biet – współczynnik 7,2. Przypadki gruźlicy u mężczyzn 
stanowiły 73,2% ogółu zachorowań. Największa różnica 
zapadalności między mężczyznami a kobietami wystę-

Gruźlica w Polsce w 2019 rokuTuberculosis in Poland in 2019

Figure 1. Tuberculosis notification rates by sex and age. Poland in 2019. Rates per 100,000 population
Rycina 1. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wg płci i wieku w Polsce w 2019 roku. Współczynniki  na 100 000 
ludności
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worse in rural than in urban areas. This has changed 
since the decade.

 Of all 5321 TB cases reported in Poland in 2019, 121 
were of foreign-origin (2.3% of the total). The majority 
(87 persons) were between the ages of 20 and 44. There 
was one four-year-old child and two  persons aged 16 
years in the group of foreign-origin TB patients. The 
mean age of cases with foreign citizenship was 36.2 
years. The most significant number of cases of foreign-
origin (40) were provided treatment for tuberculosis 
in Mazovia. The most numerous group were the 
Ukrainians – 59 persons; next were persons from 
India (9 patients), Vietnam (8 patients) and Nepal (7 
patients). TB cases of foreign-origin came to Poland 
from 24 countries. In 10 cases the place of origin was 
unknown. 

In 2019, according to the data obtained from the 
National Institute of Public Health – National Institute 
of Hygiene, in 7 patients with HIV co-infection, 
tuberculosis was AIDS- indicative disease. In Poland, 
the HIV status of TB patients has not been routinely 
tested. Data on HIV co-infection in individual TB 
cases are not reportable.  

In 2019, tuberculosis was diagnosed in 160 
individuals in prisons (incidence rate amounted to 
214.6 per 100,000 inmates).  

Tuberculosis was considered the underlying cause 
of death in 519 of the deceased in 2018 (in 2017 – 

powała u osób w wieku 50 do 54 lat  (40,2 vs. 8,1) oraz 
w wieku od 55 do 59 lat  (45,1 vs. 9,0) (Ryc. 1). Najwięk-
szą zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci u męż-
czyzn stwierdzono w woj. śląskim – współczynnik 30,3; 
najmniejszą w woj. wielkopolskim – współczynnik 12,4; 
u kobiet największe różnice zapadalności dotyczyły woj. 
łódzkiego i wielkopolskiego: 12,0 vs. 3,9. Zapadalność 
na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie wyno-
siła u mężczyzn 16,1; u kobiet – 4,8. Najmniejszy współ-
czynnik zapadalności na gruźlicę ogólnie w Polsce był 
u kobiet w Wielkopolsce (3,9); największy u mężczyzn 
w województwie śląskim (30,3).

W 2019 roku po raz kolejny zapadalność na gruźlicę 
wśród mieszkańców miast była większa niż na wsi – 14,5 
vs. 13,0. Zarejestrowano 3335 zachorowań w miastach 
i 1986 w regionach wiejskich. W przeszłości sytuacja 
epidemiologiczna gruźlicy w Polsce była gorsza na wsi 
niż w mieście, stan ten zmienił się dekadę temu. 

Wśród chorych na gruźlicę zarejestrowanych w 2019 
roku było 121 cudzoziemców (2,3% wszystkich zacho-
rowań). W większości, 87 przypadków, były to osoby 
w wieku od 20 do 44 lat. W grupie cudzoziemców było 
jedno dziecko w wieku 4 lat i dwie osoby w wieku 16 
lat. Średni wiek osób z obcym obywatelstwem wynosił 
36,2 lat. Najwięcej cudzoziemców (40) leczono z powo-
du gruźlicy na Mazowszu. Największą grupę (59 osób) 
stanowili przybysze z Ukrainy; kolejni byli Hindusi (9 
osób), Wietnamczycy (8 chorych) i Nepalczycy (7 cho-

Table VIII. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates in adolescents (15-19 years old) by voivodeships. Poland  
2015-2019.  Rates per 100,000. Data from National TB Register
Table VIII. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wśród młodzieży (15-19 lat) w Polsce  wg województw w latach 
2015- 2019.  Współczynniki na 100 000. Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę 

Voivodeships
Numbers Rates

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019
     Poland 83 76 69 60 48 4.1 3.9 3.6 3.3 2.6
1. Dolnośląskie 7 5 4 2 4 5.0 3.7 3.1 1.6 3.2
2. Kujawsko-pomorskie 7 7 6 6 4 6.1 6.3 5.6 5.8 3.9
3. Lubelskie 3 8 4 7 8 2.5 6.9 3.6 6.5 7.6
4. Lubuskie 4 - 3 - 1 7.4 - 6.0 - 2.1
5. Łódzkie 7 3 10 3 2 5.7 2.5 8.7 2.7 1.8
6. Małopolskie 4 4 3 6 2 2.1 2.2 1.7 3.4 1.2
7. Mazowieckie 20 28 15 7 10 7.6 10.9 5.9 2.8 4.0
8. Opolskie - 1 1 1 1 - 2.1 2.1 2.2 2.3
9. Podkarpackie 5 - 4 5 2 4.0 - 3.4 4.4 1.8
10. Podlaskie 1 - 2 - 3 1.5 - 3.3 - 5.3
11. Pomorskie 6 2 1 3 4 4.8 1.6 0.8 2.6 3.5
12. Śląskie 11 10 8 9 2 5.0 4.7 3.9 4.5 1.0
13. Świętokrzyskie 3 3 2 2 1 4.4 4.6 3.2 3.3 1.7
14. Warmińsko-mazurskie 1 2 3 2 - 1.2 2.5 4.0 2.7 -
15. Wielkopolskie 4 1 2 6 3 2.1 0.5 1.1 3.5 1.8
16. Zachodniopomorskie - 2 1 1 1 - 2.3 1.2 1.2 1.3
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rych). Cudzoziemcy, u których rozpoznano gruźlicę, 
przybyli do Polski z 24 krajów. W 10 przypadkach miej-
sce pochodzenia nie było znane. 

Gruźlica, według danych Narodowego Instytutu 
Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, 
była chorobą wskaźnikową u 7 chorych na HIV/AIDS 
w 2019 roku. W Polsce nie wykonuje się rutynowych ba-
dań statusu HIV u chorych na gruźlicę. Dane dotyczące 
współwystępowania zakażenia HIV w poszczególnych 
przypadkach gruźlicy nie są raportowane.  

Wśród chorych na gruźlicę zarejestrowanych 
w 2019 roku odnotowano 160 osób, które przebywały 
w aresztach śledczych i zakładach karnych (zapadalność 
214,6 na 100 000 osadzonych). 

W 2018 roku gruźlica była przyczyną zgonu 519 osób 
(w 2017– 490). Współczynnik umieralności wynosił 1,4 
na 100 000 ludności (Tabela IX). Główną przyczyną 
zgonów z powodu gruźlicy, podobnie jak w latach wcze-
śniejszych, była gruźlica płuc – zmarło na nią 502 cho-
rych – współczynnik umieralności 1,3. 

Z powodu gruźlicy pozapłucnej zmarło 17 chorych. 
Zgony z powodu gruźlicy stanowiły 0,1% ogółu zgonów 
w 2018 roku w Polsce i 28,3% zgonów z powodu wszyst-
kich chorób zakaźnych i pasożytniczych.

Najwięcej osób zmarłych z powodu gruźlicy było 
w wieku od 45 do 64 lat (257; współczynnik umieral-
ności 2,5). Największy współczynnik umieralności z po-
wodu gruźlicy stwierdzono w grupie wieku ≥ 65 lat – 
3,0. Na gruźlicę zmarło 197 osób w takim wieku, którzy 
stanowili 38,0% ogółu zmarłych na gruźlicę. Nie było 
żadnego zgonu na gruźlicę u dzieci w wieku do 14 lat 
i u osób w wieku od 15 do 19 lat. W latach 2014-2018 
zarejestrowano jeden przypadek zgonu z powodu gruź-
licy u dzieci w wieku do 14 lat (2016 rok) i jeden u osób 
w wieku od 15 do 19 lat (2014 rok). 

W 2018 roku liczba mężczyzn zmarłych z powodu 
gruźlicy – 412 – była 3,9 razy większa niż kobiet – 107; 
umieralność odpowiednio – 2,2 i 0,5. Ponad trzykrotnie 
wyższe liczby mężczyzn niż kobiet zmarłych z powodu 
gruźlicy stwierdzano także we wcześniejszych latach. 

Największe w kraju współczynniki umieralności 
z powodu gruźlicy były w 2018 roku w woj. śląskim – 2,0 
(90 zgonów) i pomorskim – 2,2 (51 zgonów); najmniej-
sze w woj. kujawsko-pomorskim – 0,6 (12 zgonów) oraz 
w województwach podlaskim i świętokrzyskim – 0,8 (9 
i 10 zgonów). 

Przy uwzględnieniu płci największą w Polsce umie-
ralność z powodu gruźlicy stwierdzono w 2018 roku 
u mężczyzn w woj. pomorskim – 4,1 (47 zgonów); naj-
mniejszą – u kobiet w woj. podlaskim oraz zachodnio-
pomorskim – 0,2 i 0,1 (1 zgon w każdym z tych woje-
wództw) (Tabela IX). 

490), corresponding to a death rate of 1.4 per 100 000 
population (Table IX). This rate was little higher than 
in previous year. Five hundred and two people died 
because of pulmonary tuberculosis (mortality rate 
1.3). Seventeen patients died from extrapulmonary 
tuberculosis. In 2018, deaths from tuberculosis 
represented 0.1% of all deaths and 28.3% of deaths due 
to infectious and parasitic diseases in Poland.

People aged 45-64 were the largest group among 
those who died of tuberculosis (257 persons; mortality 
rate 2.5). The highest TB mortality rate (3.0) was in 
the age group of 65 years and more. There were 197 
persons of such age who died from TB, who accounted 
for 38.0% of the total TB deaths. In 2018, there were 
no deaths from this cause in children (0-14 years) and 
persons aged between 15 and 19 years. Between 2014 
and 2018, one case of death due to tuberculosis in 
children under 15 years  (2016) and one in adolescents 
aged 15-19 years (2014) was registered. 

The number of deaths attributed to tuberculosis 
was 3.9 times higher in men – 412 deaths – than in 
women – 107 deaths; mortality rates respectively – 2.2 
and 0.5. Similar differences were also observed in the 
previous years.

In 2018, the highest death rates from tuberculosis 
were in voivodeships śląskie (2.0, 90 deaths), and 
pomorskie (2.2, 51 deaths) the lowest- in voivodeships 
kujawsko-pomorskie (0.6, 12 deaths), podlaskie and 
świętokrzyskie (0.8, 9 and 10 deaths). 

In 2018, the highest TB mortality rate in Poland 
was in men in voivodeship pomorskie (4.1, 47 deaths); 
the lowest – in women in voivodeship podlaskie (0.2, 
one death) and zachodniopomorskie (0.1, one death) 
(Table IX). 

DISCUSSION

In 2019, a total of 49,752 TB cases were registered 
in 29 EU/EEA countries (Latvia and Liechtenstein did 
not provide data). The TB incidence rate calculated 
per 100,000 of the total population was 9.6 (estimated 
global incidence – 130.0). In most EU/EEA countries, 
there has been a decrease in TB incidence over the 
last five years. The epidemiological situation of 
tuberculosis varies significantly among EU/EEA 
countries. Norway had an incidence rate of 3.1 (165 
patients) and Romania 59.9 per 100,000 (11,633 cases). 
In 22 EU/EEA countries, incidence rates were less 
than 10 per 100,000.

Countries with incidence rates > 10 per 100,000 
were the already mentioned Romania; Lithuania – 
37.7; Malta – 20.6; Bulgaria – 19.1; Portugal – 17.2; 
Poland – 13.9 and Estonia – 11.4.  Three EU countries 
(Romania, Lithuania and Malta) had incidence rates 
greater than 20 per 100,000. Four countries – France, 

Gruźlica w Polsce w 2019 rokuTuberculosis in Poland in 2019
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Poland, Romania, and the UK reported 54.7% of all 
TB patients in the EU/EEA. Patients registered in 
Romania accounted for 23.4% of all TB cases in EU/
EEA countries. 

In 2019, 34.5% of all TB cases in the EU/EEA (17181 
patients) were of foreign-origin. Germany, France, and 
the United Kingdom together reported 58.6% of the 
total number of foreign-origin TB patients registered 
in the EU/EEA. Countries with the highest proportion 
of migrants among TB patients (>85%) included 
Malta, Cyprus, Luxembourg, Norway, and Sweden. 
The proportion of foreigners among TB patients was 
lowest in Romania and Bulgaria (0.4% and 0.0%). 

In the EU/EEA countries, new cases of TB known 
to be untreated previously accounted for 76.9% of all 
cases in 2019. In 7 countries, including Poland, the 
proportion of previously treated patients exceeded 
10%. 

In Poland, the proportion of patients with 
bacteriologically confirmed TB was higher than the 
average in EU/EEA countries (76.2% vs. 67.1%). 
The highest proportion of TB cases with definitive 
diagnosis was found in Slovenia (92.1%, the lowest in 
France (35.3%). 

In Poland, from the 1970s until 2014, the incidence 
gradually increased with the age group. Later, also in 

DYSKUSJA

W 2019 roku w 29 krajach UE/EOG (Łotwa i Księ-
stwo Liechtensteinu nie podały danych) zarejestrowano 
łącznie 49 752 przypadki gruźlicy. Współczynnik zapa-
dalności na gruźlicę obliczony na 100 000 wszystkich 
mieszkańców wyniósł 9,6 (szacunkowa zapadalność na 
świecie – 130,0). W większości krajów UE/EOG nastąpił 
spadek zapadalności na gruźlicę w ciągu ostatnich 5 lat. 
Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy różni się znacząco 
w poszczególnych krajach UE/EOG. W Norwegii współ-
czynnik zapadalności wynosił 3,1 (165 chorych) a w Ru-
munii – 59,9 na 100 000 (11 633 przypadki). W 22 kra-
jach UE/EOG współczynniki zapadalności były poniżej 
10 na 100 000.

Kraje o zapadalności >10 na 100 000 to wymieniona 
już Rumunia; Litwa – 37,7; Malta – 20,6; Bułgaria – 19,1; 
Portugalia – 17,2; Polska – 13,9 i Estonia– 11,4. Trzy kra-
je UE (Rumunia, Malta i Litwa) miały współczynniki 
zapadalności większe niż 20 na 100 000. Cztery kraje 
– Francja, Polska, Rumunia i Wielka Brytania zgłosiły 
54,7% wszystkich chorych na gruźlicę w UE/EOG. Cho-
rzy zarejestrowani w Rumunii stanowili 23,4% wszyst-
kich przypadków gruźlicy w krajach UE/EOG. 

W 2019 roku 34,5% wszystkich przypadków gruźlicy 
w UE/EOG (17181 chorych) stanowiły osoby urodzone 

Maria Korzeniewska-Koseła, Stefan Wesołowski

Table IX. Mortality from tuberculosis by sex, place of residence and voivodeships. Poland 2018. Rates per 100,000 
population. Data from Central Statistical Office
Tabela IX. Umieralność z powodu gruźlicy w Polsce wg płci, miejsca zamieszkania i województw w 2018 roku. 
Współczynniki na 100 000 ludności. Dane z Głównego Urzędu Statystycznego

Voivodeships
Total Male Female Urban areas Rural areas

Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate Number Rate
     Poland 519 1.4 412 2.2 107 0.5 322 1.4 197 1.3
1. Dolnośląskie 51 1.8 46 3.3 5 0.3 37 1.9 14 1.5
2. Kujawsko-pomorskie 12 0.6 8 0.8 4 0.4 9 0.7 3 0.4
3. Lubelskie 30 1.4 26 2.5 4 0.4 10 1.0 20 1.8
4. Lubuskie 14 1.4 11 2.2 3 0.6 10 1.5 4 1.1
5. Łódzkie 44 1.8 31 2.6 13 1.0 28 1.8 16 1.7
6. Małopolskie 46 1.4 34 2.1 12 0.7 17 1.0 29 1.7
7. Mazowieckie 58 1.1 45 1.7 13 0.5 33 1.0 25 1.3
8. Opolskie 13 1.3 11 2.3 2 0.4 8 1.5 5 1.1
9. Podkarpackie 22 1.0 17 1.6 5 0.5 7 0.8 15 1.2
10. Podlaskie 9 0.8 8 1.4 1 0.2 4 0.6 5 1.1
11. Pomorskie 51 2.2 47 4.1 4 0.3 38 2.6 13 1.5
12. Śląskie 90 2.0 67 3.1 23 1.0 73 2.1 17 1.6
13. Świętokrzyskie 10 0.8 7 1.2 3 0.5 3 0.5 7 1.0
14. Warmińsko-mazurskie 24 1.7 18 2.6 6 0.8 12 1.4 12 2.0
15. Wielkopolskie 29 0.8 21 1.2 8 0.4 19 1.0 10 0.6
16. Zachodniopomorskie 16 0.9 15 1.8 1 0.1 14 1.2 2 0.4
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2019, the highest incidence was found not in the oldest 
people, aged ≥65 years, but in those aged 45-64 years. 
They were the largest group of patients – 45.2%. The 
highest incidence in people aged 45-64 years was 
also found for bacteriologically confirmed pulmonary 
tuberculosis and for bacteriologically confirmed with 
positive sputum bacterioscopy results. In EU/EEA 
countries, the highest incidence was found in the age 
group 25 to 44 years, with a rate of 11.9. Persons > 
64 years accounted for 19.1% of cases. In Croatia, 
Estonia, Poland, and Slovenia, more than 70% of TB 
patients were aged > 45 years. The age structure of TB 
patients in EU/EEA countries is probably influenced 
by migration. Also, in Poland, the average age of 
immigrant TB patients was lower than that of patients 
originating from the native community in 2019 (36.2 
vs. 53.9 years). 

In 2019, as in previous years, the proportion of 
extrapulmonary TB cases (4.6% of the total incidence) 
was small in Poland; in the EU/EEA, it was 22.1%. The 
highest proportion of patients with extrapulmonary 
tuberculosis was found in Iceland (46.2%) and the 
United Kingdom (42.9%), the lowest in Hungary 
(3.1%). 

In Poland, the percentage of children aged 0-14 
years with TB has been low for years (1.5% of the total 
number of patients in 2019). In the EU/EEA countries, 
the proportion of children <15 years among all TB 
patients with known age was 3.9%; the incidence rate 
in the pediatric group (2.4) was higher than in Poland 
(1.4). The highest incidence rate of tuberculosis in 
EU/EEA children was reported in Romania, in the 
youngest group from 0 to 4 years – 14.1 per 100,000. 

In all EU/EEA countries, except Italy, there was 
a male predominance among TB patients (1.8:1).

In 2019, 19 countries reported data on the 
comorbidity of TB and HIV infection. HIV infection 
was found in 3.1% of 16,088 TB patients with 
a known HIV result (502 people). Among countries 
that reported HIV status for at least 50% of cases, 
Estonia (11.3%) and Portugal (11.0%) had the highest 
proportions of comorbidities between the two diseases. 
The proportion of TB patients infected with HIV in 
the EU/EEA countries is gradually decreasing. In 
Poland, the number of HIV-infected people with TB as 
an indicator disease for AIDS has been low for years. 

MDR-TB was diagnosed in 834 patients in the 
EU/EEA, i.e., in 3.4% of the 24 812 patients with 
known results (1.1% in Poland). Persons with known 
susceptibility results constituted 80% of cases of 
bacteriologically confirmed TB (in Poland 91.0%). 
The proportion of MDR-TB was higher among relapse 
cases than in a group of those treated for the first 
time (11.9% vs. 2.2%). The highest number of MDR-
TB cases was detected in Romania (304), Lithuania 

w innym kraju niż kraj zgłaszający zachorowanie lub bez 
obywatelstwa tego kraju. Niemcy, Francja i Wielka Bry-
tania zgłosiły łącznie 58,6% z ogólnej liczby cudzoziem-
ców chorych na gruźlicę zarejestrowanych w UE/EOG. 
Do grupy krajów o największym odsetku imigrantów 
wśród chorych na gruźlicę (>85%) należały Malta, Cypr, 
Luksemburg, Norwegia i Szwecja. Odsetek cudzoziem-
ców wśród chorych na gruźlicę był najmniejszy w Ru-
munii i Bułgarii (0,4% i 0,0%). 

W krajach UE/EOG nowe przypadki gruźlicy, o któ-
rych wiadomo było, że nie były wcześniej leczone, sta-
nowiły w 2019 roku 76,9% wszystkich zachorowań. W 7 
krajach, w tym w Polsce, odsetek chorych poprzednio 
leczonych przekraczał 10%. 

W Polsce odsetek chorych na gruźlicę potwierdzoną 
bakteriologicznie był większy niż średni w krajach UE/
EOG (76,2% vs. 67,1%). Największy odsetek pewnych 
przypadków gruźlicy stwierdzono w Słowenii (92,1%, 
najmniejszy – we Francji (35,3%). 

W Polsce od lat siedemdziesiątych XX wieku do 
2014 roku współczynniki zapadalności na gruźlicę były 
tym większe, im starsza była grupa wieku, do której się 
odnosiły. Później, także w 2019 roku, największą zapa-
dalność stwierdzano nie u osób najstarszych, w wieku 
≥65 lat, ale u 45-64 letnich. Była to najliczniejsza grupa 
chorych (45,2%). Największą zapadalność u osób w wie-
ku od 45 do 64 lat stwierdzano także w odniesieniu do 
gruźlicy płuc potwierdzonej bakteriologicznie oraz do 
potwierdzonej bakteriologicznie z dodatnimi wynikami 
bakterioskopii plwociny. W krajach UE/EOG największą 
zapadalność stwierdzono w grupie wieku od 25 do 44 
lat – współczynnik 11,9. Osoby > 64 lat stanowiły 19,1% 
przypadków. W Chorwacji, Estonii, Polsce i Słowenii po-
nad 70% chorych na gruźlicę stanowiły osoby w wieku 
> 45 lat. Na strukturę wieku chorych na gruźlicę w kra-
jach UE/EOG wpływa zapewne imigracja – imigranci 
są zwykle młodymi osobami. Także w Polsce średnia 
wieku imigrantów chorych na gruźlicę była w 2019 roku 
mniejsza niż chorych wywodzących się ze społeczności 
autochtonicznej (36,2 vs. 53,9 lat). 

W 2019 roku, podobnie jak w latach ubiegłych, od-
setek przypadków gruźlicy pozapłucnej (4,6% ogółu 
zachorowań) był w Polsce mały; w UE/EOG wynosił 
22,1%. Największy odsetek chorych na gruźlicę pozapłu-
cną stwierdzono w Islandii (46,2%) i Wielkiej Brytanii 
(42,9%); najniższy na Węgrzech (3,1%). 

W Polsce odsetek dzieci w wieku do 14 lat chorych 
na gruźlicę jest od lat mały (1,5% ogółu chorych w 2019 
roku), co można tłumaczyć małą aktualnie transmisją 
zakażenia prątkiem gruźlicy w społeczeństwie a także 
niewielkim napływem do Polski rodzin z dziećmi z kra-
jów o złej sytuacji epidemiologicznej gruźlicy. W krajach 
UE/EOG odsetek dzieci w wieku <15 lat wśród ogółu 
chorych na gruźlicę ze znanym wiekiem wynosił 3,9%; 
współczynnik zapadalności w grupie pediatrycznej (2,4) 

Gruźlica w Polsce w 2019 rokuTuberculosis in Poland in 2019
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(159), and Germany (88). No case of MDR-TB was 
found in three EU countries (Iceland, Malta, Slovenia). 
Liechtenstein and Latvia did not provide data. Poland 
is among the ten countries (including countries without 
MDR-TB) where the proportion of MDR-TB is lower 
than in other countries. In Estonia and Lithuania, i.e., 
the countries with the highest prevalence of MDR-
TB, this form of TB accounted for 21.3% and 17.0% 
of TB cases, respectively. The proportion of MDR-TB 
patients among total TB patients in EU/EEA countries 
has decreased in the last decade from 4.6% in 2009 
to 3.4% in 2019 despite the high number of cases in 
EU border regions. One hundred twenty eight cases of 
XDR-TB were reported (cases came from 10 countries).  

MDR-TB treatment outcomes are poor; treatment 
success was achieved in 45.7% of patients treated for 
this form of TB in EU/EEA countries. The data refer 
to 937 MDR-TB patients registered in 2017. In all cases 
registered in 2018, treatment success was achieved in 
63.7% (Poland does not collect and report treatment 
outcomes). 

Data on TB in prisoners are scarce – 13 EU/EEA 
countries, including Poland, provided data in 2019. The 
relative risk of TB in inmates was 15.8 times higher 
than in the general population of these countries. The 
incidence rate was 185 per 100,000 prison population 
(2).

SUMMARY AND CONCLUSIONS

In 2019, the incidence of tuberculosis in Poland was 
still higher than the average in EU/EEA countries. The 
number of TB cases and the incidence of tuberculosis 
in all forms in Poland were lower than in 2018 and 
previous years. The incidence of bacteriologically 
confirmed tuberculosis was as in 2018. However, 
the number of patients and the incidence of 
bacteriologically confirmed pulmonary tuberculosis 
with positive sputum bacterioscopic results increased 
compared to 2018.  

In 2019, significant differences in incidence rates 
persisted across voivodeships – ranging from 8.0 to 
20.0. Only in two voivodeships – wielkopolskie (8.0) 
and lubuskie (9.3) were incidence rates lower than the 
average in EU/EEA countries (9.6). The incidence of 
tuberculosis with a definitive diagnosis, confirmed by 
culture, was <10 per 100,000 in eight voivodeships.  

In Poland, men predominated among TB patients, 
to a greater extent than in most EU and EEA countries; 
in the age group 50-59 years, the male predominance 
was fivefold. 

In Poland, which is not typical in Europe, the 
highest incidence rates have been found for years 
in older people, although no longer in the oldest age 
group ≥65 years, as was the case until 2014. The same 

był wyższy niż w Polsce (1,4). Największy wskaźnik za-
padalności na gruźlicę u dzieci UE/EOG odnotowano 
w Rumunii, w najmłodszej grupie od 0 do 4 lat – 14,1 na 
100 000. 

We wszystkich krajach UE/EOG, z wyjątkiem 
Włoch, stwierdzono przewagę mężczyzn wśród chorych 
na gruźlicę (1,8:1). 

W 2019 roku dane o współwystępowaniu gruźli-
cy i zakażenia HIV podało 19 krajów. Zakażenie HIV 
stwierdzono u 3,1% z 16 088 chorych na gruźlicę za zna-
nym wynikiem HIV (502 osoby). Spośród krajów, które 
podały status HIV dla co najmniej 50% przypadków, 
największe odsetki współwystępowania obu chorób od-
notowano w Estonii (11,3%) i Portugalii (11,0%). Odse-
tek chorych na gruźlicę zakażonych HIV w krajach UE/
EOG zmniejsza się stopniowo. W Polsce liczba osób za-
każonych HIV, u których gruźlica była chorobą wskaźni-
kową dla AIDS, jest od lat mała. 

MDR-TB rozpoznano u 834 osób w krajach UE/
EOG tzn. u 3,4% chorych z grupy 24812 ze znanymi 
wynikami lekowrażliwości (w Polsce 1,1%). Osoby ze 
znanym wynikiem lekowrażliwości stanowiły 80% 
przypadków gruźlicy potwierdzonej bakteriologicznie 
(w Polsce 91,0%). Odsetek przypadków MDR-TB był 
większy wśród chorych ze wznową choroby niż u osób 
leczonych po raz pierwszy (11,9% vs. 2,2%). Najwięcej 
takich przypadków wykryto w Rumunii (304), na Litwie 
(159) i w Niemczech (88). W trzech krajach unijnych nie 
stwierdzono żadnego przypadku MDR-TB (Islandia, 
Malta, Słowenia). Księstwo Lichtensteinu i Łotwa nie 
podały danych. Polska jest w dziesiątce krajów (wliczając 
kraje bez MDR-TB), gdzie odsetek MDR-TB jest niższy 
niż w pozostałych. W Estonii i na Litwie, tzn. w krajach 
o największym rozpowszechnieniu MDR-TB, ta postać 
gruźlicy stanowiła 21,3% i 17,0% przypadków gruźli-
cy. Udział chorych na MDR-TB wśród ogółu chorych 
na gruźlicę w krajach UE/EOG zmniejszył się ostatnim 
dziesięcioleciu od 4,6% w roku 2009 do 3,4% w 2019 
roku mimo dużej liczby przypadków w rejonach grani-
czących z UE. Zgłoszono 128 zachorowań na gruźlicę 
XDR-TB (przypadki pochodziły z 10 krajów).  

Wyniki leczenia MDR-TB są złe; sukces leczenia 
uzyskano u 45,7% chorych leczonych na taką postać 
gruźlicy w krajach UE/EOG. Dane dotyczą 937 chorych 
na MDR-TB zarejestrowanych w 2017 roku. We wszyst-
kich przypadkach zarejestrowanych w roku 2018 sukces 
leczenia osiągnięto w 63,7% (Polska nie gromadzi i nie 
raportuje wyników leczenia). 

Dane o gruźlicy u więźniów są skąpe, dostarczyło je 
w 2019 roku 13 krajów UE/EOG, w tym Polska. Względ-
ne ryzyko gruźlicy u osób osadzonych w zakładach kar-
nych było 15,8 razy większe niż w ogólnej populacji tych 
krajów. Zapadalność wynosiła 185 na 100 000 populacji 
więziennej (2). 
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also occurred in 2019. The incidence of tuberculosis 
in persons aged between 15 and 19 years was lower 
in 2019 than ever before. In 81.3% of adolescent 
patients (15-19 years), TB was confidently confirmed 
by culture. In children under 15 years of age, TB 
confirmation was obtained in 34.6% of cases.

The percentage of MDR-TB among all cases with 
known drug susceptibility results was lower than the 
average in the EU and EEA countries. In Poland, testing 
for HIV infection in TB patients is not obligatory. 
Only the number of people with AIDS-defining TB 
is known. This number has been low for years (seven 
cases in 2019), indicating that TB-HIV co-infection is 
rare in our country. 

Compared to many EU and EEA countries, the 
percentage of foreign-origin cases in the TB population 
was small in Poland (higher in the MDR-TB group). 

The mortality rate from TB in 2018 was higher than 
in 2017; male mortality was four times higher than 
female. 

The data presented mainly were collected before 
the COVID-19 pandemic. 

Shifting health care resources to combat the 
pandemic and fully engaging public health facilities in 
COVID-19 mitigation efforts will likely not be without 
impact on 2020 TB data.
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W 2019 r. zapadalność na gruźlicę w Polsce była nadal 
wyższa niż średnia w krajach UE/EOG. Liczba chorych 
i zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci w Polsce 
były mniejsze niż w 2018 roku i w latach wcześniejszych. 
Zapadalność na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie 
była jak w roku 2018. Wzrosła natomiast w porównaniu 
z rokiem 2018 liczba chorych oraz zapadalność na gruźli-
cę płuc potwierdzoną bakteriologicznie, z dodatnim wy-
nikiem badania bakterioskopowego plwociny.  

W 2019 roku utrzymywały się znaczne różnice 
współczynników zapadalności w poszczególnych woje-
wództwach – od 8,0 w Wielkopolskiem do 20,0 w woj. 
lubelskim. Tylko w dwóch województwach, wielkopol-
skim (8,0) i lubuskim (9,3) współczynniki zapadalności 
były mniejsze niż średnia w krajach UE/EOG (9,6). Za-
padalność na gruźlicę z definitywnym rozpoznaniem, 
potwierdzoną w posiewach, była <10 na 100 000 w ośmiu 
województwach.  

W Polsce wśród chorych na gruźlicę dominowali 
mężczyźni, w stopniu większym niż w przeważającej 
liczbie krajów UE i EOG; w grupie wieku 50-59 lat prze-
waga mężczyzn była pięciokrotna. W Polsce, co nie jest 
w Europie zjawiskiem typowym, największe współczyn-
niki zapadalności stwierdza się od lat u starszych osób, 
choć już nie w najstarszej grupie wieku ≥65 lat, jak było 
do roku 2014. Tak było także w 2019 roku. Zapadalność 
na gruźlicę u osób w wieku od 15 do 19 lat była w 2019 
roku mniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. U 81,3% tych 
nastoletnich chorych gruźlica była potwierdzona w spo-
sób pewny, posiewem. U dzieci do lat 14 potwierdzenie 
gruźlicy uzyskano w 34,6% przypadków.

Odsetek MDR-TB wśród ogółu przypadków ze zna-
nym wynikiem lekowrażliwości był niższy niż prze-
ciętny w krajach UE i EOG. W Polsce nie wykonuje 
się powszechnie badań wykrywających zakażenie HIV 
u chorych na gruźlicę. Znana jest jedynie liczba osób, 
u których gruźlica jest chorobą definiująca AIDS. Licz-
ba ta od lat jest mała (w 2019 roku siedem przypadków), 
co wskazywać może, że współwystępowanie gruźlicy 
i HIV jest w naszym kraju rzadkie. 

W porównaniu z wieloma krajami UE i EOG pro-
cent imigrantów w zbiorowości chorych na gruźlicę był 
w Polsce mały (większy w grupie chorych na MDR-TB). 

Współczynnik umieralności z powodu gruźlicy 
w 2018 roku był większy niż w 2017 roku; umieralność 
mężczyzn była czterokrotnie większa niż kobiet. 

Przedstawione dane zostały zgromadzone w więk-
szości przed pandemią COVID-19. 

Przesunięcie środków ochrony zdrowia na walkę 
z pandemią i pełne zaangażowanie placówek zdrowia 
publicznego w działania ograniczające COVID-19 nie 
pozostanie najpewniej bez wpływu na dane dotyczące 
gruźlicy z roku 2020. 

Gruźlica w Polsce w 2019 rokuTuberculosis in Poland in 2019
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Lyme disease is caused by Borrelia spirochetes transmitted by ticks of the genus Ixodes. 
In Poland, Lyme disease is the most common tick-borne disease. The entire territory of Poland is recognized by 
ECDC as an endemic area of Lyme disease. Environmental factors and climate change are responsible for the 
increase in the number of tick habitats, which leads to an increased risk of Lyme disease.
AIM OF THE STUDY. The aim of the study is to present the epidemiological situation of Lyme disease in 
Poland in 2019 compared to the previous year.
MATERIAL AND METHODS. The analysis of the epidemiological situation of Lyme disease in Poland was 
based on data sent to NIPH NIH – NRI by voivodeship sanitary-epidemiological stations and published in the 
bulletin “Infectious diseases and poisoning in Poland in 2019.”
RESULTS. In 2019, 20,630 cases of Lyme disease were registered, and 1,701 people were hospitalized. Compared 
to 2018, there was a shift in the incidence from the first and second quarter to the fourth quarter. The highest 
incidence of 107.7 / 100,000 population was recorded in the Podlaskie voivodeship, which has belonged to the 
voivodeships with the highest incidence in the country for many years. Despite an increase in the total number 
of cases by 2.4% compared to 2018, the percentage of hospitalized cases was lower than in the previous year.
SUMMARY AND CONCLUSION. Difficulties in the diagnosis of Lyme disease make it impossible to define 
an unequivocal trend in the epidemiological situation in Poland. A slight increase in the incidence may result 
from the growing number of infected ticks and a better understanding of the problem of Lyme diagnosis by 
doctors.

Key words: Lyme borreliosis, epidemiology, Poland, 2019

STRESZCZENIE

WSTĘP. Borelioza jest wywoływana przez krętki Borrelia przenoszone przez kleszcze rodzaju Ixodes. W Pol-
sce borelioza jest najczęstszą chorobą odkleszczową. Obszar całej Polski jest uznany przez ECDC za teren 
endemiczny występowania boreliozy. Czynniki środowiskowe oraz zmiany klimatu odpowiadają za wzrost 
liczebności siedlisk kleszczy, co prowadzi do wzrostu ryzyka zachorowania na boreliozę.
CEL PRACY. Celem pracy jest przedstawienie sytuacji epidemiologicznej boreliozy w Polsce w 2019 r. w po-
równaniu do roku poprzedniego.
MATERIAŁ I METODY. Analiza sytuacji epidemiologicznej boreliozy w Polsce została wykonana w oparciu 
o dane nadsyłane do NIZP PZH – PIB przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne i publikowane 
w biuletynie rocznym „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2019 r.” 
WYNIKI. W 2019 r. zarejestrowano 20 630 zachorowań na boreliozę, hospitalizowano 1701 osób. W porów-
naniu z 2018 r. odnotowano przesunięcie  zachorowań z I i II kwartału na rzecz IV kwartału. Najwyższą zapa-
dalność 107,7 / 100 tys. ludności odnotowano w woj. podlaskim, od lat należącym do województw o najwyższej 

* The work was carried out as part of task No. BE-1/2020. / Praca została wykonana w ramach zadania nr BE-1/2020
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zapadalności w kraju. Pomimo wzrostu całkowitej liczby zachorowań o 2,4% w porównaniu z 2018 r., odsetek 
hospitalizowanych zachorowań  był niższy niż w poprzednim roku.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Trudności w diagnostyce boreliozy powodują brak możliwości określenia 
jednoznacznego trendu sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Nieznaczny wzrost zachorowań może wynikać 
ze wzrastającej liczby zakażonych kleszczy oraz lepszego poznania  problematyki diagnostyki boreliozy przez 
lekarzy.

Słowa kluczowe: borelioza z Lyme, epidemiologia, Polska, rok 2019

INTRODUCTION

Lyme borreliosis is a tick-borne disease with 
various symptoms, apart from the characteristic 
erythema migrans appearing in the early stages 
of the disease, there may be other skin symptoms, 
neurological, ocular or osteoarticular symptoms (1). 
In Poland, diseases spread by vectors are dominated 
by those transmitted by ticks. The most common tick-
borne diseases in Poland are Lyme disease and tick-
borne encephalitis. The seasonality of these diseases 
is associated with an increase in temperature, and thus 
the activity of ticks. In Poland, the increase in tick 
activity lasts from mid-April to early November and is 
characterized by two phases – at the turn of May and 
June, and September and October (2). Lyme disease 
is caused by the spirochetes of the genus Borrelia and 
transmitted by ticks of the genus Ixodes. It is the most 
common tick-borne disease in Europe and the United 
States of America. In Poland, the highest incidence 
is in the eastern part of the country (Podlaskie 
and Warmińsko-mazurskie voivodeships), but also 
in the southern part (Małopolskie voivodeship). 
Borrelia burgdorferi infection occurs both in rural 
and urban areas, therefore, according to ECDC 
recommendations, the entire country should be 
considered endemic to Lyme disease. Lyme disease 
incidence shows a certain seasonality, it is related to 
the growth of habitats, which in turn is conditioned 
by environmental factors and climate change (3). 
However, it should be remembered that in order to 
diagnose Lyme disease, it is not absolutely necessary 
for the patient to provide information about the bite 
during the medical interview. Laboratory diagnostics 
can help in the diagnosis of Lyme disease. Blood serum 
and cerebrospinal fluid (CSF) are the most frequently 
tested material (2).

AIM OF THE STUDY

The aim of the study is to present the epidemiological 
situation of Lyme disease in Poland in 2019 compared 
to the previous year.

WSTĘP

Borelioza z Lyme jest chorobą odkleszczową o zróż-
nicowanych objawach, poza charakterystycznym ru-
mieniem wędrującym pojawiającym się we wczesnym 
stadium choroby, mogą występować inne objawy 
skórne, objawy neurologiczne, oczne czy kostno-sta-
wowe (1). W Polsce wśród chorób szerzących się za 
pośrednictwem wektorów zdecydowanie dominują te 
przenoszone przez kleszcze. Do najczęstszych chorób 
odkleszczowych w Polsce zalicza się boreliozę z Lyme 
i odkleszczowe zapalenie mózgu. Sezonowość tych 
chorób jest związana ze wzrostem temperatury, a tym 
samym aktywności kleszczy. W Polsce wzrost aktyw-
ności kleszczy trwa od połowy kwietnia do początku 
listopada i charakteryzuje się 2 fazami – na przełomie 
maja i czerwca oraz września i października (2). Bore-
lioza jest wywoływana przez krętki z rodzaju Borre-
lia oraz przenoszona przez kleszcze z rodzaju Ixodes. 
Jest to najczęstsza choroba odkleszczowa w Europie 
i Stanach Zjednoczonych Ameryki. W Polsce najwięk-
sza zapadalność przypada na wschodnią część kraju 
(województwo podlaskie, warmińsko-mazurskie), ale 
także południową część (województwo małopolskie). 
Do zakażenia krętkami Borrelia burgdorferi dochodzi 
zarówno na terenach wiejskich jak i miejskich, zatem 
zgodnie z zaleceniami ECDC teren całego kraju na-
leży uznawać za endemiczny dla boreliozy. Zachoro-
wania na boreliozę wykazują pewną sezonowość, jest 
to związane z okresowym wzrostem siedlisk, co z ko-
lei jest uwarunkowane czynnikami środowiskowymi 
i zmianami klimatu (3). Należy jednak pamiętać, że do 
rozpoznania boreliozy z Lyme nie jest bezwzględnie 
wymagane podanie przez pacjenta podczas wywiadu 
lekarskiego informacji o ukąszeniu. Z pomocą w roz-
poznaniu boreliozy z Lyme przychodzi diagnostyka 
laboratoryjna. Materiał do badań w tym kierunku sta-
nowią głównie surowica krwi i płyn mózgowo-rdze-
niowy (PMR) (2).

