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ABSTRACT
OBJECTIVE OF THE WORK. The article contains an overview of epidemiological surveillance data on
infectious diseases in Poland in 2017 with reference to data from 2016 and median from 2011-2015. This is
another introductory article to the systematically conducted Epidemiological Chronicle of Epidemiological
Review presenting the current epidemiological situation of selected infectious diseases. In justified cases, eg by
cross-border threats, the study includes references to the epidemiological situation in other countries.
MATERIAL AND METHODS. The source data for this study are the applications of doctors to the
State Sanitary Inspection, which in the form of summary lists or individual notifications are forwarded to the
Department of Epidemiology of Infectious Diseases and Surveillance of NIPH-PZH and after being prepared they
are included in the bulletins “Infectious diseases and poisoning in Poland in 2017 “and” Protective vaccinations
in Poland in 2017“.
Data on deaths due to infectious diseases come from a list of the Department of Demographic and Labor Market
Research of the Central Statistical Office.
RESULTS AND THEIR DISCUSSION. Discussion of epidemiological data begins with the most prevalent
diseases in Poland, which are upper respiratory tract infections and gastrointestinal infections. In the area of
upper respiratory tract infections, attention is drawn to the increase in the number of reported cases in recent
years, which may be at least partly related to the development of computerization of reports. The profile of
gastrointestinal infections acquired in the non-hospital environment has been changing in recent years towards
a clear predominance of infections with viral etiology in relation to bacterial infections. Regarding healthcareassociated infections, rotavirus infections predominate among children, and among adults, C. difficile infections
constitute a serious, growing problem, which is largely associated with the use of antibiotics.
Viral liver infections are still an important problem. B and C, and in 2017 also hepatitis A, which took the form
of an epidemic.
In other groups of diseases, there was no clear increase in threats compared to previous years.
Despite a steady decline in incidence, tuberculosis has been the disease causing the highest number of deaths among
infectious diseases for many years. In 2017, the highest number of deaths was caused by C. difficile infection.
Key words: infectious diseases, epidemiology, public health, Poland, 2017
STRESZCZENIE
CEL PRACY. Artykuł zawiera przegląd danych z nadzoru epidemiologicznego na temat chorób zakaźnych w Polsce w 2017 r. w odniesieniu do danych z 2016 r. i mediany z lat 2011-2015. Jest to kolejny artykuł wprowadzający
do systematycznie prowadzonej Kroniki epidemiologicznej Przeglądu Epidemiologicznego przedstawiający aktualną sytuację epidemiologiczną wybranych chorób zakaźnych. W uzasadnionych przypadkach, np. przy zagrożenich transgranicznych, artykuł zawiera odniesienia do sytuacji epidemiologicznej w innych krajach.
MATERIAŁ I METODY. Dane źródłowe do tego badania to raporty lekarzy do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które następnie, w formie zestawień zbiorczych lub indywidualnych powiadomień, przekazywane są do Za*The work was carried out as part of task No. 7/EM.1/2018. / *Praca została wykonana w ramach zadania nr 7/EM.1/2018 r.
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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kładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIPH-PZH, a po przygotowaniu są włączone do biuletynów
„Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 r.” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce w 2017 r.”
Dane dotyczące zgonów z powodu chorób zakaźnych pochodzą z listy Departamentu Badań Demograficznych
i Rynku Pracy Głównego Urzędu Statystycznego.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE. Omówienie danych epidemiologicznych rozpoczyna się od najbardziej rozpowszechnionych chorób w Polsce, którymi są infekcje górnych dróg oddechowych i infekcje żołądkowo-jelitowe.
W obszarze zakażeń górnych dróg oddechowych zwraca uwagę wzrost liczby zgłaszanych przypadków w ostatnich
latach, co może być przynajmniej częściowo związane z rozwojem komputeryzacji raportów. Profil zakażeń przewodu pokarmowego nabytych w środowisku pozaszpitalnym zmienia się w ostatnich latach w kierunku wyraźnej
przewagi zakażeń o etiologii wirusowej w porównaniu z zakażeniami bakteryjnymi. W odniesieniu do zakażeń związanych z opieką zdrowotną wśród dzieci dominują zakażenia rotawirusem, a wśród dorosłych zakażenia C. difficile
stanowią poważny, narastający problem, który jest w dużej mierze związany ze stosowaniem antybiotyków.
Wirusowe zapalenia wątroby typu B i C są nadal ważnym problemem, a w 2017 r. dotyczy to również zapalenia
wątroby typu A, które przybrało formę epidemii.
W innych grupach chorób nie było wyraźnego wzrostu zagrożeń w porównaniu z poprzednimi latami.
Mimo stałego spadku zachorowalności, gruźlica od wielu lat była chorobą powodującą największą liczbę zgonów wśród chorób zakaźnych. W 2017 r. największą liczbę zgonów spowodowało zakażenie C. difficile.
Słowa kluczowe: choroby zakaźne, epidemiologia, zdrowie publiczne, Polska, rok 2017
OBJECTIVE OF THE ARTICLE

CEL PRACY

The article contains an overview of epidemiological
surveillance data on infectious diseases in Poland
in 2017 with reference to the data from 2016 and
the median from 2011-2015. This is consecutive
introductory article to the systematically conducted
Epidemiological Chronicle of Epidemiological Review
presenting the current epidemiological situation of
selected infectious diseases. In justified cases, e.g. by
cross-border threats, the study includes references to
the epidemiological situation in other countries.
The work is a summary of data on epidemiological
surveillance of infectious diseases in Poland, with
particular emphasis on the dynamics of change over the
past seven years. A more detailed presentation of the
epidemiological situation of selected epidemiologically
important infectious diseases is contained in the
remaining works of the Epidemiological Chronicle.
The source data for this study are the applications
of doctors to the State Sanitary Inspection, which in
the form of aggregate reports or individual reports
are submitted to the Department of Epidemiology of
Infectious Diseases and Surveillance of NIZP-PZH
where they are verified and data published in the
bulletins “Infectious diseases and poisoning in Poland
in 2017”(1) and “Protective vaccinations in Poland in
2017 “(2).
Data on deaths come from a list of the Department
of Demographic and Labor Market Research of the
Central Statistical Office in terms of deaths from
infectious and parasitic diseases registered in 2017.

Artykuł zawiera przegląd danych nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi w Polsce
w 2017 r. z odniesieniem do danych z 2016 r. i mediany z lat 2011-2015. Jest to kolejny artykuł wstępny
do systematycznie prowadzonej Kroniki epidemiologicznej Przeglądu Epidemiologicznego przedstawiającej aktualną sytuację epidemiologiczną wybranych
chorób zakaźnych. W przypadkach uzasadnionych,
np. przez zagrożenia transgraniczne, w opracowaniu
znajdują się odniesienia do sytuacji epidemiologicznej
w innych krajach.
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MATERIAŁ I METODY
Praca stanowi podsumowanie danych nadzoru epidemiologicznego chorób zakaźnych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem dynamiki zmian na przestrzeni
ostatnich siedmiu lat. Dokładniejsze przedstawienie sytuacji epidemiologicznej wybranych, szczególnie ważnych
pod względem epidemiologicznym chorób zakaźnych,
zawierają pozostałe prace Kroniki epidemiologicznej.
Dane źródłowe dla tego opracowania stanowią zgłoszenia lekarzy do Państwowej Inspekcji Sanitarnej, które
w postaci zestawień zbiorczych lub zgłoszeń indywidualnych są przekazywane do Zakładu Epidemiologii Chorób
Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH, gdzie są weryfikowane, a dane publikowane w biuletynach rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 roku” (1) oraz
„Szczepienia ochronne w Polsce w 2017 roku” (2).
Dane o zgonach pochodzą z zestawienia Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy GUS
w zakresie zgonów z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych zarejestrowanych w 2017 r.

Infectious diseases in Poland in 2017

Choroby zakaźne w Polsce w 2017 roku

MATERIAL AND METHODS

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

The article contains a summary of data on
epidemiological surveillance of infectious diseases
in Poland, with particular emphasis on the dynamics
of changes over the past seven years. A more detailed
presentation of the epidemiological situation of
selected, particularly important infectious diseases is
included in the remaining works of the Epidemiological
Chronicle. References to the epidemiological situation
in other countries are limited to situations that may
affect current or potential threats from infectious
diseases in Poland.
The source of the data for this study are the reports
of cases of infectious diseases provided by doctors to
the State Sanitary Inspection, which then in the form of
summary lists or individual notifications are forwarded
to the Department of Epidemiology of Infectious
Diseases and Surveillance of NIPH-PZH and after
processing are included in the bulletins “Infectious
diseases and poisoning in Poland in 2017“1) and
“Vaccination in Poland in 2017”2).
Data on deaths from infectious and parasitic
diseases registered in 2017 come from resources of
the Department of Demographic and Labor Market
Research of the Central Statistical Office.