CEL PRACY

Celem pracy było przedstawienie sytuacji epide-
miologicznej boreliozy w Polsce w 2019 r. oraz jej po-
równanie z sytuacją w latach poprzednich.
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MATERIAL AND METHODS

To conduct a comparative analysis and 
epidemiological assessment of the occurrence of 
Lyme borreliosis, the data sent to the NIPH NIH – 
NRI by voivodeship sanitary-epidemiological stations 
and published in annual bulletines and individual 
epidemiological interviews from the electronic 
Epidemiological Interview Registration System were 
used (4). Infections were classified based on the 
definitions of infectious diseases cases developed 
for the needs of epidemiological surveillance i.e. any 
person meeting the clinical and laboratory criteria for 
a probable case excluding other causes was qualified 
as probable case; as a confirmed case – any person 
diagnosed with erythema migrans by a doctor or 
a person meeting the clinical and laboratory criteria 
of a confirmed case of an appropriate form of Lyme 
disease. Additionally, in 2019, the definition of 
neuroborreliosis was specified: probable case – any 
person meeting the clinical and laboratory criteria for 
a probable case of neuroborreliosis; confirmed case – 
any person meeting the clinical and laboratory criteria 
for a confirmed case (according to the 2019 version of 
“Definitions of infectious disease cases for the needs 
of epidemiological surveillance”, 2019 Department of 
Epidemiology NIPH – NIH). 

RESULTS

20,630 people contracted Lyme disease in 2019 (5). 
Compared to last year, the number of cases of Lyme 
disease increased by 2.38%. The overall incidence was 
53.7 per 100,000. population, which in comparison 
gives a slight increase, i.e. by 2.29% compared to 
the incidence in 2018. A significant difference was 
observed between the eastern part of Poland and the 
rest of the country. The highest incidence was recorded 
in the eastern voivodeships (Podlaskie, Lubelskie 
and Warmińsko-mazurskie voivodeships), and in 
the south (Małopolskie voivodeship). On the other 
hand, the lowest incidence occurs in central Poland 
(i.e. Wielkopolskie and Łódzkie voivodeships) (Table 
I). The territorial differentiation of incidence was 
significant: from 18.3 per 100,000 in the Wielkopolskie 
voivodeship up to 107.7 per 100,000 in the Podlaskie 
voivodeship.

More than half of all cases of Lyme disease (54.3%) 
were reported from five voivodeships: Małopolskie, 
Śląskie, Lubelskie, Pomorskie and Mazowieckie. It 
was similar in 2018, when 57.5% of cases were reported 
from these voivodeships (the only change compared 
to 2018 was the Pomorskie voivodeship instead of 
Podkarpackie voivodeship).

MATERIAŁ I METODY

Do przeprowadzenia analizy i oceny sytuacji epi-
demiologicznej boreliozy z Lyme wykorzystano dane 
nadsyłane do NIZP PZH – PIB przez Wojewódzkie 
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne i publikowane 
w biuletynach rocznych oraz jednostkowe wywia-
dy epidemiologiczne rejestrowane w elektronicznym 
Systemie Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych 
(4). Klasyfikacji zakażeń dokonano w oparciu o defi-
nicje przypadków chorób zakaźnych opracowanych na 
potrzeby nadzoru epidemiologicznego tj. jako przy-
padek prawdopodobny kwalifikowano każdą osobę 
spełniającą kryteria kliniczne i laboratoryjne przy-
padku prawdopodobnego przy wykluczeniu innych 
przyczyn; jako przypadek potwierdzony – każdą 
osobę, u której lekarz stwierdził rumień wędrujący 
lub osobę spełniającą kryteria kliniczne i laboratoryj-
ne przypadku potwierdzonego odpowiedniej postaci 
boreliozy. Dodatkowo w roku 2019 wyszczególniono 
definicję neuroboreliozy: przypadek prawdopodobny 
– każda osoba spełniająca kryteria kliniczne i labora-
toryjne przypadku prawdopodobnego neuroboreliozy; 
przypadek potwierdzony – każda osoba spełniająca 
kryteria kliniczne i laboratoryjne przypadku potwier-
dzonego (wersja obowiązująca w roku 2019, Zakład 
Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru, NIZP – 
PZH).

WYNIKI

W 2019 r. zachorowało na boreliozę 20 630 osób (5). 
W porównaniu do ubiegłego roku, zanotowano wzrost 
liczby przypadków boreliozy o 2,38%. Ogólna zapa-
dalność wyniosła 53,7 na 100 tys. ludności, co w po-
równaniu daje nieznaczny wzrost tj. o 2,29% w sto-
sunku do zapadalności w roku 2018. Zaobserwowano 
znaczną różnicę pomiędzy wschodnią częścią Polski, 
a pozostałymi obszarami kraju. Najwyższą zapadal-
ność zanotowano we wschodnich województwach 
kraju (województwo podlaskie, lubelskie, warmińsko
-mazurskie) oraz na południu (województwo małopol-
skie). Natomiast najniższa zapadalność dotyczy obsza-
rów centralnej Polski (tj. województwo wielkopolskie 
i łódzkie) (Tab. I). Zróżnicowanie terytorialne zapa-
dalności było znaczne: od 18,3/100 tys. w wojewódz-
twie wielkopolskim do 107,7/100 tys. w województwie 
podlaskim. 

Ponad połowa wszystkich przypadków borelio-
zy (54,3%) została zgłoszona z pięciu województw: 
małopolskiego, śląskiego, lubelskiego, pomorskiego 
oraz mazowieckiego. Podobnie było w roku 2018, gdy 
57,5% przypadków zgłoszono z tychże województw 
(jedyną zmianą w stosunku do 2018 roku było woje-
wództwo pomorskie zamiast podkarpackiego).

Jakub Zbrzeźniak, Aneta Rosolak, Iwona Paradowska-Stankiewicz
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The quarterly Lyme disease incidence list confirms 
the increase in diagnoses during the period of the 
highest activity of ticks, especially in the third quarter 
of 2019. The percentage of cases for the individual 
quarters is as follows: Q1 – 14.31%, Q2 – 18.09%, 
Q3 – 36.85%, Q4 – 30.74%. In terms of the quarterly 
distribution of diagnoses, 2019 is very similar to the 
previous year, only a noticeable shift in cases is from 
Q1 and Q2 to Q4 (a decrease in Q1 and Q2 by a total 
of 4.07 percentage points and an increase in Q4 by 4 
percentage points).

A total of 1,701 people were hospitalized, i.e. 8.25% 
of all Lyme disease cases. This means a decrease 
in hospitalization compared to the previous year 
(a decrease by 2.3 percentage points). 

A low percentage of hospital treatment occurred 
both in provinces with a small and a large number of 
cases. The highest percentage was in the Lubelskie 
voivodeship and amounted to 15.1%, and the lowest in 
the Lubuskie voivodeship – 2.3%.

SUMMARY AND CONCLUSION

There is a noticeable shift in Lyme disease 
incidence from Q1 and Q2 to Q4, i.e. the final 

Kwartalne zestawienie zachorowań na boreliozę 
potwierdza wzrost rozpoznań podczas okresu naj-
większej aktywności kleszczy, szczególnie w III 
kwartale 2019 roku. Procentowy udział zachorowań 
dla poszczególnych kwartałów przedstawiał się nastę-
pująco: I kwartał – 14,31%, II kwartał – 18,09%, III 
kwartał – 36,85%, IV kwartał – 30,74%. Rok 2019 pod 
względem rozkładu kwartalnego rozpoznań jest bar-
dzo podobny do roku poprzedniego, jedynie zauwa-
żalne jest przesunięcie zachorowań z I i II kwartału 
na rzecz IV kwartału (spadek w I i II kwartale łącznie 
o 4,07 punktu procentowego oraz wzrost w IV kwar-
tale o 4 punkty procentowe).

Hospitalizacji poddano łącznie 1701 osób czyli 
8,25% wszystkich zachorowań na boreliozę. Oznacza 
to spadek hospitalizacji w stosunku do roku poprzed-
niego (spadek o 2,3 punktu procentowego). Niski od-
setek leczenia szpitalnego występował zarówno w wo-
jewództwach o małej jak i dużej liczbie przypadków. 
Najwyższy odsetek był w województwie lubelskim 
i wyniósł 15,1%, a najniższy w województwie lubu-
skim – 2,3%.

Table I. Lyme disease. Number of cases and incidence per 100,000 population by voivodeships in 2019
Tabela I. Borelioza z Lyme. Liczba zachorowań oraz zapadalność na 100 tys. mieszkańców wg województw w 2019 roku

Województwo 
(Voivodeship)

Liczba zachorowań w kwartałach
(Number of incident cases in 

quarters)

Liczba 
zachorowań 

w roku 
(Number 

of incident 
cases – total)

Zapadalność 
na 100 tys. 
(Incidence 

per 100,000)

Hospitalizacja 
(Hospitalisation)

I II III IV Liczba 
(Number) %

Polska 
(Poland)

2018 r. 3261 4088 7413 5388 20150 52,5 2124 10,5
2019 r. 2953 3732 7603 6342 20630 53,7 1701 8,2

Dolnośląskie 86 128 372 310 896 30,9 81 9,0
Kujawsko-pomorskie 44 95 276 148 563 27,1 47 8,3
Lubelskie 349 383 588 523 1843 87,3 279 15,1
Lubuskie 86 85 129 175 475 46,9 11 2,3
Łódzkie 71 113 234 205 623 25,3 48 7,7
Małopolskie 508 616 1167 1009 3300 96,9 143 4,3
Mazowieckie 315 447 747 722 2231 41,2 152 6,8
Opolskie 81 163 308 235 787 80,0 92 11,7
Podkarpackie 180 251 559 411 1401 65,9 140 10,0
Podlaskie 204 261 446 359 1270 107,7 117 9,2
Pomorskie 165 215 657 576 1613 69,0 110 6,8
Śląskie 378 373 774 690 2215 49,0 260 11,7
Świętokrzyskie 55 55 112 111 333 26,9 24 7,2
Warmińsko-mazurskie 283 306 510 415 1514 106,2 101 6,7
Wielkopolskie 55 97 322 166 640 18,3 43 6,7
Zachodniopomorskie 93 144 402 287 926 54,5 53 5,7

Borelioza z Lyme w Polsce w 2019 rokuLyme disease in Poland in 2019
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period of the highest tick activity. The percentage of 
hospitalizations decreased noticeably compared to 
the previous year, despite the recorded increase in 
the number of cases and incidence. The decreasing 
number of hospitalizations may indicate a greater 
share of early diagnoses allowing for the introduction 
of effective treatment and avoiding complications and 
a more severe course of the disease.
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W 2019 r. zauważalne było przesunięcie zachoro-
wań na boreliozę z I i II kwartału na rzecz IV kwar-
tału, czyli końcowego okresu największej aktywności 
kleszczy. 

Odsetek hospitalizacji zauważalnie obniżył się 
w porównaniu do poprzedniego roku pomimo odno-
towanego wzrostu liczby zachorowań i zapadalności. 
Obniżający się odsetek hospitalizacji może wskazy-
wać na większy udział wczesnych rozpoznań, pozwa-
lających na włączenie skutecznego leczenia oraz unik-
nięcie powikłań i cięższego przebiegu choroby.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. The most common form of infectious diseases of the nervous system is meningitis and 
encephalitis. This study discusses in detail bacterial meningitis and/or encephalitis in which the etiological 
factors are: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae and viral - in Poland, 
most often caused by tick-borne encephalitis virus. In addition to routine epidemiological surveillance of diseases 
caused by these etiological factors, mandatory and recommended vaccinations are carried out in Poland aimed 
at reducing the number of cases caused by N. meningitidis, S. pneumoniae, H. influenzae and TBEV.
AIM OF THE STUDY. The aim of the study is to assess the epidemiological situation of meningitis and 
encephalitis in Poland in 2019.
MATERIAL AND METHODS. The epidemiological situation of meningitis and encephalitis in Poland was 
assessed on data sent to NIPH NIH - NRI by voivodeship sanitary-epidemiological stations and published in 
the annual bulletin “Infectious diseases and poisoning in Poland in 2019” and “Vaccinations in Poland in 2019”. 
RESULTS. In 2019, a total of 2,239 cases of meningitis and encephalitis were registered in Poland. This 
is a decrease by approximately 19,9% compared to 2018. In the case of bacterial infections, including 
neuroborreliosis, the number of cases decreased by 27%, from 1265 to 921 cases. In the group of viral 
infections, a decrease by 14% (from 1,533 to 1,318 cases) was recorded. In 31% of all the cases of bacterial 
etiology, the etiological factor was one of three: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae and 
Haemophilus influenzae. Infections of viral etiology accounted for 58.9% of all registered cases. Compared 
to 2018, the number of S. pneumoniae cases decreased by 14.6%, and in the case of N. meningitidis by 6.9%. 
In the case of H. influenzae, there was an increase in the number of cases, compared to the previous year. In 
addition, there was a slight increase in the number of cases of tick-borne encephalitis – from 197 cases in 2018 
to 265 cases in 2019 (an increase of 34.5%).
SUMMARY AND CONCLUSION. The analysis showed a generally declining disease trend, both in bacterial 
and viral meningitis and encephalitis. Only in cases caused by H. influenzae and tick-borne encephalitis virus, 
an increase was observed compared to the previous year. Meningitis and encephalitis continues to be a challenge 
for the healthcare system, with particular emphasis on the correct differentiation of the etiology at an early stage 
of infection detection.

Key words: meningitis, encephalitis, epidemiology, Poland, 2019

STRESZCZENIE

WSTĘP. Najczęstszą postacią chorób zakaźnych układu nerwowego jest zapalenie opon mózgowo-rdzenio-
wych i/lub mózgu. W niniejszym opracowaniu omówiono szczegółowo zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych 
i/lub mózgu o podłożu bakteryjnym, w których czynnikami etiologicznymi były: Neisseria meningitidis, Strep-
tococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae oraz o podłożu wirusowym – w Polsce najczęściej wywoływa-

* The work was carried out as part of task No. BE-1/2020 / Praca została wykonana w ramach zadania nr BE-1/2020
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ne przez wirus kleszczowego zapalenia mózgu. Poza rutynowo prowadzonym nadzorem epidemiologicznym 
nad chorobami wywołanymi przez wymienione czynniki etiologiczne, prowadzone są w Polsce obowiązkowe 
i zalecane szczepienia mające na celu ograniczenie liczby zachorowań wywołanych przez N. meningitidis, S. 
pneumoniae, H. influenzae i KZM.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena epidemiologiczna występowania zachorowań na zapalenie opon mózgo-
wo-rdzeniowych i zapalenia mózgu w Polsce w 2019 r.
MATERIAŁ I METODY. Do przeprowadzenia analizy epidemiologicznej występowania zapalenia opon mó-
zgowo-rdzeniowych i/lub zapaleń mózgu wykorzystano dane nadsyłane do NIZP PZH – PIB przez Wojewódz-
kie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, a następnie publikowane w biuletynach rocznych: „Choroby zakaźne 
i zatrucia w Polsce” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce”.
WYNIKI. W roku 2019 zarejestrowano w Polsce ogółem 2239 zachorowań na zapalenie opon mózgowo-rdze-
niowych i/lub mózgu. Jest to spadek liczby zachorowań o 19,9% w porównaniu do roku 2018. W przypadku 
infekcji o etiologii bakteryjnej, z uwzględnieniem neuroboreliozy, liczba zachorowań zmniejszyła się o 27% 
(z 1265 do 921). W grupie infekcji o podłożu wirusowym odnotowano spadek o 14% (z 1533 do 1318 zachoro-
wań). Spośród wszystkich zachorowań o etiologii bakteryjnej, w 31% przypadków czynnikiem etiologicznym 
był jeden z trzech drobnoustrojów: Neisseria meningitidis, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae. 
Spośród wszystkich zarejestrowanych zachorowań, 58,9% stanowiły infekcje o etiologii wirusowej. W porów-
naniu do roku 2018 liczba zachorowań o etiologii S. pneumoniae spadła o 14,6%, a w przypadku N. meningitidis 
o 6,9%. W przypadku H. influenzae, odnotowano wzrost liczby zachorowań względem roku ubiegłego. Ponadto, 
obserwowano niewielki wzrost liczby zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu – z 197 przypadków w 2018 
roku do 265 w 2019 roku (wzrost o 34,5%).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Analiza wykazała ogólnie spadkową tendencję zachorowań, zarówno 
w przypadku zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu o podłożu bakteryjnym, jak i wirusowym. 
Może to świadczyć m.in. o skuteczności prowadzonych programów szczepień. Jedynie w przypadku zacho-
rowań wywołanych przez H. influenzae oraz wirus kleszczowego zapalenia mózgu, zaobserwowano wzrost 
w porównaniu do roku poprzedniego. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu nadal stanowi wy-
zwanie dla systemu opieki zdrowotnej, ze szczególnym naciskiem na prawidłowe różnicowanie etiologii już na 
wczesnym etapie wykrycia zakażenia. 

Słowa kluczowe: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, epidemiologia, Polska, rok 2019

INTRODUCTION

Due to the etiology, meningitis and encephalitis can 
be divided into bacterial and viral (1). Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae and Neisseria 
meningitidis, transmitted by airborne droplets, are the 
main causes of bacterial meningitis and encephalitis 
(2). In Poland, tick-borne encephalitis virus (TBEV) 
is the dominant etiological factor in viral meningitis 
and encephalitis. The infection is most often caused 
by a tick bite. However, there are cases of infection 
through the consumption of unpasteurized milk from 
an animal in the viremic stage, in particular raw 
goat’s milk (3).

In order to prevent meningitis and encephalitis, 
vaccines are used in Poland against diseases caused 
by: N. meningitidis, S. pneumoniae, H. influenzae and 
tick-borne encephalitis virus.

According to the Protective Vaccination Program, 
in 2019, meningococcal vaccinations belong to the 
group of recommended vaccinations and can be 
used from 2 months of age. For N. meningitidis, 
the following vaccines are available: monovalent 
conjugate vaccine against serogroup C; monovalent 

WSTĘP

Ze względu na etiologię, zapalenia opon mózgowo
-rdzeniowych oraz zapalenia mózgu można podzielić 
na te o podłożu bakteryjnym oraz wirusowym (1). 
Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae 
oraz Neisseria meningitidis, przenoszone drogą kro-
pelkową, są głównymi przyczynami bakteryjnego za-
palenia opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu (2). 
W Polsce, dominującym czynnikiem etiologicznym 
zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu 
o podłożu wirusowym jest wirus kleszczowego zapa-
lenia mózgu (KZM). Do zakażenia dochodzi najczę-
ściej w następstwie ukłucia przez kleszcza. Jednak 
zdarzają się przypadki zakażenia poprzez spożycie 
niepasteryzowanego mleka pochodzącego od zwie-
rzęcia będącego w fazie wiremii, w szczególności su-
rowego mleka koziego (3).

W celu zapobiegania zapaleniom opon mózgowo
-rdzeniowych i/lub mózgu, w Polsce stosowane są 
szczepionki przeciw chorobom wywołanym zarówno 
przez N. meningitidis, S. pneumoniae, H. influenzae 
jak i wirus kleszczowego zapalenia mózgu. 
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recombinant combined, adsorbed, vaccine against 
serogroup B; conjugate, quadrivalent vaccine 
against serogroups A, C, W-135, Y and unconjugated 
vaccine (polysaccharide) against serogroups A, C 
– administered to children over 2 years of age. and 
adults (4).

Vaccination against S. pneumoniae, starting 
from 2017, are included in the group of compulsory 
vaccinations for children from 2 months of age up 
to 5 years of age from high-risk groups with special 
health indications. In addition, this vaccination is still 
recommended for adults over 65 years of age, as well 
as for children up to 5 years of age from risk groups 
other than those mentioned in the case of compulsory 
vaccination (4).

Vaccination against H. influenzae type B is 
compulsory for children from 2 months of age. 
Additionally, it is a vaccination recommended for 
children up to 6 years of age who have not yet been 
vaccinated under compulsory vaccinations and for 
older children from risk groups, e.g. after removal of 
the spleen (4).

Vaccination against tick-borne encephalitis is 
recommended by the Ministry of Health to all persons 
residing in areas characterized by high prevalence of 
this disease (4).

Despite the vaccination strategy in place, antibiotic 
therapy and universal access to medical care, the 
mortality and incidence due to bacterial meningitis 
remain high in developing and developed countries. 
On the other hand, viral meningitis and encephalitis 
usually has a good prognosis and is cured within one 
or two weeks without any treatment (5). For most 
viral infections in this regard, there is no specific 
treatment other than symptomatic treatment.. Many 
can be prevented by vaccination and protection of the 
dermis against vectors carrying viral infections (6). 
Early differentiation of bacterial and viral meningitis 
and encephalitis, along with appropriate antibiotic 
therapy, significantly improve patients’ prognosis and 
reduce mortality (1).

AIM OF THE STUDY

The aim of the study is to assess the epidemiological 
situation of meningitis and encephalitis in Poland in 
2019.

MATERIAL AND METHODS

To carry out comparative analysis and 
epidemiological assessment of the occurrence of 
meningitis and/or encephalitis, data sent to NIPH 
NIH – NRI by voivodeship sanitary-epidemiological 
stations and published in annual bulletins and 

Zgodnie z Programem Szczepień Ochronnych 
(PSO), w 2019 r. szczepienia przeciw meningokokom 
należą do grupy szczepień zalecanych i mogą być sto-
sowane już od 2 m.ż. W przypadku N. meningitidis 
dostępne są następujące szczepionki: szczepionka 
skoniugowana monowalentna przeciw serogrupie C; 
szczepionka rekombinowana monowalentna złożona, 
adsorbowana przeciw serogrupie B; szczepionka sko-
niugowana czterowalentna przeciw serogrupom A, C, 
W-135, Y oraz szczepionka nieskoniugowana (polisa-
charydowa), przeciw serogrupom A, C – podawana 
dzieciom powyżej 2 r. ż. oraz dorosłym (4). 

Szczepienia przeciw S. pneumoniae, począwszy od 
2017 roku są włączone do grupy szczepień obowiąz-
kowych dla dzieci od 2 m.ż. do 5 r.ż. z grup podwyż-
szonego ryzyka, ze szczególnymi wskazaniami zdro-
wotnymi. Ponadto, szczepienie to nadal jest zalecane 
osobom dorosłym osobom powyżej 65 r.ż., a także 
dzieciom do 5 r.ż. z grup ryzyka innych niż te wymie-
nione w przypadku szczepień obowiązkowych (4).

Szczepienie przeciw H. influenzae typu B jest obo-
wiązkowe dla dzieci od 2 m.ż. Dodatkowo, jest to 
szczepienie zalecane dzieciom do 6 roku życia niesz-
czepionym dotychczas w ramach szczepień obowiąz-
kowych oraz dzieciom starszym, z grup ryzyka, np. po 
usunięciu śledziony (4).

Szczepienia przeciw kleszczowemu zapaleniu mó-
zgu zalecane są przez Ministerstwo Zdrowia wszyst-
kim osobom przebywającym na obszarach charakte-
ryzujących się nasilonym występowaniem tej choroby 
(4).

Pomimo obowiązującej strategii szczepień, anty-
biotykoterapii i powszechnego dostępu do opieki me-
dycznej, zachorowalność i umieralność z powodu bak-
teryjnego zapalenia opon mózgowych są nadal wyso-
kie, zarówno w krajach rozwijających się, jak i rozwi-
niętych. Z drugiej strony, wirusowe zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu ma zwykle dobre 
rokowanie i może być wyleczone w ciągu jednego lub 
dwóch tygodni (5). W przypadku większości zakażeń 
wirusowych nie ma specyficznego leczenia, poza le-
czeniem objawowym. Wielu zachorowaniom można 
zapobiegać poprzez szczepienia i ochronę skóry wła-
ściwej przed wektorami przenoszącymi zakażenia 
wirusowe (6). Wczesne zróżnicowanie bakteryjnego 
i wirusowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych 
i/lub mózgu, wraz z odpowiednią antybiotykoterapią, 
znacznie poprawiają rokowanie pacjentów i zmniej-
szają umieralność (1).

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena epidemiologiczna występo-
wania zachorowań na zapalenie opon mózgowo-rdze-
niowych oraz zapalenia mózgu w Polsce w 2019 roku.
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individual epidemiological interviews from the 
electronic Epidemiological Interview Recording 
System were used (4,7). 

Classification of infections was made on the basis 
of definitions of infectious disease cases developed 
for the needs of epidemiological surveillance (version 
in force in 2019, Department of Epidemiology of 
Infectious Disease and Surveillance, NIPH-NIH). 
Case definitions were used for: N. meningitidis, 
S. pneumoniae, H. influenzae and tick-borne 
encephalitis. The analysis of the vaccination status 
against selected diseases took into account the 
recommendations of the “Protective Vaccination 
Program for 2019” (Annex to the Communication of 
the Chief Sanitary Inspector of October 25, 2018).

RESULTS

BACTERIAL MENINGITIS
AND ENCEPHALITIS

In 2019, 921 cases of bacterial meningitis and 
encephalitis, including neuroborreliosis were 
registered in Poland (incidence 2.41 per 100,000). 
This is a decrease by 37.35% compared to the previous 
year, when the number of cases amounted to 1265 
(incidence 3.30 per 100,000) (Table I). In the group of 
921 cases, in 286 people (31%), the etiological factor 
was one of three: N. meningitidis, S. pneumoniae, 
and H. influenzae. In this group, meningococcal 
and pneumococcal infections in total accounted for 
96.5%. There were also 294 cases of neuroborreliosis, 
accounting for 31.92% of all bacterial infections. 
(Table II).

Overall, the most cases of meningitis and 
encephalitis were recorded in śląskie voivodeship - 
80 cases (incidence 1.77 per 100,000), and the lowest 
in podlaskie voivodeship – 13 cases (incidence 1.10 
per 100,000). The highest incidence was recorded in 
pomorskie voivodeship (2.65 per 100,000), and the 
lowest in podlaskie voivodeship, 1.10 per 100,000 
(Table III).

In the case of etiological factors such as N. 
meningitidis, S. pneumoniae and other specified/
unspecified factors, a higher incidence was reported 
among men than women. The largest difference was 
in the incidence of other specific/unspecified etiology 
infections: 0.98 per 100,000 for men and 0.59 for 
women and S. pneumoniae: 0.61 per 100,000 for 
men and 0.34 per 100,000 for women. Only in the 
case of H. influenzae infections was the incidence 
slightly higher in the group of women – 0.03 vs. 
0.02 per 100,000 among men. In 2019, we observed 
a decrease in the incidence among men with regard 
to N. meningitidis, S. pneumoniae, compared to the 

MATERIAŁ I METODY

Do przeprowadzenia oceny epidemiologicznej wy-
stępowania zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i/
lub zapalenia mózgu wykorzystano dane przesyłane do 
NIZP PZH – PIB przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno
-Epidemiologiczne, które publikowane są w biuletynach 
rocznych oraz jednostkowe wywiady epidemiologiczne 
z elektronicznego Systemu Rejestracji Wywiadów Epi-
demiologicznych (4,7).

Klasyfikacja zakażeń została dokonana w oparciu 
o definicje przypadków chorób zakaźnych opracowa-
nych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego (wersja 
obowiązująca w roku 2019, Zakład Epidemiologii Cho-
rób Zakaźnych i Nadzoru, NIZP-PZH). Definicje przy-
padków zastosowano dla: N. meningitidis, S. pneumo-
niae, H. influenzae oraz kleszczowego zapaleniu mózgu. 

Analiza stanu zaszczepienia przeciw wybranym 
chorobom uwzględniała zalecenia „Programu Szcze-
pień Ochronnych na rok 2019” (Załącznik do Komuni-
katu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 paź-
dziernika 2018 r.).

WYNIKI

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-
RDZENIOWYCH I ZAPALENIE MÓZGU

O ETIOLOGII BAKTERYJNEJ

W roku 2019, w Polsce zarejestrowano 921 zacho-
rowań na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub 
mózgu o etiologii bakteryjnej, z uwzględnieniem przy-
padków neuroboreliozy (zapadalność 2,41 na 100 tys.). 
Jest to spadek o 37,35% w porównaniu do roku ubiegłe-
go, kiedy liczba zachorowań wyniosła 1265 (zapadal-
ność 3,3 na 100 tys.) (Tab. I). W grupie 921 przypadków, 
u 286 osób (31%) czynnikiem etiologicznym był jeden 
z trzech drobnoustrojów: N. meningitidis, S. pneumo-
niae, H. influenzae. Odnotowano także 294 przypadki 
neuroboreliozy, co stanowi 31,92% wszystkich zakażeń 
bakteryjnych. 

Ogółem, najwięcej zachorowań na zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu, zarejestrowano 
w województwie śląskim – 80 przypadków (zapadal-
ność 1,77 na 100 tys.), najmniej zaś w województwie 
podlaskim – 13 przypadków (zapadalność 1,10 na 100 
tys.). Najwyższą zapadalność odnotowano w woje-
wództwie pomorskim (2,65 na 100 tys.), a najniższą 
w województwie podlaskim 1,10 na 100 tys. (Tab. III).

W przypadku czynników etiologicznych takich 
jak: N. meningitidis, S. pneumoniae oraz innych okre-
ślonych/nieokreślonych odnotowano wyższą zapadal-
ność wśród mężczyzn niż kobiet. Największa różnica 
dotyczyła zapadalności w przypadku zakażeń o innej 
określonej/nieokreślonej etiologii: 0,98 na 100 tys. dla 
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Table I. Meningitis and/or encephalitis. Number of cases and incidence per 100,000 population by etiological agent in 2018 
and 2019
Tabela I. Zapalenia opon i/lub mózgu. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. mieszkańców wg czynnika etiologicznego 
w 2018 oraz 2019 roku

Etiologia 
(Etiology)

Jednostka 
chorobowa 
(Disease)

Czynnik etiologiczny 
(Etiological factor)

2018 2019
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Neisseria meningitidis 102 0,27

2,28

95 0,25

2,41

Haemophilus influenzae 6 0,03 10 0,03
Streptococcus pneumoniae 212 0,55 181 0,47

inne określone (G00.2-G00.8; 
G04.2) (other specified) 120 0,31 122 0,32

inne nieokreślone (G00.9; 
G04.2) (other unspecified) 216 0,56 177 0,46

w innych chorobach objętych 
obowiązkiem zgłaszania 

(reported in other diseases)
217 0,56 42 0,11

Neuroborelioza 
(neuroborreliosis) 392* 1,02* 294 0,77
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kleszczowe (tick-borne) 197 0,51

3,99

265 0,69

3,43

opryszczkowe (herpesviral) 17 0,04 21 0,05
inne określone (other specified) 4 0,01 8 0,02

nieokreślone (unspecified) 79 0,21 63 0,16
w innych chorobach objętych 
obowiązkiem zgłaszania, NGI 
(reported in other diseases, not 

elsewhere classified)

10 0,03 11 0,03
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) enterowirusowe (enteroviral) 110 0,29 134 0,35

opryszczkowe (herpesviral) 3 0,008 2 0,005
inne określone i nieokreślone 

(other specified and unspecified) 1108 2,88 807 2,10

w innych chorobach objętych 
obowiązkiem zgłaszania, NGI 
(reported in other diseases, not 

elsewhere classified)

5 0,01 7 0,02

RAZEM (TOTAL) 2798 2239
* brak danych dla neuroboreliozy w związku z wprowadzeniem odrębnej rejestracji od 2019, wyliczone na potrzeby porównania
* no data for neuroborreliosis due to new registration method since 2019, calculated for comparison

previous year. On the other hand, among women there 
was an increase in the incidence of N. meningitidis 
and H. influenzae compared to 2018. In the group of 
women, the incidence of S. pneumoniae decreased 
compared to the previous year. When analyzing the 
incidence by place of residence, in 2019 – in rural 
areas we do not record any significant changes 
compared to the previous year. However, in urban 
areas we observe an increase in the incidence only in 
the case of H. influenzae infections. (Table IV).

mężczyzn i 0,59 dla kobiet oraz S. pneumoniae: 0,61 na 
100 tys. dla mężczyzn oraz 0,34 na 100 tys. dla kobiet. 
Jedynie w przypadku zakażeń H. influenzae zapadal-
ność była nieznacznie wyższa w grupie kobiet – 0,03 
vs. 0,02 na 100 tys. u mężczyzn. W roku 2019, obser-
wowano spadek zapadalności na infekcje opon mózgo-
wo-rdzeniowych i/lub mózgu u mężczyzn wywołane 
przez N. meningitidis i S. pneumoniae w porównaniu 
do roku ubiegłego. Natomiast wśród kobiet odnotowa-
no wzrost zapadalności w przypadku N. meningitidis. 

Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia mózgu... Meningitis and encephalitis in Poland in 2019
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Table II. Bacterial meningitis and/or encephalitis. Number of cases and incidence per 100,000 population by etiological 
agent in 2018 and 2019
Tabela II Bakteryjne zapalenia opon i/lub mózgu. Zachorowania i zapadalność na 100 tys. mieszkańców wg czynnika 
etiologicznego w 2018 oraz 2019 roku

Jednostka 
chorobowa 
(Disease)

Czynnik etiologiczny 
(Etiological factor)

2018 2019
Zachorowania 

(Cases)
Zapadalność 
(Incidence)

Zachorowania 
(Cases)

Zapadalność 
(Incidence)

zapalenie opon 
mózgowych 
i/lub mózgu 

(meningitis and/
or encephalitis)

Neisseria meningitidis 102 0,27 95 0,25
Haemophilus influenzae 6 0,03 10 0,03

Streptococcus pneumoniae 212 0,55 181 0,47
inne określone (G00.2-G00.8; 

G04.2) (other specified) 120 0,31 122 0,32

inne nieokreślone (G00.9; 
G04.2) (other unspecified) 216 0,56 177 0,46

w innych chorobach objętych 
obowiązkiem zgłaszania 

(reported in other diseases)
217 0,56 42 0,11

Neuroborelioza 392* 1,02* 294 0,77
RAZEM (TOTAL) 1265 3,30 921 2,41

* brak danych dla neuroboreliozy w związku z wprowadzeniem odrębnej rejestracji od 2019, wyliczone na potrzeby porównania
* no data for neuroborreliosis due to new registration method since 2019, calculated for comparison

Table III. Bacterial meningitis and/or encephalitis. Number of cases and incidence per 100,000 population by voivodeships 
in 2019* 
Tabela III. Bakteryjne zapalenie opon i/lub mózgu. Liczba zachorowań oraz zapadalność na 100 tys. mieszkańców wg 
województw w 2019 roku*

Województwo 
(Voivodeship)

Liczba zachorowań w kwartałach 
(Number of cases in quarters)

Liczba 
zachorowań  
(Number of 

cases)

Zapadalność 
na 100 tys. 
(Incidence 

per 100,000)I II III IV

Polska (Poland)
2018 r. 226 214 195 238 873 2,27
2019 r. 167 152 157 151 627 1,63

Dolnośląskie 16 5 8 5 34 1,17
Kujawsko-pomorskie 12 10 9 7 38 1,83
Lubelskie 6 7 5 6 24 1,14
Lubuskie 9 8 3 0 20 1,97
Łódzkie 8 10 8 17 43 1,75
Małopolskie 13 9 14 14 50 1,47
Mazowieckie 13 10 24 16 63 1,16
Opolskie 2 7 4 2 15 1,52
Podkarpackie 10 13 10 7 40 1,88
Podlaskie 7 2 3 1 13 1,10
Pomorskie 20 14 14 14 62 2,65
Śląskie 14 17 24 25 80 1,77
Świętokrzyskie 3 7 7 9 26 2,10
Warmińsko-mazurskie 5 7 5 4 21 1,47
Wielkopolskie 21 15 13 18 67 1,92
Zachodniopomorskie 8 11 6 6 31 1,83

* without neuroborreliosis
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In 2019, people aged 45-64 (30.26% of all 
infections) and children up to 4 years of age were 
the most exposed to bacterial meningitis and 
encephalitis (20.34% of all reported infections). 
The highest number of S. pneumoniae infections 
occurred in people aged 45-64, but the highest 
incidence was recorded in children under 4 years of 
age. In the group of people over 65 years of age, S. 
pneumoniae infections were more prevalent (23.2% 
of all pneumococcal infections). The highest number 
of infections caused by N. meningitidis was observed 
among children up to 4 years of age – 44.21% of all 
infections (Table V).

Neisseria meningitidis. In 2019, there were 95 
cases of meningococcal meningitis and encephalitis 
(incidence 0.25 per 100,000). This means a decrease 
in infections of this etiology by 6.86% compared to 
the previous year (Table I). The highest incidence 
was recorded among children under 4 years of age 
(2.19 per 100,000), in this age group accounted for 
44.21% of all meningococcal infections. (Table V).

In 2019, N. meningitidis infections were more 
common in men, regardless of where they lived. 
Compared to the previous year, there was also 
a decrease in the incidence among men from 0.37 
to 0.28 per 100,000. The opposite was true for 
women, where the incidence increased from 0.17 
to 0.22 per 100,000. In the case of meningococcal 
infections, the incidence in rural and urban areas is 
comparable, with a slightly higher incidence in rural 
areas, respectively: 0.26 and 0.24 per 100,000. In 
2018, an inverse relationship was found: a slightly 
higher incidence in the urban areas: 0.27 per 100,000 
compared to rural areas: 0.26 per 100,000 (Table IV).

In 2019, the most cases caused by N. meningitidis 
were recorded in wielkopolskie voivodeship – 16 
cases (incidence 0.46 per 100,000), and the lowest in 
podlaskie voivodeship – 1 case (incidence 0.08 per 
100,000). Compared to 2018, most voivodeships either 
recorded a decrease in the number of meningococcal 
infections or remained at the same level. In the case of 
six voivodships, we observed a slight increase in the 
number of infections compared to the previous year: 
lubelskie – by 25%, łódzkie – by 20%, mazowieckie 
– by 13%, opolskie – by 50%, świętokrzyskie – by 40 
%, wielkopolskie – by 6%. In addition, the highest 
number of meningococcal infections occurred in 
the first quarter of 2019 – 33 cases, then we observe 
a decrease until the third quarter – to 16 cases, and 
then a further increase in the fourth quarter – to 
23 cases. A similar tendency was recorded in 2018 
(Table VI).

In 2019, the number of people vaccinated against 
diseases caused by N. meningitidis was 98,952, i.e. by 
0.74% more than in 2018 (98,223 people). This group 

i H. influenzae w porównaniu do roku 2018. Wśród 
kobiet odnotowano spadek zapadalności w przypadku 
S. pneumoniae względem roku ubiegłego. Analizując 
zapadalność wg miejsca zamieszkania, w 2019 roku na 
obszarach wiejskich nie różniła się istotnie względem 
roku poprzedniego. Natomiast na obszarach miejskich, 
wystąpił wzrost zapadalności jedynie w przypadku za-
każeń H. influenzae (Tab. IV).

W roku 2019, na bakteryjne zapalenie opon mózgo-
wo-rdzeniowych i/lub mózgu najczęściej chorowały 
osoby w przedziale wieku 45-64 lata (30,26 % wszyst-
kich zakażeń) oraz dzieci do 4 r.ż. (20,34% wszyst-
kich zgłoszonych zakażeń). Najwyższa liczba zakażeń 
o etiologii S. pneumoniae wystąpiła u osób w przedzia-
le wieku 45-64 lata, jednak najwyższą zapadalność od-
notowano u dzieci poniżej 4 r.ż. W grupie osób powyżej 
65 r.ż. zanotowano przewagę zakażeń S. pneumoniae 
(23,2% wszystkich zakażeń pneumokokowych). Naj-
większą liczbę zakażeń wywołanych N. meningitidis 
zaobserwowano u dzieci do 4 r.ż. – 44,21% wszystkich 
zakażeń (Tab. V). 

Neisseria meningitidis. W roku 2019, odnotowano 
95 przypadków meningokokowego zapalenia opon mó-
zgowo-rdzeniowych i/lub mózgu (zapadalność 0,25 na 
100 tys.). Oznacza to spadek liczby zakażeń o tej etiolo-
gii o 6,86 % względem roku ubiegłego (Tab. I). Najwyż-
szą zapadalność zarejestrowano wśród dzieci poniżej 4 
r.ż. (2,19 na 100 tys.), zachorowania w tej grupie wieku 
stanowiły 44,21% wszystkich zakażeń meningokoko-
wych (Tab. V). 

W 2019 r. zakażenia N. meningitidis występowały 
częściej u mężczyzn niż u kobiet, niezależnie od miejsca 
zamieszkania. Względem roku ubiegłego obserwowano 
spadek zapadalności mężczyzn z 0,37 do 0,28 na 100 
tys. Natomiast u kobiet, odnotowano wzrost zapadalno-
ści z 0,17 do 0,22 na 100 tys. W przypadku zakażeń 
meningokokowych, zapadalność na wsi i w mieście jest 
porównywalna, z nieznacznie wyższą zapadalnością na 
wsi, odpowiednio: 0,26 i 0,24 na 100 tys. W roku 2018 
odnotowano zależność odwrotną: nieznacznie wyższą 
zapadalność w mieście: 0,27 na 100 tys. w porównaniu 
do wsi: 0,26 na 100 tys. (Tab. IV).