W tym opracowaniu, ze względu na przejrzystość
przekazu, przytaczane dane nadzoru są bezpośrednio
komentowane bez odsyłania do osobnego rozdziału.
Materiał zbiorczy, stanowiący podstawę przedstawianego tu omówienia zawiera tabela I. Jest w niej zestawienie liczby zachorowań oraz współczynników zapadalności na choroby zakaźne, podlegające nadzorowi
epidemiologicznemu w Polsce za lata 2016 i 2017,
oraz mediany tych wartości z pięciu poprzednich lat.
Wirusowe infekcje górnych dróg oddechowych.
Zachorowania na grypę i inne grypopodobne infekcje
górnych dróg oddechowych stanowią wśród chorób zakaźnych nieodmiennie najliczniejszą grupę zachorowań.
W drugiej połowie 2009 r. dotarła do Polski pandemia nowego podtypu szczepu grypy A(H1N1).
Liczba zachorowań na grypę i inne grypopodobne infekcje górnych dróg oddechowych osiągnęła w owym
roku 1 081 974 (2 835,9/100 000 ludności), co daje
prawie 5-krotny przyrost zapadalności. W kolejnym
2010 r. odnotowano o blisko połowę mniej, bo 551 054
(1 443.0/100 000) zachorowania, ale począwszy od
2011 r. liczba zachorowań utrzymywała stałą tendencję
zwyżkową dochodząc w 2017 r. do liczby 5 043 491
(13 126,5/100 000). W tym okresie roczne liczby zgonów zgłaszanych jako zgony z powodu grypy wahały
się w granicach od 4 do 115, co nakazuje zachowanie
dużej rezerwy w stosunku do wiarygodności tych danych. Natomiast wahania odsetka hospitalizacji z powodu tych chorób podlegają znacznie mniejszym wahaniom, co pozwala mieć nadzieję, że przyrost liczby
zgłoszeń tej grupy chorób nie ma charakteru stronniczego. Jest on prawdopodobnie związany z ułatwieniami
technicznymi, jakie niesie za sobą rosnąca komputeryzacja nadzoru epidemiologicznego. Rozkład zapadalności na grypopodobne zakażenia górnych dróg oddechowych w grupach wieku był podobny jak w poprzednich
latach. Zapadalność w grupie wieku 0-14 lat była trzykrotnie większa niż w populacji ogólnej (3). Podobnie
jak w poprzednich latach zwracają uwagę duże różnice
w zgłaszanej zapadalności w różnych województwach.
Wciąż nierozwiązanym problemem pozostaje metodologiczna i organizacyjna słabość systemu sentinel
działającego w nadzorze nad grypą. Niereprezentatywny dobór uczestników sentinelu, mała liczba i niekompletność potwierdzonych rozpoznań nawet w stosunku
do niewielkiej liczby nadsyłanych próbek i rażący niedostatek hodowli wirusa, a także lata zaniedbań w badaniach genetycznych, nie stwarzają wiarygodnych
podstaw do wnioskowań epidemiologicznych dotyczących odsetkowego udziału zachorowań na grypę
wśród zakażeń górnych dróg oddechowych.
Zatrucia i zakażenia układu pokarmowego o podłożu zakaźnym stanowią dużą grupę chorób o etiologii

RESULTS AND THEIR DISCUSSION
In this study, for the transparency of the message,
the quoted surveillance data is directly commented
in combined chapter “Results and their discussion”.
Collective material, which is the basis for the discussion
presented here, is shown in Table 1. It lists the number
of cases and incidence rates for infectious diseases
subject to epidemiological surveillance in Poland for
the years 2016 and 2017 and values to the median from
the previous five years.
Viral infections of the upper respiratory tract.
Influenza and other infections of the upper respiratory
tract are invariably the most numerous group of cases
among infectious diseases.
In the second half of 2009, a new pandemic influenza
subtype A (H1N1) came to Poland. The number of
influenza and other upper respiratory infections in that
year reached 1 081 974 (2835.9 / 100,000), which gives
a 4.75-fold increase in incidence. In the following year
2010, number of reported cases has decreased about
50%. In 2010 it was 551 054 (1443.0 / 100,000),
but from 2011 the number of reported cases kept the
constant upward trend. In 2017 it reached the number
5 043 491 (1 3126,5 / 100,000). During this period,
the annual number of deaths reported as deaths due to
influenza varied between 4 and 115, which suggests big
restraint regarding reliability of these data. However,
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fluctuations in the percentage of hospitalizations due
to upper respiratory tract infections are much lower,
which allows us to hope that the increase in the number
of reports of this group of diseases is not biased. It is
probably related to technical improvements resulting
from the growing computerization of epidemiological
surveillance. The distribution of incidence of upper
respiratory tract infections in age groups was similar
to previous years. The incidence in the age group0-14
was three times higher than in the general population 3).
As in previous years, there are large differences in the
reported incidence of upper respiratory tract infections
in various provinces.
The methodological and organizational weakness
of the sentinel system operating in the surveillance
of influenza remains an unsolved problem. The small
number and incompleteness of confirmed diagnoses,
even in relation to the small number of samples sent
and the glaring shortage of virus cultures, as well as
years of neglect in genetic research do not provide
a reliable basis for epidemiological conclusions
regarding the percentage of influenza infections among
upper respiratory tract infections.
Poisonings and infections of the digestive system
constitute a large group of diseases with bacterial,
viral and parasitic etiology. They are one of the most
important public health problems in Poland, and in
WHO world statistics are ranked third after diseases
of the heart and blood vessels and respiratory ones.
In some areas of the globe, they occupy dominant
positions. In the WHO African region, together with
malnutrition and perinatal conditions they cause
56% of deaths (4). For many years, Salmonella was
the dominant etiologic factor of infections and food
poisoning in Poland. This is still an important problem,
but not the dominant one. Number of reported 10,000
cases (26/100,000) is a result higher than the median
from 2011-2015 by 18.8%, which is a deviation from
the downward trend, but it is more than five times less
than the number of cases of gastrointestinal infections
with viral etiology, and also lower than the number
of cases of Clostridium difficile infection. Among the
Salmonella sp. infections, the strong dominance of S.
enteritidis has been observed for years.
The problem of bacterial intestinal infections is strongly
associated with food safety. In the era of globalization of
food trade, these infections constitute a threat of epidemics
with a large international reach. No country is free from
these threats, but their severity is strongly related to the
farming hygiene, slaughtering animals, transport and
storage of meat products in warehouses retail shops and
households. The similar problem concerns dairy products.
Important factors affecting food safety are proper training
of food handlers and diligence and independence from
pressure of producers.
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bakteryjnej, wirusowej i pasożytniczej. Stanowią one
jeden z ważniejszych problemów zdrowia publicznego
w Polsce, a w statystykach światowych WHO stawiane
są na trzecim miejscu po chorobach serca i naczyń oraz
chorobach układu oddechowego, przy czym w niektórych obszarach globu zajmują pozycję dominującą. W regionie afrykańskim WHO są, wraz z niedożywieniem
i stanami okołoporodowymi, przyczyną 56% zgonów (4).
Przez wiele lat dominującym czynnikiem etiologicznym zakażeń i zatruć pokarmowych w Polsce były
pałeczki Salmonella. Jest to nadal ważny problem, ale
już nie dominujący. 10 000 zachorowań (26/100 000) to
co prawda rezultat wyższy od mediany z lat 2011- 2015
o 18,8%, a zatem stanowiący odchylenie o tendencji
spadkowej tych zachorowań, ale ponad pięć razy mniejszy od liczby zachorowań na zakażenia układu pokarmowego o etiologii wirusowej, a także niższy od liczby
zachorowań na zakażenia wywołane przez Clostridium
difficile. Wśród zakażeń salmonelozowych od lat obserwowana jest silna dominacja S. enteritidis.
Problem bakteryjnych zakażeń jelitowych jest silnie powiązany z bezpieczeństwem żywności. W dobie
globalizacji handlu żywnością zakażenia te stanowią
zagrożenie epidemiami o dużym międzynarodowym
zasięgu. Żaden kraj nie jest wolny od tych zagrożeń,
ale ich nasilenie jest mocno powiązane z poziomem
prowadzenia hodowli, uboju zwierząt, transportu i przechowywania produktów mięsnych zarówno
w hurtowniach, jak i w miejscach sprzedaży detalicznej oraz w gospodarstwach domowych. W podobnym
stopniu dotyczy to nabiału. Istotne czynniki wpływające na bezpieczeństwo żywności, to odpowiednie
przeszkolenie osób pracujących z żywnością (food
handlers) oraz staranność i niezależność inspekcji sanitarnej i weterynaryjnej.
Globalny wpływ szczepów Salmonella innych niż
S. typhi i paratyphi na zdrowie ludzkie jest wysoki.
Szacuje się, że w skali globalnej wywołuje ona rocznie
93,8 miliona zachorowań, z których około 80,3 miliona jest związanych z żywnością. Jest to około 3%
wszystkich chorób biegunkowych (4).
Zakażenia jelitowe wywołane przez Campylobacter sp. są w Polsce rejestrowane stosunkowo rzadko.
W 2017 r. zarejestrowano ich 874 (2,27/100 000), co
raczej jest odbiciem zakresu diagnostyki mikrobiologicznej, niż rzeczywistej sytuacji epidemiologicznej.
Liczby diagnozowanych przypadków zakażeń tym
drobnoustrojem w krajach UE publikowane przez
ECDC w ramach sytemu TESSY (5) lepiej zdają się
korelować z jakością nadzoru epidemiologicznego niż
z poziomem higieny żywności. Diagnostyka w kierunku Yersinia sp. oraz E. coli jest w Polsce wykonywana
również stosunkowo rzadko, co może poważnie odbijać się na wiarygodności danych nadzoru epidemiologicznego odnośnie tych zakażeń.