W roku 2019, najwięcej zachorowań wywołanych N. 
meningitidis zanotowano w województwie wielkopol-
skim – 16 przypadków (zapadalność 0,46 na 100 tys.), 
najmniej zaś w województwie podlaskim – 1 przypa-
dek (zapadalność 0,08 na 100 tys.). W porównaniu do 
roku 2018 w większości województw zaobserwowano 
albo spadek liczby zakażeń meningokokowych, albo 
utrzymywały się one na tym samym poziomie. W przy-
padku sześciu województw obserwowano nieznaczny 
wzrost liczby zakażeń w stosunku do roku ubiegłego: 
województwo lubelskie – o 25%, województwo łódz-
kie – o 20%, województwo mazowieckie – o 13%, 
województwo opolskie – o 50%, województwo święto-

Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia mózgu... Meningitis and encephalitis in Poland in 2019
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included 92.39% of children and adolescents under 
19 years of age (4).

Haemophilus influenzae type B. The number of 
cases of H. influenza type B meningitis and encephalitis 
increased from 6 in 2018 to 10 in 2019.  However, the 
incidence remains at the same level, due to the generally 
low number of cases - 0.03 per 100,000 both in 2018 
and 2019 (Table II). In 2019, cases were registered in 
6 voivodeships: dolnośląskie – 2 cases, mazowieckie 
– 2 cases, podkarpackie – 1 case, pomorskie – 1 case, 
śląskie – 2 cases, zachodniopomorskie – 2 cases (1). 
The incidence among women was higher than in men 
(0.03 vs. 0.02 per 100,000). The incidence was also 
higher in urban areas than in rural areas (0.03 vs. 0.01 
per 100,000) (Table IV).

The highest number of H. influenzae type B 
infections was recorded in the age group 25-44, 
which accounts for 40% of all infections caused by 
this etiological agent. In the age group 0-4 years there 
were 2 cases (incidence – 0.10 per 100,000) (Table V).

In 2019, the vaccination status of 2 year olds 
(primary vaccination) against H. influenzae in 
individual voivodeships ranged from 90.06% in 
podlaskie voivodeship to 98.4% in warmińsko-
mazurskie voivodeship (4).

krzyskie – o 40%, województwo wielkopolskie – o 6%. 
Ponadto, największa liczba zakażeń meningokokowych 
wystąpiła w I kwartale roku 2019 – 33 przypadki, na-
stępnie obserwowano spadek liczby zakażeń aż do III 
kwartału – 16 przypadków, po czym ponowny wzrost 
w IV kwartale – do 23 przypadków. Podobną tendencję 
zanotowano w roku 2018  (Tab. VI).

W 2019 r. liczba osób zaszczepionych przeciw cho-
robom wywoływanym przez N. meningitidis wyniosła 
98 952, czyli o 0,74% więcej niż w 2018 roku (98 223 
osób). W tej grupie znalazło się 92,39 % dzieci i mło-
dzieży do 19 r.ż. (4).

Haemophilus influenzae typu B. Liczba zachoro-
wań na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub 
mózgu wywołane przez H. influenzae typu B wzrosła 
z 6 przypadków w 2018 roku do 10 w roku 2019. Zapa-
dalność pozostaje jednak na tym samym poziomie ze 
względu na ogólnie małą liczbę przypadków – 0,03 na 
100 tys., zarówno w roku 2018 jak i w 2019 (Tab. II). 
W 2019 r. zachorowania zarejestrowano w 6 wojewódz-
twach: dolnośląskim – 2 przypadki, mazowieckim – 2 
przypadki, podkarpackim – 1 przypadek, pomorskim 
– 1 przypadek, śląskim – 2 przypadki, zachodniopo-
morskim – 2 przypadki (1). Zapadalność wśród kobiet 
była wyższa niż u mężczyzn (0,03 vs. 0,02 na 100 tys.). 

Table VI. Meningococcal disease: meningitis and/or encephalitis. Number of cases and incidence per 100,000 population 
by voivodeships in 2019
Tabela VI. Choroba meningokokowa: Zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu. Liczba zachorowań oraz zapadalność na 
100 tys. mieszkańców wg województw w 2019 roku

Województwo 
(Voivodeship)

Liczba zachorowań w kwartałach 
(Number of cases in quarters)

Liczba 
zachorowań  
(Number of 

cases )

Zapadalność 
na 100 tys. 

(Incidence per 
100,000)I II III IV

Polska 
(Poland)

2018 r. 35 26 9 32 102 0,27
2019 r. 33 23 16 23 95 0,25

Dolnośląskie 5 0 0 2 7 0,24
Kujawsko-pomorskie 1 1 0 1 3 0,14
Lubelskie 1 2 1 0 4 0,19
Lubuskie 0 2 0 0 2 0,20
Łódzkie 2 1 1 1 5 0,20
Małopolskie 1 2 0 1 4 0,12
Mazowieckie 3 2 6 4 15 0,28
Opolskie 0 1 1 0 2 0,20
Podkarpackie 3 0 2 0 5 0,24
Podlaskie 1 0 0 0 1 0,08
Pomorskie 3 0 0 3 6 0,26
Śląskie 3 3 1 2 9 0,20
Świętokrzyskie 0 2 2 1 5 0,40
Warmińsko-mazurskie 2 1 0 2 5 0,35
Wielkopolskie 7 2 2 5 16 0,46
Zachodniopomorskie 1 4 0 1 6 0,35

Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia mózgu... Meningitis and encephalitis in Poland in 2019
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Streptococcus pneumoniae. In 2019, a total of 
181 cases were registered in Poland (incidence 0.47 
per 100,000) of meningitis and encephalitis caused 
by S. pneumoniae (Table I). Compared to 2018, 
it was a decrease by 14.62%. The highest number 
of cases was recorded in the voivodeships: śląskie 
and wielkopolskie – 23 each. The incidence was 
respectively: 0.51 per 100,000 and 0.66 per 100,000. 
On the other hand, the highest incidence was recorded 
in the zachodniopomorskie voivodeship: 0.71 per 
100,000, and the lowest in the podlaskie voivodeship: 
0.08 per 100,000 (Table VII). The incidence of 
meningitis and encephalitis caused by S. pneumoniae 
was higher in urban areas than in rural areas (0.49 
per 100,000 in urban areas and 0.44 per 100,000 
in rural areas). In both urban and rural areas, we 
observed a decrease in incidence compared to 2018. 
38.67% of all pneumococcal infections were recorded 
in the 45-64 age group. For comparison, in 2018 in 
this age group the highest number of infections was 
also observed (which was then 36.79%). In the 0-4 
age group, the number of cases decreased by 25% 
compared to 2018 (24 cases in 2018 vs. 18 in 2019) 
(Table V).

Odnotowano także wyższą zapadalność w mieście niż 
na wsi (0,03 vs. 0,01 na 100 tys.) (Tab. IV).

Największą liczbę zakażeń H. influenzae typu B od-
notowano w grupie wieku 25-44 lata  – 40 % wszystkich 
zakażeń wywołanych przez ten czynnik etiologiczny. 
W grupie wieku 0-4 lata wystąpiły 2 zachorowania (za-
padalność  0,10 na 100 tys.) (Tab. V).

W 2019 r. stan zaszczepienia dwulatków (szczepie-
nie pierwotne) przeciw H. influenzae w poszczególnych 
województwach zawierał się w przedziale od 90,1% 
w województwie podlaskim do 98,4% w województwie 
warmińsko-mazurskim (4).

Streptococcus pneumoniae. W 2019 r. zarejestrowa-
no w Polsce ogółem 181 zachorowań (zapadalność 0,47 
na 100 tys.) na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 
i/lub mózgu wywołanych przez S. pneumoniae (Tab. I). 
W porównaniu do roku 2018, był to spadek o 14,62%. 
Najwięcej zachorowań odnotowano w województwach 
śląskim i wielkopolskim – po 23. Zapadalność wyniosła 
odpowiednio: 0,51 na 100 tys. i 0,66 na 100 tys. Naj-
wyższą zapadalność zanotowano w województwie za-
chodniopomorskim: 0,71 na 100 tys., a najniższą w wo-
jewództwie podlaskim: 0,08 na 100 tys. (Tab. VII). 
Zapadalność na zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych 

Table VII. Disease caused by S. pneumoniae: meningitis and/or encephalitis. Number of cases and incidence per 100,000 
population by voivodeships in 2019
Tabela VII. Choroba wywołana przez S. pneumoniae, inwazyjna: Zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu. Liczba 
zachorowań oraz zapadalność na 100 tys. mieszkańców wg województw w 2019 roku

Województwo 
(Voivodeship)

Liczba zachorowań w kwartałach
(Number of cases in quarters)

Liczba 
zachorowań 
(Number of 

cases )

Zapadalność 
na 100 tys. 

(Incidence per 
100,000)I II III IV

Polska 
(Poland)

2018 r. 68 60 35 49 212 0,55
2019 r. 42 57 34 48 181 0,47

Dolnośląskie 6 2 3 3 14 0,48
Kujawsko-pomorskie 2 3 2 2 9 0,43
Lubelskie 2 2 1 3 8 0,38
Lubuskie 3 3 0 0 6 0,59
Łódzkie 0 6 0 5 11 0,45
Małopolskie 3 2 5 3 13 0,38
Mazowieckie 4 4 6 3 17 0,31
Opolskie 1 3 0 1 5 0,51
Podkarpackie 3 4 2 1 10 0,47
Podlaskie 0 1 0 0 1 0,08
Pomorskie 6 4 1 4 15 0,64
Śląskie 5 7 2 9 23 0,51
Świętokrzyskie 1 3 0 4 8 0,65
Warmińsko-mazurskie 0 3 1 2 6 0,42
Wielkopolskie 4 6 6 7 23 0,66
Zachodniopomorskie 2 4 5 1 12 0,71
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Table VIII. Neuroborreliosis. Number of cases and incidence per 100,000 population by voivodeships in 2019
Tabela VIII. Neuroborelioza. Liczba zachorowań oraz zapadalność na 100 tys. mieszkańców wg województw w 2019 roku

Województwo 
(Voivodeship)

Liczba zachorowań w kwartałach
(Number of cases in quarters)

Liczba 
zachorowań 
(Number of 

cases)

Zapadalność 
na 100 tys. 

(Incidence per 
100,000)I II III IV

Polska 
(Poland)

2018 r. - - - - 392* 1,02*
2019 r. 52 36 96 110 294 0,77

Dolnośląskie 6 4 14 22 46 1,59
Kujawsko-pomorskie 2 2 4 3 11 0,53
Lubelskie 4 1 6 3 14 0,66
Lubuskie 1 0 2 1 4 0,39
Łódzkie 3 3 3 4 13 0,53
Małopolskie 3 1 5 8 17 0,50
Mazowieckie 2 2 2 6 12 0,22
Opolskie 2 1 6 5 14 1,42
Podkarpackie 6 5 6 10 27 1,27
Podlaskie 3 3 2 1 9 0,76
Pomorskie 9 7 18 22 56 2,40
Śląskie 5 2 11 10 28 0,62
Świętokrzyskie 1 1 1 6 9 0,73
Warmińsko-mazurskie 4 1 2 2 9 0,63
Wielkopolskie 0 2 4 2 8 0,23
Zachodniopomorskie 1 1 10 5 17 1,00

*brak danych dla neuroboreliozy w związku z wprowadzeniem odrębnej rejestracji od 2019, wyliczone na potrzeby porównania
*no data for neuroborreliosis due to new registration method since 2019, calculated for comparison

i/lub mózgu wywołane przez S. pneumoniae była wyż-
sza w mieście niż na wsi (0,49 na 100 tys. na terenach 
miejskich oraz 0,44 na 100 tys. na obszarach wiejskich). 
Zarówno w przypadku obszarów miejskich jak i wsi ob-
serwowano spadek zapadalności w porównaniu do roku 
2018. 38,67% wszystkich zakażeń pneumokokowych 
odnotowano w grupie wieku 45-64 lata. Dla porów-
nania, w roku 2018 w tej grupie wieku również zaob-
serwowano najwięcej zakażeń (co stanowiło wówczas 
36,79%). W grupie wieku 0-4 lata, odnotowano spadek 
liczby zachorowań o 25% względem roku 2018 (24 za-
chorowania w roku 2018 vs. 18 w roku 2019) (Tab. V). 

W 2019 r., przeciw S. pneumoniae zaszczepiono 
198 386 osób, z czego największy odsetek odnotowano 
w województwie mazowieckim (14,93%) (4).

Neuroborelioza. Postać boreliozy wyodrębniona 
w Polsce w nadzorze w 2019 r., zaliczana do neuroin-
fekcji. W 2019 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 294 
zachorowania (zapadalność 0,77 na 100 tys.) na neuro-
boreliozę (Tab. VIII). W porównaniu do roku 2018, jest 
to spadek o 25%. Najwięcej zachorowań odnotowano 
w województwach: dolnośląskim (46 przypadków) 
i pomorskim (56 przypadków). Zapadalność wyniosła 
odpowiednio: 1,59 na 100 tys. i 2,4 na 100 tys. Najwyż-

In 2019, 198,386 people were vaccinated against 
S. pneumoniae, the highest percentage of which was 
recorded in the mazowieckie voivodeship (14.93%) 
(4).

Neuroborreliosis. A form of Lyme disease isolated 
under surveillance in Poland in 2019, classified 
as neuroinfection. In 2019, a total of 294 cases 
(incidence of 0.77 per 100,000) of neuroborreliosis 
were registered in Poland (Table VIII). Compared to 
2018 year, there was a decrease of 25%. The highest 
number of cases was recorded in the following 
voivodships: dolnośląskie (46 cases) and pomorskie 
(56 cases). The incidence was respectively: 1.59 per 
100,000 and 2.4 per 100,000. The highest incidence 
was recorded in the pomorskie voivodeship: 2.4 
per 100,000 and the lowest in the mazowieckie 
voivodship: 0.22 per 100,000 (Table VIII).
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Table IX. Tick-borne encephalitis. Number of cases and incidence per 100,000 population by voivodeships in 2019
Tabela IX. Kleszczowe zapalenie mózgu. Liczba zachorowań oraz zapadalność na 100 tys. mieszkańców wg województw 
w 2019 roku

Województwo 
(Voivodeship)

Liczba zachorowań w kwartałach
(Number of cases in quarters)

Liczba 
zachorowań w 
roku (Number 

of cases – total)

Zapadalność 
na 100 tys. 

(Incidence per 
100,000)I II III IV

Polska 
(Poland)

2018 r. 12 31 83 71 197 0,51
2019 r. 21 41 104 99 265 0,69

Dolnośląskie 2 2 12 11 27 0,93
Kujawsko-pomorskie 0 1 1 1 3 0,14
Lubelskie 3 2 7 4 16 0,76
Lubuskie 0 0 0 0 0 0
Łódzkie 3 0 3 6 12 0,49
Małopolskie 2 2 3 6 13 0,38
Mazowieckie 0 3 9 5 17 0,31
Opolskie 0 0 1 2 3 0,30
Podkarpackie 0 0 1 0 1 0,05
Podlaskie 9 20 39 40 108 9,16
Pomorskie 0 0 1 0 1 0,04
Śląskie 1 0 2 1 4 0,09
Świętokrzyskie 1 0 4 3 8 0,65
Warmińsko-mazurskie 0 9 20 18 47 3,30
Wielkopolskie 0 1 0 0 1 0,03
Zachodniopomorskie 0 1 1 2 4 0,24

VIRAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS

In 2019, a total of 1,318 cases of viral meningitis 
and/or encephalitis were recorded (incidence of 
3,43 per 100,000), which is an decrease of 14.04% 
compared to 2018. In this group, most often (61.2%) 
other specified and unspecified viral meningitis was 
diagnosed (807 cases; incidence of 2.1 per 100,000) 
(Table I).

Tick-borne encephalitis (TBE). In 2019, a total 
of 265 cases of tick-borne encephalitis (A84) were 
reported in 15 of 16 voivodeships (Table IX); 
incidence was 0.69 per 100,000. Compared to 2018, 
the number of cases and the incidence increased; 
number of cases by 34.52% and incidence by 35.29%. 
Most cases, as in previous years, were recorded in the 
north-eastern areas of Poland: in podlaskie (40,75% 
of all cases) and warmińsko-mazurskie (17.74% of all 
cases) voivodeships. The highest incidence of TBE 
was recorded in podlaskie and warmińsko-mazurskie 
voivodeships; it was, respectively: 9.16 and 3.3 per 
100,000, which compared to the previous year is 
a significant increase (in podlaskie voivodeship 
by 48%, in warmińsko-mazurskie voivodeship 
by 188%). In other voivodships, the incidence of 
KZM was below 1 per 100,000. (Table IX). The 

szą zapadalność zanotowano w województwie pomor-
skim: 2,4 na 100 tys., a najniższą w województwie ma-
zowieckim: 0,22 na 100 tys. (Tab. VIII).

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-
RDZENIOWYCH I ZAPALENIE MÓZGU 

O ETIOLOGII WIRUSOWEJ

W 2019 r. zarejestrowano ogółem 1318 przypadków 
zapaleń opon i/lub mózgu o etiologii wirusowej (zapa-
dalność 3,43 na 100 tys.), co stanowi spadek o 14,04% 
w stosunku do 2018 roku (8). W tej grupie najczęściej 
(61,2%) diagnozowano zapalenia opon i/lub mózgu jako 
inne określone i nieokreślone wirusowe zapalenie opon 
mózgowo-rdzeniowych (807 przypadków; zapadalność 
2,1 na 100 tys.) (Tab. I).

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). W 2019 r. 
zgłoszono ogółem 265 zachorowań na kleszczowe za-
palenie mózgu (A84) w 15 z 16 województw (Tab. 
IX); zapadalność wyniosła 0,69 na 100 tys. W porów-
naniu do 2018 r., liczba zachorowań oraz zapadalność 
wzrosły odpowiednio: o 34,52% i o 35,29%. Najwięcej 
przypadków, podobnie jak w poprzednich latach, zare-
jestrowano na obszarach północno-wschodniej Polski: 
w województwie podlaskim (40,75% ogółu zachoro-
wań) oraz warmińsko-mazurskim (17,74% wszystkich 
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risk of tick-borne encephalitis is greater for people 
spending time near forests or in the woods, whether 
it is for recreation or work. That is why TBE most 
often concerns forest workers, farmers, students and 
pensiones (9).

In 2019, a total of 87,917 people received a last dose 
of the TBE primary vaccination course or a booster 
dose, i.e. 28,919 people (49.02%) more compared to 
2018. Most people were vaccinated in mazowieckie 
voivodeship 26,680; least in lubuskie voivodeship 
– 1,239 people. The increase in number of people 
vaccinated against TBE indicates an increase in the 
awareness of society regarding the disease and the 
possibility of prevention through vaccination (4). 

SUMMARY AND CONCLUSION

In summary, in 2019, we observed a general 
downward trend in cases of both bacterial and viral 
meningitis and /or encephalitis. The exceptions are 
cases caused by H. influenza and TBE cases, where 
an increase was recorded compared to the previous 
year. In 2019, 19.9% less cases of meningitis and 
encephalitis were registered in Poland compared 
to 2018. The presentation of cases by age group 
shows very well that the introduction of mandatory 
vaccination against S. pneumoniae has been 
producing very good results since 2017 (most cases 
were adults). Vaccination against meningococcus 
still remains in the recommended group. It seems 
that the introduction of mandatory vaccination 
against N. meningitidis, proposed by experts, could 
further reduce the number of cases in the long run. 
In the case of TBE, we observed an increase in the 
number of cases. In addition, however, the number of 
vaccinated people also increased, which may indicate 
an increase in public awareness of the etiology of the 
disease and the possibility of prevention through 
vaccination.

REFERENCES

1. Mount RH, Boyle DS. Aseptic and Bacterial 
Meningitis: Evaluation, Treatment, and 
Prevention. American Family Physician. 
2017;1;96(5):314-322.

2. Brueggemann AB, Jansen van Rensburg 
JM, Shaw D, et al. Changes in the incidence 
of invasive disease due to Streptococcus 
pneumoniae, Haemophilus influenzae, and 
Neisseria meningitidis during the COVID-19 
pandemic in 26 countries and territories in the 
Invasive Respiratory Infection Surveillance 
Initiative: a prospective analysis of surveillance 

zachorowań). Największą zapadalność na KZM zanoto-
wano w województwie podlaskim, a następnie w war-
mińsko-mazurskim; wyniosła ona odpowiednio: 9,16 
oraz 3,3 na 100 tys., co w porównaniu do poprzedniego 
roku było znaczącym wzrostem (w województwie pod-
laskim o 48%, a w warmińsko-mazurskim o 188%). 
W pozostałych województwach zapadalność na KZM 
była poniżej 1 na 100 tys. (Tab. IX). Ryzyko zachoro-
wania na kleszczowe zapalenie mózgu jest większe dla 
osób spędzających czas w okolicach zalesionych, nieza-
leżnie, czy dotyczy to rekreacji, czy pracy zawodowej. 
KZM najczęściej dotyczy pracowników leśnych, rolni-
ków, młodzieży oraz emerytów (9).

W 2019 r. dawkę szczepionki przeciw KZM kończą-
cą cykl szczepienia podstawowego lub dawkę przypo-
minającą otrzymało łącznie 87 917 osób, tj. o 28 919 
osób (49,02%) więcej niż w 2018 r. Najwięcej osób 
zaszczepiono w województwie mazowieckim 26 680, 
natomiast najmniej w województwie lubuskim – 1239 
osób. Wzrost liczby osób zaszczepionych przeciw KZM 
wskazuje na wzrost świadomości społeczeństwa doty-
czący samej choroby oraz możliwości jej zapobiegania 
poprzez szczepienia (4).

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Podsumowując, w roku 2019 obserwowano ogólną 
tendencję spadkową zachorowań, zarówno w przypad-
ku zapaleń opon mózgowych i/lub mózgu o etiologii 
bakteryjnej, jak i wirusowej. Wyjątek stanowią zacho-
rowania wywołane przez  H. influenzae, gdzie zanoto-
wano wzrost względem roku poprzedniego oraz KZM. 
W roku 2019, zarejestrowano w Polsce o 19,9% mniej 
zachorowań na zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych 
i/lub mózgu w porównaniu do roku 2018 (9).  Ocena 
zachorowań w podziale na grupy wieku dobrze obrazu-
je, że wprowadzenie obowiązku szczepień przeciw S. 
pneumoniae od 2017 roku przynosi bardzo dobre rezul-
taty (większość zachorowań dotyczyła osób dorosłych). 
Szczepienia przeciw meningokokom nadal pozostają 
w grupie szczepień zalecanych. Wydaje się, że propo-
nowane przez ekspertów wprowadzenie obowiązku 
szczepień przeciw N. meningitidis mogłoby w dłuższej 
perspektywie jeszcze bardziej zredukować liczbę za-
chorowań. W przypadku KZM obserwowano wzrost 
liczby zachorowań przy jednoczesnym wzroście liczby 
osób zaszczepionych, co wskazywać może na wzrost 
świadomości społeczeństwa w zakresie choroby oraz 
możliwości zapobiegania jej poprzez szczepienia. 

Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i zapalenia mózgu... Meningitis and encephalitis in Poland in 2019



228

data. Lancet Digit Health 2021;3(6):360-370 doi: 
10.1016/S2589-7500(21)00077-7.

3. Król ME, Borawski B, Nowicka-Ciełuszecka 
A et al. Outbreak of alimentary tick-borne 
encephalitis in Podlaskie voivodeship, Poland / 
Ognisko zachorowań na kleszczowe zapalenie 
mózgu nabyte drogą pokarmową na terenie 
województwa podlaskiego. Przegl Epidemiol 
2019;73(2):239-248. doi: 10.32394/pe.73.01.

4. Szczepienia ochronne w Polsce w 2019 roku, 
Czarkowski MP. i in., 2020, Warszawa, NIZP-
PZH, GIS.

5. Fouad R, Khairy M, Fathalah W et al. A. Role of 
Clinical Presentations and Routine CSF Analysis 
in the Rapid Diagnosis of Acute Bacterial 
Meningitis in Cases of Negative Gram Stained 
Smears. J Trop Med. 2014;2014:213762. doi: 
10.1155/2014/213762.

6. Wright FW, Pinto NC, Palisoc K, Baghli S. Viral 
(aseptic) meningitis: A review. J Neurol Sci. 
2019;15;398:176-183 doi: 10.1016/j.jns.2019.01.050.

7. Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2019 
roku, Czarkowski MP. i in., 2020, Warszawa, 
NIZP-PZH, GIS.

8. Zbrzeźniak J, Paradowska-Stankiewicz I. 
Meningitis and encephalitis in Poland in 2018 
/ Zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych 

i zapalenia mózgu w Polsce w 2018 roku. Przegl 
Epidemiol 2021; 75(1):63-75

9. Stefanoff P, Rosinska M, Samuels S et al. 
A national case-control study identifies human 
socio-economic status and activities as risk 
factors for tick-borne encephalitis in Poland. 
PLoS One. 2012;7(9):e45511. doi: 10.1371/journal.
pone.0045511

Received: 04.08.2021      
Accepted for publication: 06.09.2021   
Otrzymano: 04.08.2021 r. 
Zaakceptowano do publikacji: 06.09.2021 r.

Address for correspondence:
Adres do korespondencji:
Iwona Paradowska-Stankiewicz, MD, PhD 
Department of Epidemiology of Infectious Diseases 
and Surveillance
National Institute of Public Health NIH – NRI
24 Chocimska Str.
00-791 Warsaw
e-mail: istankiewicz@pzh.gov.pl

Paulina Ochocka, Jakub Zbrzeźniak, Iwona Paradowska-Stankiewicz



229

PRZEGL EPIDEMIOL 2021;75(2): 229-234 Epidemiological chronicle / Kronika epidemiologiczna

https://doi.org/10.32394/pe.75.21

Joanna Bogusz, Aneta Rosolak, Iwona Paradowska-Stankiewicz 

MUMPS IN POLAND IN  2019*

ŚWINKA W POLSCE W 2019 ROKU*

National Institute of Public Health  NIH – National Research Institute
Department of Epidemiology of Infectious Diseases and Surveillance

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru 

ABSTRACT

BACKGROUND. Mumps is a highly infectious viral disease, the source of infection is an infected person. In 
2003, compulsory vaccination against mumps was introduced in Poland, carried out according to a two-dose 
schedule. The combined MMR vaccine (against measles, mumps and rubella) is used as part of the Protective 
Vaccination Program (PVP). Mumps vaccination has led to a significant reduction in the incidence of mumps 
in Poland 
AIM. The aim of the study was to evaluate the epidemiological indicators of mumps in Poland in 2019 compared 
to previous years.
METHODS. The analysis of the epidemiological situation of mumps in Poland in 2019 was based on the 
interpretation of data from the bulletin “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2019” and “Vaccinations 
in Poland in 2019”. 
RESULTS. In 2019, 1,338 mumps cases were registered in Poland. The total incidence was 3.5 per 100,000 
inhabitants and was lower compared to 2018. The highest incidence 4.6 per 100,000 inhabitants were registered 
in the Opolskie Voivodeship and the lowest – 2.5 in the Podkarpackie Voivodeship. The incidence was the 
highest among 6-year-olds and amounted to 32.3/100,000. Comparing the differences between the sexes, the 
incidence of men (4.1/100,000) was higher than that of women (2.9). In 2019, 22 patients were hospitalized due 
to mumps in Poland, which was less than in 2018 (28). The level of mumps vaccination in children at 3 years of 
age was lower by 0.3% compared to 2018 and amounted to 92.6% in Poland.
CONCLUSIONS. Maintaining a high percentage of children vaccinated against mumps will provide sustaining 
decline in cases of mumps in the coming years. 

Key words: mumps, epidemiology, Poland, 2019

STRESZCZENIE

WSTĘP. Świnka to choroba wirusowa o dużej zakaźności, której źródłem zakażenia jest osoba zakażona. 
W 2003 r. w Polsce wprowadzono obowiązkowe szczepienia przeciw śwince, wykonywane według dwudaw-
kowego schematu. W ramach Programu Szczepień Ochronnych (PSO) stosowana jest szczepionka skojarzona 
MMR (przeciw odrze, śwince i różyczce). Szczepienia przeciw śwince  doprowadziły do istotnego obniżenia 
zapadalności na świnkę w Polsce.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena wskaźników epidemiologicznych dotyczących świnki w Polsce w 2019 r.  
w porównaniu do lat wcześniejszych. 
MATERIAŁ I METODY. Analizę sytuacji epidemiologicznej świnki w Polsce w roku 2019 przeprowadzono 
na podstawie interpretacji danych z biuletynu ,,Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2019 roku” oraz ,,Szcze-
pienia ochronne w Polsce w 2019 roku”. 
WYNIKI. W 2019 r. w Polsce zarejestrowano 1 338 zachorowań na świnkę. Zapadalność ogółem wyniosła 3,5 
na 100 tys. mieszkańców i była niższa w porównaniu z rokiem 2018. Najwyższą zapadalność 4,6 na 100 tys. 

* The work was carried out as part of task No. BE-1/2020 / Praca została wykonana w ramach zadania nr BE-1/2020
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mieszkańców zarejestrowano w województwie opolskim, a najniższą – 2,5 w woj. podkarpackim. Najczęściej 
chorowały dzieci w wieku 6 lat – zapadalność w tej grupie wieku wynosiła 32,3/100 tys. Porównując różnice 
między płciami, zapadalność mężczyzn (4,1/100 tys.) była wyższa niż kobiet (2,9/100 tys.). W 2019 roku w Pol-
sce z powodu świnki hospitalizowano 22 chorych, mniej niż w 2018 r. (28). Stan zaszczepienia przeciw śwince 
dzieci w 3 roku życia był mniejszy o 0,3% w porównaniu do 2018 roku i wynosił 92,6% w skali całej Polski. 
WNIOSKI. Utrzymanie wysokiego odsetka zaszczepionych dzieci przeciw śwince zapewni podtrzymanie 
spadku zachorowań na zapalenie nagminne przyusznic (świnkę ) w przyszłych latach.  

Słowa kluczowe: świnka, nagminne zapalenie przyusznic, epidemiologia, Polska, 2019 rok

BACKGROUND

Mumps (parotitis) is an infectious disease with 
acute parotitis in most cases, and up to 30% of 
infections may be asymptomatic. Man is the only 
reservoir for the virus. The method of infection 
occurs through the droplet route or through contact 
with objects contaminated with secretions from 
the patient’s throat (1). In Poland, the compulsory 
vaccination program against mumps was initiated in 
2003 (2-3).

In countries without vaccination against mumps, 
mumps causes a large number of cases each year. 
Most European countries have been vaccinating 
children against mumps since the 1980s, most often 
with the combined vaccine against measles and 
rubella (MMR). In the period 2014-2018, the total 
number of mumps cases in the 28 EU / EEA countries 
ranged from 11,000 to over 14 thousand annually, and 
the incidence from 2.7 to 3.4 per 100,000 population 
(4).

In recent years, the global recurrence of mumps 
disease in developed countries and cases of aseptic 
meningitis caused by certain mumps vaccine strains 
have re-established the importance of MuV (mumps 
virus) infection worldwide. The effectiveness of 
mumps vaccination and the duration of vaccine 
immunity have been the subject of many studies again. 
increased risk of disease during mumps epidemic 
outbreaks. In connection with the mumps outbreaks 
in 2016-17 in the US, the Advisory Committee on 
Immunization Practices (ACIP) recommended a third 
dose of MMR vaccine for individuals at increased 
risk of acquiring mumps during outbreaks (5,6). 

In recent years, outbreaks of mumps have occurred 
in populations of people largely vaccinated with two 
doses of the MMR vaccine (young adults, students), 
which may indicate a decline in vaccine immunity 
over time (7).

AIM

The aim of the study is to assess the epidemiological 
situation of mumps in Poland in 2019 compared to the 
situation in previous years.

WSTĘP

Świnka (nagminne zapalenie ślinianek przyusz-
nych) to choroba zakaźna, przebiegająca w więk-
szości przypadków z ostrym zapaleniem ślinianek 
przyusznych, do 30 % przypadków zakażeń może 
przebiegać bezobjawowo. Człowiek jest jedynym 
rezerwuarem wirusa. Do zakażenia dochodzi drogę 
kropelkową lub poprzez kontakt z przedmiotami ska-
żonymi wydzieliną z gardła chorej osoby (1). W Pol-
sce program szczepienia obowiązkowego przeciwko 
śwince zapoczątkowano w 2003 roku (2, 3). 

W krajach nieobjętych szczepieniami przeciwko 
śwince, każdego roku choroba ta powoduje liczne za-
chorowania wśród dzieci i młodzieży. W większości 
krajów europejskich szczepienia dzieci przeciwko 
śwince są prowadzone od lat 80., najczęściej szcze-
pionką skojarzoną ze szczepionką chroniącą przed 
odrą i różyczką (MMR). W latach 2014-2018 łączna 
liczba zachorowań na świnkę w 28 krajach EU/EEA 
wahała się od 11 tys. do ponad 14 tys. rocznie, a zapa-
dalność od 2,7 do 3,4 na 100 tys. ludności (4).

W ostatnich latach globalny powrót zachorowań 
na świnkę w krajach rozwiniętych oraz przypadki 
aseptycznego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych 
wywołanego przez niektóre szczepy szczepionkowe 
przeciwko śwince przywróciły znaczenie zakażenia 
MuV (mumps virus) na całym świecie. Skuteczność 
szczepień przeciw śwince oraz czas utrzymywania 
się odporności poszczepiennej stały się ponownie 
przedmiotem wielu badań. W związku z ogniskami 
zachorowań na świnkę w latach 2016-17 w USA, Ko-
mitet Doradczy ds. Szczepień (ACIP) zalecił trzecią 
dawkę szczepionki MMR dla osób z grup zwiększo-
nego ryzyka zachorowania w czasie występowania 
ognisk epidemicznych świnki (5,6). Ogniska zacho-
rowań na świnkę w ostatnich latach występowały 
w populacjach osób w dużym stopniu zaszczepio-
nych dwoma dawkami szczepionki MMR (młodzi 
dorośli, studenci), co może wskazywać na obniżającą 
się z czasem odporność poszczepienną (7). 
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Świnka w Polsce w 2019 rokuMumps in Poland in  2019

METHODS

The assessment of the epidemiological situation 
was based on reviewing the data from the annual 
bulletin “Infectious diseases and poisoning in Poland 
in 2018” (8), and the evaluation of the immunization 
status of the population was based on the data from 
the “Protective Vaccinations in Poland in 2019” 
bulletin (9). The case classification is based on the 
definition used in surveillance in 2019 (10).

RESULTS

The epidemiological situation of mumps in 
Poland in 2019. In 2019, 1,338 cases of mumps were 
registered in Poland, 247 fewer cases than in 2018. 
Total incidence was 3.5 per 100,000 population, down 
from 2018. In 2019, the highest number of cases was 
reported in Mazowieckie voivodeship (204 cases) 
and Śląskie voivodeship (173). The highest incidence 
was recorded in Opolskie voivodeship 4.6/100,000, 
and then in Zachodniopomorskie voivodeship 4.5 / 
100,000. The lowest number of cases was registered 
in Świętokrzyskie voivodeship (33). Compared to 
2018, the number of cases decreased in 13 out of 16 
voivodeships (Table I) (11). The highest number of 
mumps cases was registered in 1 quarter 2019 (395, 

CEL PRACY 
Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicz-

nej świnki w Polsce w 2019 r. w porównaniu do sytu-
acji w latach poprzednich. 

MATERIAŁ I METODY 

Ocenę sytuacji epidemiologicznej przeprowadzo-
no w oparciu o przegląd danych z biuletynu ,,Cho-
roby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2018 roku” (8), 
zaś oceny stanu uodpornienia populacji dokonano na 
podstawie danych z biuletynu ,,Szczepienia Ochron-
ne w Polsce w 2019 roku” (9). Klasyfikacji przy-
padków dokonano w oparciu o definicję stosowaną 
w nadzorze w 2019 r. (10).

WYNIKI 

Sytuacja epidemiologiczna świnki w Polsce 
w 2019 r. W 2019 roku w Polsce zarejestrowano 1 338 
zachorowań na świnkę, o 247 zachorowań mniej niż 
w 2018 roku. Zapadalność ogółem wyniosła 3,5 na 
100 tys. mieszkańców i była niższa w porównaniu 
z rokiem 2018. W 2019 r. najwięcej zachorowań od-
notowano w województwach: mazowieckim (204 
przypadki) oraz śląskim (173). Najwyższą zapadal-
ność odnotowano w woj. opolskim 4,6/100 tys., a na-

Table I.  Mumps in Poland 2009-2019. Number of cases and incidence per 100,000 population by voivodeship
Tabela I. Świnka w Polsce w latach 2009-2019. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności wg województw

Voivodeships

Median 
2009-2019 2018 2019

Number Incidence 
per 100,000 Number Incidence 

per 100,000 Number Incidence 
per 100,000

POLAND 2 694    6.8 1 585     4.1 1 338    3.5
1. Dolnośląskie 132    5.2 77    2.7 78    2.7
2. Kujawsko-pomorskie 75    8.1 86     4.1 73    3.5
3. Lubelskie 126    6.4 62    2.9 72    3.4
4. Lubuskie 94    10.2 32    3.2 42     4.1
5. Łódzkie 159    6.3 83    3.4 78    3.2
6. Małopolskie 217    6.2 165    4.9 130    3.8
7. Mazowieckie 21    5.7 242    4.5 204    3.8
8. Opolskie 86    9.1 65    6.6 45    4.6
9. Podkarpackie 97    4.6 71    3.3 53    2.5
10. Podlaskie 81    6.9 49     4.1 46    3.9
11. Pomorskie 115    5.1 123    5.3 95     4.1
12. Śląskie 365    8.2 204    4.5 173    3.8
13. Świętokrzyskie 89    6.1 45    3.6 33    2.7
14. Warmińsko-mazurskie 91    6.7 37    2.6 42    2.9
15. Wielkopolskie 276    7.9 152     4.4 97    2.8
16. Zachodniopomorskie 128    7.8 92    5.4 77    4.5
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or 29. 5% of all cases), the lowest in 3 quarter (261, 
or 19. 5%).

As in previous years, in 2019 the highest number of 
cases was registered among children and adolescents 
up to 14 years of age – 969, or 72. 4% of the total 
number of cases.

Cases among children in the age group 5-9 years 
prevailed – 454, i.e. 33.9 % of the total number of 
cases. In the age groups 0-4 and 10-14 years 296 and 
219 cases respectively were registered (incidence - 
15.5 per 100,000, 11. 1 per 100,000). In people over 
50 years of age, the incidence was less than 1 per 
100,000 (Table II). Since 2004, a decreasing trend in 
the incidence of mumps in all age groups has been 
evident. This is a result of introduction of obligatory 
vaccination against mumps in Poland in 2003.

In 2019, men were more likely to be ill (758 
cases, incidence 4.1/100,000) than women (580 
cases, incidence 2.9 per 100,000). The incidence of 
mumps in urban areas (757 cases, 3.3/100,000) was 
lower than in rural areas (581, 3.8/100,000). The 
lowest incidence rate – 3.1 was in cities with 20 to 
49 thousand inhabitants. The incidence in age groups 
with respect to the environment of residence did 
not differ significantly. Most cases were registered 
in January, April and May (154, 123 and 122 cases 
respectively). In 2019, 22 people were hospitalized 
due to mumps (6 fewer people than in 2018).

stępnie w woj. zachodniopomorskim 4,5/100 tys. 
Najmniej zachorowań zarejestrowano w wojewódz-
twie świętokrzyskim (33). W porównaniu do 2018 
roku, liczba przypadków zmniejszyła się w 13 z 16 
województw (Tab. I) (11). Najwięcej zachorowań na 
świnkę zarejestrowano w I kwartale 2019 r. (395, tj. 
29,5% wszystkich zachorowań), najmniej w III kwar-
tale (261, tj. 19,5%). 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2019 r. naj-
więcej zachorowań zarejestrowano pośród dzieci 
i młodzieży w wieku do 14 roku życia – 969, tj. 72,4 
% ogólnej liczby przypadków. Przeważały zachoro-
wania dzieci w grupie wieku 5-9 lat – 454, tj. 33,9 
% ogólnej liczby zachorowań. W grupach wieku 0-4 
i 10-14 lat zarejestrowano odpowiednio 296 oraz 219 
przypadków (zapadalność – 15,5 na 100 tys., 11,1 na 
100 tys.). U osób powyżej 50 roku życia zapadalność 
wyniosła poniżej 1 na 100 tys. (Tab. II). Od 2004 
roku widoczna jest tendencja spadkowa zapadalności 
na świnkę we wszystkich grupach wieku. Jest to wy-
nik wprowadzenia szczepień obowiązkowych prze-
ciw śwince w Polsce w 2003 roku.

W 2019 r. częściej chorowali mężczyźni (758 za-
chorowań, zapadalność 4,1/100 tys.) niż kobiety (580 
przypadków, zapadalność 2,9/100 tys.). Zapadalność 
na świnkę w miastach (757 przypadki; 3,3/100 tys.) 
była niższa niż na wsi (581; 3,8/100 tys.). Najniższą 
zapadalność – 3,1/100 tys. odnotowano w miastach 

Table II. Mumps in Poland 2019. Number of cases, incidence per 100,000 population in age groups.
Tabela II. Świnka w Polsce w 2019 r. Zapadalność na 100 000 ludności wg grup wieku.