Table I. Infectious diseases in Poland 2011-2017. Number of cases, incidence per 100,000 population and number of deaths by disease and year
Tabela I. Choroby zakaźne w Polsce w latach 2011-2017. Zachorowania, zapadalność na 100 000 ludności i liczba zgonów
Median in years 2011-2015
2016
Categories of International ClassificaDisease
number
incinumber of number
incinumber of
tion of Diseases
of cases dence*
deaths** of cases dence* deaths**
(ICD-10)
2
3
4
5
6
7
8
1
A00
0
0
0
0
0
0
Cholera EU
A01.0
2
0.005
0
2
0.005
0
Typhoid fever EU
A01.1-A01.3
5
0.013
0
2
0.005
0
Paratyphoid fevers A, B, C EU
A02
8
444
21.9
7
10
027
26.1
8
Salmonella infec- total
tions
A02.0
8 267
21.5
1
9 701
25.2
0
salmonella enteritis EU
A02.1-A02.9
177
0.46
6
326
0.85
8
parenteral infections
A03
18
0.05
0
15
0.04
0
Shigellosis EU
A04
9
624
25.0
287
13
003
33.8
546
Other bacterial
total
intestinal
A04.0-A04.2
464
1.21
0
330
0.86
0
enteropathogenic, enterotoxigenic,
infections
enteroinvasive E. coli
A04.3
5
0.013
0
8
0.021
0
enterohaemorrhagic E. coli EU
A04.4
620
1.61
0
326
0.85
0
other intestinal E. coli
A04.5
552
1.43
0
787
2.05
0
campylobacteriosis EU
A04.6
201
0.52
0
167
0.43
0
yersiniosis EU
A04.7
6 426
16.7
210
8 716
22.7
540
Clostridium difficile 1)
A04.8-A04.9
3
108
8.07
40
2
669
6.95
6
other specified and unspecified 2)
A04
2 007
263.0
0
1 678
227.5
0
Other bacterial intestinal infections in children under
2 years
A05
1 646
4.28
5
1 033
2.69
6
Other bacterial
total
foodborne intoxi- staphylococcal
A05.0
128
0.33
0
37
0.10
0
cations
A05.1
29
0.075
0
26
0.068
2
botulism EU
A05.2
16
0.042
0
0
0
0
Clostridium perfringens
A05.3-A05.8
52
0.135
0
13
0.034
0
other specified
A05.9
1 427
3.71
3
957
2.49
4
unspecified
A05
72
9.47
0
90
12.20
0
Other bacterial foodborne intoxications in children
under 2 years
A07.1
1 736
4.51
0
1 446
3.76
0
Giardiasis /lambliasis/ EU
10
0
0.018
0.005
26.0
25.3
0.75
0.11
40.8
0.70
0.016
0.80
2.27
0.50
30.4
6.12
208.3
1.31
0.14
0.062
0.003
0.016
1.09
4.46
3.20

9
0
7
2
10 000
9 710
290
44
15 665
270
6
306
874
191
11 667
2 351
1 589
504
54
24
1
6
419
34
1 229

0

4
0
3
0
0
1
0

1
1
0
0
759
11
1

11
0
0
0
10
2
8
0
775
3

inci- number of
dence* deaths**

number
of cases

2017
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Erysipelas
Legionellosis EU
Syphilis (total) EU, 4)
Gonorrhoea EU, 4)
Other sexual transmitted diseases caused by Chlamydia EU, 4)
Lyme disease
Ornithosis
Q fever EU

sepsis

Cryptosporidiosis EU
total
Viral and other
specific intestinal rotaviruses
infections
noroviruses
other specified and unspecified
Viral and other specific intestinal infections in children
under 2 years
Diarrhoea in children under 2 years, NOS, presumed
of infectious origin
Tuberculosis
total
EU, 3)
respiratory
Plague EU
Tularaemia EU
Anthrax EU
Brucellosis (new cases) EU
Leptospirosis EU
Listeriosis EU
Tetanus EU
Diphtheria EU
Whooping cough EU
Scarlet fever
Meningococcal
total
disease EU
meningitis and / or encephalitis
18.8
17.8
0
0.021
0
0
0.010
0.17
0.036
0
5.67
65.2
0.63
0.42
0.38
13.6
0.04
3.02
1.30
0.83

7 250
6 835
0
8
0
1
4
64
14
0
2 182
25 115
241
163
146
5 242
14
1 164
500
319
12 754
0
0

A15-A19
A15-A16; A19
A20
A21
A22
A23
A27
A32; P37.2
A33-A35
A36
A37
A38
A39
A39.0; A39.8/
G05.0
A39.1-A39.4
A46
A48.1-A48.2
A50-A53
A54
A56
A69.2
A70
A78

33.1
0
0

2 310.4

17 564

A09

0.005
116.6
79.9
4.08
42.1
2 587.8

2
44 906
30 769
1 569
16 203
21 250

A07.2
A08
A08.0
A08.1
A08.2-A08.5
A08

4
0
0

10
17
0
1
0
0

537
526
0
0
0
0
0
6
4
0
0
0
12
1

0

0
8
1
0
7
0

21 202
1
0

116
5 492
27
1 316
437
329

6 444
6 116
0
18
0
3
4
101
12
0
6 828
20 369
167
91

16 675

6
44 844
21 258
3 706
19 880
16 761

55.2
0.003
0

0.30
14.3
0.07
3.42
1.14
0.86

16.8
15.9
0
0.047
0
0.008
0.010
0.26
0.031
0
17.77
53.0
0.43
0.24

2 260.9

0.016
116.7
55.3
9.64
51.7
2 272.5

3
0
0

10
26
0
1
0
0

543
531
0
0
0
0
0
4
2
0
0
1
15
4

0

0
4
1
0
3
1

21 510
1
0

159
5 176
39
1 710
379
286

5 787
5 531
0
30
0
2
2
122
11
0
3 065
16 411
228
122

16 526

7
55 563
32 995
3 501
19 067
23 692

56.0
0.003
0

0.41
13.5
0.10
4.45
0.99
0.74

15.1
14.4
0
0.078
0
0.005
0.005
0.32
0.029
0
7.98
42.7
0.59
0.32

2 166.4

0.018
144.6
85.9
9.11
49.6
3 105.8

6
0
0

11
27
0
0
0
0

490
471
0
0
0
0
2
9
0
0
0
0
15
4

1

0
3
1
0
2
0
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Dengue fever EU
Yellow fever EU
Lassa fever EU
Crimean-Congo haemorrhagic fever EU
Disease caused by Marburg or Ebola virus EU
Varicella
Measles EU
Rubella EU
total
congenital rubella
Viral hepatitis
total
type A EU
type B EU, 5)
type C EU, 5)
other specified and unspecified

Viral meningitis

unspecified
total
enteroviral
other specified and unspecified

Typhus fever, spotted fever and other rickettsioses
Acute poliomyacute paralytic poliomyelitis, wild
elitis EU
virus
acute paralytic poliomyelitis, vaccine-associated (VAPP, cVDPV)
Spongiform enCreutzfeldt-Jakob disease (CJD)
cephalopathy
variant Creutzfeldt-Jakob disease
(vCJD) EU
Rabies EU
Viral encephalitis total
tick-borne viral encephalitis EU
other specified
0