Age (years)
2018 2019

Incidence per 100,000 % Incidence per 100,000 %
0 - 4   17.1   20.6   15.5  22.1

0  1.3  0.3  1.6  0.4
1  6.6  1.6  6.1  1.8
2 13.0  3.1 15.0  4.4
3  30.5  7.2  24.3  6.9
4  35.4  8.3  30.7  8.6

5 - 9  26.1 33.5  23.0  33.9
5  39.2  9.4  27.0  7.5
6  29.2  7.3  32.3  9.2
7  22.9  5.9  20.6  6.1
8  22.2  5.9  22.9  7.0
9  18.5  5.0  13.2  4.2

10 - 14  14.6  17.5  11.1  16.4
15 - 19  6.5  7.6  5.3  7.2
20 - 29  4.4  6.5  1.9  7.5
30 - 39  3.3  6.5  1.1  5.4

40+  4.0  7.7  3.6  7.3
Total  4.1  100.0  3.5  100.0

Joanna Bogusz, Aneta Rosolak, Iwona Paradowska-Stankiewicz
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Mumps vaccination in 2019. Mandatory 
vaccination against mumps was introduced to the 
Polish Preventive Vaccination Schedule in 2003. 
A combination vaccine against measles, mumps, and 
rubella (MMR) is used (1-3, 12). According to the 
Immunization Programm, the vaccine is administered 
twice, with the first dose administered at age 2 (13-14 
months), and starting in 2019, the booster dose has 
been moved from age 10 to age 6. In 2019, the mumps 
vaccination rate for children aged 3 years decreased 
by 0.3% compared to the previous year and was 92.6% 
nationwide. Of the 1,338 mumps patients registered 
in 2019, 562 people (42%) received one dose, 283 
people (21.1%) received two doses of MMR vaccine, 
355 (26.5%) people were not vaccinated at all. In 
138 people (10.3%) no information was available on 
vaccination.

CONCLUSIONS

Compulsory mumps vaccination (MMR vaccine) 
for 17 years has resulted in a decline in the number of 
mumps cases for over a decade. Despite the declining 
trend in the number of cases, over a thousand mumps 
cases are registered annually in the country.
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ABSTRACT

We study patterns and developments in sex differences in alcohol-attributable mortality (AAM) in Poland over 
the years 2002-2018. Sex gap and sex-specific mortality patterns according to age, educational level and urban-
rural settlements are contrasted with findings for other developed countries. 
Premature AAM of the population 20-64 years old is quantified with age-standardized alcohol-attributable 
mortality rates (AASMR) by sex and selected characteristics. For the age pattern, we study the gender gap in 
alcohol-attributable crude death rates for 10-year age groups.  Data comes from the World Health Organization 
database or directly from the Polish Central Statistical Office.
In 2002, in Poland, men died 9-times more often than women from causes attributable to alcohol consumption. 
As a result of faster growth in AASMR among women, the relative sex gap halved between 2002 and 2018. 
However, this relative change was accompanied by an increase in the absolute gap, resulting from a larger 
increase in the total number of deaths attributed to alcohol consumption among men than women. Due to the 
substantially higher alcohol consumption and mortality among men, differences in AAM according to age, 
education and place of residence, and their changes over the study years, are much more pronounced for men 
than women. 
Polish men and women are characterized by similar patterns and developments of alcohol-attributable mortality 
in the study years. Different from that observed for other developed countries narrowing the sex gap, we observe 
in Poland perseverance of male elevated AAM. An important contribution of the study is the evidence that to 
understand differences between men and women in AAM and their developments, we need to study both relative 
and absolute sex gaps. 

Keywords: alcohol-attributable mortality, sex gap in mortality, sex gap in alcohol-attributable mortality, 
mortality in Poland

STRESZCZENIE

Celem pracy było opisanie różnic pomiędzy kobietami a mężczyznami w umieralności spowodowanej spoży-
ciem alkoholu w Polsce w latach 2002-2018. Badaniu podlegał ogólny poziom zjawiska, wzorce umieralności 
według płci oraz wieku, poziomu wykształcenia, miejsca zamieszkania, a także ich zmiany w badanym okresie. 
Analizowano przedwczesną umieralność spowodowaną spożyciem alkoholu dotyczącą osób w wieku 20-64 
lata, która została skwantyfikowana na podstawie standaryzowanych współczynników zgonów oraz współ-
czynników umieralności w 10-letnich grupach wieku. Dane pochodziły z bazy Światowej Organizacji Zdrowia 
lub bezpośrednio z Głównego Urzędu Statystycznego. 
W 2002 r. w Polsce mężczyźni umierali 9-krotnie częściej niż kobiety z przyczyn związanych ze spożyciem 
alkoholu. W wyniku szybszego wzrostu zgonów odalkoholowych wśród kobiet niż mężczyzn względna różni-
ca między płciami zmniejszyła się o połowę w latach 2002-2018. Tej względnej zmianie towarzyszyło jednak 
pogłębienie się różnicy w wartościach bezwzględnych, wynikające z większego wzrostu liczby zgonów odalko-
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holowych wśród mężczyzn niż wśród kobiet. Dodatkowo, ze względu na istotnie wyższy poziom spożycia al-
koholu i umieralności mężczyzn, różnice w poziomie umieralności odalkoholowej ze względu na wiek, poziom 
wykształcenia, miejsce zamieszkania oraz ich zmiany w badanym okresie, są znacznie wyższe dla mężczyzn 
niż dla kobiet. Wzorce umieralności spowodowanej spożyciem alkoholu oraz ich zmiany w badanych latach, 
były zbliżone dla kobiet i mężczyzn. 
W odróżnieniu od obserwowanego w innych krajach rozwiniętych zmniejszania się różnic umieralności odal-
koholowej pomiędzy płciami, w Polsce utrzymuje się nadumieralność mężczyzn. Ważnym wkładem badania 
jest przedstawienie argumentów przemawiających za tym, że dla zrozumienia różnic między mężczyznami 
a kobietami w zakresie badanego zjawiska i jego rozwoju należy analizować jednocześnie względne jak i bez-
względne różnice między płciami

Słowa kluczowe: umieralność odalkoholowa, różnice między płciami w umieralności, różnice między płciami 
w umieralności spowodowanej spożyciem alkoholu, umieralność w Polsce 

INTRODUCTION

The magnitude of alcohol consumption, drinking 
pattern and their consequences are well-known 
to differ for men and women. The sex patterns of 
consumption and related mortality are, however, not 
universal. They vary across socio-economic groups, 
contextual factors and change over calendar time 
(1-6). The most significant change is a convergence 
between sexes in alcohol consumption and related 
mortality and results mainly from an increased 
consumption among women, and in particular, by 
women in younger age groups (7-13). This narrowing 
of the sex gap in the risk behaviour is already observed 
among teenagers (14). This shift in the level and 
drinking patterns are explained by the observation 
that young women started to use alcohol in the same 
way as men (7,15), as a result of different aspects 
of women’s growing participation in employment, 
delayed childbearing (16), but also societal changes 
towards acceptance of women’s alcohol consumption 
(2,5,12). A shift in gender roles and the definition 
of masculinity/feminity is also brought forward to 
explain differences at the population level in the sex 
gap in alcohol consumption and its consequences 
between countries, regions and rural versus urban 
areas (1,2,17,18). On the individual level, drinking 
patterns, the magnitude of consumption, and their 
consequences for both sexes depend on the socio-
economic status: More risky consumption and 
elevated mortality are observed for those with 
low educational attainment (19-22). However, 
the educational gradient of alcohol-related health 
consequences is significantly stronger for men than 
for women (20,23).

Similar patterns to those observed in other 
developed countries have been reported for Poland: 
Polish men consume on average more alcohol, are 
less likely to be abstinent/very light drinking than 
women (24-27) and are more likely than women 
to die from alcohol-related causes (25). However, 

WPROWADZENIE

Poziom spożycia alkoholu, wzorce spożycia oraz ich 
konsekwencje różnią się w przypadku mężczyzn i ko-
biet. Wzorce konsumpcji i związane z nimi konsekwen-
cje zdrowotne także nie są uniwersalne. Różnią się one 
w zależności od grup społeczno-ekonomicznych, miej-
sca zamieszkania, a także podlegają zmianom w czasie 
(1-6). Najważniejszą obserwowaną zmianą jest konwe-
rgencja między płciami w zakresie spożycia alkoholu 
oraz związanej z tym umieralności. Zjawisko to jest 
wynikiem wzrostu spożycia alkoholu wśród kobiet, 
a szczególnie kobiet w młodszych grupach wieku (7-
13). Zmniejszanie się różnic między płciami w zakresie 
spożycia alkoholu obserwuje się już wśród młodzieży 
w wieku szkolnym (14). Zmiany w poziomie i wzorcach 
spożycia alkoholu wśród kobiet tłumaczy się najczę-
ściej tym, iż młode kobiety zaczęły spożywać alkohol 
w taki sam sposób jak mężczyźni (7,15), co było wyni-
kiem ich rosnącego udziału na rynku pracy, opóźnio-
nego macierzyństwa (16), ale także wzrostu akceptacji 
dla spożycia alkoholu przez kobiety (2,5,12). Zmiana 
ról płciowych i definicji męskości/kobiecości jest rów-
nież często przywoływana w celu wyjaśnienia różnic 
pomiędzy krajami, regionami i obszarami wiejskimi/
miejskimi w kształtowaniu się odmiennych wzorców 
spożycia alkoholu oraz ich konsekwencji zdrowotnych 
(1,2,17,18). Zjawiska te zależą także od statusu społecz-
no-ekonomicznego: bardziej ryzykowne spożywanie 
i wyższą umieralność obserwuje się u osób z niskim 
poziomem wykształcenia (19-22). Gradient edukacyjny 
w konsekwencjach zdrowotnych jest znacznie silniejszy 
w przypadku mężczyzn niż kobiet (20,23). 

W latach poprzedzających badanie wzorce zacho-
wań i ich konsekwencje były zbliżone w Polsce do tych 
obserwowanych w innych krajach rozwiniętych: polscy 
mężczyźni spożywali średnio większą ilość alkoho-
lu, rzadziej niż kobiety byli abstynentami lub należeli 
do grupy o bardzo niskim spożyciu (24-27) i częściej 
niż kobiety umierali z powodu przyczyn związanych 
ze spożyciem alkoholu (25). O ile jednak poziom wy-
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while the educational level is negatively correlated 
to the frequency of alcohol consumption among 
men (26,28), the positive relationship between 
educational attainment and alcohol consumption 
was reported for Polish women (26,28,29). Despite 
the elevated consumption among higher educated 
women, the opposite pattern was observed for 
alcohol-related mortality: The protective character 
of education for women was reflected in a negative, 
graded relationship between educational attainment 
and mortality from alcohol poisoning. A similar 
educational pattern of alcohol-related mortality was 
observed for men but of higher magnitude (26). In 
addition, Polish women who lived in central/urban 
settings consumed significantly larger amounts of 
alcohol than women in rural locations (about 50% 
more in 2002). The opposite was true for men (20% 
lower consumption). While for Polish men, the 
difference between urban and rural areas was small, 
women in urban settlements were characterized by 
twice as high mortality due to alcohol poisoning as 
those living in the rural areas (26). 

To our knowledge, the discussed above study 
of Wojtyniak et al. (26) is the only comprehensive 
analysis of the sex gap in alcohol-related mortality 
in Poland. It focuses on the first 13 years of market 
transition. This article aims to update these analyses 
to the next two decades and draw a comprehensive 
picture concerning the sex gap in alcohol-related 
mortality in Poland and its trends over this period. 
This study has a descriptive character: We discuss 
differences between men and women in the gradient 
of alcohol-attributable mortality according to age, 
educational attainment, urban/rural place of residence 
and changes in the pattern over the study years. 
Similar to the period directly following the collapse 
of the iron curtain, the study years are characterized 
by a rapid increase in the officially recorded alcohol 
sales and the self-reported consumption per capita of 
both sexes (Fig. I). The start year of the analysis also 
marked a decrease in the price of spirits due to a 30% 
lowering of the excise tax in January 2003 (30). The 
drop in the excise price resulted in an immediate 
increase in economic accessibility of spirits (32), 
increase in consumption and alcohol-related health 
consequences (32). According to Zatoński et al. 
(33,34), the drop in the price of alcohol in 2002 itself 
resulted in the observed steady increase in alcohol 
consumption and alcohol-related mortality in the next 
two decades. The excise tax on spirits was then raised 
back but never reached the pre-2002 level. In the study 
period, the most important changes were a rise of the 
excise tax on spirits by 9% in 2009 and by 15% in 2014 
(35). The official sales grew from less than 7 L in 2002 
to 9 L in 2006 and 10 L per capita in 2018 (Fig. I). An 

kształcenia jest ujemnie skorelowany z częstością 
spożywania alkoholu wśród mężczyzn (26, 28), o tyle 
w przypadku polskich kobiet stwierdzono dodatnią ko-
relację (26, 28-29). Pomimo wyższej konsumpcji wśród 
kobiet z wyższym wykształceniem, w przypadku umie-
ralności z powodu zatruć alkoholem zaobserwowano 
odwrotną zależność: ochronny charakter wykształcenia 
znalazł odzwierciedlenie w ujemnej zależności między 
poziomem wykształcenia a umieralnością z powodu za-
trucia alkoholem. Ten gradient edukacyjny obserwowa-
no również w przypadku polskich mężczyzn (26). Po-
nadto Polki mieszkające w miastach spożywały istotnie 
większe ilości alkoholu niż kobiety mieszkające na wsi 
(o około 50% więcej w 2002 r.). W przypadku mężczyzn 
odnotowano odwrotną zależność (o 20% niższe spoży-
cie). O ile w przypadku polskich mężczyzn różnice po-
między umieralnością odalkoholową w miastach i na 
wsi były niewielkie, o tyle kobiety w miastach charak-
teryzowała dwukrotnie wyższa umieralność z powodu 
zatruć alkoholem niż kobiety mieszkające na wsi (26).

Zgodnie z naszą wiedzą, omawiane powyżej bada-
nie Wojtyniaka i współautorów (26) jest jedyną kom-
pleksową analizą różnic w umieralności związanej ze 
spożyciem alkoholu w Polsce ze względu na płeć. Ba-
danie to koncentruje się tylko na pierwszych 13 latach 
transformacji rynkowej. Celem niniejszej pracy jest 
uaktualnienie tych analiz do następnych dwóch dekad 
i nakreślenie całościowego obrazu różnic między płcia-
mi w umieralności spowodowanej spożyciem alkoho-
lu w Polsce. Poniższe badanie ma charakter wyłącznie 
opisowy. Omawiamy różnice między kobietami i męż-
czyznami w umieralności spowodowanej spożyciem al-
koholu w zależności od wieku, poziomu wykształcenia, 
miejsca zamieszkania, a także ogólne tendencje i zmia-
ny badanych wzorców na przestrzeni lat 2002-2018. Po-
dobnie jak w okresie bezpośrednio po upadku żelaznej 
kurtyny, badane lata charakteryzują się szybkim wzro-
stem oficjalnie rejestrowanej sprzedaży alkoholu oraz 
deklarowanego spożycia per capita dla obu płci ( Ryc. 
I). W styczniu 2003 r, w związku z obniżeniem o 30% 
podatku akcyzowego, nastąpił znaczący spadek cen al-
koholi wysokoprocentowych (30), który spowodował 
natychmiastowy wzrost ich dostępności ekonomicznej 
(32), zwiększenie konsumpcji i intensyfikację konse-
kwencji zdrowotnych związanych ze spożyciem alko-
holu (32). Według Zatońskiego i współautorów (33,34), 
spadek cen alkoholu w 2002 r. był bezpośrednio odpo-
wiedzialny za obserwowany w następnych dwóch deka-
dach stały wzrost spożycia alkoholu i związanej z tym 
umieralności. W badanych latach akcyza na wyroby 
spirytusowe została ponownie podwyższona, jednak nie 
osiągnęła poziomu sprzed 2002 roku. Najważniejszymi 
zmianami było podniesienie akcyzy o 9% w 2009 roku 
i o 15% w 2014 roku (35). W analizowanym okresie 
oficjalna sprzedaż zwiększyła się z niespełna 7 litrów 
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increase in the total volume of the alcohol officially 
sold was accompanied by a shifting composition of 
sales: A rise in the consumption of beer and spirits 
and a decrease in the consumption of wine (36). 
While in 2008-13 the prevalence of beer and spirits 
was higher among men, the opposite was true for 
wine consumption (27). Over the study years, growth 
in self-reported consumption was more prominent for 
men (from 12.3 to 15.2 L of pure alcohol per capita 
between 2000 and 2016) than for women (from 6.4 
to 7.6 L). However, the increase of consumption over 
the study period was likely of similar magnitude for 
both sexes. This is because the growth in the official 
sales was higher than the corresponding increase in 
the reported consumption, and it is a well-known 
phenomenon that women systematically underreport 
their consumption to a greater extent than men (37). 
Also, a rapid increase in the alcohol consumption of 
Polish women would be an expected consequence 
of the societal change observed over the study 
period: the further postponement of childbearing 
(38,39), shifts in educational attainment (40) and an 
increase in the tolerance towards women’s alcohol 
consumption (41). We also expect that the rise in 
the alcohol consumption among Polish women in 

Figure I. Registered alcohol consumption in liters of pure alcohol per capita in Poland, 2000- 2018. Alcohol consumption 
in liters of pure alcohol per capita by sex in Poland according to the survey data
Rycina I. Oficjalnie rejestrowane, średnie spożycie alkoholu na jednego mieszkańca w Polsce w litrach 100% czystego 
alkoholu, 2000-2018. Spożycie alkoholu w litrach 100% czystego alkoholu na jednego mieszkańca według płci, wyniki 
badań ankietowych.

Source: Registered data from the State Agency for the Prevention of Alcohol Problems (36); Survey data on alcohol 
consumption from Griswold (53)

w 2002 roku do 9 litrów w 2006 roku i 10 litrów per 
capita w 2018 roku (Ryc. I). Wzrostowi łącznej sprze-
daży oficjalnej alkoholu towarzyszyły zmiany w struk-
turze sprzedaży: wzrost spożycia piwa i napojów spi-
rytusowych oraz spadek spożycia wina (36). W latach 
2008-13 odsetek konsumentów piwa i napojów spiry-
tusowych był wyższy wśród mężczyzn, a wina – wśród 
kobiet (27). W badanych latach wzrost deklarowanego 
spożycia był bardziej znaczący w przypadku mężczyzn 
(z 12,3 do 15,2 litra czystego alkoholu per capita w la-
tach 2000-2016) niż w przypadku kobiet (z 6,4 do 7,6 li-
tra). Jest jednak prawdopodobne, że wzrost spożycia był 
zbliżony wielkością dla obu płci. Po pierwsze, wzrost 
oficjalnej sprzedaży był wyższy niż odpowiadający mu 
wzrost deklarowanej konsumpcji. Po drugie, dobrze 
znanym zjawiskiem jest to, iż kobiety systematycznie 
zaniżają swoją konsumpcję w większym stopniu niż 
mężczyźni (37). Ponadto, opierając się na doświadcze-
niach innych krajów rozwiniętych, gwałtowny wzrost 
spożycia alkoholu przez polskie kobiety jest oczekiwa-
ną konsekwencją zmian społecznych obserwowanych 
w badanym okresie: dalszego odkładania macierzyń-
stwa (38,39), wzrostu wykształcenia (40) oraz zwięk-
szającej się tolerancji wobec spożycia alkoholu przez 
kobiety (41). W związku z tym, podążając za wzorcami 
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the study years resulted in a narrowing of the sex 
gap in alcohol-related mortality and, following the 
patterns observed in other developed countries, the 
differences in alcohol-related mortality between sub-
groups of the population would become more similar 
for both sexes.

DATA AND METHODS

We analyze patterns and trends in alcohol-
attributable mortality (AAM) for men and women in 
2002-2018 according to age, educational level, and 
the urbanization level of the place of residence. The 
sex gap is studied both in absolute and relative terms. 

We focus on premature adult mortality, defined as 
deaths occurring between age 20 and 64 years, as the 
alcohol-related problems have the highest impact on 
mortality in these age groups (41,42). AAM is defined 
in this study according to its narrow definition of 
deaths wholly attributable to alcohol consumption 
after Rehm et al. (42). The list of causes, together 
with their corresponding ICD-10 codes, are presented 
in Table I. 

AAM is quantified with age-standardized 
alcohol-attributable mortality rates (AASMR) by 
sex and the selected characteristics. The standard 
population is that of Poland in 2018. We study the 
gender gap in alcohol-attributable crude death rates 
(AACDR) for 10-year age groups. Population by the 
educational attainment, according to the ISCED-11 
groups (0-2 – low; 3-4 – medium; 5-8 – high level), 
was estimated by applying data on the share of 
population by sex, age groups, and educational 
attainment to the corresponding population counts. 
Confidence intervals for the rates were estimated 
for 95% confidence intervals following Rothman et 
al. (46) and the National Institute of Cancer (47) for 
calculating confidence intervals for ratios of rates.

Death counts and corresponding population by sex, 
age in 5-year groups and the selected characteristics 
come from the World Health Organization online 
database (43) or directly from the Polish Central 
Statistical Office, based on the population registry. 
Share of the population by sex, age groups, and 
educational attainment was obtained from the 
Eurostat online database (44).

RESULTS

For both sexes, we observe an increase in alcohol-
attributable mortality in Poland over the years 2002-
2018, with faster growth for women than men (Fig. 
II). Altogether, between 2002 and 2018, the premature 
AASMR increased by 70% for men and more than 
tripled for women (increase by 230%). The largest 

obserwowanymi w innych krajach rozwiniętych, nale-
ży oczekiwać, iż w badanych latach gwałtowny wzrost 
spożycia alkoholu wśród polskich kobiet spowodował 
zmniejszenie różnicy między płciami w umieralności 
odalkoholowej. Ponadto, można przypuszczać, że wzor-
ce umieralności dla obu płci będące wynikiem spożycia 
alkoholu w wybranych podgrupach społeczno-ekono-
micznych będą się upodabniać.

MATERIAŁ I METODY

W badaniu analizowano wzorce i trendy umieralno-
ści mężczyzn i kobiet ze względu na przyczyny zgonów 
związane bezpośrednio ze spożyciem alkoholu w la-
tach 2002-2018 w zależności od wieku, poziomu wy-
kształcenia i stopnia urbanizacji miejsca zamieszkania. 
Różnice między płciami badano zarówno w ujęciu bez-
względnym, jak i względnym. Analiza koncentrowała 
się na przedwczesnej umieralności osób dorosłych, zde-
finiowanej jako zgony występujące pomiędzy 20 a 64 
rokiem życia, ze względu na to, iż to w tych grupach 
wieku problemy zdrowotne będące wynikiem spoży-
cia alkoholu mają największy wpływ na umieralność 
(41,42). Umieralność związana z spożyciem alkoholu 
w niniejszym badaniu została zdefiniowana zgodnie 
z wąską definicją zgonów w całości przypisywanych 
negatywnym konsekwencjom spożycia alkoholu za Re-
hmem i in. (42). Listę przyczyn wraz z odpowiadający-
mi im kodami ICD-10 przedstawiono w Tabeli I. 

Umieralność badana była na podstawie standary-
zowanych współczynników zgonów związanych ze 
spożyciem alkoholu według płci i wybranych cech. Po-
pulację standardową stanowiła populacja Polski w 2018 
roku. Analizie podlegały także różnice między płciami 
w wartościach surowych współczynników zgonów dla 
10-letnich grup wieku. Liczbę ludności według poziomu 
wykształcenia, zgodnie z grupami ISCED-11 (0-2 – ni-
skie; 3-4 – średnie; 5-8 – wyższe), oszacowano poprzez 
zastosowanie dostępnych danych o udziale ludności we-
dług płci, grup wieku i poziomu wykształcenia do od-
powiadających im danych o liczbie ludności. Przedziały 
ufności (95%) dla standaryzowanych współczynników 
umieralności oszacowano zgodnie z wytycznymi Ro-
thmana i in. (46). Przedziały ufności (95%) dla odsetka 
współczynników wyznaczone zostały według wytycz-
nych National Institute of Cancer (47).

Liczba zgonów oraz ludność według płci, wieku 
(w 5-letnich grupach) oraz według wybranych charak-
terystyk pochodzą z internetowej bazy danych Świa-
towej Organizacji Zdrowia (43) lub z danych Główne-
go Urzędu Statystycznego na podstawie prowadzonej 
ewidencji ludności. Proporcje ludności według płci, 
grup wieku i poziomu wykształcenia uzyskane zostały 
z bazy internetowej Eurostat (44).
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Table I. Disease conditions for adult mortality, which are by definition alcohol-attributable. Number and percentage of all 
alcohol-attributable deaths for each disease condition for Polish men and women aged 20-64 years, 2002-2018.
Tabela I. Przyczyny zgonów osób dorosłych z definicji związane ze spożyciem alkoholu. Liczba i odsetek wszystkich 
zgonów dla każdej przyczyny dla polskich mężczyzn i kobiet w wieku 20-64 lat, 2002-2018.

ICD-10 
Code Disease

Men Women
Deaths Percent Deaths Percent

E24.4 Alcohol-induced pseudo-Cushing’s syndrome 0 0.0 0 0.0
F10 Mental and behavioral disorders due to use of alcohol 22540 27.5 3246 19.2

G31.2 Degeneration of nervous system due to alcohol 294 0.4 56 0.3
G62.1 Alcoholic polyneuropathy 28 0.0 10 0.1
G72.1 Alcoholic myopathy 6 0.0 0 0.0
I42.6 Alcoholic cardiomyopathy 2843 3.5 273 1.6
K29.2 Alcoholic gastritis 65 0.1 3 0.0
K70 Alcoholic liver disease 32769 40.0 10072 59.5

K85.2 Alcohol-induced acute pancreatitis 185 0.2 30 0.2
K86.0 Alcohol-induced chronic pancreatitis 611 0.7 88 0.5
R78.0 Finding of alcohol in blood 0 0.0 0 0.0
T51 Toxic effect of alcohol 0 0.0 0 0.0

Q86.0 Fetal alcohol syndrome (dysmorphic) 0 0.0 0 0.0
X45 Accidental poisoning by and exposure to alcohol  15753 19.2 2215 13.1
X65 Intentional self-poisoning by and exposure to alcohol 2496 3.0 308 1.8
Y15 Poisoning by and exposure to alcohol, undetermined intent 4308 5.3 613 3.6
Y90 Evidence of alcohol involvement determined by blood alcohol 0 0.0 0 0.0

Total 81898 100 16914 100
Source: Rehm et al. (25, p.36); Author ś estimations, data from WHO (44), Eurostat (45)  and Polish Central Statistical 
Office (52)

WYNIKI

W latach 2002-2018 obserwowano wzrost umieral-
ności związanej z konsumpcją alkoholu dla obu płci 
(Ryc. II). Przy czym wzrost ten był szybszy dla kobiet 
niż mężczyzn. Ogółem w latach 2002-2018 przedwcze-
sna umieralność bezpośrednio związana ze spożyciem 
alkoholu wzrosła o 70% dla mężczyzn i ponad trzykrot-
nie dla kobiet (przyrost o 230%). Najsilniejszy przyrost 
dla obu płci wystąpił w pierwszej dekadzie badania 
(2002-2011) – o 70% dla mężczyzn i 180% dla kobiet. 
W wyniku szybszego wzrostu umieralności spowodo-
wanej spożyciem alkoholu wśród kobiet niż mężczyzn, 
stosunek standaryzowanych współczynników zgonów 
dla obu płci zmniejszył się o połowę w badanym okre-
sie – od prawie 9-krotnie wyższego współczynnika 
dla mężczyzn niż dla kobiet w 2002 r. do zaledwie 4,5 
wyższego w 2018 r. Należy jednak zauważyć, że w tym 
okresie wzrost liczby zgonów związanych ze spożyciem 
alkoholu był wyższy wśród mężczyzn niż kobiet. W re-
zultacie bezwzględna różnica między płciami w umie-
ralności spowodowanej spożyciem alkoholu zwiększyła 
się z 24 do 36 dodatkowych zgonów na 100 tys. osób dla 
mężczyzn powyżej liczby zgonów kobiet.

increase in the rates occurred in the first decade of 
study for both sexes: A rise by 70% for men and 180% 
for women between 2002 and 2011. As a result of 
a faster rise in mortality caused by alcohol consumption 
among females than males, the relative sex gap halved 
in the study period, from men’s rate being almost 
9-times higher than that of women in 2002 to be only 
4,5 higher in 2018. However, it should be noted that 
over this period, an increase in the absolute number 
of alcohol-attributable deaths was greater among 
men than women. As a result, the absolute sex gap in 
mortality caused by alcohol consumption increased 
from the difference of 24 to that of 36 extra deaths per 
100,0000 in 2018 for men above those of women.

For both sexes, the premature AAM has 
a significant age gradient (Table II): The older the age 
group, the higher the level of AACDR. This results 
from the fact that most alcohol-related causes of death 
are degenerative diseases, and the damage due to 
alcohol consumption accumulates over the life course. 
Similarly, due to an overall increase in the AAM, we 
observe that the age gradient becomes steeper for 
both sexes in the study years. As a result, the older 
the age group, the larger the absolute difference in 
AACDR between men and women and the higher the 
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Figure II. Standardized Alcohol Attributable Mortality Rates (AASMR), Sex-gap in AASMR and Change in AASMR in 
Poland, 2002-2018
Rycina II. Standaryzowane współczynniki zgonów spowodowanych spożyciem alkoholu według płci (AASMR), stosunek 
współczynnika mężczyzn do współczynnika kobiet oraz ich trendy w latach 2002-2018 w Polsce

Source:  Author ś estimations, data from World Health Organization Mortality Database (44)

increase in the sex gap over calendar time. However, 
no significant age gradient could be observed in 
AACDR for those above 29 years of age. This result 
means that the accumulation of the damage of alcohol 
consumption over the life course is similar for men and 
women. Only for the youngest age group, 20-29 years, 
the relative disadvantage of men is significantly higher 
than in the remaining, older age groups. Contrary to 
expected, the youngest age group is characterized 
by the smallest decrease in the relative sex gap over 
the years 2002-2018 (by 27%, compared to 51-53% 
for older age-groups, numbers derived from Table 
II but not shown in the Tables). These results differ 
from findings for other countries, where the growing 
similarity in alcohol consumption and its damaging 
effect for men and women for every younger cohort 
was reflected in a stronger narrowing of the sex gap in 
the AACDR for the youngest age groups.

Polish men and women are characterized by 
a significant educational gradient of premature AAM. 
As the pattern is similar for both sexes, no significant 
educational gradient is observed for the relative 
sex gap. However, the results differ when the gap is 
studied in absolute terms: Due to an overall higher 

Dla obu płci, umieralność spowodowana spożyciem 
alkoholu wykazuje istotny gradient ze względu na wiek 
(Tab. II): im starsza grupa wieku, tym wyższy współ-
czynnik zgonów. Związane jest to z faktem, iż więk-
szość odalkoholowych przyczyn zgonów to choroby 
zwyrodnieniowe, gdzie szkody wynikające z konsump-
cji alkoholu kumulują się w ciągu życia. Podobnie w ba-
danym okresie można zaobserwować wzrost gradientu 
umieralności odalkoholowej według wieku dla obu płci. 
W rezultacie, im starsza grupa wieku, tym większa bez-
względna różnica w umieralności między mężczyzna-
mi i kobietami i tym większy wzrost różnicy między 
płciami w tym okresie. Natomiast dla względnego sto-
sunku współczynników zgonów spowodowanej spoży-
ciem alkoholu dla obu płci, oraz jego zmian w badanym 
okresie, nie zaobserwowano istotnego gradientu według 
wieku. Wynik ten oznacza, że proces kumulowania się 
szkód wynikających ze spożycia alkoholu w ciągu ży-
cia jest podobny dla kobiet i mężczyzn. Wbrew naszym 
oczekiwaniom, w najmłodszej grupie wieku (20-29 lat) 
względna nadumieralność mężczyzn jest istotnie wyż-
sza. W badanych latach, ta najmłodsza grupa wieku 
charakteryzuje się także najniższym spadkiem względ-
nej różnicy między płciami w latach 2002-2018 (o 27%, 
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alcohol-attributable men’s mortality, the differences 
in the AASMR between educational groups are more 
prominent for men. The importance of educational 
attainment for AAM is additionally emphasized by the 
fact that, despite the overall higher level of mortality 
among men, highly educated men have lower AASMR 
than low educated women. Moreover, in 2018, highly 
educated men had lower AASMR than women with 
medium educational attainment. 

Over the study years, we observe an increase 
in AAM in all educational groups and for both 
sexes. The lower the educational level, the larger the 
increase. In relative terms, these developments were of 
higher importance for women’s mortality: Altogether, 
between 2002 and 2018, we observe an over 6-fold 
increase in AASMR for women with low educational 
attainment, a 5-fold increase for women with medium 
educational levels, and 3.5-fold growth for those with 
high educational attainment. The corresponding 
numbers for men were: 2.4, 2.5 and 2.1 (numbers not 
shown in the Tables). As a result of these changes, the 
lower the educational level, the higher the decrease 
in the relative sex gap in the AASMR. Again, when 
men’s and women’s AASMR are compared in absolute 
numbers, the opposite pattern is revealed: The lower 
the educational level, the higher the increase in the 
absolute sex gap as a result. In absolute numbers, the 
described above pattern of growth in mortality across 
the educational groups is more substantial for men 
than women. 

The urbanization level of the place of residence 
is of minor importance for alcohol-related mortality 
than age or educational attainment. For both sexes, 
AASMR is only slightly higher in urban areas than 
in rural areas. Over the study period, these urban-
rural differences become insignificant for men due to 
a higher increase in mortality in the rural areas and 
remain at a similar, stable level for women. In relative 
terms, the excess AAM of men is higher in rural 
areas than in urban areas, but we also observe a more 
substantial convergence in the rates between the 
sexes in the rural areas. In absolute terms, however, 
no significant differences between the sexes in the 
AASMR are observed, and the observed change is of 
similar magnitude.

SUMMARY AND DISCUSSION

This article describes the sex gap in alcohol-
attributable mortality in Poland and compares it to 
that reported for other developed countries. We focus 
on the overall level and dynamics of AAMR of Polish 
men and women in the years 2002-2018, together with 
differences between sexes according to education, age-
groups, and between urban and rural areas.

wobec spadku o 51-53% dla starszych grup wieku, sta-
tystyki wyznaczone na podstawie danych w Tabeli II, 
nieprzedstawione w tabelach). Wyniki te różnią się od 
ustaleń dla innych krajów, w których rosnące podobień-
stwo spożycia alkoholu i jego szkodliwego działania 
dla mężczyzn i kobiet wśród każdej młodszej kohorty 
znajdowało odzwierciedlenie w silniejszym zmniejsza-
niu się różnicy między płciami we współczynnikach 
umieralności spowodowanej spożyciem alkoholu dla 
najmłodszych grup wieku.

Zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn w Polsce ob-
serwuje się istotny gradient umieralności odalkoholwej 
ze względu na poziom wykształcenia. W rezultacie 
zbliżonego rozkładu według poziomu wykształce-
nia dla obu płci nie obserwuje się istotnego gradientu 
edukacyjnego dla względnej różnicy we współczynni-
kach. Jednak wyniki te różnią się, gdy różnica ta jest 
badana w wartościach bezwzględnych: ze względu 
na ogólnie wyższą umieralność mężczyzn związaną 
ze spożyciem alkoholu, różnice we współczynnikach 
pomiędzy grupami wykształcenia są bardziej znaczą-
ce w przypadku mężczyzn. Wpływ wykształcenia na 
umieralność odalkoholową dodatkowo podkreśla fakt, 
że pomimo ogólnie wyższej umieralności wśród męż-
czyzn, mężczyźni z wysokim poziomem wykształcenia 
mają niższe współczynniki umieralności niż kobiety 
z niskim wykształceniem. Co więcej, w 2018 r. współ-
czynniki zgonów dla mężczyzn z wyższym wykształ-
ceniem były niższe niż dla kobiet o średnim poziomie 
wykształcenia.

W badanym okresie we wszystkich grupach wy-
kształcenia i dla obu płci można zaobserwować 
wzrost standaryzowanych współczynników zgonów 
ze względu na spożycie alkoholu. Im niższy poziom 
wykształcenia, tym wzrost ten był większy. W uję-
ciu względnym zmiany te miały większe znaczenie 
dla umieralności kobiet: łącznie w latach 2002-2018 
obserwujemy ponad 6-krotny wzrost umieralności 
związanej ze spożyciem alkoholu dla kobiet o niskim 
poziomie wykształcenia, 5-krotny wzrost dla kobiet 
o średnim poziomie wykształcenia oraz 3,5-krotny 
wzrost dla kobiet o wysokim poziomie wykształcenia. 
Odpowiednie wartości dla mężczyzn wynosiły: 2,4; 
2,5 i 2,1 ( wyznaczone na podstawie danych z Tab. II, 
nieprzedstawione w tabelach). W wyniku tych zmian, 
im niższy poziom wykształcenia, tym większy spa-
dek względnej różnicy między płciami w badanych 
współczynnikach. Ponownie, gdy współczynniki dla 
mężczyzn i kobiet są porównywane w wielkościach 
bezwzględnych, ujawnia się odwrotna prawidłowość – 
im niższy poziom wykształcenia, tym większy wzrost 
bezwzględnej różnicy między płciami we współczyn-
nikach. Wynika to z faktu, iż w liczbach bezwzględ-
nych opisane powyżej różnice we wzroście umieral-
ności odalkoholowej w poszczególnych grupach wy-

Różnice między kobietami a mężczyznami w umieralności ...Sex differences in alcohol attributable mortality...



244

Over the study years, we observe an increase in 
alcohol consumption of men and women that resulted 
in an increase in AAM for both sexes. The relative sex 
gap in AAMR halved in the study years. However, 
this result cannot be interpreted as the expected 
convergence in AAM, as the absolute sex gap indicated 
the opposite developments: In total numbers, an 
increase in the consumption of alcohol and mortality 
was of a higher magnitude for men than women.

For both sexes, the premature AAM has a significant 
age gradient, indicating accumulation of the damage 
of alcohol consumption over the life course. As the 
overall absolute sex gap increases in the study period, 
the age gradient for the difference between men and 
women in AACDR becomes steeper. Contrary to 
what was expected, no convergence between AACDR 
of men and women, particularly in the youngest age 
groups, is observed. Also, the relative sex gap in 
AACDR has no significant age gradient for the older 
age groups, nor convergence among the younger age 
groups in Poland is observed. However, similar to 
findings for other countries and patterns reported for 
Poland in the previous decades, we observe a graded 
relationship between educational level and AAMR 
with a protective effect of education of a larger extend 
for Polish men than women. The relative and absolute 
sex gap developments were in the opposite direction: 
the lower the educational level, the higher the increase 
in the absolute sex gap and the higher the decrease in 
the relative gap. Compared to educational attainment 
or age, the effect of the contextual variable of the 
urbanization level of the place of residence is of minor 
importance for the phenomenon under study.

To summarize, most of the results of this study 
correspond to those reported by Wojtyniak et al. 
(26) for Poland in 1986-2002. However, the patterns 
and their developments over the calendar years are 
different from our expectations based on the literature 
review of findings for other countries and theoretical 
explanations for differences in men’s and women’s 
drinking patterns and sex-specific behavioral changes 
in alcohol consumption and its consequences. The 
differences between the sexes in the pattern of AAM 
according to the study characteristics was present when 
studied in absolute but not in relative terms. Also, we 
expected a convergence in male and female alcohol-
attributable mortality, particularly among younger 
cohorts, those with higher educational attainment and 
living in urban areas. As a result of greater increase in 
the number of alcohol-attributable deaths among men 
and despite the growing mortality among women, this 
convergence was not observed. 

A potential limitation to this study comes from the 
well-known problems with the accuracy of reporting 
causes of death in Poland. First, Poland is known for 

kształcenia są bardziej znaczące dla mężczyzn niż dla 
kobiet.

Stopień urbanizacji miejsca zamieszkania ma mniej-
sze znaczenie dla poziomu umieralności spowodowanej 
spożyciem alkoholu niż wiek czy poziom wykształce-
nia. Dla obu płci przedwczesna umieralność odalko-
holowa jest tylko nieznacznie wyższa w miastach niż 
na wsi. W badanym okresie, ze względu na większy 
wzrost umieralności na obszarach wiejskich, różnice 
między miastem a wsią stają się nieistotne dla męż-
czyzn i pozostają na podobnym, stabilnym poziomie 
w przypadku kobiet. W ujęciu względnym, nadumie-
ralność mężczyzn w stosunku do kobiet spowodowana 
spożyciem alkoholu jest wyższa na obszarach wiejskich 
niż miejskich. Jednocześnie w badanym okresie można 
zaobserwować szybszą konwergencję współczynników 
dla obu płci na obszarach wiejskich niż miejskich. Nato-
miast, w przypadku absolutnych różnic we współczyn-
nikach dla obu płci, ich wielkość jest zbliżona w ob-
szarach miejskich i wiejskich, a także zmiany w obser-
wowanym okresie są podobne w obu typach miejsca 
zamieszkania.

PODSUMOWANIE I DYSKUSJA

W niniejszym artykule opisane zostały różnice 
pomiędzy kobietami a mężczyznami w umieralności 
spowodowanej spożyciem alkoholu w Polsce oraz po-
równane zostały z wynikami dla innych krajów rozwi-
niętych. Badanie koncentruje się na ogólnym poziomie 
oraz zmianach we współczynnikach w latach 2002-
2018, z uwzględnieniem różnic między płciami w za-
leżności od poziomu wykształcenia, wieku, a także po-
między obszarami miejskimi i wiejskimi.

W badanych latach obserwowano wzrost spożycia 
alkoholu zarówno przez mężczyzn, jak i kobiety, a tak-
że będący tego wynikiem wzrost umieralności odal-
koholowej dla obu płci. Pomimo, iż w badanych latach 
stosunek standaryzowanego współczynnika zgonów 
odalkoholowych dla mężczyzn do współczynnika dla 
kobiet zmniejszył się o połowę, wynik ten nie może być 
interpretowany jako konwergencja w poziomie umieral-
ności. Wynika to z faktu, iż bezwzgledna różnica we 
współczynnikach wskazywała raczej na wzrost dyspro-
porcji – w wartościach bezwzględnych wzrost spożycia 
alkoholu i umieralność były na wyższym poziomie dla 
mężczyzn niż dla kobiet.

Zarówno w przypadku mężczyzn, jak i kobiet, 
umieralność odalkoholowa wykazuje istotny staty-
stycznie gradient ze względu na wiek, co jest wynikiem 
kumulacji szkód wynikających z konsumpcji alkoholu 
w ciągu całego życia. Wraz ze wzrostem bezwzględ-
nej dysproporcji pomiędzy płciami w okresie objętym 
badaniem, również gradient ze względu na wiek dla ba-
danej różnicy staje się bardziej stromy. Wbrew naszym 
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low-quality cause-of-death data due to the frequent 
assignment of deaths to unknown and ill-defined 
causes and other so-called ‘garbage’ codes, defined as 
causes of death that are not useful in analyses of public 
health and mortality (46-51). Also, the stigma attached 
to an alcohol-attributable cause of death may result 
in underreporting such events in death certificates. 
This effect is likely to depend on sex, age, level of 
education, and residence of an individual and hence 
potentially introduce bias into the associations studied 
in the paper.

An important contribution of this descriptive study 
is the evidence that to understand the patterns and 
developments in alcohol-related mortality between 
men and women, the analyses of the sex gap should 
be performed simultaneously in absolute and relative 
terms. 
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ABSTRACT

PURPOSE. This study aimed to determine quality of life and its related factors among participants in Shahrekord 
Cohort Study in southwest of Iran.
DESIGN/METHODOLOGY/APPROACH. The present study was a descriptive-analytical cross-sectional 
study approved by Shahrekord University of Medical Sciences. One thousand participants in the Shahrekord 
cohort study were selected through a convenience sampling method, and entered the study based on the inclusion 
criteria. Participation in the study was completely voluntary, and a written consent form was obtained from 
each participant. Data gathering tools were a demographic questionnaire and the short version of the World 
Health Organization Quality of Life (WHOQOL-BREF) questionnaire. Data were collected through face-to-
face interviews by trained individuals. Collected data were then analyzed using SPSS v24.
FINDINGS. No significant relationship was observed between the physical health and also the environmental 
health and participants’ sex. However, in other dimensions of quality of life including psychological health, the 
social relationship health, general perception of health, and the overall quality of life score, male participants 
reported a better quality of life (p<0.05). No significant relationship was observed between the physical health, 
the psychological health, and the general perception of health with participants’ levels of education. However, 
there was a significant relationship between the social relationship health, the environmental health, and the 
overall score of quality of life with participants’ levels of education (p<0.05). In other words, higher level of 
education improved the social relationship health, the environmental health, and the overall score of quality of 
life. Being married in men showed a positive relationship with the social health, the general perception of health, 
the psychological health, and the overall quality of life score (p<0.05). However, the physical health and the 
environmental health had no relationship with marital status in men. Being married in women only improved the 
social relationship health, and it was not associated with other dimensions measured by the WHOQOL-BREF 
questionnaire. Smoking, addiction, alcohol consumption, and cell phone use were not associated with any of the 
dimensions measured in the questionnaire. Diabetes caused a decline in the environmental health as well as the 
general perception of health (p<0.05). Cardiovascular disease also caused a decline in the psychological health, 
the social relationship health, and the general perception of health (p<0.05).
ORIGINALITY/VALUE. The results of the present study showed that female, illiterate and unmarried 
participants, and those with diabetes and cardiovascular diseases reported a poorer quality of life in some 
dimensions compared to other participants; using the cell phone, smoking, alcohol consumption, and addiction 
had no relationship with the quality of life.

Keywords: quality of life, cohort study, chronic diseases, addiction, alcohol consumption
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INTRODUCTION

Chronic diseases are defined as diseases whose 
effects are persistent and/or long-lasting (1). The 
term chronic is usually used when the disease lasts 
more than three months. Chronic diseases often have 
a progressive and changeable course, and they may 
include frequent recurrences along with periods of 
recovery. If left untreated, these diseases can result 
in other chronic diseases (2). Nowadays, chronic 
diseases are addressed as a challenge to global health 
(3). In a report in 2010 provided by the World Health 
Organization on the challenge of chronic diseases, 
it was stated that non communicable diseases such 
as cardiovascular disease, diabetes, cancers, and 
respiratory diseases account for approximately two-
thirds of all deaths worldwide (4). In the United 
States, chronic diseases are the leading cause of poor 
health, disability and death, and they impose high 
costs on the healthcare system (5). About half of 
the adults (50.9%) in the United States have at least 
one type of chronic diseases, and 26% have two or 
more chronic diseases simultaneously (6). In 2011, 
it was reported that 13.1% of the US population had 
a disability, of which 46.3% aged over 75 years (7). 
In Iran, the general statistics on chronic diseases, 
and a list of 12 major causes of death over the past 
10 years and their trend of changes (increase or 
decrease) are presented in the latest global burden of 
disease data; and cardiovascular diseases with 27% 
increase, stroke with 19% increase, Alzheimer’s 
disease with 103% increase, road injuries with 
31% decrease, hypertensive heart disease with 
55% increase, diabetes with 76% increase, chronic 
obstructive pulmonary disease with 40% increase, 
chronic kidney diseases with 56% increase, neonatal 
disorders with 60% decrease, respiratory infectious 
diseases with 0.6% increase, congenital defects with 
54% decrease are addressed as the most important 
causes of death in Iran (8).

The complications caused by chronic diseases result 
in pathophysiological changes throughout the body 
that impose many problems on the patients and the 
healthcare system. Chronic diseases can have negative 
impacts on physical performance, psychological 
status, personal, family and social relationships, and 
in general, on a person’s quality of life (9). Chronic 
diseases, due to their incurable nature as well as their 
long-term complications, reduce a person’s ability to 
adapt, and are associated with some psychological 
complications (2). The limitations caused by chronic 
diseases, the use of oral or injectable drugs, and the 
long-term complications of the diseases have adverse 
effects on health outcomes, such as quality of life 
(10). Studies in diabetic patients showed that the 

problems imposed by diabetes such the necessity to 
follow a specific diet, activity restrictions, invasive 
blood glucose monitoring, daily insulin injection, 
chronic psychological conditions, hospitalization, 
and reduced median life expectancy in these patients 
affect their mental health and quality of life (11). In 
addition, studies showed that aging, low income, 
limited physical activity, insulin use, high body mass 
index, smoking, being female, poor sleep quality, and 
depression are among the factors associated with poor 
quality of life in patients with type 2 diabetes (12). In 
recent years, quality of life has been recognized as 
part of health, and it is considered in the evaluation 
of healthcare programs. Evaluating the quality of life 
help the assessment of health status, the effectiveness 
of medical and health interventions, disease 
assessment, cost-effectiveness of health care policies, 
and planning. Therefore, a better understanding of 
the quality of life and the factors affecting it among 
people with chronic diseases is considered essential to 
design and guide interventional strategies in order to 
alleviate the complications of these diseases. Hence, 
the present study was designed with the aim of 
determining the quality of life and its effective factors 
among participants in Shahrekord-Iran cohort study.

METHODS

The present study was a descriptive-analytical 
cross-sectional study approved by Shahrekord 
University of Medical Sciences-IRAN in 2019 
(Ethical Code IR.SKUMS.REC.1397.270). One 
thousand participants in the Shahrekord cohort study, 
who had signed the consent form, were selected 
through convenience sampling methods, and their 
data on demographic variables and quality of life were 
collected and analyzed. The study population included 
participants in the Shahrekord cohort study in 2018. 
Participation in the study was completely voluntary, 
and after explaining the methods of the study, 
the written consent form was obtained from each 
participant. Data gathering tools were a demographic 
questionnaire and the short version of the World 
Health Organization Quality of Life (WHOQOL-
BREF) questionnaire. The WHOQOL-BREF 
questionnaire consists of 26 items, and its validity 
has been confirmed for the Iranian population. This 
questionnaire evaluates the quality of life through four 
dimensions of physical health (7 items, total scores 
of 7-35), psychological health (6 items, total scores of 
6-30), social relationship health (3 items, total scores 
of 3-15) and environment health (8 items, total scores 
of 8-40), the general perception of health (1 item, total 
scores of 1-5), and an overall quality of life (1 item, 
total scores of 1-5). Each item includes 5 options, 
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and is scored from 1 to 5. In this questionnaire, 
some of the items are scored in a reverse manner. 
Data were collected through face-to-face interviews, 
and by trained individuals. Demographic variables 
included smoking status, alcohol consumption, opium 
addiction, medical history, cell phone use, body mass 
index, living conditions, marriage condition, age, sex, 
and educational status.

Inclusion and Exclusion Criteria. In this study the 
inclusion criteria were: age between 35 and 70 years 
and  living in Chaharmahal and Bakhtiari province 
during the last 5 years. The Exclusion Criteria were the 
presence of a known mental disorder, the occurrence 
of brain injury complications, and failure to respond 
to the items of the questionnaire.

The Validity and Reliability of Data Gathering 
Tools. In this study, the short version of the World 
Health Organization Quality of Life (WHOQOL-
BREF) questionnaire was used, which it has an 
appropriate validity and reliability (Cronbach’s alpha 
of 0.922) (13). Collected data were analyzed using 
SPSS v24. For descriptive analysis mean ± Standard 
deviation and frequency used for quantitative and 
qualitative data respectively. Also according to the 
type of variables chi-square, independent t-test, 
and one-way analysis of variance were used for 
comparison between groups. P-value of less than 0.05 
was considered significant.

RESULTS

The results of the study population’s demographic 
variables are presented in Table 1 and 2. Among 
participants 48.6% (n= 486) were male, 95.5% were 
married, 30% were illiterate, 44.5% had elementary 
or high school education, and 25.5% had academic 
education. 14% were smoker, 16.2% were addicted, 
and 15.3% consumed alcohol. 4% had cardiovascular 
diseases and 6% suffered from diabetes.

Based on the results, no significant relationship 
was observed between the physical health and the 
environmental health with participants’ sex (p>0.05). 
However, there was a statistically significant difference 
between male and female participants regarding their 
score in psychological health, social relationship 
health, the general perception of health, and the overall 
score of quality of life (Table 2). Male participants 
reported better quality of life in these dimensions.

According to the results of ANOVA test, 
educational level and physical health had not any 
significant statistical relationship, although in other 
dimensions of quality of life higher scores were seen 
in higher educational levels. Those with secondary 
school education had lower psychological health score 
than those with academic education (p-value= .016). 
Regarding the social relationship health those with 
elementary education and secondary school education 

Table 1. The results of demographic variables among participants in Shahrekord cohort study.
Variable Frequency Min Max Mean SD

Age 1000 35 70 48.99 9.149
Weight 1000 36 125 73.157 12.964
BMI 1000 15.79 51.72 27.232 4.484
Number of rooms 979 0 9 2.17 0.817
Number of household members 979 1 13 4.11 1.385
Residential space of the house (m2) 979 32 400 134.4 48.55
Years of using cell phone 891 1 25 9.97 5.123
Diastolic blood pressure 1000 50 110 75.97 11.068
Systolic blood pressure 1000 78 202 115.97 17.862

Table 2. The relationship between sexes, the dimensions of quality of life

Dimensions
Mean ± SD

p-value
Male participants Female participants

Physical health 58.41±13.7 57.30±13.7 .20
Environmental health 65.73±15.1 64.18±15.8 .11
Psychological health 68.45±16.7 63.28±16.5 <0.001*
Social relationship health 67.64±19.4 64.34±19.9 .008*
General perception of health 68.26±19.4 65.19±17.9 .01*
The overall quality of life 64.80±12.9 62.22±12.6 .001*

* p-value of less than 0.05 was considered significant
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had lower scores than those with academic education 
(p-value= .018 and .001, respectively).

Regarding the environmental health, there was 
no significant difference between participants with 
primary education and participants in other groups 
(p>0.05), except with those with postgraduate and 
doctorate education (p-value= .013). It also was shown 
that illiterate people had statistically significant lower 
scores than those with bachelor and post-graduate 
education (p-value= .002), and those with secondary 
school education had lower scores than all other higher 
educational groups (p-value= .003). The mean of social 
relationship health score was significantly lower in 
participants with primary school education in compare 
to those with post-graduate education (p-value= 
.018) and those with secondary school education had 
lower social health scores than those with academic 
education (p-value= .001). The mean scores of general 
perception of health were lower in illiterate, primary 
school, and secondary school education in compare to 
those with academic education (p-value= .004, .018, 
and .016, respectively). The overall quality of life 
scores were statistically significant lower in illiterate 
(p-value= .009) and primary school (p-value= .015) 
groups in compare with academic education group, 
and participants with secondary school education had 
lower overall score in compare with all other higher 
educational groups (p-value= .001). 

In the current study there were statistically 
significant differences between single and married 
participants in some dimensions of quality of life. 
Married persons had higher psychological health 
(p-value= .001), social relationship health (p-value 

<.001), general perception of health (p-value= .032), 
and the overall quality of life scores (p-value= .004), 
while the physical health and environmental health 
scores did not show any significant differences between 
these two groups (p-value = .97 and .73, respectively). 
However, the relationship between quality of life and 
marriage was different between men and women 
and the positive effect of marriage on quality of life 
scores were more significant among male participants. 
In men being married showed a significant positive 
effect on their scores in Psychological health, Social 
relationship health, General perception of health, and 
the Overall quality of life, but in women married 
participants had statistically significant higher scores 
only in Social relationship health (Table 3).

In the current study smoking, addiction, alcohol 
consumption, and cell phone use were not associated 
with any of the dimensions measured in the 
questionnaire (p>0.05). Diabetes was significantly 
associated with the overall perception of health and 
diabetic patients had lower scores in that dimension 
compare with non-diabetic participants. (p-value= 
.016). No statistically significant difference was 
observed regarding other factors (p>0.05). Also, 
cardiovascular diseases were significantly associated 
with the lower psychological health (p= .002), social 
relationship health (.009), and the general perception 
of health scores (.001). 

DISCUSSION

The differences observed in the scores of quality 
of life with respect to demographic variables showed 

Table 3. The relationship between marital status in male and female participants with the dimensions and the overall 
quality of life scores.

Dimensions Gender
Mean ± SD

p-valuemarried 
participants

single
participants

Physical health
Male 58.35±13.7 62.05±16.3 .45

Female 57.33±13.7 56.85±13.8 .83

Environmental health
Male 65.78±15.1 63.67±14.3 .69

Female 64.14±16.0 64.27±13.8 .97

Psychological health
Male 68.81±16.23 47.39±31.4 <0.001*

Female 63.45±16.2 59.90±20.5 .19

Social relationship health
Male 68.13±18.8 38.54±28.5 <0.001*

Female 66.00±19.0 43.01±19.8 <0.001*

General perception of health
Male 68.54±19.0 51.56±34.9 .014*

Female 65.38±17.8 62.83±18.5 .42

The overall quality of life
Male 64.96±12.7 55.64±18.6 .043*

Female 62.49±12.5 58.70±12.8 .079
* p-value of less than 0.05 was considered significant.
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that female, illiterate and unmarried participants 
had lower scores in some dimensions of quality of 
life compared to male, well-educated, and married 
ones, respectively. These findings have been well 
demonstrated in previous studies (14-17). The results 
of the present study showed that smoking did not 
significantly change the participants’ quality of life. 
The results of one study conducted by Castro et al. 
showed that smokers with severe addiction scored 
lower, and those with moderate and mild addiction did 
not differ in terms of the scores obtained compared 
to normal individuals (18). These results indicate 
that in order to evaluate the effect of smoking, the 
study population should be well classified in terms 
of smoking, and our study was limited in this regard. 
The contradictory results between these two studies 
may be due to this limitation. Regarding alcohol 
consumption and addiction, the results of the present 
study did not show any significant differences between 
participants without a history of alcohol consumption 
and addiction. The results of one study conducted 
by Moreira et al. showed that the participants in 
control group, who did not have a history of alcohol 
consumption and addiction, had higher scores through 
all dimensions of the questionnaire compared to the 
participants involved with these substances (19). 
In the present study, the number of participants 
who consumed alcohol was 150, and the number of 
participants with addiction was 159. This number of 
samples seems to be a small community to evaluate 
the role of the mentioned factors in quality of life and 
the contradictory results between these two studies 
can be due to the bias and the fact that because of the 
cultural issues in the country, alcohol consumption 
and addiction are considered abominable in and there 
is a possibility of under reporting among participants. 
Regarding the use of cell phone, the results of the 
present study showed that the use or non-use of cell 
phones makes no difference regarding the participants’ 
quality of life. In this regard, Ghasemi et al. showed 
that the balanced use of technology can improve the 
quality of life in individuals, but not using or using 
more than two hours a day make no major differences 
regarding the quality of life (20). The results of the 
present study showed that diabetes caused a decline 
in the the general perception of health. In this regard, 
Jain et al. showed that individuals with type 2 diabetes 
scored lower compared to the group of healthy people 
regarding the physical health, the psychological health, 
the social relationship health and the environmental 
health (21). The results of the mentioned study are 
somewhat in line with the results of the present study, 
and the reason for the difference in some parts may 
be due to the existing cultural differences between 
the studied communities. Regarding the relationship 

between cardiovascular diseases and quality of life, the 
results of the present study showed that cardiovascular 
diseases caused a decline in the psychological health, 
the social relationship health, and the general perception 
of health. In this regard, Juenger et al. showed that 
cardiovascular diseases reduce the scores of quality of 
life through all dimensions of the WHOQOL-BREF 
questionnaire (22). The results of the mentioned study 
are in line with the results of the present study and 
in our study CVDs affected different dimensions of 
quality of life negatively.

CONCLUSIONS

The results of the present study, which was 
conducted among participants in Shahrekord cohort 
study, showed that female, illiterate and unmarried 
participants, and those with diabetes and cardiovascular 
diseases reported a poorer quality of life compared to 
other participants. Cell phone use, smoking, alcohol 
consumption, and addiction had no relationship with 
the dimensions of quality of life.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Depression, anxiety, and stress are common problems among nurses. 
OBJECTIVE. This meta-analysis was conducted to investigate the prevalence of depression, anxiety, and 
stress among nurses working in Iranian hospitals. 
MATERIALS AND METHODS. Published studies on nurses working in Iranian hospitals were investigated in 
this meta-analysis. All national and international online databases, including Web of Science, PubMed, Scopus, 
Embase, Cochrane Library, Scientific Information Database (SID), MagIran, and IranMedex, as well as Google 
Scholar, were searched using related keywords without any time limits until September 2017. The heterogeneity 
of studies was assessed using the I2 index. Data were analyzed in STATA version 11.1.
RESULTS. In 28 studies with a sample size of 6581 people, the prevalence of depression was 31% (n=2040) 
among Iranian nurses (31% in females and 28% in males) according to Beck’s Depression Inventory (BDI); 
30% (n=1974) (54% in females and 40% in males) according to the 21-Item Depression, Anxiety and Stress 
Scale (DASS-21); and 9% according to the General Health Questionnaire (GHQ-28). The prevalence of mild, 
moderate, and severe depression in nurses was 39%, 16%, and 20% according to the BDI; 8%, 24%, and 4% 
according to DASS-21; and 48%, 36%, and 16% according to GHQ-28, respectively. The prevalence of anxiety 
and stress was 85% and 67% in Beck’s inventory, 28% and 38% in DASS-21, and 46% and 49% in GHQ-28, 
respectively. 
CONCLUSION. According to the BDI and DASS-21, about one-third of Iranian nurses have depression with 
a female predilection. Nurses play an essential role in improving the quality of treatment; therefore, health 
policymakers must pay attention to reducing depression among nurses. 

Keywords: prevalence, depression, anxiety, stress, nurse, hospitals, Iran
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INTRODUCTION

Common mental disorders, such as depression, 
anxiety, and stress, are known to co-occur (1). 
Following cancer and cardiovascular diseases or 
traumas, depression is the third most common disease 
in Iran (2). The prevalence estimates for depression, 
anxiety, and stress among nurses are higher than those 
in the general population (3). In recent years, nursing 

has been considered as one of the most stressful 
professions in both developed and developing countries 
(4, 5). Nurses play an important role in improving 
and promoting health services in a community (6). 
Factors, such as a high-risk workplace, lack of clinical 
experience, young age, and history of psychological 
disorders, can contribute to the development of anxiety 
and depression among healthcare workers (7-9) .
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Evidence suggests that depression has a greater 
impact on job performance than chronic diseases, such 
as arthritis, blood pressure, backache, or diabetes (10). 
Depression among hospital nurses influences their 
professional function, quality of care, and also their 
coworkers (11). 

OBJECTIVES

The mental status of nurses, as caregivers of 
patients, is very important. Therefore, in this study, 
we aimed to examine the prevalence of depression, 
anxiety, and stress among Iranian nurses. Considering 
the diversity in statistics on depression among Iranian 
nurses and the variety of questionnaires, sample size, 
and setting in different studies, it seems necessary 
to perform a meta-analysis to provide an accurate 
estimate of the prevalence of these problems. This 
study aimed to examine the prevalence of depression, 
anxiety, and stress among nurses working in Iranian 
hospitals. 

MATERIALS AND METHODS

Study protocol 
The present study is a meta-analysis of the 

prevalence of depression, anxiety, and stress among 
nurses working in Iranian hospitals. The Preferred 
Reporting Items for Systematic Review and Meta-
Analysis (PRISMA) protocol (12) was used in this 
systematic review and meta-analysis. This protocol 
was registered on the International Prospective 
Register of Systematic Reviews (PROSPERO) website; 
the documentation is attached (ID: 122560, Date: 
30.06.2021).

Search strategy 
To obtain the required resources, English-language 

databases, including Web of Science, PubMed, 
Scopus, Embase, and Cochrane Library, as well as 
Persian-language databases, including SID, MagIran, 
and IranMedex, were searched using the following 
MeSH terms: “Prevalence”, “Depression”, “Anxiety”, 
“Stress”, “Nurse”, “Hospital”, and “Iran”. There was 
no time limitation in our search, and we used the 
boolean operators (AND/OR); we also searched the 
Google Scholar search engine. The publications dated 
from 2004 to August 2017. 

Inclusion and exclusion criteria
Each primary research was evaluated based on the 

Population, Intervention, Comparison, and Outcome 
(PICO) framework.

Inclusion criteria: Studies examining the 
prevalence of depression, anxiety, and stress among 
nurses working in Iranian hospitals were reviewed. 

Exclusion criteria: The exclusion criteria were 
as follows: non-Iranian studies; studies with a non-
random sample selection; reports on the prevalence of 
depression, anxiety, and stress among nursing students; 
failure to report the required information, such as the 
sample size or prevalence of depression, anxiety, and 
stress in nurses; poor quality of studies according to 
the Newcastle-Ottawa Scale (NOS) checklist (13); and 
unavailability of the full-text of articles.

Quality assessment 
The NOS was used to evaluate the quality of studies; 

the cutoff point for the study quality was considered 
to be four. The NOS generally contains eight items, 
categorized into three dimensions, including selection, 
comparability, and study outcome (cohort studies) or 
exposure (case-control studies). For each item, a series 
of response options was provided. A star system was 
also used to allow a semi-quantitative assessment of 
the study quality. Studies with the highest quality 
were given a maximum of one star for each item, with 
the exception of the item related to comparability 
that allows the assignment of two stars. The NOS 
ranges between zero and nine stars. Two researchers 
independently assessed the articles; if there was any 
inconsistency, a third researcher decided about the 
quality score (13).

Data extraction
Two researchers independently extracted the data 

from studies to minimize reporting bias and error in 
data collection. The researchers entered the extracted 
data into a checklist containing the author’s name, 
study title, sample size, number of male and female 
subjects, year of publication, type of questionnaire, 
place of study, prevalence of depression, prevalence of 
anxiety, and prevalence of stress. The third researcher 
reviewed the data extracted by the other researchers 
to examine and resolve the problems if there was any 
inconsistency between the files.

Data collection tools
Beck’s Depression Inventory (BDI): This 

questionnaire consists of 21 questions with four 
options. The total score of depression is determined 
by summing the scores of all items. Individuals with 
a score of 1-15 were considered normal; those with 
a score of 16-31 had mild depression; those with 
a score of 32-47 had moderate depression, and those 
with a score of 48-62 had severe depression (14). 

DASS-21: The Depression, Anxiety and Stress 
Scale-21 Items (DASS-21) is a set of three self-report 

The prevalence of depression, anxiety and stress in nurses working in Iranian hospitals
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scales, designed to measure the negative emotional 
states of depression, anxiety, and stress. Each of the 
three DASS-21 scales contains seven items, divided 
into different subscales with a similar content. The 
depression scale assesses dysphoria, hopelessness, 
devaluation of life, self-deprecation, lack of interest/
involvement, anhedonia, and inertia. The anxiety 
scale assesses autonomic arousal, skeletal muscle 
effects, situational anxiety, and subjective experience 
of anxious affect. The stress scale is sensitive to levels 
of chronic non-specific arousal. It assesses one’s 
difficulty relaxing, nervous arousal, and being easily 
upset/agitated, irritable/over-reactive, and impatient. 
The scores of depression, anxiety, and stress were 
calculated by summing the scores for relevant items. 
The cut-off point of this questionnaire was four. It 
was first introduced by Lovibond in 1995 with the 
following options: “never”, “low”, “medium”, and 
“high”. The lowest score for each question is zero, and 
the highest score is three (15).

Goldberg’s General Health Questionnaire 
(GHQ-28): This questionnaire was first developed 
by Goldberg in 1972. The original form of this 
questionnaire included 60 questions; currently, there 
are three forms with 12, 28, and 60 questions. It has 
been translated into 38 languages and used in 70 
countries (16). It is based on a four-point Likert scale 
with four subscales (seven questions for each subscale), 
including the presence of somatic symptoms, anxiety 
and insomnia, social dysfunction, and depression. The 
score for each question ranges from zero to three, and 
the maximum score of the 28-question version is 84. 
A higher score indicates a lower general health on that 
subscale (17).

In the depression domain of BDI, the scores were 
rated as follows: 0-13, minimal; 14-19, mild; 20-28, 
moderate; and 29-63, severe. In the anxiety domain, 
a score of 0-9 was considered minimal; a score of 10-16 
was considered mild; a score of 17-29 was considered 
moderate; and a score of 30-63 was considered severe. 
Moreover, the scores of the depression domain of 
DASS-21 were rated as follows: 0-9, normal; 10-
13, mild; 14-20, moderate; 21-27, severe; and +28, 
extremely severe. In the anxiety domain, the scores 
were rated as follows: 0-7, normal; 8-9, mild; 10-14, 
moderate; 15-19, severe; and +20, extremely severe. 
The scores of the stress domain were also rated as 
follows: 0-14, normal; 15-18, mild; 19-25, moderate; 
26-33, severe; and +34, extremely severe. Moreover, 
for the subscales of GHQ-28, a score of 0-6 was 
considered minimal; a score of 7-11 was considered 
mild; a score of 12-16 was considered moderate; and 
a score of 17-21 was considered severe. Overall, scores 
of 0-22, 23-40, 41-60, and 61-84 were considered to 
be minimal, mild, moderate, and severe, respectively.

Statistical analysis
The variance of each study was calculated using 

the binomial distribution formula. Studies were 
combined with sample size and variance. To examine 
the heterogeneity of studies, Cochran’s test and I2 

index were used (I2 <25%, low heterogeneity; 25-75%, 
average heterogeneity; and >75%, high heterogeneity). 
The heterogeneity was high in this analysis, as the 
I2 value was very high. The sources of heterogeneity 
included the climate, year, and age group. To investigate 
the relationship between the prevalence of obesity and 
quantitative variables, including the year of study and 
sample size, a metaregression model was used. Data 
were analyzed in STATA version 11.1 (KitelyTech, 
Chicago, IL, USA). The significance level of all tests 
was considered to be P<0.05.

RESULTS

Study selection
According to our search in electronic databases 

according to the selected keywords, 183 articles were 
selected. After screening the titles, 89 were duplicates 
and removed. By screening the titles and abstracts, 
50 studies were removed. Also, after reviewing the 
full-text of articles, nine were removed because the 
study population included nursing students. Similarly, 
seven studies were removed because the prevalence 
or sample size was not mentioned. Finally, 28 articles 
were included in our meta-analysis (Chart 1). 

A total of 6581 nurses participated in 28 studies. 
The data extracted from the articles are presented in 
Table 1, and the stages of study selection for the meta-
analysis are presented in Chart 1. 

In this meta-analysis, the prevalence of depression 
among nurses working in Iranian hospitals was 31% 
(95% CI: 19-44%) or 2040 nurses according to BDI; 
30% (95% CI: 23%-37%) or 1974 nurses according to 
DASS-21; and 9% (95% CI: 2%-16%) or 592 nurses 
according to GHQ-28. The prevalence of depression 
among nurses based on the questionnaires and 
the studied subgroups is presented in Table 2. The 
subgroup analysis showed that the prevalence of 
depression varied in different climates; one of the 
reasons for heterogeneity can be the locations of these 
studies.

According to Figure 1, there was no significant 
relationship between the prevalence of depression 
among Iranian nurses and the sample size of studies 
(p=0.156). In other words, by increasing the sample 
size, the prevalence of depression in nurses working in 
Iranian hospitals will not increase. 

According to Figure 2, there was no significant 
relationship between the prevalence of depression 
among Iranian nurses and the year of study (p=0.271). 
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Chart 1: Flowchart of including the studies in metaanalysis.

Table 1. Information extracted from articles entered into the metaanalysis process.

Authors name City of Study Year of Study Name of 
Questionnaire Sample Size

Prevalence of 
Depression in 

Nurses (%)

(18) Mahmoodi Kordestan 2012 Beck 314 4.7

(19) Taghva Tehran 2012 Beck 173 -

(20) Asad Zandi Tehran 2008 DASS-21 272 24.9

(21) Noroozi Kushali Tehran 2010 DASS-21 313 30.8

(22) Khaje Nasiri Tehran 2000 Beck 130 26.9

(23) Kazemi Tehran 2010 Beck 335 37.3

(24) Khamse Tehran 2009 DASS-21 416 25.8

(25) Jahani Hashemi Ghazvin 2005 GHQ-28 350 1.7

(26) Dehghani Shiraz 2008 Zung 311 -

(27) Khaghanizade Tehran 2005 GHQ-28 200 17

(28) Naghashpour Ahvaz 2009 Beck 98 45.9

(29) Yazdi Yazd 2010 Beck 150 50.7

(30) Alipour.R Fasa 2014 DASS-21 142 32.3

(31) Khani.H Neyshabor 2013 Beck 196 26

(32) Kasani.A Ilam 2011 Beck 191 -

(33) Pournamdarian.S Hamedan 2012 DASS-21 120 24.4
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(34) Behnam.B Semnan 2014 Beck 182 43.3

(35) Khodadadi Tabriz 2016 DASS-21 242 50.4

(36) Sistanehei.F Bam 2004 Goldberg & Williams 86 31.4

(37) Meshak.B Karaj 2013 GHQ-28 78 -

(38) Rahmani Tabriz 2010 GHQ-28 59 -

(39) Khalilzadeh.R Urmia 2005 Beck 200 -

(40) Nourozi-Tabrizi.K Shiraz 2011 Beck 130 -

(41) Zamanian-Ardekani.K Shiraz 2006 GHQ-28 1196 11.2

(42) Yazdanshenas.M Tehran 2016 DASS-21 94 22.4

(43) Taghinezhad.H Ilam 2014 GHQ-28 86 6.2

(44) Arefian.NM Tehran 2006 Beck 400 17.5

(45) Mami.S Ilam 2014 Beck 117 -

Table 2. The results of our meta-analysis of the prevalence of depression among nurses working in Iranian hospitals based 
on different questionnaires

I2 (%)p-valuePrevalence 
(95% CI)

Number of 
StudySubgroupsName of 

Questionnaire

97.9<0.001%31(%19-%44)8Prevalence of Depression

Prevalence of Depression in Women

Prevalence of Depression  in Men

Prevalence of  Mild Depression 

Prevalence of  Moderate Depression 

Prevalence of  Severe Depression

Prevalence of Anxiety

Prevalence of Stress

Beck

96.3<0.001%31(%7-%55)2

93.5<0.001%28(%0-%58)2

98.7<0.001%39(%23-%56)9

89.9<0.001%16(%11-%21)9

82.2<0.001%7(%5-%10)10

100<0.001%85(%79-%90)1

100<0.001%67(%60-%74)1

88.8<0.001%30(%23-%37)7Prevalence of Depression

Prevalence of Depression in Women

Prevalence of Depression  in Men

Prevalence of  Mild Depression 

Prevalence of  Moderate Depression 

Prevalence of  Severe Depression

Prevalence of Anxiety

Prevalence of Stress

DASS-21

100<0.001%54(%46-%61)1

100<0.001%40(%28-%53)1

74.60.047%8(%2-%15)2

95.7<0.001%24(%13-%35)5

78.30.003%4(%1-%7)4

95.4<0.001%28(%17-%40)5

100<0.001%38(%19-%57)6

100<0.001%9(%2-%16)4Prevalence of Depression

Prevalence of  Mild Depression 

Prevalence of  Moderate Depression 

Prevalence of  Severe Depression

Prevalence of Anxiety

Prevalence of Stress

GHQ-28

00.954%48(%39-%56)2

100<0.001%36(%28-%44)2

100<0.001%16(%10-%22)2

95.7<0.001%46(%28-%64)4

100<0.001%49(%36-%62)1
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During the years studied (2004-2017), the prevalence of 
depression among nurses working in Iranian hospitals 
increased; however, it was not significant. 

The Egger’s test showed that the publication bias 
effect was not significant (p=0.290). Therefore, studies 
conducted in this area had a chance to be published; 
all published studies in this field were covered in the 
source search step.

DISCUSSION

The sample size of 28 reviewed articles was 6581 
in this meta-analysis. The prevalence of depression 
among nurses working in Iranian hospitals was 31% 
(n=2040) according to BDI, 30% (n=1974) according 
to DASS-21, and 9% (n=592) according to GHQ-28. 
Therefore, the prevalence of depression among nurses 
according to BDI and DASS-21 was almost equal 
and included about one-third of all nurses; however, 
the prevalence of depression among nurses was low 
according to GHQ-28. In one of the studies, the 
prevalence of depression among Iranian nurses (31%) 
was higher than the general population (25%) (46). 
This study was the only study in Iran with a large 
sample size. Also, studies were conducted in different 
parts of the country; therefore, we can generalize the 
results to the entire population.

Based on BDI, the prevalence of depression was 
31% (n=2040) among female nurses and 28% (n=1843) 
among male nurses. According to DASS-21, the 
prevalence of depression was 54% (n=3554) among 
female nurses and 40% (n=2632) among male nurses. 
The results of both questionnaires indicated that the 
prevalence of depression in female nurses was higher 
than male nurses. Also, the prevalence of anxiety and 
stress was 85% (n=5594) and 67% (n=4409) according 

Figure 1. The relationship between the prevalence of 
depression among nurses working in  Iranian hospitals and 
sample size in the metaregression model

Figure 2. The relationship between the prevalence of 
depression among nurses working in Iranian hospitals and 
the year of study in the metaregression model

to BDI; 28% (n=1843) and 38% (n=2501) according 
to DASS-21; and 46% (n=3027) and 49% (n=3225) 
according to GHQ-28, respectively. 

Depending on the questionnaire, depression can 
be classified into three levels (mild, moderate, and 
severe). The prevalence of mild, moderate, and severe 
depression among nurses was 39% (n=2567), 16% 
(n=1053), and 20% (n=1316) according to BDI; 8% 
(n=526), 24% (n=1579), and 4% (n=263) according to 
DASS-21; and 48% (n=3159), 36% (n=2369), and 16% 
(n=1053) according to GHQ-28, respectively. Based on 
the results of BDI and GHQ-28, most nurses had mild 
depression, while according to DASS-21, most nurses 
had moderate depression. 

Another study from Taiwan by Huey-S Lin on 
140 nurses using BDI reported prevalence rates 
of 12.8%, 7.7%, and 7.8% for mild, moderate, and 
severe depression, respectively (47). The prevalence 
of mild to moderate depression among Iranian nurses 
was higher than that of nurses in Taiwan, while the 
prevalence of severe depression among Iranian nurses 
was lower than Taiwanese nurses. Moreover, in 
a cross-sectional study in Vietnam in 2019, 600 nurses 
(133 males and 467 females) with an average age of 33 
years were screened using DASS-21. The prevalence 
of depression, anxiety, and stress was 13.2%, 39.8%, 
and 18.5%, respectively (48). Also, in 2015, 850 nurses 
(105 males and 745 females) were screened by DASS-
21 in Hong Kong, and the prevalence of depression 
and anxiety was estimated at 35.8% and 37.3%, 
respectively (1). 

Additionally, in an Australian study in 2019, the 
prevalence of depression, anxiety, and stress was 
estimated at 32.4%, 41.2%, and 41.2%, respectively in 
102 nurses with an average age of 30 years (81 women 
and 21 men) according to DASS-21 (49). Overall, based 
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on the mentioned studies, the prevalence of depression 
in Iranian nurses is higher than Vietnamese nurses 
and lower than nurses in Hong Kong and Australia. 
However, the prevalence of anxiety in Iranian nurses 
was lower than that of nurses in Hong Kong, Vietnam, 
and Australia. On the other hand, the prevalence of 
stress in Iranian nurses was higher than Vietnamese 
nurses and lower than Australian nurses.

In a study by Kim et al. from Korea in 2018 on 7267 
female nurses with an average age of 20-45 years, 
the prevalence of depression was 81.3% based on the 
Patient Health Questionnaire (PHQ) (normal: 18.7%; 
mild depression: 38.4%; moderate depression: 23.1%; 
moderate to severe depression: 13.9%; and severe 
depression: 5.9%) (50). Also, in a study from Greece 
in 2016, 110 nurses (39 nurses and 71 nurses) were 
evaluated using the PHQ-2 questionnaire, and the 
prevalence of depression and anxiety was 52.7% and 
48.2%, respectively (51). Besides, in an observational 
study in 2020, the prevalence of depression and 
anxiety was 62% and 44% in the general population, 
respectively (52), while a cross-sectional study showed 
that 12% of healthcare workers had depression, and 
26% had anxiety (53). 

In a meta-analysis by Papa et al. in 2020, a total 
of 13 studies were included with 33,062 participants. 
Anxiety was assessed in 12 studies, with a pooled 
prevalence of 23.2%, and depression was examined in 
10 studies, with a prevalence of 22.8% (54). Overall, it 
is important to assess the mental health of healthcare 
workers. In this regard, one study from China reported 
the high prevalence of depression (50.4%), anxiety 
(44.6%), insomnia (34%), and psychological distress 
(71.5%) among frontline healthcare providers (55).

Limitations. Due to the diversity of questionnaires, 
we could not estimate the prevalence of depression 
among Iranian nurses by age group or geographical 
area. Another limitation of this study was our inability 
to combine the keywords in Persian databases. 
Also, due to the non-uniformity of the questionnaire 
scoring, we could not report an accurate statistic of the 
prevalence of depression in Iranian nurses.

CONCLUSION

According to BDI and DASS-21, about one-third 
of Iranian nurses have depression, with a female 
predilection. Nurses play an essential role in improving 
the quality of treatment; therefore, health policymakers 
must pay attention to decreasing depression among 
nurses. The prevalence of anxiety and stress in Iranian 
nurses was remarkably high. Health officials need to 
reduce the working hours, increase the salaries, and 
provide welfare facilities for the staff.

Relevance for clinical practice:
The results of this study can be applied in preventive 
and rehabilitation programs for nurses. Also, health 
policymakers can use the results of this study for 
proper planning to increase the nurses’ efficiency and 
performance and reduce the staff absenteeism.
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ABSTRACT

INTRODUCTION AND AIM OF THE STUDY. Vitamin D deficiency is a common problem in Poland and 
worldwide. In the light of recent epidemiological studies, D hypovitaminosis causes not only skeletal diseases, 
but also other chronic diseases such as immunodeficiency or some types of cancer. The proper knowledge can 
significantly determine pro-health behaviour, therefore the aim of the study was to analyse the knowledge, 
opinion and social behaviour regarding vitamin D.
MATERIAL AND METHODS. The survey was conducted among 300 Silesian Voivodeship inhabitants (178 
women and 122 men) using an anonymous survey containing 40 questions.
RESULTS. 59% of people were aware of solar radiation, as a main source of vitamin D in the human body. 
Sea fish, as the main dietary vitamin D source, were known to 58% of respondents. The highest number of 
indications (67%) had dairy products, which are poor sources of cholecalciferol. 37% of people were aware that 
even a well-balanced diet was not able to provide the required daily dose of vitamin D. 78% of people in the 
study group were aware of the calcaemic effect of vitamin D. Only 9% of respondents were aware of the safe 
amount of daily sun exposure, sufficient for vitamin D synthesis, while 69% indicated periods of time longer 
than recommended. 76% of the respondents showed a positive attitude to sun exposure. Taking vitamin D 
supplementation was declared by 45% of the study participants, while a serum 25(OH)D level was tested only 
by 6.5% of the respondents. 
CONCLUSIONS. Insufficient knowledge about the vitamin D sources among the Silesian Voivodeship 
inhabitants, misconceptions about the possibility to reach adequate blood levels through the diet, and at the 
same time low consumption of products rich in vitamin D and its supplements, may be the causes of vitamin D 
deficiencies.

Key words: vitamin D, vitamin D deficiency, sources of vitamin D, sun exposure, knowledge

STRESZCZENIE

WPROWADZENIE I CEL. Niedobór witaminy D jest problemem powszechnym w Polsce i na świecie. W 
świetle ostatnich badań epidemiologicznych hipowitaminoza D jest przyczyną nie tylko schorzeń układu ko-
stnego, ale również innych chorób przewlekłych takich jak niedobory odporności, czy też niektóre typy nowo-
tworów. Stan wiedzy może w istotny sposób determinować zachowania prozdrowotne, dlatego celem pracy była 
analiza wiedzy, opinii i zachowań społecznych dotyczących witaminy D. 
MATERIAŁ I METODY. Badanie przeprowadzono wśród 300 mieszkańców (178 kobiet i 122 mężczyzn) 
województwa śląskiego przy użyciu anonimowej ankiety zawierającej 40 pytań. 
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WYNIKI. O głównym źródle witaminy D, jakim jest promieniowanie słoneczne, wiedziało 59% osób. Główne 
źródło dietetyczne, jakim są ryby morskie, znało 58% ankietowanych. Największą liczbę wskazań (67%) miał 
nabiał, źródło o znikomej zawartości cholekalcyferolu. 37% osób wiedziało, że dobrze zbilansowana dieta nie 
zapewnia dobowego zapotrzebowania na witaminę D. 78% osób w grupie znało funkcje kalcemiczne witaminy 
D. Zaledwie 9% ankietowanych znało bezpieczny czas ekspozycji słonecznej, niezbędny do syntezy zalecanej 
ilości witaminy D, podczas gdy 69% podało czas dłuższy od rekomendowanego. 76% respondentów wykazy-
wało pozytywne nastawienie do przebywania na słońcu. Stosowanie suplementów witaminy D zadeklarowało 
45% uczestników badania, natomiast badanie stężenia 25(OH)D w surowicy przeprowadziło zaledwie 6,5% 
ankietowanych.
WNIOSKI. Występująca wśród mieszkańców województwa śląskiego niedostateczna wiedza o źródłach wita-
miny D, błędne przekonanie o możliwości zapewnienia dobowego zapotrzebowania poprzez dietę, jak również 
niskie spożycie produktów bogatych w witaminę D i jej suplementów, mogą stanowić przyczynę niedoboru 
witaminy D.

Słowa kluczowe: witamina D, niedobór witaminy D, źródła witaminy D, ekspozycja słoneczna, wiedza 

INTRODUCTION

The main source of calciferol (vitamin D) for the 
human body is skin synthesis which occurs under the 
influence of exposure to ultraviolet radiation in the 
UVB range. Due to the fact that the second source of 
vitamin D is made up of a few food products containing 
only traces of it (except fatty sea fish), calciferol does 
not meet the classic definition of a vitamin. Even 
with a well-balanced diet, food covers only 10 to 
20% of the total daily dose. According to the current 
Polish nutrition standards, the level of vitamin D is 
set at the level of AI (Adequate Intake), i.e. sufficient 
consumption. According to Polish standards, the AI 
for vitamin D in all age groups (except for infants) is 
15 µg per day (1). Considering the human ability to 
store vitamin D in adipocytes, the requirements for 
vitamin D does not necessarily need to be met every 
day.

Vitamin D, formed during skin synthesis and 
supplied with food, is a prohormone transformed into 
its biologically active form – 1.25(OH)2D (calcitriol) 
in a two-stage reaction of hydroxylation in the liver 
and kidneys. Calcitriol synthesis is multifactorial, 
regulated and depended mainly on the availability of 
the hepatic metabolite – 25(OH)D (calcidiol), whose 
serum level reflects vitamin D status in the organism. 
According to the current knowledge, the effect of 
calcitriol is not limited only to maintaining calcium-
phosphate homeostasis in the body. The 1,25(OH)2D 
receptors were found in many tissues and organs not 
directly related to the mineral metabolism (including 
immune cells). Calcitriol effects the mechanisms 
responsible for the regulation of the cell cycle: it 
controls cell division, growth, differentiation and 
apoptosis through genomic actions on the nuclear 
VDR receptors (vitamin D receptors) and non-genomic 
actions on the receptors in the cell membrane. Vitamin 
D deficiency is associated not only with rickets in 

WSTĘP

Głównym źródłem kalcyferolu (witamina D) dla or-
ganizmu człowieka jest synteza skórna zachodząca pod 
wpływem ekspozycji na promieniowanie ultrafioletowe 
z zakresu UVB. Ze względu na to, że drugie źródło wi-
taminy D stanowią nieliczne produkty spożywcze za-
wierające jedynie śladowe jej ilości (za wyjątkiem tłu-
stych ryb morskich), kalcyferol nie spełnia klasycznej 
definicji witaminy. Nawet przy dobrze zbilansowanej 
diecie, żywność pokrywa zaledwie od 10 do 20% dobo-
wego zapotrzebowania organizmu. Według aktualnych, 
polskich norm żywienia, norma dla witaminy D usta-
lona jest na poziomie AI (Adequate Intake), czyli wy-
starczającego spożycia. Zgodnie z polskimi normami 
AI dla witaminy D wynosi we wszystkich grupach wie-
kowych (za wyjątkiem niemowląt) 15 µg na dobę (1). 
Biorąc pod uwagę zdolność magazynowania witaminy 
D w adipocytach, zapotrzebowanie na ten składnik nie 
musi być bezwzględnie realizowane każdego dnia.

Witamina D powstająca podczas syntezy skór-
nej, jak i dostarczana z pokarmem, jest prohormonem 
przekształcanym do formy aktywnej biologicznie – 
1,25(OH)2D (kalcytriol) na drodze dwuetapowej reakcji 
hydroksylacji zachodzącej w wątrobie i nerkach. Podle-
gająca wieloczynnikowej regulacji synteza kalcytriolu 
zależy głównie od dostępności metabolitu wątrobowe-
go – 25(OH)D (kalcydiol), którego stężenie w surowicy 
odzwierciedla stan zaopatrzenia organizmu w witami-
nę D. Zgodnie z obecną wiedzą, działanie kalcytriolu 
nie jest ograniczone jedynie do utrzymywania homeos-
tazy wapniowo-fosforanowej w organizmie. Obecność 
receptorów dla 1,25(OH)2D stwierdzono w wielu tkan-
kach i narządach niezwiązanych bezpośrednio z go-
spodarką mineralną ustroju (min. w komórkach układu 
immunologicznego). Poprzez działanie genomowe na 
receptory jądrowe VDR (vitamin D receptor) oraz dzia-
łanie niegenomowe na receptory w błonie komórkowej, 
kalcytriol wpływa na mechanizmy odpowiedzialne 
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Diagnoza wiedzy, opinii i zachowań... Diagnosis of level of knowledge, opinion...

children, osteoporosis and osteomalacia in adults, but 
also with an increased incidence of cardiovascular, 
autoimmune, neurodegenerative diseases, certain 
types of cancer (breast, prostate, colon) as well as 
an increased risk of developing allergies, diabetes, 
immunodeficiency and depression (2, 3).

To provide proper calcemic effect, the 
recommended serum levels of 25(OH)D is above 20 
ng/ml (50 nmol/l), however, the definition of vitamin 
D deficiency has not been clearly established so far. 
Considering the calcidiol level at which secondary 
hyperparathyroidism does not occur, as well as the 
potential numerous, not classic actions (pleiotropic), 
most experts consider the optimal level to be 30-
50 ng/ml (75-125 nmol/l). Taking into account 
the diagnostic criteria above, it is estimated that 
25(OH)D deficiency affects over a billion people 
worldwide. It occurs regardless of gender, age, level 
of education and place of residence. Based on an 
epidemiological study conducted by Płudowski et 
al. (4) in a representative group of 5,775 large Polish 
city’s inhabitants, vitamin D deficiency was found 
among 89.9% of the respondents. This is particularly 
disturbing that the diagnosis of severe deficiency, 
defined as 25(OH)D level below 10 ng/ml, was found 
among 16% of the participants (4). 

Among many factors responsible for the occurrence 
of vitamin D deficiencies, the most important are: the 
modern lifestyle associated with limited exposure to 
direct sunlight and an inefficient exogenous source. 
Public awareness of this issue is essential to counter 
many health consequences of 25-hydroxyvitamin D 
deficiency. The proper knowledge can significantly 
determine pro-health behaviour, therefore the aim 
of the study was to analyse the knowledge, opinion 
and behaviour of Silesian Voivodeship inhabitants 
concerns vitamin D and risk factors of its deficiency. 
An additional goal was to extend the analysis by 
including respondent’s age, gender and level of 
education, which allowed to indicate the target 
group for vitamin D deficiency control public health 
programmes.

MATERIAL AND METHODS

The study was conducted at the turn of 2019 
and 2020, among 300 adult residents of the GZM 
Metropolis (GZM). The characteristic of the study 
group was presented in Table I. The study used an 
anonymous, proprietary questionnaire containing 
40 questions: 10 open, 7 half-open, 18 single-
choice closed and 5 questions with the possibility of 
choosing more than one answer. The second part of 
the questionnaire included questions related to the 
behaviour of respondents influencing the vitamin 

za regulację cyklu komórkowego: kontroluje podział, 
wzrost, różnicowanie i apoptozę komórki. Niedobory 
witaminy D wiązane są nie tylko z krzywicą u dzieci, 
osteoporozą i osteomalacją u dorosłych, ale również ze 
zwiększoną zapadalnością na choroby sercowo-naczy-
niowe, autoimmunologiczne, neurodegeneracyjne, nie-
które typy nowotworów (sutka, prostaty, jelita grubego), 
a także ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia alergii, 
cukrzycy, upośledzenia odporności i stanów depresyj-
nych (2, 3). 

Dla zapewnienia prawidłowej funkcji kalcemicznej 
rekomendowana wartość stężenia 25(OH)D w surowicy 
powinna wynosić powyżej 20 ng/ml (50 nmol/l), jed-
nakże jak do tej pory definicja niedoboru witaminy D 
nie została jednoznacznie uzgodniona. Biorąc pod uwa-
gę stężenie kalcydiolu w surowicy, przy którym nie do-
chodzi do wtórnej nadczynności przytarczyc, jak rów-
nież potencjalne liczne działania nieklasyczne (plejo-
tropowe), większość ekspertów za optymalne stężenie 
uznaje zakres 30-50 ng/ml (75-125 nmol/l). Uwzględ-
niając powyższe kryteria diagnostyczne, szacuje się, 
że niedobór 25(OH)D dotyczy przeszło miliarda ludzi 
na świecie. Występuje niezależnie od płci, wieku, wy-
kształcenia i miejsca zamieszkania. Na podstawie ba-
dania epidemiologicznego, przeprowadzonego przez 
Płudowskiego i wsp. (4) na reprezentatywnej grupie 
5775 mieszkańców dużych polskich miast, niedobór wi-
taminy D stwierdzony został u 89,9% badanych. Szcze-
gólnie niepokoi zdiagnozowanie ciężkiego niedoboru, 
zdefiniowanego jako stężenie 25(OH)D wynoszące po-
niżej 10 ng/ml, u 16% badanych osób (4). 

Spośród wielu czynników odpowiedzialnych za 
występowanie niedoborów witaminy D do najważ-
niejszych należą: współczesny styl życia, związany 
z ograniczeniem ekspozycji na światło słoneczne, oraz 
mało wydajne źródło egzogenne. Aby przeciwdzia-
łać licznym konsekwencjom zdrowotnym powstałym 
w następstwie niedoboru 25-hydroksywitaminy D, klu-
czowe znaczenie ma społeczna świadomość istnienia 
problemu. Stan wiedzy może w istotny sposób determi-
nować zachowania prozdrowotne, dlatego celem pracy 
była analiza wiedzy, opinii i zachowań mieszkańców 
województwa śląskiego dotyczących witaminy D, jak 
również czynników ryzyka występowania jej niedo-
borów. Celem dodatkowym było poszerzenie analizy, 
uwzględniając wiek, płeć i wykształcenie ankietowa-
nych, co pozwoli wskazać grupę, do której szczególnie 
powinny być kierowane programy profilaktyczne zapo-
biegające niedoborom witaminy D.

MATERIAŁ I METODY

Badanie prowadzone było na przełomie 2019 i 2020 
roku wśród 300 pełnoletnich mieszkańców Górnoślą-
sko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM). Charaktery-



266

D status in the body. The questions included, 
inter alia, the time spent outdoors, the vitamin D 
supplementation and the frequency of intake foods 
rich in vitamin D. The respondents’ awareness of 
necessity to monitor vitamin D metabolite level in the 
blood and the opinion on supplementation and food 
fortification were also examined. The third part of 
the questionnaire concerned the socio-demographic 
data: age, gender and level of education.

Table I. Characteristics of study group
Tabela I. Charakterystyka grupy badanej

 
 n %

Gender
Women 178 59

Men 122 41

Age
<35 years 121 40.3

35-50 years 118 39.3
>51 years 61 20.3

Education
High 82 27.3

Secondary 169 56.3
Low 49 16.3

A traditional method was used for data collection. 
The questionnaires were distributed in public places. 
A pilot survey was performed before the actual 
research to check the intelligibility of the questions, 
to identify a possible suggestive questions and to 
establish a logical sequence of the questions. The 
results of a pilot study involving 30 people were not 
included in the actual analysis.

The statistical analysis was performed using 
STATISTICA 13 software. Descriptive statistic 
was used in the study. The results were presented 
as a percentage scale. The survey indications were 
compared using the chi2 (χ2) test of independence 
regard to gender, age and level of education. Statistical 
significance was set at p≤0.05.

RESULTS

Dairy products, solar radiation and fish were most 
frequently mentioned the vitamin D sources by the 
respondents (Fig. 1). Women (W) compared to men 
(M) more often indicated the following sources of 
vitamin D: sun (W vs. M, 64% vs. 52%, p<0.05), 
fish (66% vs. 48%, p<0.01) and chicken eggs (46% 
vs. 33%, p<0.05). Knowledge about the vitamin 
D sources also depended on the respondents age. 
People aged <35 years, 35-50 years and >50 years 
indicated fish with the frequency of 44%, 67%, 
70%, respectively, p <0.001; chicken eggs with 
the frequency of 30%, 49%, 44%, respectively, p 

styka grupy badanej przedstawiona została w Tabeli I. 
W badaniu posłużono się anonimową, autorską ankietą 
zawierającą 40 pytań: 10 otwartych, 7 półotwartych, 18 
pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru i 5 z możli-
wością wyboru więcej niż jednej odpowiedzi. W pierw-
szej części kwestionariusza sprawdzona została wiedza 
ankietowanych na temat witaminy D. Pytania dotyczy-
ły między innymi: źródeł, funkcji fizjologicznych wita-
miny D, czasu ekspozycji na promieniowanie słonecz-
ne niezbędnego do wytworzenia witaminy D w ilości 
pokrywającej dzienne zapotrzebowanie, czynników 
ograniczających skórną syntezę oraz konsekwencji 
zdrowotnych powstałych w wyniku niedoboru witami-
ny D. W drugiej części ankiety zawarte były pytania 
odnoszące się do zachowań osób badanych wpływają-
cych na stan zaopatrzenia organizmu w witaminę D. 
Pytano między innymi o czas przebywania poza po-
mieszczeniami zamkniętymi, stosowanie suplementów 
witaminy D oraz częstotliwość spożywania produktów 
bogatych w witaminę D. Zbadana została również świa-
domość respondentów związana z monitorowaniem 
stężenia metabolitu witaminy D w surowicy oraz opinia 
dotycząca suplementacji i fortyfikacji żywności. Trze-
cia część ankiety dotyczyła danych socjo-demograficz-
nych osób badanych: wieku, płci i wykształcenia.

W pozyskiwaniu danych posłużono się techniką 
tradycyjną. Ankiety były rozdawane w miejscach uży-
teczności publicznej. Przed właściwym badaniem an-
kietowym przeprowadzone zostało badanie pilotażowe, 
w celu sprawdzenia, czy pytania były sformułowane 
w sposób zrozumiały dla respondentów, niesugerujący 
odpowiedzi i w logicznej kolejności. Wyniki badania 
wstępnego, w którym wzięło udział 30 osób, nie zostały 
włączone do właściwej analizy.

Analizę statystyczną przeprowadzono z wykorzy-
staniem programu komputerowego Statistica 13. W ba-
daniu zastosowano analizę statystyczną opisową. Wy-
niki zostały przedstawione w skali procentowej. Odpo-
wiedzi na pytania zawarte w ankiecie były porównywa-
ne testem niezależności chi2 (χ2) w odniesieniu do płci, 
wieku, wykształcenia. Wyniki znamienne statystycznie 
uznano na poziomie p≤0,05.

WYNIKI

Najczęściej wymienianymi przez respondentów 
źródłami witaminy D były: nabiał, promieniowanie sło-
neczne oraz ryby (Ryc.1). Kobiety (K), w porównaniu do 
mężczyzn (M), częściej jako źródło witaminy D poda-
wały: słońce (K vs M, 64% vs 52%, p<0,05), ryby (66% 
vs 48%, p<0,01) oraz jaja kurze (46% vs 33%, p<0,05). 
Wiedza na temat źródeł witaminy D zależała również 
od wieku ankietowanych. Osoby w wieku <35 lat, 35-50 
lat i >50 lat wskazywały ryby z częstością odpowied-
nio: 44%, 67%, 70%, p<0,001, jaja kurze z częstością 
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<0.01; milk and dairy products with the frequency 
of 74%, 66%, 43%, respectively, p <0.001. 10% of 
the respondents could not name any food source of 
vitamin D, and some erroneous sources were also 
given, such as: vegetable oils, vegetables and fruits 
(Fig. 1). The level of education has not significantly 
affected the respondents’ knowledge about vitamin D 
sources.

44% of the respondents were convinced that 
the total daily dose of vitamin D is provided with 
a well-balanced diet. 19% of the respondents chose 
the answer “I do not know” and only 37% of the 
respondents answered this question correctly. 
The frequency indicating the correct answer was 
significantly lower among the oldest age group (<35 
years vs. 35-50 years vs. >50 years, 56%, 50%, 26%, 
respectively, p<0.05), but there were no statistically 
significant differences depending on the gender and 
level of education.

The respondents’ knowledge about the 
physiological functions of calciferol was verified in 
an open question. 78% of people in the study group 
were aware of the role of vitamin D in the calcium-
phosphate balance and in the proper mineralization 
of bone tissue. Women indicated calcemic effect 
more often than men 2% vs. 73%, p<0.05). Other 
vitamin D functions were also mentioned: 24% 
of respondents indicated strengthening immunity 
(30% of women and 16% of men, p<0.05), 15% anti-
caries effect and 14% anti-depressant effect. Other 
pleiotropic effects were mentioned with much less 
frequency: proper appearance and function of skin 
(5.3%), cardiovascular disease protection (4.7%), 
anti-diabetic effect (1.3%), anti-allergic effect (1%), 
however, only 2 people knew about the anti-cancer 

odpowiednio: 30%, 49%, 44%, p<0,01, mleko i produk-
ty mleczne z częstością odpowiednio: 74%, 66%, 43%, 
p<0,001. 10% ankietowanych nie potrafiło wymienić 
żadnych źródeł pokarmowych witaminy D, podawano 
również błędne źródła, takie jak: oleje roślinne, warzy-
wa i owoce (Ryc.1). Wykształcenie nie wpłynęło istot-
nie na posiadaną przez respondentów wiedzę na temat 
źródeł witaminy D.

44% osób badanych było zdania, że dobrze zbilan-
sowana dieta zapewnia całkowite dzienne zapotrzebo-
wanie organizmu na witaminę D. 19% badanych wy-
brało odpowiedź „nie wiem”, a prawidłowo na to pyta-
nie odpowiedziało tylko 37% respondentów. Częstość 
wskazywania poprawnej odpowiedzi była istotnie sta-
tystycznie mniejsza w najstarszej grupie wiekowej (<35 
lat vs 35-50 lat vs >50 lat, 56%, 50%, 26%, p<0,05), nie 
stwierdzono natomiast istotnych statystycznie różnic 
w zależności od płci i wykształcenia ankietowanych.

Wiedza ankietowanych na temat funkcji fizjolo-
gicznych kalcyferolu zweryfikowana została pytaniem 
otwartym. 78% osób w grupie badanej było świado-
mych roli witaminy D w gospodarce wapniowo-fos-
foranowej i prawidłowej mineralizacji tkanki kostnej. 
Częściej na funkcję kalcemiczną wskazywały kobiety 
niż mężczyźni (82% vs 73%, p<0,05). Zostały również 
wymienione niektóre inne funkcje witaminy D: 24% 
respondentów wskazało na wzmacnianie odporności 
(30% kobiet i 16% mężczyzn, p<0,05), 15% na działanie 
przeciwpróchnicze, a 14% antydepresyjne. Pozostałe 
funkcje plejotropowe wymieniane były z dużo mniej-
szą częstością: prawidłowy wygląd i funkcjonowanie 
skóry (5,3%) ochrona przed chorobami układu sercowo
-naczyniowego (4,7%), działanie przeciwcukrzycowe 
(1,3%), antyalergiczne (1%), natomiast o działaniu prze-
ciwnowotworowym wiedziały zaledwie 2 osoby. 15,3% 
ankietowanych nie wymieniło żadnej fizjologicznej 
funkcji kalcyferolu.

W celu sprawdzenia wiedzy ankietowanych na te-
mat konsekwencji zdrowotnych mogących wynikać 
z niedoboru witaminy D posłużono się pytaniem ko-
niunktywnym. Odpowiedź „nie wiem” zaznaczyło 
w tym pytaniu jedynie 3,3% osób (Ryc.2). Na ryzyko 
krzywicy i osteoporozy wskazało odpowiednio: 88% 
i 87% ankietowanych, a na liczbę pozytywnych wska-
zań obu chorób istotny statystycznie wpływ miała płeć 
żeńska respondentów. Zaburzenia odporności zostały 
wybrane przez połowę badanych osób, wśród których 
istotnie większą część stanowiły kobiety (60% kobiet vs 
35% mężczyzn, p<0,001).

23% ankietowanych zadeklarowało brak wiedzy na 
temat czasu dziennej ekspozycji słonecznej, wystarcza-
jącego do syntezy witaminy D przy odsłonięciu 18% 
powierzchni ciała. Poprawnej odpowiedzi udzieliło za-
ledwie 9% osób w grupie badanej, a pozostała jej część 
w różnym stopniu przeszacowała bezpieczny czas prze-

Figure 1. Respondent’s knowledge about the vitamin D 
sources
Rycina 1. Wiedza ankietowanych na temat źródeł 
witaminy D

Diagnoza wiedzy, opinii i zachowań... Diagnosis of level of knowledge, opinion...
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effect. 15.3% of respondents did not mention any 
physiological effect of calciferol.

In order to test the respondents’ knowledge 
about the health consequences that may occur from 
vitamin D deficiency, a conjunctive question was 
used. The answer “I do not know” was marked by 
only 3.3% of people with this question (Fig. 2). The 
risk of rickets and osteoporosis was indicated by 88% 
and 87% of people, respectively, and the number of 
positive indications of both diseases was significantly 
influenced by the female gender of the respondents. 
Immunity disorders were selected by half of the 
respondents, with a significant majority of women 
(60% of women vs. 35% of men, p<0.001).

23% of respondents declared lack of knowledge 
about the sufficient daily sun exposure for vitamin D 
synthesis while 18% of the body surface is uncovered. 
The correct answer was provided only by 9% of 
people in the study group, the rest overestimated the 

Figure 2. Respondent’s knowledge about the health 
consequences of vitamin D deficiency
Rycina 2. Wiedza ankietowanych na temat konsekwencji 
zdrowotnych wynikających z niedoboru witaminy D

Figure 3. Respondent’s knowledge about the minimum 
time of sun exposure sufficient for synthesis of daily dose 
of vitamin D
Rycina 3. Wiedza ankietowanych na temat minimalnego 
czasu ekspozycji słonecznej potrzebnej do wytworzenia 
dobowej dawki witaminy D Ta
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bywania na słońcu (Ryc. 3). W Tabeli II przedstawio-
na została wiedza respondentów na temat czynników 
wpływających na efektywność skórnej syntezy witami-
ny D w zależności od płci, wieku i wykształcenia. 

Zalecaną dobową dawkę suplementacyjną witaminy 
D, według wytycznych z 2018 roku wynoszącą dla oso-
by dorosłej 800-2000 IU, prawidłowo wybrało 41% an-
kietowanych. 19% wskazało na dawkę mniejszą, a 26% 
na większą od zalecanej. 15% respondentów zadeklaro-
wało brak wiedzy w tym zakresie.

W dalszej części kwestionariusza dokonano analizy 
zachowań ankietowanych mogących wpływać na stan 
zaopatrzenia organizmu w witaminę D. 76% respon-
dentów wykazało pozytywne nastawienie do prze-
bywania na słońcu: odpowiedź „chętnie poddaję się 
krótkim ekspozycjom słonecznym” wybrało 42% osób, 
a „spędzam na słońcu możliwie jak najwięcej czasu” - 
34%. Pozostałe 24% badanych osób deklarowało uni-
kanie bezpośredniego nasłonecznienia: 4% wskazało 
odpowiedź „gdy świeci słońce nie wychodzę z domu”, 
a 20% wybrało „spędzam czas wyłącznie w cieniu”. 
Do najczęściej wymienianych przez respondentów po-
wodów ograniczania częstotliwości i czasu ekspozycji 
słonecznej należały: obawa przed nowotworami skóry 
(69% wszystkich odpowiedzi, K vs M, 74% vs 62%, 
p<0,05), unikanie gorąca (60%) oraz obawa przed foto-
starzeniem (48% osób, K vs M, 60% vs 32%, p<0,001).

W badaniu przeanalizowane zostały zachowania ży-
wieniowe respondentów. Rycina 4 przedstawia często-
tliwość spożywania produktów spożywczych bogatych 

safe time spent in the sun, in varying degrees (Fig. 3). 
In Table II the respondents’ knowledge of the factors 
influencing the effectiveness of cutaneous vitamin D 
synthesis depending on gender, age and education 
was presented.

The recommended daily supplementation dose 
of vitamin D, according to the 2018 guidelines, 
amounting 800-2000 IU for an adult, was correctly 
indicated by 41% of respondents. 19% indicated 
a lower dose and 26% more than the recommended 
dose. 15% of respondents declared lack of knowledge 
in this area.

Further part of the questionnaire analysed the 
behaviour of the respondents that may affect the 
vitamin D levels in their body. 76% of respondents 
showed a positive attitude to sun exposure: the 
answer “I willingly undergo short sun exposures” was 
provided by 42% of people and “I spend as much time 
as possible in the sun” – 34%. The remaining 24% of 
the surveyed group declared avoiding direct sunlight: 
4% indicated the answer “when the sun is shining, 
I do not leave the house” and 20% chose “I spend my 
time only in the shade”. The most common reasons for 
limiting the frequency and duration of sun exposure 
were: fear of skin cancer (69% of all responses, F vs. 
M, 74% vs. 62%, p<0.05), avoidance of heat (60%) 
and fear of photoaging (48% of people, F vs. M, 60% 
vs. 32%, p <0.001).

In this study the respondents’ eating behaviour 
were analysed. In Figure 4 the frequency of 
consumption of foods rich in vitamin D in the entire 
study group was shown, while in Table III only 
statistically significant differences in the frequency of 
consumption depending on the age of the respondents 
were presented. The attitude of the respondents to 
the fortification of foods with vitamin D was also 
examined: between 53% of people was positive, 29% 

Table III. Percentage of people consuming foods rich in 
vitamin D with a certain frequency in three age groups
Tabela III. Odsetek osób spożywających produkty bogate 
w witaminę D z określoną częstością w trzech grupach 
wiekowych

Frequency
<35 

years
35-55 
years

>55 
years p

Consumption of fish
1-2 times / 

week 62 75 85 <0.01

do not eat 17 8 7 <0.05
Consumption of chicken eggs

1-2 times / 
week 55 89 72 <0.001

do not eat 7 3 0 <0.05
Consumption of butter or margarine

daily 46 62 61 <0.05
do not eat 24 7 11 <0.001

Consumption of red meat
1-2 times / 

week 42 91 85 <0.001

do not eat 16 7 5 <0.05

Figure 4. The frequency of consumption of foods rich in 
vitamin D
Rycina 4. Częstotliwość spożywania produktów bogatych 
w witaminę D

Diagnoza wiedzy, opinii i zachowań... Diagnosis of level of knowledge, opinion...



270

of the group were undecided, and between 18% of 
the respondents it was negative. People opposing the 
fortification of foods with vitamin D provided the 
following reasons: the need to achieve an appropriate 
level of this vitamin from natural sources – a proper 
diet (35%) or sun exposure (13.3%), a negative attitude 
to interfere in foods (33.3%), fear of overdosing 
(10%). 8.3% of the respondents did not provide 
a justification.

Taking vitamin D supplementation was declared 
by 45% (n=136) of the study participants: 53% of 
women and 34% of men (p <0.01). Only 43.4% of the 
respondents were aware of the dose of vitamin D in 
their supplement (50% of women and 26.2% of men, 
p<0.01). Cod-liver oil and multivitamin supplements 
(43% each) were most often mentioned among men, 
while supplements or medications containing only 
vitamin D (31%) less often. Supplements containing 
only vitamin D were used most often in the group of 
women – 59% of indications, and cod-liver oil and 
multivitamin supplements were taken by 23% and 
19% of the participants, respectively. 52.9% of people 
declared taking vitamin D supplements irregularly, 
16.2% regularly throughout the year, while among 
people who supplemented vitamin D regularly from 
October to March (30.9%) there were statistically 
significant more women than men (35, 1% vs. 21.4%, 
p<0.01). People without supplementation (55%, 
n=164) explained their attitude as follows: “I do not 
the need” (36.6%), “I do not think I have a deficiency: 
I eat properly and/or stay in the sun” (35.4%), “I feel 
good” (15%), “I have a negative attitude towards 
drugs/supplements” (9.14%), “Not recommended by 
a doctor” (3%), while only one person wrote: “I do 
not have vitamin D deficiency, it has been confirmed 
by laboratory tests ”.

32% of respondents, 38% of women and 24% of 
men (p<0.01) were aware of the possibility of testing 
vitamin D levels in the body, as well as significantly 
more people with higher and secondary education 
compared to people with vocational education 
(respectively: 44%, 30% vs. 18%, p<0.01). Only 6.5% 
(n = 20) of the study group tested the serum level of 
25(OH)D in the blood, 16 women and 4 men (11 people 
had the test prescribed by a doctor while treating the 
existing disease, and 9 people made an independent 
decision out of concern about their health).

The main sources of information about vitamin D 
were mass media: internet (55%), television (28.7%) 
and press (18.7%). 20.7% of people were informed 
by family members or friends, 14 % indicated 
school education and only 9.7% of people obtained 
information from a doctor or other healthcare 
professional.

w witaminę D w całej grupie badanej, natomiast w Ta-
beli III zamieszczono tylko istotne statystycznie różni-
ce częstotliwości ich spożycia w zależności od wieku 
ankietowanych. Zbadano również stosunek ankietowa-
nych do fortyfikacji żywności w witaminę D: u 53% 
osób był on pozytywny, 29% było niezdecydowanych, 
natomiast u 18% ankietowanych był on negatywny. 
Osoby przeciwne wzbogacaniu żywności w witaminę 
D podawały następujące uzasadnienia swojej postawy: 
potrzeba osiągnięcia odpowiedniego poziomu tej wita-
miny naturalnymi źródłami – odpowiednią dietą (35%) 
lub ekspozycją słoneczną (13,3%), negatywny stosu-
nek do ingerowania w żywność (33,3%), obawa przed 
przedawkowaniem (10%). 8,3% ankietowanych nie po-
dało uzasadnienia swojej postawy.

Stosowanie suplementów witaminy D zadeklarowa-
ło 45% (n=136) uczestników badania: 53% kobiet i 34% 
mężczyzn (p<0,01). Zaledwie 43,4% respondentów 
znało dawkę dobową przyjmowanego preparatu wita-
miny D (50% kobiet i 26,2% mężczyzn, p<0,01). Wśród 
mężczyzn najczęściej wymieniany był tran i preparaty 
wielowitaminowe (po 43%), natomiast rzadziej suple-
menty lub leki zawierające samą witaminę D (31%). 
W grupie kobiet najczęściej stosowane były suplemen-
ty zawierające wyłącznie witaminę D – 59% wskazań, 
a tran i preparaty wielowitaminowe przyjmowane były 
odpowiednio przez 23% i 19% uczestniczek badania. 
52,9% osób zadeklarowało przyjmowanie suplementów 
witaminy D nieregularnie, 16,2% regularnie przez cały 
rok, natomiast wśród osób suplementujących witaminę 
D regularnie od października do marca (30,9%) istotnie 
statystycznie więcej było kobiet w porównaniu do męż-
czyzn (35,1% vs 21,4%, p<0,01). Osoby nieprowadzące 
suplementacji (55%, n=164) podawały następujące uza-
sadnienia swojej postawy: „Nie widzę takiej potrzeby” 
(36,6%), „Myślę, że nie mam niedoboru: prawidłowo się 
odżywiam i/lub przebywam na słońcu” (35,4%), „Do-
brze się czuję” (15%), „Mam negatywny stosunek do 
leków/suplementów” (9,14%), „Nie zalecił lekarz” (3%), 
natomiast tylko jedna osoba wpisała: „Nie mam niedo-
boru witaminy D, co potwierdziłam badaniem labora-
toryjnym”. 

O możliwości przeprowadzenia badania poziomu 
witaminy D w organizmie wiedziało 32% ankietowa-
nych, 38% kobiet i 24% mężczyzn (p<0,01), jak również 
istotnie statystycznie więcej osób z wykształceniem 
wyższym i średnim w porównaniu do osób z wykształ-
ceniem zawodowym (odpowiednio: 44%, 30% vs 18%, 
p<0,01). Badanie stężenia 25(OH)D w surowicy prze-
prowadziło zaledwie 6,5% (n=20) badanej grupy, 16 ko-
biet i 4 mężczyzn (11 osób wykonało badanie z polece-
nia lekarza w trakcie leczenia istniejącej choroby, a u 9 
osób była to samodzielna decyzja wynikająca z troski 
o zdrowie). 
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DISCUSSION

The results obtained in this study revealed 
a serious knowledge deficit about the vitamin D 
sources. Only 59% of the respondents were aware 
of solar radiation, as a main source of vitamin D in 
the human body. In similar studies carried out in 
Great Britain (5) and France (6), 87% and 70% of 
people were aware of this subject, respectively. The 
nature of the questions in the questionnaire may have 
contributed to the worse result observed in this study. 
A closed questions which could overestimate the 
participants’ knowledge were used in foreign studies, 
while in the current study an open questions were 
used. Also in Kung and Lee (7) studies only 23.2% of 
Chinese women aged >50 years living in Hong Kong 
mentioned the sun as a source of vitamin D. The 
percentage of this answer increased to 52.6% when 
the question with the proposed answers was used (7) .

Only 58% of the study group (175 people) knew 
about the richest exogenous source of vitamin D, 
which are fish, but only 10 people precisely indicated 
oily sea fish. Other valuable dietary product sources 
were mentioned with much less frequency, milk and 
milk products had the greatest number of indications, 
which was also observed in similar studies from 
central Poland (8) and Ireland (9). Dairy products are 
the basic source of calcium in the diet, but it contains 
trace amounts of vitamin D (for cow’s milk: 0.4-1.2 
IU/100 ml). In Poland, it is only obligatory to fortify 
fat spreads and baby formula with vitamin D (10), so 
in order to meet the daily requirement of 800 IU (20 
µg) one would have to drink over 80 liters of milk 
a day. In this study, the least knowledge of the dietary 
sources of vitamin D the youngest respondents. 
Products with a high content of cholecalciferol (fish, 
chicken eggs) was indicated the rarest and milk 
and dairy products most often. A similar trend was 
observed by Deschasaux et al. (6) in a cross-sectional 
study from 2016, on a representative group of nearly 
60,000 inhabitants of France, where the frequency 
of indicating oily sea fish and cod-liver oil increased 
with age. In the groups <35 years, 35-55 years old 
and >55 years old it was respectively: for fish 52%, 
59.4% and 69.5%, and for cod-liver oil 41.7%, 51.6% 
and 66.2%. The youngest group, on the other hand, 
more often indicated dairy products fortified with 
vitamin D (in France, as well as in Poland, it is an 
optional fortification depended on a manufacturer). 
The authors suggested that the better knowledge 
presented in the oldest age group could have been 
influenced by the preventive administration of a cod-
liver oil in schools in the 1960s and 70s (6).

Compared to solar radiation, dietary sources 
are a little contribution to the supply of vitamin 

Głównym źródłem informacji na temat witaminy 
D były dla respondentów środki masowego przekazu: 
internet (55%), telewizja (28,7%) i prasa (18,7%), 20,7% 
osób zostało poinformowanych przez członków rodzi-
ny lub znajomych, 14% wskazało na edukację szkolną, 
a jedynie 9,7% osób uzyskało informację od lekarza lub 
innego personelu medycznego.

DYSKUSJA

Uzyskane w badanej próbie wyniki ujawniły po-
ważny deficyt wiedzy dotyczącej źródeł witaminy D. 
O promieniowaniu słonecznym, głównym źródle wita-
miny D dla organizmu człowieka, wiedziało zaledwie 
59% respondentów. W podobnych badaniach prze-
prowadzonych w Wielkiej Brytanii (5) oraz Francji 
(6) wiedzę na ten temat posiadało odpowiednio: 87% 
i 70% osób. Na wyraźnie gorszy wynik obserwowany 
w niniejszym badaniu mógł wpłynąć typ pytań zawar-
tych w kwestionariuszu. W pracach zagranicznych za-
stosowano pytania zamknięte, co mogło przeszacować 
wiedzę uczestników, podczas gdy w obecnym badaniu 
posłużono się pytaniem otwartym. Również w pracy 
Kung i Lee (7) jedynie 23,2% chińskich kobiet, w wieku 
>50 lat zamieszkujących Hongkong, wymieniło słońce 
jako źródło witaminy D. Odsetek wskazań tej odpowie-
dzi zwiększył się do 52,6%, gdy zastosowano pytanie 
z proponowanymi odpowiedziami (7). 

O najbogatszym źródle egzogennym witaminy D, 
jakim są ryby, wiedziało jedynie 58% ankietowanych 
(n=175), jednak tylko 10 osób precyzyjnie podało tłuste 
ryby morskie. Podczas gdy inne wartościowe źródła 
dietetyczne wymieniane były z dużo mniejszą często-
ścią, największą liczbę wskazań miało mleko i przetwo-
ry mleczne, co zaobserwowano również w podobnych 
badaniach z centralnej Polski (8) i Irlandii (9). Nabiał 
jest podstawowym źródłem wapnia w diecie, jednak 
zawiera jedynie śladowe ilości witaminy D (dla mleka 
krowiego: 0,4-1,2 IU/100ml). W Polsce jego obligato-
ryjna fortyfikacja witaminą D dotyczy tylko tłuszczów 
do smarowania pieczywa oraz mleka modyfikowanego 
dla niemowląt (10), aby więc zaspokoić dobowe zapo-
trzebowanie rzędu 800 IU (20 µg) należałoby wypić 
ponad 80 litrów mleka dziennie. W niniejszym bada-
niu najmniejszą wiedzę na temat źródeł pokarmowych 
witaminy D posiadała grupa najmłodszych responden-
tów: najrzadziej podawali produkty z dużą zawartością 
cholekalcyferolu (ryby, jaja kurze) a najczęściej mleko 
i produkty mleczne. Podobny trend zaobserwował De-
schasaux i wsp. (6) w badaniu przekrojowym z 2016 
roku, na reprezentatywnej grupie blisko 60 tysięcy 
mieszkańców Francji, gdzie częstość wskazywania tłu-
stych ryb morskich oraz tranu rosła wraz z wiekiem. 
W grupach <35 lat, 35-55 lat i >55 lat było to odpowied-
nio: dla ryb 52%, 59,4% i 69,5% oraz dla tranu 41,7%, 
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D. However, knowledge about them, including 
appropriate products in the daily diet, can reduce 
the existing hypovitaminosis, especially when for 
various reasons, sun exposure is limited. In this 
study, the respondents’ knowledge of the dietary 
sources of vitamin D turned out to be insufficient. 
Additionally, only 37% of people were aware that 
even a well-balanced diet is not able to provide the 
daily requirement for this vitamin. In comparison, in 
the study performed by O’Connor et al. (5) in 2018, as 
many as 68% of people were aware of this fact. In this 
study, people from the oldest age group had the best 
knowledge about the nutritional sources of vitamin D, 
but most people from this group had a misconception 
that it is possible to meet the daily requirement for 
vitamin D with a balanced diet.

78% of the study group were aware of the calcemic 
effect of vitamin D, while the pleiotropic effects were 
known by a smaller part of the group. In 2018 Zadka 
et al. (8) also used open questions in their study, 
the calcemic effect of vitamin D was indicated by 
66% of a school child’s parents. Pleiotropic effects 
were mentioned with a similar frequency as in this 
manuscript. For example, 19% of people were aware 
of the strengthening immunity, a positive effect on the 
nervous and cardiovascular systems was mentioned 
by 8% and 3% of the group, respectively, and only 
2% of the respondents were aware of the anti-cancer 
effect (8). After using closed questions in the present 
study, regarding the health consequences of vitamin 
D deficiency, the assessment of knowledge increased 
significantly (e.g. the influence on the immune 
system in the open question was provided by 24% 
of the group, while in the closed question, immune 
disorders were indicated by 50% of the respondents). 
The frequency of indicating particular disease was 
comparable to the results of Deschasaux et al. (6), 
where closed questions were also used. 

In the present study women had a better knowledge 
of the sources, functions and health consequences of 
vitamin D deficiency, similar as in other reports (5-
6, 11-13). This may be due to the fact that women, 
as a group at higher risk of osteoporosis, were more 
interested in topics related to nutrition and health.

According to the recommendation of the National 
Institute of Public Health – National Institute of 
Hygiene in Poland, exposure of at least 18% of 
the body surface to solar radiation, without any 
sunscreen, for 15 to 20 minutes between 10am-
3pm is safe and sufficient to achieve optimal serum 
25(OH)D level (1). The lack of knowledge about the 
minimum time of sun exposure sufficient for vitamin 
D synthesis, observed in this study, was associated 
with the risk of adverse health consequences of 
excessive sun exposure (burns, photo-damage, e.g. 

51,6% i 66,2%. Grupa najmłodsza częściej natomiast 
wskazywała na fortyfikowane witaminą D produkty 
mleczne (we Francji tak jak i w Polsce jest to fortyfika-
cja dobrowolna stosowana przez producenta). Autorzy 
sugerują, że na lepszą wiedzę osób z najstarszej grupy 
wiekowej mogło wpłynąć profilaktyczne podawanie 
tranu w szkołach w latach 60. i 70. XX wieku (6).

Źródła dietetyczne, w porównaniu do promieniowa-
nia słonecznego, w niewielkim stopniu przyczyniają się 
do zaopatrzenia organizmu w witaminę D. Jednakże 
wiedza na ich temat, poprzez włączenie odpowiednich 
produktów do dziennego jadłospisu, może przyczy-
nić się do zmniejszenia istniejącej hipowitaminozy, 
zwłaszcza kiedy z różnych względów ograniczona jest 
ekspozycja na słońce. W niniejszym badaniu wiedza 
respondentów na temat źródeł pokarmowych witaminy 
D okazała się niesatysfakcjonująca. Dodatkowo jedynie 
37% osób było świadomych, że nawet dobrze zbilanso-
wana dieta nie jest w stanie zapewnić dobowego zapo-
trzebowania na tę witaminę. Dla porównania, w bada-
niu O’Connor i wsp. (5) z 2018 roku, świadomość tego 
faktu posiadało aż 68% osób. W niniejszym badaniu 
osoby z najstarszej grupy wiekowej posiadały najlep-
szą wiedzę odnośnie źródeł pokarmowych witaminy 
D, jednakże najwięcej osób z tej grupy miało błędne 
przekonanie o możliwości zaspokojenia dziennego za-
potrzebowania na tę witaminę zbilansowaną dietą.

78% respondentów wiedziało o kalcemicznym dzia-
łaniu witaminy D, natomiast funkcje plejotropowe były 
znane przez mniejszą część grupy. W badaniu Zadka 
i wsp. (8) z 2018 roku, w którym również zastosowa-
no pytania otwarte, przeprowadzonym wśród rodziców 
dzieci szkolnych, na funkcję kalcemiczną witaminy D 
wskazało 66% osób. Działania plejotropowe wymienia-
ne były z podobną jak w obecnej pracy częstością. Przy-
kładowo, o wzmacnianiu odporności wiedziało 19% 
osób, pozytywny wpływ na układ nerwowy i sercowo
-naczyniowy wymieniło odpowiednio 8% i 3% grupy, 
a o działaniu przeciwnowotworowym było świadomych 
tylko 2% ankietowanych (8). Po zastosowaniu w obec-
nym badaniu pytań zamkniętych, dotyczących konse-
kwencji zdrowotnych niedoboru witaminy D, ocena 
wiedzy ankietowanych znacząco wzrosła (np. wpływ 
na układ immunologiczny przy pytaniu otwartym po-
dało 24% grupy, natomiast zaburzenia odporności przy 
pytaniu zamkniętym wskazało 50% ankietowanych). 
Częstość wskazywania danych jednostek chorobowych 
była porównywalna do wyników pracy Deschasaux 
i wsp. (6), gdzie również zastosowano pytania zamknię-
te. 

W obecnym badaniu, podobnie jak w innych donie-
sieniach (5-6, 11-13), kobiety posiadały lepszą wiedzę 
na temat źródeł, funkcji i następstw zdrowotnych nie-
doboru witaminy D. Może być to spowodowane więk-
szym zainteresowaniem kobiet, jako grupy bardziej 
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cancer). The similar results were presented by Smuda 
et al. (13) in 2018, only 12.3% of the respondents 
indicated the correct answer, nearly half declared 
lack of knowledge, and the rest marked longer solar 
exposure periods of time. In the study by Bonevski 
et al. (12), conducted in 2012 in Australia, among 
general practitioners, only 7% of physicians knew the 
recommendations regarding safe sun exposure, the 
rest chose periods of time longer than recommended 
(12). In Australia, due to the high UV index, the safe 
sun exposure time is 2 to 6 minutes in summer and 
4-17 minutes in the winter months. 

The effectiveness of cutaneous calciferol synthesis 
depends on a number of factors. At Poland latitude 
(49°N – 54°50՛N), the angle of sunlight is insufficient 
for the synthesis of vitamin D in the months from 
October to March and in hours other than around 
noon. Most of the respondents correctly indicated the 
time of year and time of day, while nearly half of the 
group, mainly women, weren’t aware of the influence 
of latitude. Other factors limiting the skin synthesis 
of vitamin D were provided with less frequency, as 
in the study of O’Connor et al. (5). In this study, men 
and better educated respondents were more aware 
of the limiting effects of cloud cover, air pollution, 
the use of sunscreens and skin pigment content on 
endogenous vitamin D synthesis. Most of the group 
knew that the elderly were at higher risk of vitamin D 
deficiency, on the other hand, obesity as a risk factor 
was indicated only by 30% of people, mainly men.

The low consumption of foods rich in vitamin D 
shown in this study, may be explained by insufficient 
knowledge about its dietary sources. Both the worst 
knowledge about exogenous sources and the lowest 
consumption of fish, red meat, eggs and butter, 
especially in the youngest age group confirmed it. 
On the other hand, in the group of women, greater 
knowledge of vitamin D sources did not have 
a positive effect on nutritional behaviour, despite 
better knowledge in this area compared to men, 
no increased intake of vitamin D in the diet was 
observed. 

Due to the Poland latitude and the modern 
lifestyle when people stays indoors for most of the 
day, the Polish Team of Experts in cooperation with 
the European Vitamin D Association – EVIDAS 
recommends vitamin D supplementation (3). 
Despite the current recommendations, only 45% of 
the surveyed group declared using supplements of 
this vitamin. It should also be mentioned, that only 
less than half of the group declared to be regular in 
supplementation. Similar results were obtained by 
O’Connor et al. (5), where from 43.5% of people using 
supplements, 77% do it every day. In other reports, the 
percentages of people taking vitamin D supplements 

narażonej na osteoporozę, tematyką związaną z żywie-
niem i zdrowiem.

W warunkach polskich zgodnie z rekomendacją Na-
rodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwo-
wego Zakładu Higieny, ekspozycja co najmniej 18% 
powierzchni ciała na promieniowanie słoneczne bez 
stosowania preparatów promieniochronnych, wyno-
sząca od 15 do 20 minut w godzinach 10-15, jest bez-
pieczna i wystarczająca do osiągnięcia optymalnego 
stężenia 25(OH)D w surowicy (1). Obserwowany w ni-
niejszym badaniu, u większości osób, brak wiedzy na 
temat minimalnego czasu wystarczającego do syntezy 
witaminy D, wiąże się z ryzykiem wystąpienia nieko-
rzystnych następstw zdrowotnych nadmiernej ekspo-
zycji słonecznej (oparzenia, fotouszkodzenia np. no-
wotwory). Podobnie wyniki przedstawiono w badaniu 
Smudy i wsp. (13) z 2018 roku, gdzie zaledwie 12,3% 
respondentów zaznaczyło poprawną odpowiedź, blisko 
połowa zadeklarowała brak wiedzy, a pozostałe osoby 
wskazały dłuższe czasy ekspozycji słonecznej. W ba-
daniu Bonevski i wsp. (12), przeprowadzonym w 2012 
roku w Australii, wśród lekarzy ogólnych, jedynie 7% 
medyków znało rekomendacje dotyczące bezpiecznego 
czasu przebywania na słońcu, pozostali wybierali czas 
dłuższy od zalecanego (12). W Australii, ze względu 
na wysoki indeks UV, długość bezpiecznej ekspozycji 
wynosi od 2 do 6 min latem i 4-17 min w miesiącach 
zimowych.

Efektywność skórnej syntezy kalcyferolu zależna 
jest od szeregu czynników. W szerokości geograficz-
nej, w której położona jest Polska (49°N – 54°50՛N), kąt 
padania promieni słonecznych jest niewystarczający do 
syntezy witaminy D w miesiącach od października do 
marca, oraz w godzinach innych niż okołopołudniowe. 
Większość ankietowanych poprawnie wskazało na porę 
roku oraz porę dnia, natomiast o wpływie szerokości 
geograficznej nie wiedziała blisko połowa grupy, głów-
nie kobiety. Pozostałe czynniki ograniczające skór-
ną syntezę witaminy D wskazywane były z mniejszą 
częstością, podobnie jak w pracy O’Connor i wsp. (5). 
W niniejszym badaniu, mężczyźni oraz respondenci 
lepiej wykształceni mieli większą świadomość ogra-
niczającego wpływu zachmurzenia, zanieczyszczenia 
powietrza, stosowania preparatów promieniochron-
nych oraz zawartości pigmentu w skórze na endogenną 
produkcję witaminy D. Większość grupy wiedziała, że 
osoby starsze są bardziej narażone na ryzyko wystąpie-
nia niedoboru witaminy D, natomiast na otyłość, jako 
czynnik ryzyka, wskazało zaledwie 30% osób, głównie 
byli to mężczyźni.

Wykazane w obecnym badaniu niskie spożycie pro-
duktów bogatych w witaminę D można tłumaczyć nie-
dostateczną wiedzą na temat jej źródeł dietetycznych. 
Znajduje to potwierdzenie zwłaszcza u osób z najmłod-
szej grupy wiekowej, które wykazały się zarówno naj-
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were much lower: in two studies conducted in Poland 
in 2018, it was 22.4% (13) and 26.2% (8), and in the 
study by Deschasaux et al. (6) only 12.9%.

The supplementation dose should be adjusted 
based on the total 25(OH)D level in blood. In the 
study, this preventive action was taken by less 
than 7% of respondents, which was a symptom of 
low social awareness of the necessity to monitor 
blood levels of vitamin D. For comparison, in the 
O’Connor et al. (5) study it was 13% and in the study 
performed by Smuda et al. (13) in the same year it 
was 14.7%, from which only 5.1% performed the 
survey in the last six months. However, in a study 
conducted by Salmanpour et al. (11) in 2016, only 3% 
of the inhabitants of the Arabian Peninsula measured 
a 25(OH)D level. 

Despite the fact that nearly 70% of the respondents 
expressed their concern about skin cancer, three-
quarters of the respondents presented a positive 
attitude to direct sunlight. For comparison, in the 
study performed by O’Connor et al. (5), 56% of 
the respondents had a positive attitude. Despite the 
knowledge of the benefits of sun exposure, 62.3% of 
Chinese women did not spend time in the sun, probably 
for cosmetic reasons to maintain a light skin tone 
(7). In subtropical zone countries where vitamin D 
deficiencies are common, despite high sun exposure, 
a negative attitude was observed: 53.5% of women 
from Saudi Arabia declared no sun exposure (14), and 
among the inhabitants of the United Arab Emirates, 
over three-quarters avoided the sun (11). In Arab 
countries, cultural and religious reasons (covering 
the body with clothes) are mainly responsible for the 
formation of vitamin D deficiency, while in Poland 
the main contributing factor is climatic conditions.

Professional sources of knowledge, such as 
healthcare professionals or school education, were 
the least popular. For comparison, in the work of 
Deschasaux et al. (6) 41% of respondents mentioned 
medical personnel and 18% mentioned school. 
Similarly to the works of O’Connor et al. (5) and 
Kotta et al. (15), the media were mentioned most 
often in this study, which may explain the insufficient 
level of knowledge.

CONCLUSIONS

Insufficient knowledge about the vitamin D 
sources, misconceptions about the possibility to 
reach adequate blood levels through the diet, and at 
the same time low consumption of products rich in 
vitamin D and its supplements, observed in this study, 
increase the risk of developing hypovitaminosis 
among the inhabitants of the GZM Metropolis. 
Women had a better knowledge of the sources of 

gorszą wiedzą na temat źródeł egzogennych, jak rów-
nież najniższym spożyciem ryb, czerwonego mięsa, 
jaj oraz masła. Z kolei w grupie kobiet większa znajo-
mość źródeł pokarmowych witaminy D nie wpłynęła 
korzystnie na zachowania żywieniowe, gdyż pomimo 
lepszej, w porównaniu do mężczyzn, wiedzy w tym za-
kresie nie zaobserwowano zwiększonego spożycia wi-
taminy D wraz z dietą.

Ze względu na szerokość geograficzną Polski oraz 
obecny styl życia, polegający na przebywaniu w po-
mieszczeniach zamkniętych przez większą część dnia, 
polski Zespół Ekspertów we współpracy z Europej-
skim Towarzystwem Witaminy D – EVIDAS zaleca 
suplementację witaminy D (3). Pomimo aktualnych 
rekomendacji, zaledwie 45% ankietowanych deklaro-
wało przyjmowanie suplementów tej witaminy. Należy 
również wziąć pod uwagę, że mniej niż połowa grupy 
suplementującej wykazała się systematycznością. Po-
dobne wyniki uzyskał O’Connor i wsp. (5), gdzie oso-
by przyjmujące suplementy stanowiły 43,5%, w tym 
77% przyjmowało preparat codziennie. W pozostałych 
doniesieniach odsetek osób zażywających suplementy 
witaminy D był znacznie niższy: w dwóch badaniach 
przeprowadzonych w Polsce w 2018 roku wynosił 
22,4% (13) i 26,2% (8), a w badaniu Deschasaux i wsp. 
(6) zaledwie 12,9%.

Dawka stosowanego suplementu powinna być usta-
lana w oparciu o pomiar stężenia 25(OH)D w surowicy. 
W niniejszej pracy to prewencyjne działanie podjęło 
mniej niż 7% ankietowanych, co jest przejawem niskiej 
świadomości społecznej dotyczącej konieczności moni-
torowania stanu zaopatrzenia organizmu w witaminę D. 
Dla porównania, w pracy O’Connor i wsp. (5) badanie to 
przeprowadziło 13% ankietowanych, w badaniu Smu-
dy i wsp. (13), przeprowadzonym w tym samym czasie 
w Polsce, było to 14,7% osób, z czego zaledwie 5,1% 
wykonało badanie w ciągu ostatniego półrocza, nato-
miast w badaniu przeprowadzonym przez Salmanpour 
i wsp. (11) w 2016 roku zaledwie 3% mieszkańców Pół-
wyspu Arabskiego oznaczyło stężenie 25(OH)D.

Pomimo tego, że blisko 70% osób ankietowanych 
wyraziło obawę przed nowotworami skóry, ¾ re-
spondentów prezentowało pozytywne nastawienie do 
bezpośredniej ekspozycji słonecznej. Dla porówna-
nia, w badaniu O’Connor i wsp. (5) taką pozytywną 
postawę miało 56% ankietowanych. Pomimo wiedzy 
o korzyściach wynikających z nasłonecznienia, 62,3% 
Chinek nie spędzało czasu na słońcu, prawdopodobnie 
ze względów kosmetycznych dla zachowania jasnego 
odcienia skóry (7). W badaniach prowadzonych w pań-
stwach strefy zwrotnikowej, w których pomimo dużego 
nasłonecznienia niedobory witaminy D są powszechne, 
obserwowane było nastawienie negatywne: 53,5% ko-
biet z Arabii Saudyjskiej deklarowało brak ekspozycji 
słonecznej (14), a wśród mieszkańców Zjednoczonych 
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vitamin D, but it did not affect their attitude to sun 
exposure or increased consumption of products rich 
in this vitamin, but they took supplements more 
often. People in the youngest age group had the worst 
knowledge about dietary sources of cholecalciferol 
and consumed the least foods rich in this vitamin.

Most of the study group had a positive attitude to 
spend time in the sun, but did not know the safe time 
of daily sun exposure, the knowledge about the factors 
limiting dermal synthesis was also insufficient. 
Prevention of vitamin D deficiency should become 
a priority of health policy and health care in the GZM 
Metropolis. Easy-to-read social messages containing 
apart from the time of day and year, other factors 
influencing the skin synthesis of vitamin D, supported 
by current knowledge, should be considered. These 
recommendations should balance the prevention 
of vitamin D deficiency with protection against the 
adverse effects of UV radiation.
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ABSTRACT
Currently, Polish therapeutic entities are forced to operate in an extremely turbulent environment and pursue 
two main goals: economic and social. The aim of this article is to diagnose the relationship between profitability 
and financial liquidity in Polish self-government health care institutions by assessing basic indicators of financial 
liquidity and profitability. The scope of work covered 1017 self-government independent health care institutions, 
which systematically published their financial statements for 2016-2018. The subject of the study was to analyze 
the relationship between the levels of profitability and financial liquidity ratios. The study used statistical and 
tabular-descriptive methods. On the basis of the obtained results it can be stated that the relation between the 
return on sales, return on equity and return on assets and liquidity (current, fast and immediate) was positive and 
the strength of this relation was strong and statistically significant. There was a statistically significant negative 
correlation between short-term liabilities and the return on sales, assets and equity. The cash conversion cycle 
has a significant positive impact on profitability (and vice versa). 
CONCLUSION. Entities that had higher profitability also had a higher degree of liquidity. They were also more 
efficient in inventory management and paid their liabilities faster. Summarizing the results of the study, it can be 
concluded that those entities that had higher profitability also had a higher degree of liquidity. They were also 
more efficient in inventory management and paid their liabilities faster.

Key words: liquidity, profitability, self-government independent health care units

STRESZCZENIE

Obecnie polskie podmioty lecznicze zmuszone są do działania w niezwykle dynamicznie zmieniającym się 
otoczeniu oraz realizują dwa główne cele: społeczny i gospodarczy. Celem niniejszego artykułu jest zdiagno-
zowanie zależności między rentownością a płynnością finansową w samodzielnych zakładach opieki zdrowot-
nej, dla których podmiotem tworzącym jest jednostka samorządu terytorialnego poprzez ocenę podstawowych 
wskaźników płynności finansowej i rentowności. Zakresem prac objęto 1017 samorządowych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, które systematycznie publikowały swoje sprawozdania finansowe 
za lata 2016-2018. Przedmiotem badania była analiza relacji pomiędzy poziomami wskaźników rentowności 
i płynności finansowej. W opracowaniu wykorzystano metody statystyczne i tabelaryczno-deskrypcyjne. Na 
podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, że relacja pomiędzy stopą zwrotu ze sprzedaży, stopą zwro-
tu z kapitału własnego a stopą zwrotu z aktywów i płynnością (bieżącą, szybką i natychmiastową) była dodat-
nia, a siła tej relacji była silna i statystycznie istotna. Istniała istotna statystycznie ujemna korelacja pomiędzy 
zobowiązaniami krótkoterminowymi a poziomem zwrotu ze sprzedaży, aktywów i kapitałów własnych. Cykl 
konwersji gotówki ma istotny pozytywny wpływ na rentowność (i odwrotnie). 
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WNIOSEK. Podmioty, które miały wyższą rentowność, miały wyższy stopień płynności. Były one bardziej 
efektywne w zarządzaniu zapasami i szybciej regulowały swoje zobowiązania. 

Słowa kluczowe: płynność finansowa, rentowność, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej

INTRODUCTION

Currently, Polish medical entities are forced 
to operate in an extremely turbulent, dynamically 
changing environment. They operate in a sector that 
is constantly changing due to the introduction of 
health care reforms, changes in financing, and the 
introduction of new legal provisions (1). Expenditure 
on the provision of medical services is increasing 
as life expectancy is increasing and, consequently, 
the number of older people increases. In addition, 
incurring higher and higher expenditures results from 
the development of medical technologies (2).

Healthcare entities pursue two most important 
goals: social and economic. The first one means 
the readiness to admit and treat  patients, as well 
as to provide them with appropriate medical care. 
The second, in turn, concerns financial liquidity 
and profitability, despite the fact that the activity 
of self-government independent public health care 
institutions is not focused on profit maximization. The 
aim of managing the finances of a medical entity is to 
achieve the intended financial result while maintaining 
financial liquidity (3).

Commercial medical facilities are focused on 
maximizing profits, while public healthcare entities 
are not obliged to generate profit from their activities. 
However, for  each of the healthcare entities, reducing 
of debts is one of the economic goals. The degree of 
achievement of the goal directly affects the method of 
managing the entity (4).

AIM

The aim of the study is to diagnose the relationship 
between profitability and liquidity in independent 
public health care institutions, for which the founding 
entity is a local government unit, by analyzing the basic 
indicators of financial liquidity and profitability. This 
paper will verify the thesis that reducing the liquidity 
level of an entity increases its profitability. The paper 
is also considering the relationship between traditional 
liquidity ratios and the cash conversion cycle and its 
components, and profitability measures.

The problem of financial liquidity management in 
healthcare entities has already been analyzed by many 
Polish and foreign authors. Among Polish researchers 
studying the financial liquidity of healthcare entities, it 
is worth paying attention to the studies by K. Prętkiwicz, 
P. Prętkiewicz, A. Bem and B. Krzeczewski. On the 

WSTĘP

Obecnie polskie podmioty lecznicze zmuszone są 
do działania w niezwykle burzliwym dynamicznie 
zmieniającym się otoczeniu. Prowadzą działalność 
w sektorze, który nieustanie podlega przemianom wy-
nikającym z wprowadzenia reform ochrony zdrowia, 
zmian finansowania, wprowadzenia nowych uregulo-
wań prawnych (1). Wzrastają wydatki na świadczenia 
usług medycznych, ponieważ wydłuża się oczekiwa-
na długość życia, a w związku z tym wzrasta liczba 
osób starszych. Ponadto ponoszenie coraz większych 
nakładów finansowych wynika z rozwoju technologii 
medycznych (2).

Podmioty lecznicze realizują dwa najważniejsze 
cele: społeczny i ekonomiczny. Pierwszy z nich ozna-
cza gotowość przyjęcia oraz leczenia pacjenta, jak 
również zapewnienia mu odpowiedniej opieki me-
dycznej. Drugi z kolei dotyczy płynności finansowej 
oraz rentowności, pomimo, że działalność samorzą-
dowych samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej nie jest nastawiona na maksymalizację 
zysku. Celem zarządzania finansami podmiotu leczni-
czego jest osiąganie zamierzonego wyniku finansowe-
go z zachowaniem płynności finansowej (3).

Komercyjne placówki medyczne nastawione są na 
maksymalizację zysków, z kolei publiczne podmioty 
lecznicze nie są zobowiązane do generowania zysku 
ze swojej działalności. Podmioty te za jeden z wymia-
rów celu ekonomicznego mają również ograniczenie 
lub zmniejszenie zadłużenia. Stopień osiągnięcia re-
alizacji celu bezpośrednio wpływa na sposób zarzą-
dzania jednostką (4).

CEL PRACY

Celem badania jest zdiagnozowanie relacji między 
rentownością a płynnością w samodzielnych publicz-
nych zakładach opieki zdrowotnej, dla których pod-
miotem tworzącym jest jednostka samorządu teryto-
rialnego, poprzez analizę podstawowych wskaźników 
płynności finansowej i rentowności. W niniejszym 
artykule zostanie zweryfikowana teza, mówiąca, że 
zmniejszenie poziomu płynności podmiotu powoduje 
wzrost jego rentowności. W artykule zostaną również 
rozważone zależności pomiędzy tradycyjnymi wskaź-
nikami płynności oraz cyklem konwersji gotówki 
i jego składowymi a miarami rentowności. 

Problem zarządzania płynnością finansową w pod-
miotach leczniczych był już analizowany przez wielu 
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Płynność finansowa a rentowność... Financial liquidity and profitability...

other hand, the author has not found any studies on the 
relationship between liquidity and profitability among 
independent public health care institutions, for which 
the founding entity is a local government unit.

The source data was the publications of the Ministry 
of Health, which included information on the finances 
of self-governmental independent public healthcare 
institutions for the years 2016-2018 (5).

MATERIALS AND METHODS

Independent public health care units, for which 
the establishing entities are voivodship, poviat and 
communal units of local government, were selected 
for the study. The data comes from the Statistical 
Bulletins of the Ministry of Health (Ministry of 
Health, Warsaw 2019). The analyzes take into account 
current information, i.e. collective financial statements 
of the entities for 2016-2018.

In the analyzed period, the number of self-
government independent public health care units 
decreased from 1072 entities in 2016 to 1017 in 2018. 
Most entities came from the Mazowieckie (in 2018 
– 137 entities), Małopolskie (113) and Śląskie (108) 
voivodships.

The subjective scope of the work covered 1017 self-
governing independent public health care institutions, 
which systematically published their financial 
statements for 2016-2018. The subject of the research 
was the analysis of the relationship between the levels 
of profitability ratios and financial liquidity. Statistical 
and tabular-descriptive methods are used in the work. 
The liquidity of an entity is the ability to settle current 
liabilities. The maintenance of financial liquidity by 
the entity does not mean the necessity to constantly 
dispose of such amounts of cash that would cover all 
liabilities. It is a derivative of having a cash surplus at 
the maturity of liabilities (6).

Financial liquidity will be measured using the 
following indicators:
 – the ratio of current financial liquidity informs how 

many times current assets cover current liabilities 
(ratio of current assets to current liabilities). The 
higher the level of this ratio, the better the financial 
liquidity of the entity. The low value of the ratio 
indicates difficulties in overdue payments of the 
entity, and even insolvency. Most authors point to 
the model value of the current financial liquidity 
ratio in the range of 1.5-2.0 (7).

 – quick financial liquidity ratio – the relationship 
between the most liquid assets (current assets less 
inventories and prepayments) to current liabilities. 
There is a belief in the literature that the standard 
value of this indicator is 1.0 (6).

polskich i zagranicznych autorów. Spośród badaczy 
polskich badających płynność finansową podmiotów 
leczniczych warto zwrócić uwagę na opracowania K. 
Prętkiewicz, P. Prętkiewicz, A. Bem i B. Krzeczewski. 
Natomiast Autorka nie znalazła opracowań dotyczą-
cych relacji płynności i rentowności wśród samodziel-
nych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla 
których podmiotem tworzącym jest jednostka samo-
rządu terytorialnego.

Za dane źródłowe posłużyły publikacje Minister-
stwa Zdrowia uwzględniające informacje na temat fi-
nansów samorządowych samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej za lata 2016-2018 (5).

MATERIAŁ I METODY

Do badania wytypowano samodzielne publicz-
ne zakłady opieki zdrowotnej, których podmiotem 
tworzących są wojewódzkie, powiatowe i gminne 
jednostki samorządu terytorialnego. Dane pochodzą 
z Biuletynów Statystycznych Ministerstwa Zdrowia 
(Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2019). W anali-
zach uwzględnione zostały aktualne informacje, czy-
li zbiorcze sprawozdania finansowe jednostek z lat  
2016-2018.

W badanym okresie liczba samorządowych samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
zmniejszyła się z 1072 podmiotów w 2016 r do pozio-
mu 1017 w 2018 r. Najwięcej podmiotów pochodziło 
z województwa mazowieckiego (w 2018 r. – 137 pod-
miotów), małopolskiego (113) i śląskiego (108).

Zakres podmiotowy pracy objął 1017 samorządo-
wych samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej, które systematycznie  publikowały  za 
lata 2016-2018 swoje  sprawozdania finansowe. Przed-
miotem  badań  była  analiza  zależności  między  po-
ziomami wskaźników rentowności a płynności finan-
sowej. W pracy wykorzystano metody  statystyczne 
i tabelaryczno-opisowe.  

Płynność podmiotu jest to zdolność do regulowa-
nia bieżących zobowiązań. Utrzymanie przez pod-
miot płynności finansowej nie oznacza konieczności 
ciągłego dysponowania takimi kwotami środków pie-
niężnych, które pokrywałaby w całości zobowiązania. 
Jest pochodną posiadania nadwyżki pieniężnej w ter-
minach zapadalności zobowiązań (6).

Płynność finansowa będzie mierzona za pomocą 
następujących wskaźników:
 – wskaźnik bieżącej płynności finansowej informu-

je ile razy aktywa obrotowe pokrywają bieżące 
zobowiązania (relacja aktywów obrotowych do 
zobowiązań bieżących). Im wyższy poziom tego 
wskaźnika, tym lepsza płynność finansowa pod-
miotu. Niska wartość wskaźnika świadczy o trud-
nościach płatniczych jednostki, a nawet o nie-
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 – immediate financial liquidity ratio – the ratio of 
cash to current liabilities. The value of this ratio 
should range between 0.1 and 0.2. This indicator 
describes the payment capacity of the entity. It 
also expresses the company’s ability to conduct 
speculative transactions.

 – inventory conversion cycle – the average time 
needed to manufacture and sell final goods from 
raw materials and materials. This indicator also 
tells you about the number of days an entity 
replenishes its inventory to make a specific sale. Its 
high value is the result of low inventory turnover 
(inventories ratio to daily net sales) (8).

 – receivables conversion cycle – the average time 
needed to convert receivables into cash, i.e. to 
obtain cash from sales. This ratio determines how 
long the entity freezes its capital in receivables. 
The higher its value, the more lenient the credit 
policy is applied by the entity towards its clients, 
or it proves the ineffective functioning of the 
receivables management unit. Similarly, the short 
period of debt collection is the result of a restrictive 
lending policy (the ratio of receivables to daily net 
sales) (8).

 – liability conversion cycle – the average time 
between the purchase of materials and services 
and the payment for these materials. This ratio 
determines how long an entity’s operations are 
credited by suppliers (ratio of current liabilities to 
daily net sales) (9).

On the other hand, the profitability ratios of an entity 
measure the entity’s ability to generate profit. They 
are also supposed to inform about the possibilities of 
increasing the owners’ wealth. These indicators show 
the cumulative impact of liquidity, asset management 
and debt management on the company’s performance 
(9).

Profitability will be measured by the following 
indicators:
 – return on sales (ROS) – is the percentage of profit 

to sales revenues. It tells you what amount of net 
profit is generated by the unit sales amount. The 
lower the value of this ratio, the more sales must 
be made in order to achieve the same amount of 
profit (6).

 – return on equity (ROE) – informs about the 
amount of net profit generated by the unit amount 
of invested equity of the enterprise. The growing 
level of the return on equity ratio proves the higher 
efficiency of capital employed in its various forms 
(6).

 – return of assets (ROA) – it is the ratio of profit to 
total assets. It informs about the amount of profit 
generated by the unit of capitals involved in the 
activity of the enterprise. For a positive assessment 

wypłacalności. Większość autorów wskazuje na 
wzorcową wartość wskaźnika bieżącej płynności 
finansowej w granicach 1,5-2,0 (7).

 – wskaźnik szybkiej płynności finansowej – jest to 
relacja najbardziej płynnych składników mająt-
kowych (aktywa obrotowe pomniejszone o zapasy 
i rozliczenia międzyokresowe czynne) do zobow-
iązań bieżących. W literaturze panuje przekonanie, 
że wzorcowa wartość tego wskaźnika wynosi 1,0 
(6). 

 – wskaźnik natychmiastowej płynności finansowej 
– relacja środków pieniężnych do zobowiązań bie-
żących. Wartość tego wskaźnika powinna wahać 
się w przedziale 0,1-0,2. Wskaźnik ten opisuje 
zdolności płatnicze podmiotu. Wyraża także zdol-
ność przedsiębiorstwa do przeprowadzania trans-
akcji spekulacyjnych.

 – cykl konwersji zapasów – przeciętny czas potrzeb-
ny na wytworzenie dóbr finalnych z surowców 
i materiałów i sprzedaż tych wyrobów. Wskaźnik 
ten informuje również o tym, co ile dni jednostka 
odnawia swoje zapasy w celu zrealizowania okre-
ślonej sprzedaży. Jego wysoka wartość jest rezul-
tatem wolnego obrotu zapasami (relacja zapasów 
odniesiona do dziennej sprzedaży netto) (8). 

 – cykl konwersji należności – przeciętny czas po-
trzebny na przekształcenie należności w środki 
pieniężne tj. na uzyskanie środków pieniężnych ze 
sprzedaży. Wskaźnik ten określa jak długo pod-
miot zamraża swój kapitał w należnościach. Im 
większa jest jego wartość, tym łagodniejszą poli-
tykę kredytową prowadzi jednostka wobec swoich 
klientów, albo świadczy to o nieefektywnym funk-
cjonowaniu komórki zarządzającej należnościami. 
Analogicznie krótki okres ściągania należności 
jest wynikiem restrykcyjnej polityki kredytowej 
(relacja należności do dziennej sprzedaży netto) 
(8).

 – cykl konwersji zobowiązań – przeciętny czas mię-
dzy nabyciem materiałów i usług a zapłatą za te 
materiały. Wskaźnik ten określa jak długo działal-
ność podmiotu jest kredytowana przez dostawców 
(relacja zobowiązań bieżących do dziennej sprze-
daży netto) (9).

Natomiast wskaźniki rentowności jednostki mają 
za zadanie pomiar zdolności podmiotu do generowa-
nia zysku. Mają także informować o możliwościach 
wzrostu majątku właścicieli. Wskaźniki te pokazują 
kumulatywny wpływ płynności, zarządzania akty-
wami i zarządzania długiem na wyniki działalności 
przedsiębiorstwa (9). 

Rentowność będzie mierzona za pomocą następu-
jących wskaźników:
 – wskaźnik rentowności sprzedaży (ROS) – są sto-

sunkiem procentowym zysku do przychodów ze 
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of the company’s activity, it is desirable to increase 
its value (6).

Since profitability and financial liquidity are 
interrelated and mutually conditioned, the Pearson’s 
linear correlation coefficient was used to investigate 
the relationship between these phenomena, which is 
a standard measure of the strength and direction of 
linear interdependence of two measurable features.

An appropriate significance test was used for the 
computed correlation coefficients. For this purpose, 
the null hypothesis was formulated about the lack of 
correlation between the variables:

H0: ρxy = 0, against the alternative hypothesis 
that such a correlation exists Hj : ρxy ^ 0 (two-sided 
critical value). As a result of testing the significance of 
the correlation coefficient, the probabilities p (р-value) 
related to the calculated values of the test function 
are determined. By comparing the p-value with the 
adopted significance level α = e.g. 0.0522, the statistical 
significance of the correlation coefficients is assessed. 
When p is <0.05, the null hypothesis is rejected, which 
means that the relationship between the variables is 
statistically significant.

RESULTS

In the years 2016-2018, a systematic increase in 
revenues and costs of self-governmental public health 
care institutions in Poland was observed. In 2016, 
total revenues amounted to PLN 29.7 billion, and in 
2018 they were higher by 11.9% and amounted to 
PLN 33.3 billion. The highest revenues in 2018 were 
generated by entities in the Mazowieckie voivodship 
and amounted to PLN 4.1 billion, while the lowest 
revenues were in 2018 in the Lubuskie Voivodship and 
amounted to PLN 361 million. The highest increase 
in revenues in the analyzed period was noticed in 
the Małopolskie Voivodship by 18.4%, while in the 
Opolskie Voivodship a decrease in revenues by 21.7% 
was noticed.

Total costs in the same period increased by 14.2% 
and amounted to PLN 34.3 billion in 2018. The highest 
level of costs in 2018 was recorded in the healthcare 
entities in the Mazowieckie Voivodship and they 
amounted to PLN 4.3 billion in 2018, the lowest level 
of costs can be observed in the Lubuskie Voivodship 
and in 2018 they amounted to PLN 368 million. The 
highest increase in costs in the analyzed period was 
recorded in the Podlaskie Voivodship by 20.3%, while 
in the Opolskie Voivodship there was a decrease in 
costs by 21.1%.

The financial result of self-government independent 
public healthcare institutions in the analyzed period 
deteriorated from PLN 318 million in 2016 to  PLN 1 
billion in 2018. The most loss-generating entities are 

sprzedaży. Informuje on jaką kwotę zysku netto 
generuje jednostkowa kwota sprzedaży. Im niższa 
jest wartość tego wskaźnika, tym większą sprze-
daż należy zrealizować, chcąc osiągnąć tę samą 
kwotę zysku (6). 

 – wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE) 
– informuje, jaką kwotę zysku netto generuje jed-
nostkowa kwota zainwestowanego kapitału wła-
snego przedsiębiorstwa. Rosnący poziom wskaź-
nika rentowności kapitału własnego świadczy 
o wyższej efektywności zaangażowanego kapitału 
w różnych jego formach (6).

 – wskaźnik rentowności majątku ogółem (ROA) – 
jest to relacja zysku do aktywów ogółem. Informu-
je on o kwocie zysku generowanej przez jednostkę 
zaangażowanych w działalność przedsiębiorstwa 
kapitałów. Dla pozytywnej oceny działalności 
przedsiębiorstwa pożądanych jest jego wzrost 
wartości (6).

Ponieważ rentowność i płynność finansowa są ze 
sobą powiązane i wzajemnie warunkują się, do zbada-
nia zależności między tymi zjawiskami wykorzystano 
współczynnik korelacji liniowej  Pearsona, który sta-
nowi unormowany miernik siły i kierunku współza-
leżności liniowej  dwóch cech mierzalnych.

Dla obliczonych współczynników korelacji zasto-
sowano odpowiedni test istotności. W tym celu została 
sformułowana hipoteza zerowa o braku korelacji mię-
dzy zmiennymi: 

H0: ρxy = 0, wobec hipotezy alternatywnej, że taka 
korelacja istnieje Hj : ρxy ^ 0 (dwustronny obszar kry-
tyczny). W wyniku testowania istotności współczyn-
nika korelacji wyznaczone są prawdopodobieństwa p 
(р-value) związane z obliczonymi wartościami funkcji 
testowej. Przez porównanie wartości p z przyjętym po-
ziomem istotności α = np. 0,0522 ocenia się statystycz-
ną istotność współczynników korelacji. Gdy p jest  
< 0,05, to odrzuca się hipotezę zerową, co oznacza, że 
związek między zmiennymi jest statystycznie istotny.

WYNIKI

W latach 2016-2018 obserwowano systematyczny 
wzrost przychodów i kosztów samorządowych samo-
dzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
w Polsce. W 2016 r. przychody ogółem wyniosły 29,7 
mld zł, a w 2018 r. były wyższe o 11,9% i wyniosły 
33,3 mld zł. Największe przychody w 2018 r. uzyskały 
podmioty w województwie mazowieckim i wyniosły 
4,1 mld zł, najniższe zaś przychody były w 2018 r.  
w województwie lubuskim i wyniosły 361 mln zł. Naj-
większy przyrost przychodów w badanym okresie za-
uważono w województwie małopolskim o 18,4%, na-
tomiast w województwie opolskim zauważono spadek 
przychodów o 21,7%.
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in the Śląskie Voivodship, where their loss in 2018 
amounted to a total of PLN 165 million, the smallest 
losses are generated by entities in the Pomeranian 
Voivodship (net result in 2018 was – PLN 3 million).

The Pearson linear correlation coefficient calculated 
for profitability and financial liquidity (its levels and 
the cash conversion cycle and its components) is shown 
in Table 1.

On the basis of the obtained results, it can be 
concluded that the relationship between return on sales 
and financial liquidity (current, quick and immediate) 
was positive and the strength of this relationship was 
strong and statistically significant.

The relationship between the return on sales and 
the inventory turnover rate was positive, statistically 
insignificant, while the relationship between the 
receivables turnover rate was negative, statistically 
insignificant. Healthcare entities, which turned over 
their inventories more slowly and shortened the period 
of payment of receivables by recipients, had a higher 
profitability of sales.

The units that paid off their short-term liabilities 
faster were characterized by higher profitability of 
sales. This means that the longer conversion cycle of 
short-term liabilities results from financial difficulties 
than from the willingness to take advantage of the 
positive impact, i.e. lower costs related to short-
term liabilities, especially since in most entities this 
profitability was negative.

The positive relationship between the return on 
sales and the cash conversion cycle (statistically 
significant) shows that in organizations the longer the 
time from the outflow of cash due to the settlement of 

Koszty ogółem w analogicznym okresie wzrosły 
o 14,2% i wyniosły w 2018 r. 34,3 mld zł. Najwyż-
szy poziom kosztów w 2018 r. odnotowano w jednost-
kach w województwie mazowieckim i wyniosły one 
w 2018 r. 4,3 mld zł, najmniejszy poziom kosztów za-
uważyć można w województwie lubuskim i wyniosły 
one w 2018 r. 368 mln zł. Najwyższy wzrost kosztów 
w badanym okresie odnotowano w województwie 
podlaskim 0 20,3%, zaś w województwie opolskim 
odnotowano spadek kosztów o 21,1%.

Wynik finansowy samorządowych samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej w badanym 
okresie uległ pogorszeniu z poziomu – 318 mln zł  
w 2016 r. do poziomu – 1 mld zł w 2018 r. Najbardziej 
stratne są jednostki w województwie śląskim, gdzie 
ich strata w 2018 r. wyniosła łącznie 165 mln zł, naj-
mniejsze straty przynoszą podmioty w województwie 
pomorskie (wynik netto w 2018 r. wyniósł – 3 mln zł).

Współczynnik korelacji liniowej Pearsona obliczo-
ne dla rentowności i płynności finansowej (jej pozio-
mów oraz cyklu konwersji gotówki i jego składowych) 
zawiera Tabela 1.

Na podstawie uzyskanych wyników można stwier-
dzić, że zależność między rentownością sprzedaży 
a płynnością finansową (bieżącą, szybką i natychmia-
stową) była dodatnia i siła tego związku była silna 
i istotna statystycznie.

Zależność między rentownością sprzedaży a szyb-
kością rotacji zapasów była dodatnia, nieistotna sta-
tystycznie, zaś między szybkością rotacji należności 
była ujemna, nieistotna statystycznie. Podmioty lecz-
nicze, które wolniej obracały zapasami i skracały 
okres spłaty należności przez odbiorców, miały wyż-
szą rentowność sprzedaży.

Jednostki, które szybciej spłacały swoje zobowią-
zania krótkoterminowe, cechowała wyższa rentow-
ność sprzedaży. Oznacza to, że dłuższy cykl konwersji 
zobowiązań krótkoterminowych wynika z trudności 
finansowych niż z chęci skorzystania z pozytywnego 
oddziaływania, tj. niższych kosztów związanych ze 
zobowiązaniami krótkoterminowymi, zwłaszcza, że 
w większości podmiotów rentowność ta była ujemna.

Dodatnia zależność między rentownością sprzeda-
ży a cyklem konwersji gotówki (istotna statystycznie) 
pokazuje, że w organizacjach im dłuższy czas jaki 
upływa od momentu odpływu środków pieniężnych 
w związku z regulowaniem zobowiązań do momentu 
wpływu środków pieniężnych z tytułu inkasowania 
należności, tym rentowność sprzedaży jest wyższa.

Istnieje dodatnia, istotna zależność między rentow-
nością majątku a poziomami płynności finansowej.

Im szybszy był obrót zapasami, im szybsza spłata 
zobowiązań, tym rentowność majątku była wyższa. 
Ale tylko wpływ zobowiązań krótkoterminowych 
okazał się statystycznie istotny, podobnie jak w przy-

Table 1. Pearson’s linear correlation coefficients
Tabela 1. Współczynniki korelacji liniowej Pearsona 

Pł
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ść
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Zmienne
Rentowność

ROA ROE ROS

Bieżąca 0,8651
p=0,000

0,8588
p=0,000

0,8604
p=0,000

Szybka 0,8589
p=0,000

0,8495
p=0,000

0,8554
p=0,000

Natychmiastowa 0,8190
p=0,000

0,8065
p=0,000

0,8186
p=0,000

Cykl konwersji 
zapasów

0,2124
p=0,425

0,2548
p=0,341

0,1325
p=0,625

Cykl konwersji 
należności

-0,1004
p=0,712

-0,1053
p=0,698

-0,1817
p=0,501

Cykl konwersji 
zobowiązań

-0,6940
p=0,003

-0,7082
p=0,002

-0,7447
p=0,001

Cykl konwersji 
gotówki

0,7252
p=0,001

0,7422
p=0,001

0,7266
p=0,001
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liabilities to the moment of cash inflow from collection 
of receivables, the higher the profitability of sales.

There is a positive, significant relationship between 
asset profitability and financial liquidity levels.

The faster the turnover of inventories, the faster 
the repayment of liabilities, the higher the profitability 
of assets. But only the impact of short-term liabilities 
turned out to be statistically significant, as in the case 
of the cash conversion cycle – the (positive) relationship 
was significant.

The relationship between return on equity and 
financial liquidity turned out to be positive and 
statistically significant. The impact of the inventory 
conversion cycle was positive and the receivables 
conversion cycle negative, but statistically insignificant. 
The impact of the current liabilities conversion cycle 
on the return on equity was negative, and of the cash 
conversion cycle - positive and statistically significant.

Each element of the cash conversion cycle had 
a different impact on profitability. The existence 
of a statistically significant, negative correlation 
relationship between short-term liabilities and 
the profitability of sales, assets and equity proves 
that liability management has a greater impact 
on profitability than in the case of inventory and 
receivables management, where the correlation 
relationship is weaker and insignificant. The cash 
conversion cycle has a significant, positive impact on 
profitability (and vice versa).

DISCUSSION

The entity’s ability to settle its short-term liabilities 
on an ongoing basis depends, among other things, 
on the amount of funds involved in the most liquid 
assets (i.e. cash and short-term securities). The more 
an entity maintains liquid assets, the greater its ability 
to settle its current liabilities in a timely manner. 
However, the low level of surplus liquid assets does 
not mean that the entity will experience problems with 
the current settlement of liabilities. The regular inflow 
of cash to the entity enables the current settlement of 
liabilities without the need to maintain surplus cash 
and short-term securities. In such a situation, liquidity 
is maintained (10).

A diagnosis of financial liquidity also requires 
a careful analysis of the life cycle. Appropriate 
turnover of individual assets and capitals is one of the 
conditions for ensuring financial efficiency. Therefore, 
the conversion cycles for inventories,  receivables and 
liabilities are calculated. By adding up the inventory 
and receivable conversion cycle and subtracting the 
liability conversion cycle, you get the cash conversion 
cycle. It is the period from the outflow of cash from the 
entity to obtaining revenues from the sale of products 

padku cyklu konwersji gotów – zależność (dodatnia) 
była istotna.

Związek między rentownością kapitału własne-
go a płynnością finansową okazał się dodatni i istot-
ny statystycznie. Wpływ cyklu konwersji zapasów 
był dodatni a cyklu konwersji należności ujemny, ale 
nieistotny statystycznie. Wpływ cyklu konwersji zo-
bowiązań bieżących na rentowność kapitału własne-
go był ujemny a cyklu konwersji gotówki – dodatni 
i istotny statystycznie.

Każdy element cyklu konwersji gotówki w różnym 
stopniu wpływał na rentowność. Istnienie statystycz-
nie istotnej, ujemnej, zależności korelacyjnej między 
zobowiązaniami krótkoterminowymi a poziomem 
rentowności sprzedaży, majątku i kapitału własne-
go świadczy o tym, że zarządzanie zobowiązaniami 
ma większy wpływ na rentowność niż w przypadku 
zarządzania zapasami i należnościami, gdzie zależ-
ność korelacyjna ma charakter słabszy i nieistotny. 
Cykl konwersji gotówki ma istotny, dodatni wpływ na 
kształtowanie się rentowności (i odwrotnie).

DYSKUSJA

Zdolność jednostki do bieżącego regulowania zo-
bowiązań krótkoterminowych zależy między inny-
mi od ilości środków zaangażowanych w najbardziej 
płynne aktywa (tj. gotówkę i krótkoterminowe papiery 
wartościowe). Im więcej podmiot utrzymuje płynnych 
aktywów, tym większa jest jego zdolność do termino-
wego regulowania zobowiązań bieżących. Jednakże 
niski poziom nadwyżek płynnych aktywów nie świad-
czy o tym, że w podmiocie wystąpią problemy z bie-
żącym regulowaniem zobowiązań. Regularny dopływ 
środków pieniężnych do jednostki umożliwia bieżące 
regulowanie zobowiązań bez konieczności utrzymy-
wania nadwyżek środków pieniężnych i krótkotermi-
nowych papierów wartościowych. W takiej sytuacji 
płynność finansowa zostaje zachowana (10).

Diagnoza dotycząca płynności finansowej wyma-
ga także dokładnej analizy cyklu eksploatacyjnego. 
Odpowiednia rotacja poszczególnych składników ak-
tywów i kapitałów jest jednym z warunków zapew-
nienia sprawności finansowej. Dlatego też oblicza się 
cykle konwersji zapasów, należności i zobowiązań. 
Przez zsumowanie cyklu konwersji zapasów i należ-
ności i odjęcie cyklu konwersji zobowiązań uzyskuje 
się cykl konwersji gotówki. Jest to okres od wypływu 
środków pieniężnych z podmiotu do uzyskania przy-
chodów ze sprzedaży produktów i usług. Im on jest 
krótszy, tym większa sprawność finansowa podmiotu.

Rentowność rozumiana jako zdolność do genero-
wania zysku jest jednym z kluczowych czynników 
warunkujących osiąganie celów finansowych w jedno-
stce. Dążeniu do uzyskiwania przychodów przewyż-
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and services. The shorter it is, the greater the financial 
efficiency of the entity.

Profitability, understood as the ability to generate 
profit, is one of the key factors determining the 
achievement of financial goals in an entity. Striving 
to obtain revenues exceeding costs should also be 
accompanied by care for maintaining financial 
liquidity, i.e. the ability to pay current liabilities.

One of the main factors influencing financial 
profitability is profit, however, its increase is not always 
accompanied by an increase in liquidity (arrears with 
payments, loan sales), and an increase in profitability 
does not necessarily mean an improvement in financial 
liquidity. There is a wide range of indicators measuring 
profitability that allow you to make decisions related 
to the management of an entity. These ratios include 
return on assets, return on sales, and return on equity.

Liquidity management affects the profitability or 
value of the entity (depending on what financial goal 
the entity adopts). There is a negative relationship 
between liquidity and profitability, i.e. an increase in 
liquidity leads to a decrease in the goodwill (or its 
profitability) and vice versa. However, this dependence 
is not so obvious in all conditions. In general, 
a reduction in financial liquidity (by reducing the 
level of current assets and / or increasing the share of 
current liabilities) leads to an increase in profitability, 
but this only happens up to a certain point. Due to the 
functions performed by current assets, as well as the 
negative consequences related to the excessive share 
of short-term liabilities, lowering the liquidity below 
a certain level results not in an increase, but a decrease 
in profitability (11).

Achieving high profitability comes at the expense 
of higher risk, which is associated not only with the 
possibility of loss of financial liquidity, but also the 
occurrence of other phenomena that have a negative 
impact on the functioning of the entity.

The nature of the relationship between profitability 
and liquidity depends on the period in which it is 
considered (12, 13). The dominant view in the literature 
is that in the short run there is a negative relationship 
between these categories (substitution of liquidity and 
profitability).

In the long term, profit as a source of additional, 
free cash flows increases the organization’s ability to 
settle liabilities, i.e. an increase in profitability has 
a positive effect on the improvement of its solvency 
(14). The nature and direction of the profitability and 
liquidity relationships also depend on their level. For 
small values of liquidity, its increase also causes an 
increase in the level of profitability. Once the cut-
off point is reached, profitability stops responding to 
the increase in liquidity. For high liquidity values, 
its further increase causes a decrease in profitability 

szających koszty powinno towarzyszyć także dbanie 
o utrzymanie płynności finansowej, czyli zdolności do 
regulowania zobowiązań bieżących.

Jednym z głównych czynników wpływających 
na rentowność finansową jest zysk, jednakże nie za-
wsze jego wzrostowi towarzyszy zwiększenie płyn-
ności (zalegania z płatnościami, sprzedaż na kredyt), 
a wzrost rentowności niekoniecznie oznacza poprawę 
płynności finansowej. Można wyróżnić szeroką gamę 
wskaźników mierzących rentowność, które pozwalają 
na podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem 
podmiotem. Do tych wskaźników zaliczamy rentow-
ność aktywów, rentowność sprzedaży, rentowność ka-
pitału własnego.

Zarządzanie płynnością finansową wpływa na 
rentowność lub wartość jednostki (w zależności od 
tego, jaki cel finansowy przyjmie jednostka). Istnieje 
ujemny związek między płynnością a rentownością, 
tj. wzrost płynności finansowej prowadzi do spadku 
wartości firmy (lub jej rentowności) i odwrotnie. Jed-
nak zależność ta nie w każdych warunkach jest tak 
oczywista. Generalnie obniżenie płynności finanso-
wej (poprzez zmniejszenie poziomu aktywów obro-
towych i/lub zwiększenie udziału zobowiązań bieżą-
cych) prowadzi do wzrostu zyskowności, ale dzieje się 
tak tylko do pewnego momentu. Z uwagi na funkcje, 
jakie pełnią aktywa obrotowe, jak również negatyw-
ne konsekwencje związane ze zbyt dużym udziałem 
zobowiązań krótkoterminowych, obniżenie płynności 
poniżej pewnego poziomu skutkuje nie wzrostem, ale 
spadkiem zyskowności (11). 

Uzyskanie wysokiej rentowności następuje kosz-
tem wyższego ryzyka, które związane jest nie tylko 
z możliwością utraty płynności finansowej, ale rów-
nież wystąpieniem innych, negatywnie wpływających 
na funkcjonowanie podmiotu zjawisk.

Charakter zależności pomiędzy rentownością 
i płynnością zależy od okresu w jakim jest ona roz-
patrywana (12, 13). W literaturze dominuje pogląd, 
że w krótkim okresie występuje negatywna relacja 
pomiędzy tymi kategoriami (substytucja płynności 
i rentowności).

W długim okresie zysk jako źródło dodatkowych, 
wolnych przepływów pieniężnych zwiększa zdolność 
organizacji do regulowania zobowiązań, czyli wzrost 
rentowności pozytywnie oddziałuje na poprawę jego 
wypłacalności (14). Charakter i kierunek relacji ren-
towności i płynności zależy także od ich poziomu. Dla 
małych wartości płynności jej wzrost powoduje tak-
że zwiększenie poziomu rentowności. Po osiągnięciu 
wartości granicznej rentowność przestaje reagować na 
wzrost płynności. Dla wysokich wartości płynności 
dalszy jej wzrost powoduje spadek rentowności (15). 
Jose, Lancaster i Stevens używają w swoich badaniach 
zarówno ROA, jak i ROE w celu rozróżnienia rentow-
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(15). Jose, Lancaster, and Stevens use both ROA and 
ROE in their research to distinguish between return 
related to asset management (ROA) and profitability 
related to entity financing (ROE).The higher the value 
of the above ratios, the better for the entity, therefore 
a positive correlation between them and the company’s 
liquidity should be expected. In the relationship 
between liquidity and profitability, the shaping of the 
operating cycle and the cash conversion cycle are of 
significant importance (13). The increase in current 
assets causes an increase in liquidity, and if the total 
assets do not change, then there is a decrease in the 
value of fixed assets, which means that the ROA will 
not change. However, when an increase in current 
assets causes a simultaneous increase in total assets, 
it will entail changes in liabilities and so an increase 
in profit (which increased cash) will theoretically 
increase ROA, but one should note that at the same 
time total assets increase, so it is not to be expected. 
An increase in current liabilities with a simultaneous 
increase in current assets will not cause a change in 
liquidity, but a decrease in ROA, and an increase in 
long-term debt in the absence of changes in equity 
(and vice versa) will cause the ROA to decrease. At 
the same time, a decrease in current liabilities will 
increase ROA if current assets remain unchanged and 
the value of fixed assets decreases. This situation will 
not affect the return on equity. As for ROE, an increase 
in profit will increase its current liabilities and will not 
have an impact on the return on equity in the same way 
as an increase in debt. However, considering changing 
the financing structure by increasing debt, one should 
bear in mind the financial costs which reduce profit 
and thus profitability. When it comes to return on 
equity, it is strongly dependent on profit and financing 
structure. If current liabilities decrease (liquidity 
increases), but at the same time equity increases, ROE 
will decrease, and when long-term debt increases, the 
costs of its servicing will increase, profit will decrease, 
which may also have a negative impact on ROE. Other 
liquidity ratios are related to their increasing level (13).

The way in which an entity manages working 
capital, as measured by the length of the cash 
conversion cycle, affects the profitability of the entity.

Current assets by changing their form from 
monetary to tangible and from tangible to monetary, 
participate in the process of generating profit. The 
faster the transformation processes take place, the 
less capital will have to be involved in the production 
process, which will contribute to an increase in its 
profitability (15).

The analysis of the relationship between profitability 
and liquidity in local government hospitals shows that 
in the medical entities sector there is no characteristic 
relationship between financial liquidity and profitability. 

ności związanej z zarządzaniem aktywami (ROA) 
i rentowności związanej z finansowaniem podmiotu 
(ROE). Im wyższa wartość powyższych wskaźników 
tym lepiej dla jednostki, dlatego należy oczekiwać 
dodatniej korelacji między nimi a płynnością firmy. 
W relacjach pomiędzy płynnością rentownością istot-
ne znaczenie ma kształtowanie się cyklu operacyjnego 
i cyklu konwersji gotówki (13). Wzrost aktywów bie-
żących powoduje wzrost płynności, a jeśli aktywa ra-
zem nie zmieniają się, wówczas mamy do czynienia ze 
spadkiem wartości aktywów trwałych, co powoduje, 
że ROA się nie zmieni. Jednak, gdy wzrost aktywów 
bieżących spowoduje jednoczesny wzrost aktywów 
razem, pociągnie to za sobą zmiany w pasywach i tak 
wzrost zysku (który zasilił gotówkę) spowoduje teo-
retycznie wzrost ROA, ale należy pamiętać, że jed-
nocześnie rosną aktywa razem, więc nie należy się 
go spodziewać. Wzrost w zobowiązaniach bieżących 
przy jednoczesnym wzroście aktywów bieżących nie 
spowoduje zmiany w płynności tylko spadek ROA, 
a wzrost długu długoterminowego przy braku zmian 
w kapitale własnym (i odwrotnie) spowoduje, że ROA 
zmaleje. Jednocześnie zmniejszenie zobowiązań bie-
żących spowoduje wzrost ROA, jeżeli aktywa bieżące 
pozostaną bez zmian, a zmniejszy się wartość akty-
wów trwałych. Sytuacja ta nie wpłynie na rentowność 
kapitałów własnych. Jeśli chodzi o ROE to wzrost 
zysku spowoduje jego wzrost zobowiązań bieżących 
i nie będzie miał wpływu na rentowność kapitałów 
własnych tak, jak wzrost długu. Jednak, biorąc pod 
uwagę zmianę struktury finansowania poprzez zwięk-
szenie długu, należy pamiętać o kosztach finanso-
wych, które zmniejszają zysk, a przez to rentowność. 
Jeśli chodzi o rentowność kapitałów własnych to jest 
on silnie uzależniony od zysku i struktury finansowa-
nia. Jeżeli zobowiązania bieżące zmaleją (podniesie 
się płynność), ale wzrośnie jednocześnie kapitał wła-
sny, to ROE spadnie, a gdy wzrośnie dług długoter-
minowy, wzrosną koszty jego obsługi, spadnie zysk, 
co też może mieć negatywny wpływ na ROE. Inne 
wskaźniki płynności są związane z coraz wyższym 
ich poziomem (13).

Sposób, w jaki podmiot zarządza kapitałem obro-
towym, którego miarą jest długość cyklu konwersji 
gotówki, wpływa na rentowność podmiotu. 

Aktywa  obrotowe,  zmieniając  swoją postać  
z pieniężnej  na rzeczową i  z  rzeczowej  na pieniężną,  
uczestniczą w  procesie  tworzenia zysku.  Im  szyb-
ciej  będą następowały  procesy transformacji,  tym  
mniej  kapitału  będzie trzeba zaangażować w proce-
sie produkcyjnym, co przyczyni się do wzrostu jego 
rentowności (15). 

Analiza związku rentowności i płynności w szpi-
talach samorządowych pokazuje, że w sektorze pod-
miotów leczniczych nie występuje charakterystyczna 
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Typically, a decrease in financial liquidity is accompanied 
by an increase in profitability. However, the situation 
in the analyzed entities is different. Hospitals that 
maintained higher levels of financial liquidity achieved 
higher levels of profitability. This thesis has also been 
proven by other authors who conducted research on 
individual medical entities (16).

CONCLUSIONS

There is a relationship between the level of 
profitability and financial liquidity in the case of polish 
self-governing public healthcare institutions.

This positive relationship is due to the fact that 
hospitals operating as independent public health care 
units cannot go bankrupt. Therefore, despite many 
financial difficulties, such hospitals must continue to 
function, and the responsibility for their functioning 
rests with the establishing organs.

When  summarizing the results of the research, it 
can be stated that those self-government independent 
health care units with higher profitability also had 
a higher degree of financial liquidity. They were also 
more efficient in managing inventories and they also 
paid their liabilities faster.

Due to the basic goal of the medical entities, 
which is the patients’ well-being and saving their 
health and life, the self-government hospital sector 
cannot be expected to maximize profits, and thus high 
profitability levels. Areas where improvements can be 
made should be searched for in order for the entities to 
operate efficiently.
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26 maja 2021 
roku, w wieku 
74 lat, po długiej 
ciężkiej choro-
bie zmarł płk dr 
n. med. Wojciech 
Bogusław Dębiń-
ski, dyrektor De-
partamentu Prze-
ciwepidemicznego 
Głównego Inspek-
toratu Sanitarne-

go w latach 2003 – 2010. Urodził się w Warszawie, 
w patriotycznej rodzinie naznaczonej wieloma wy-
bitnymi postaciami lekarzy i żołnierzy. W roku 1973 
roku ukończył Wydział Lekarski Wojskowej Akade-
mii Medycznej w Łodzi. Jako młody oficer-lekarz, 
w 1974 r. zostaje skierowany na Międzynarodową Mi-
sję Pokojową UNEF II w Egipcie i pełni ją w szpitalu 
polowym ONZ w Ismaili. W 1975 r. związał sięa, na 
całe życie, z Wojskowym Instytutem Medycyny Lot-
niczej w Warszawie. Do 1978 r. pracował jako starszy 
asystent w Klinice Laryngologicznej, w latach 1978 
– 1993 jako adiunkt w Zakładzie Patofizjologii Lot-
niczej; od 1993 r. był kierownikiem Pracowni Diagno-
styki Obwodowego Układu Krążenia WIML. 

Był specjalistą II stopnia z medycyny lotniczej i II 

stopnia w zakresie medycyny pracy. Prowadził na co 
dzień badania pilotów i personelu latającego. Uzyska-
ne doświadczenia syntetyzuje w pracach ogłaszanych 
w języku polskim i angielskim i wygłaszanych na 
wielu kongresach w Polsce i za granicą.  Jest współ-
autorem opracowania i wdrożenia do użytku w Woj-
skach Lotniczych RP nowego Wysokościowego Ubio-
ru Kompensacyjnego (WUK-91), o znacznie lepszym 
działaniu przeciwprzeciążeniowym oraz ochronnym 
do wysokości 40.000 metrów n. p. m.. Zasłużył się 
w badaniach nad układem równowagi pilotów samo-
lotów naddźwiękowych. Wraz z zespołem zgłębiał 
wpływ obniżonego ciśnienia atmosferycznego (hi-

pobarii) na mechanizmy układów: krążenia i neuro-
endokrynnego  i możliwość wpływu saturacji helo-
wo-tlenowej na zwiększenie mechanizmów adaptacji, 
podsumowane rozprawą doktorską. W 1983 r. uzyskał 
tytuł doktora nauk medycznych na podstawie rozpra-
wy: „Wpływ oddychania mieszanką helowo-tlenową 
na adaptację organizmu do wysiłku fizycznego w nor-
mo- i hipobarii”. Wnioski z niej znalazły swoje od-
bicie w badaniach lekarsko-orzeczniczych personelu 
lotniczego Rzeczypospolitej Polskiej. Wyniki zaś jego 
wieloletnich badań, tu jedynie zaznaczonych, i ich im-
plementacja do warunków bojowych, odbiły się sze-
rokim echem na międzynarodowym forum medycyny 
lotniczej, a w kraju zasłużyły na dwie Nagrody Na-
ukowe WP.

W roku 1997 pułkownika dr Wojciecha Dębińskie-
go skierowano do Departamentu Spraw Obronnych 
Ministerstwa Zdrowia. Początkowo pełnił funkcję 
kierownika Zespołu ds. Pomocy Medycznej w Sytu-
acjach Kryzysowych (1997-2000), w 2000 r. powołany 
został na stanowisko zastępcy dyrektora, zaś w roku 
2002 na stanowisko Dyrektora tegoż Departamentu.

Zadania, jakie realizował, i za które był odpowie-
dzialny w Ministerstwie Zdrowia, obejmowały m.in.:
 – koordynację prac związanych z implementacją 

procedur zabezpieczenia medycznego obowiązu-
jących w NATO (Standarisation Agreement, „Sta-
nagi”) do systemu obronnego RP, w tym także do-
tyczących ochrony epidemiologicznej,

 – opracowywanie i wdrażanie rozwiązań systemo-
wych zabezpieczenia medycznego ludności oraz 
Sił Zbrojnych RP w sytuacjach kryzysowych, 
w tym związanych z bioterroryzmem,

 – opracowywanie procedur funkcjonowania pań-
stwowych rezerw medycznych,

 – koordynację współdziałań cywilnej służby zdro-
wia w zarzadzaniu kryzysowym Polski i UE z ad-
ministracją państwową wszystkich szczebli nad 
ochroną Infrastruktury Krytycznej Państwa przed 
zagrożeniami biologicznymi,
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 – koordynację zadań obronnych, w powyższym za-
kresie.

Uczestniczył w organizacji i działaniach Zespołu 
Reagowania Kryzysowego w Ministerstwie Zdrowia, 
między innymi w przygotowaniu medycznym i sani-
tarno-epidemicznym pielgrzymki Ojca Świętego Jana 
Pawła II do Polski lat 1997 i 1999.

Dyrektorem Departamentu Spraw Obronnych 
Ministerstwa Zdrowia był do lutego roku 2010, do 
powołania na stanowisko Dyrektora Departamentu 
Przeciwepidemicznego w Głównym Inspektoracie Sa-
nitarnym. Pod kierownictwem płk. dr. n. med. Woj-
ciecha Dębińskiego powstało wówczas wiele systemo-
wych rozwiązań w postaci wytycznych i procedur jak: 
związane z funkcjonowaniem państwowych rezerw 
medycznych (w których reorganizację włożył wiele 
wysiłku), Polski Plan Pandemiczny (jego założenia, 
nie w pełni niestety urzeczywistnione, antycypowały 
niejako pojawienie się pandemii Covid-19), wytyczne 
na wypadek przywleczenia do kraju chorób wysoce 
zakaźnych i szczególnie niebezpiecznych. Wraz ze 
współpracownikami opublikował, w wymienionych 
tematach, kilkadziesiąt prac naukowych i szereg zre-
alizowanych wdrożeń.

Za osiągnięcia zawodowe i dorobek naukowy płk 
dr n. med. Wojciech Dębiński był wielokrotnie wyróż-
niany i odznaczany przez Prezydenta, Ministra Obro-
ny Narodowej, Ministra Zdrowia. Otrzymał nagrodę 
naukową IIo Ministra Obrony Narodowej i Io Głów-
nego Kwatermistrza WP. Został odznaczony Krzy-
żem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym 
Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem – Siły Zbrojne 
w Służbie Ojczyzny, Złotym Medalem – Za Zasługi 
dla Obronności Kraju.

Za współudział w organizacji i uczestnictwo w ak-
cji ratowniczej w czasie katastrofy śmigłowca duńskich 
sił zbrojnych w trakcie pokazów lotniczych otrzymał 
dyplom Ambasadora Królestwa Danii.

Był członkiem: Zarządu Głównego Polskiego To-
warzystwa Lekarskiego, Koła Medycyny Lotniczej 
Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, Polskiego 
Towarzystwa Medycyny Stanów Nagłych i Katastrof. 
Za swą społeczną pracę otrzymał wiele honorowych 
wyróżnień i odznaczeń.

Praca zawodowa płk dr n. med. Wojciecha Dębiń-
skiego oceniana była bardzo wysoko, w roku 2010 
zaproponowano mu awans na stanowisko Zastępcy 
Głównego Inspektora Sanitarnego. Odmówił, czuł się 
spełniony i skuteczny jako Dyrektor Departamentu 
Przeciwepidemicznego, mimo pojawienia się pierw-
szych symptomów choroby nowotworowej. Odszedł 
na własna prośbę i wrócił do „swojego” WIML-u. Aż 
do gwałtownego pogorszenia zdrowia kwalifikował 
pod względem zdrowotnym – jako jeden z najlep-
szych specjalistów w kraju – kandydatów do uczelni 

kształcących pilotów cywilnych i wojskowych. I jesz-
cze wtedy przerzucał pomosty między medycyną lot-
niczą a epidemiologią, pisząc o zagrożeniach granic 
ze strony podróży lotniczych i środkach przeciwdzia-
łania tym zagrożeniom w Polsce i UE. Dwa okresy 
jego pracy, pozornie różne, spięte były jednak zarów-
no wspólnym celem, jak i dokonaniami. Nie sposób 
ich wszystkich wymienić, jako że był człowiekiem nie 
tylko czynu, ale kreatorem rozwiązań systemowych 
w obszarze zarządzania kryzysowego, ochrony zdro-
wia, epidemiologii wojskowej i interwencyjnej. 

Rozważny i delikatny, traktujący wszystkich 
z rzadko dziś spotykanym szacunkiem i życzliwością, 
był zaprzeczeniem powszechnych (a niesłusznych) 
stereotypów o żołnierzach. A był nim, poprzez swój 
honor i prawość, decyzyjność, a w razie potrzeby sta-
nowczość, dyspozycyjność i energię. Udowodnił to 
już na początku swej działalności w Ministerstwie 
Zdrowia, gdy nastała „Powódź Tysiąclecia” roku 1997. 
Jego działalność, także w terenie, przypominamy 
sobie czytając Jego zwięzły Raport z tamtej tragedii 
wyznaczony setkami ewakuowanych osób, przebada-
nych medycznie, zaopatrzonych w czystą wodę, po-
żywienie i środki czystości, zaszczepionych przeciw 
durowi brzusznemu, tężcowi i oraz przeciw hepati-
tis A szczepionką dostarczoną przez władze Francji. 
Utrwalił wówczas głęboką praktyczną i teoretyczną 
wiedzę z epidemiologii interwencyjnej, która służyła 
mu w przyszłej pracy w Głównym Inspektoracie Sani-
tarnym. Sympatią i szacunkiem obdarzał go nasz zna-
komity, a nie zawsze doceniany Nauczyciel, jakim był 
Profesor Wiesław Magdzik, także wieloletni żołnierz.

Pracę w PIS objął w momencie szczególnym, 
w okresie niełatwego dostosowywania tej służby do 
wymogów Unii Europejskiej i ogólnoświatowego za-
grożenia bioterroryzmem. I w tym okresie ukazały się 
zalety Jego umysłowości, i charakteru. Był to okres 
także nieuniknionych dysput i polemiki pomiędzy in-
stytucjami ochrony zdrowia, naukowcami i różnymi 
urzędami, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym. 
Mówi sam za siebie fakt, że dosłownie nikt, także 
z dawnych oponentów i adwersarzy, nie wspomina 
dyrektora Dębińskiego inaczej niż z wielką estymą 
i życzliwą pamięcią. I nam pozostanie w pamięci jako 
Człowiek wyjątkowy, wyrozumiały, konkretny Prze-
łożony, życzliwy Kolega i wytrwały Nauczyciel.

Żegnaj Przyjacielu

Wspomnienie o płk. w st. spocz. dr. n. med. Wojciechu Dębińskim
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view jest pismem dwujęzycznym. Każda praca jest 
publikowana w językach angielskim i polskim.

Przegląd Epidemiologiczny – Epidemiological Re-
view publikuje:

a) prace doświadczalne, metodyczne i doniesienia 
z dziedziny epidemiologii, zapobiegania i zwalcza-
nia chorób zakaźnych i niezakaźnych; analizy i sza-
cunki epidemiologiczne;

b) prace z zakresu zdrowia publicznego;
c) prace oraz doniesienia kliniczne z zakresu chorób 

zakaźnych;
d) prace poglądowe z dziedziny epidemiologii, zapo-

biegania i kliniki chorób zakaźnych i zdrowia pu-
blicznego;

e) oceny książek i wydawnictw z wyżej wymienio-
nych dziedzin oraz listy do Redakcji

1. Zasady przyjmowania artykułu przesyłanego do 
publikacji 

Manuskrypt pracy należy nadesłać do Redakcji z pi-
smem przewodnim, w którym autor korespondencyjny 
zwraca się o opublikowanie pracy podając tytuł pracy 
i wymieniając nazwiska autorów oraz swoje miejsce za-
trudnienia, adres, numer telefonu i adres e-mail.

W pracach oryginalnych (badawczych) pismo prze-
wodnie powinno zawierać aprobatę kierownika zakła-
du lub kliniki, w których zostały wykonane badania, 
potwierdzoną jego podpisem.

Do pisma przewodniego należy dołączyć pisemne 
oświadczenie zawierające następujące informacje:
A. Praca nie została i nie zostanie złożona do druku 

w innym czasopiśmie przed opublikowaniem jej 
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A. Work has not published before and will not be 
submitted for publication prior to its publication 
in Przegląd Epidemiologiczny – Epidemiological 
Review.

B. The contribution of each author to the article should 
be described. 

C. A statement that the work does not infringe the 
copyrights or other rights of third parties and there 
is no conflict of interest with other persons or 
institutions.

D. Disclosure of existence of the preprint at submission 
(with the DOI number of the preprint)

2. Instructions for the preparation of the manuscript
The manuscript should be prepared in accordance with 
the instruction for authors. 
Note! The content of the manuscript cannot exceed 12 
pages, including abstract, references,
figures and tables. 
2.1. Printed manuscript intended for publication should 
be sent to the editor in 1 copy in 
the format A4, written on one side with a margin of 4 
cm on the left side and 1.5 spacing between 
lines (28-31 lines per page). The pages of the manuscript 
should be numbered. 
The manuscript must be sent by e-mail: przegepidem@
pzh.gov.pl.
Authors should ensure that the text is identical with the 
text of the manuscript and give a clear file name of the 
stored article.
The materials should be prepared using Arial font 
for figures, diagrams and photographs (10-12 pts) and 
Times New Roman font for figure captions and the 
written text.
2.2. The first text page should contain the following 
sequence centred on the page: the full name of the 
author(s) in italics, the title (in bold capital letters) 
and name(s) of the institution(s) where the work was 
made. 
2.3. The editors reserve the right to correct stylistic 
errors and terminology and upon the consent of the 
authors make the abridgments in the text. 

In the article the following parts should be present: 
Introduction, Objective, Material and Methods, 
Results, Discussion, Conclusions, References, 
Address for correspondence. Abstract should be 
composed of the following parts: Introduction, 
Objective, Material and Methods, Results, 
Conclusions (capital letters, bold, 10 points). 
The particular parts of the article may include subtitles 
provided the structure of the article would be of higher 
transparency then. 
ABSTRACT. Abstract should recapitulate the facts 
and conclusions contained in the article – ca 250 words 
(Times New Roman, 10-12 points).

w Przeglądzie Epidemiologicznym – Epidemiologi-
cal Review.

B. Określenie udziału (wkładu) poszczególnych auto-
rów w opracowanie artykułu.

C. Praca nie narusza praw autorskich, ani innych praw 
stron trzecich i nie zachodzi konflikt interesów z in-
nymi osobami lub instytucjami.

D. Informacja o udostępnieniu pracy przed recenzją po-
przez serwis preprintowy (z podaniem numeru DOI 
preprintu).

2. Zasady przygotowania manuskryptu pracy prze-
syłanej do publikacji
Redakcja przyjmuje prace w wersjach polskiej i angiel-
skiej. 
Wyjątkowo, jeżeli przygotowanie tekstu w języku an-
gielskim mogłoby nastręczać trudności, prosimy o za-
łączenie listy użytych specjalistycznych nazw i okre-
śleń z tłumaczeniem na język angielski.
Strona edytorska tych prac powinna być zgodna z In-
strukcją dla Autorów: streszczenie w językach angiel-
skim i polskim, słowa kluczowe, Tytuły tabel i rycin – 
w języku angielskim i polskim. 
Uwaga! Objętość nadsyłanych manuskryptów nie 
może przekraczać 12 stron, łącznie ze streszczeniem, 
piśmiennictwem, rycinami i tabelami.

2. Instrukcja dotycząca przygotowania manuskryptu
2.1. Prace przeznaczone do publikacji powinny być 
nadesłane do Redakcji w jednym egzemplarzu manu-
skryptu o formacie A4, pisane jednostronnie z zacho-
waniem marginesu 4 cm z lewej strony i 1,5 odstępu po-
między wierszami (28-31 wierszy na stronie). Poszcze-
gólne strony manuskryptu powinny być numerowane. 
Manuskrypt należy przesłać na adres e-mail: przegepi-
dem@pzh.gov.pl.
Wersja elektroniczna musi być identyczna z tekstem 
wydruku i zawierać nazwę pliku, w którym jest zapi-
sany artykuł.
Pliki i wersja papierowa powinny być przygotowane 
z wykorzystaniem czcionki typu Arial do rycin, wykre-
sów i fotografii (10–12 pkt) oraz czcionki typu Times 
do podpisów pod ryciny i pisania tekstu podstawowego.
2.2. Pierwsza strona tekstu powinna zawierać kolejno 
na środku strony: pełne imię i nazwisko autora (auto-
rów) kursywą, tytuł angielski pracy (dużymi pogru-
bionymi literami alfabetu), tytuł polski (dużymi nie-
pogrubionymi literami alfabetu), nazwę (nazwy) insty-
tucji/uczelni , w której wykonano pracę w językach 
angielskim i polskim (Times 10-12 pkt). Streszczenie 
i abstrakt należy dołączyć na oddzielnych kartkach.

2.3. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania uste-
rek stylistycznych i nazewnictwa oraz dokonywania za 
zgodą Autorów koniecznych skrótów w tekście.
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Abstract should be attached to the manuscript on 
a separate, unnumbered page.

KEYWORDS (3-5) should be placed under the 
abstract, e.g. 
Key words: Hib vaccination, the effectiveness

INTRODUCTION – provides the need (justification) 
of the study and clearly specifies the purpose of 
research. The literature quoted in the introduction 
should be limited only to positions that have a direct 
relationship with the content of this study. In the 
introduction, the results or conclusions from the 
research should not be included. 

MATERIAL AND METHODS – in case of 
commonly known methods, indicate the position of 
literature, together with statistical methods used in 
study. If the methods are already published but not 
widely known, give a brief description, while for 
new or substantially modified methods - deliver a full 
description. 
In the epidemiological articles information should 
be provided about the plan (protocol) of the study 
covering the study population (age, sex, history of 
immunization and other important characteristics), 
procedures of randomization and criteria used for 
allocation of persons to each group. 

RESULTS – should be given in a logical sequence 
in the text, with a possible reference to the tables 
and figures. Data from the tables and figures should 
not be repeated in the text where the most important 
information should be summarized. 

DISCUSSION – is to highlight new or important 
aspects of research results and discuss their 
implications and indicate their limitations. The results 
of own research should be evaluated against the 
background of the literature quoted by the authors. Do 
not repeat the detailed data presented in the previous 
parts of the article.

CONCLUSIONS – should be specified in points or 
presented briefly in a narrative form. Conclusions 
should be logically connected with the objectives of 
the research outlined in the introduction. Statements 
and conclusions not based on the obtained results 
should be avoided. Authors should refrain from 
statements about the costs or benefits, if their work 
does not contain economic data and their analysis. If 
the hypothesis is expressed, it must be clearly stated 
that it is a hypothesis. Do not present the results in 
conclusions!

W tekście artykułu należy wyróżnić następujące części:
Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Dyskus-
ja, Wnioski, Piśmiennictwo, Adres do korespondencji. 
W streszczeniu pracy oryginalnej należy wyróżnić: 
Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Wnioski 
(wersaliki, druk 10 pogrubiony).
Poszczególne części tekstu mogą być wyróżnione pod-
tytułami, o ile uczyni to tekst bardziej przejrzystym.
 
STRESZCZENIE I ABSTRAKT – Streszczenie po-
winno rekapitulować fakty i wnioski zawarte w pracy 
– ok. 250 wyrazów. Streszczenie i abstrakt należy do-
łączyć do manuskryptu na oddzielnych, nienumerowa-
nych kartkach.

SŁOWA KLUCZOWE (3-5) – w języku polskim i an-
gielskim powinny być umieszczone: polskie pod stresz-
czeniem, angielskie pod abstraktem, np. 
Słowa kluczowe: Hib, szczepienia, skuteczność
Key words: Hib, vaccination, effectiveness

WSTĘP – należy omówić uzasadnienie podjętych ba-
dań i wyraźnie je sprecyzować oraz sformułować cel 
prowadzonych badań. 
Cytowane we wstępie piśmiennictwo należy ograni-
czyć tylko do pozycji mających bezpośredni związek 
z treścią wstępu. We wstępie nie podaje się wyników 
ani wniosków z przeprowadzonych badań. 

MATERIAŁ I METODY – dla powszechnie znanych 
metod należy podać pozycję piśmiennictwa, łącznie 
z metodami statystycznymi stosowanymi w pracy. Dla 
metod już opublikowanych, ale powszechnie niezna-
nych, podać krótki opis z pozycjami piśmiennictwa, 
natomiast dla nowych lub istotnie zmodyfikowanych 
metod – podać ich pełny opis. 
W pracach epidemiologicznych należy podać informa-
cje o planie (protokole) badania obejmującym badaną 
populację (wiek, płeć, historię szczepień ochronnych 
i inne ważne cechy), metody randomizacji, czy przy-
działu do poszczególnych grup.

WYNIKI – należy podać w logicznej sekwencji w tek-
ście, z ewentualnym powołaniem się na tabele i ryciny. 
Danych z tabel i rycin nie należy powtarzać w tekście, 
gdzie powinny być podsumowane najważniejsze 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.
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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.
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dla autorów zagranicznych
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