0
0.90
0.51
0.096
0.29
2.75
0.18
2.64
0.031
0
0
0
0
487.9
0.18
15.31
0
11.0
0.17
4.11
6.9
0.055

0
22
0
0
348
195
37
110
1 058
71
1 016
12
0
0
0
0
187 624
70
5 891
0
4 225
65
1 583
2 644
21

A81.0
A81.0
A82
A83-A86; G05.1
A84
A83; A85; B00.4;
B02.0
A86
A87; G02.0
A87.0
A87.1-A87.9;
B00.3; B02.1
A90-A91
A95
A96.2
A98.0
A98.3; A98.4
B01
B05
B06; P35.0
P35.0
B15-B19
B15
B16; B18.0-B18.1
B17.1; B18.2
B17.0; B17.2B17.8;
B18.8-B18.9; B19

0.057
0

0.008
0

3
0

A75; A77; A79
A80.1; A80.2;
A80.4;
A80.0; A80.3-9

0
0
0
0
0
1
0
0
0
288
0
51
217
18

4
3
0
3

0
9
1
2

21
0

0

0
0

41
0
0
0
0
160 707
133
1 105
0
8 086
35
3 806
4 261
5

104
943
54
889

0
425
283
38

26
0

0

1
0

0.107
0
0
0
0
418.2
0.35
2.88
0
21.0
0.09
9.90
11.1
0.013

0.27
2.45
0.14
2.31

0
1.11
0.74
0.099

0.068
0

0

0.003
0

0
0
0
0
0
3
0
0
0
287
0
39
224
24

3
4
0
5

0
6
2
7

21
0

0

0
0

29
0
0
0
0
173 196
63
476
0
10 364
3 006
3 363
4 010
14

78
800
65
735

0
393
283
32

24
0

0

4
0

0.075
0
0
0
0
450.8
0.16
1.24
0
27.0
7.82
8.75
10.4
0.036

0.20
2.08
0.17
1.91

0
1.02
0.74
0.083

0.062
0

0

0.010
0

0
0
0
0
0
1
0
0
0
218
5
31
175
7

5
5
0
5

0
6
1
6

19
0

0

0
0
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B20-B24
157
0.41
Z21
1 113
2.89
B26
2 508
6.52
B50-B54; P37.321
0.054
P37.4
B67
Echinococcosis EU
39
0.10
B75
Trichinellosis EU
23
0.060
B95.3/
inne
total
540
1.40
Pneumococcal
invasive disease meningitis and / or encephalitis
B95.3/ G04.2;
195
0.51
EU
G00.1
A40.3
sepsis
344
0.89
B95.3/ inne; J13
other specified and unspecified
131
0.34
B96.3/ inne; A41.3
Haemophilus
total
36
0.09
influenzae, inva- meningitis and / or encephalitis
B96.3/ G04.2;
11
0.029
sive disease EU
G00.0
A41.3
sepsis
15
0.04
G00.2-G00.8;
Bacterial meningitis and / or other specified
139
0.36
G04.2
encephalitis
G00.9; G04.2
unspecified
310
0.80
G03
Meningitis other and unspecified
597
1.55
G04.8-G04.9
Encephalitis other and unspecified
107
0.28
J10; J11
Influenza and influenza-like illness EU
3 137 056 8 151.6
P37.1
Congenital toxoplasmosis EU
15
4.06
Persons bitten by animals suspected of having rabies or contamination of
7 999
20.8
saliva of these animals after which it was taken vaccination against rabies

142
64
4
967
181
644
377
69
9
42
143

1
0
.
14
4
34
.
0
0
24

.

0.37

0.11

0.023

1.68
0.98
0.18

0.47

0.17
0.010
2.52

0.099

0.27
3.42
5.15

7 987

20.8

258
0.67
720
1.87
123
0.32
4 316 823 11 233.9
19
4.97

38

0

65
37
48
17
0

102
1 314
1 978

125
x
0

.

59
24
55
103
1

39

0

0

1
84
.

14

1
0
.

0

102
x
0

0.33

0.14

0.029

2.12
1.21
0.28

0.46

0.20
0.023
3.10

0.070

0.28
3.64
4.35

8 245

21.5

231
0.60
682
1.78
97
0.25
5 043 491 13 126.5
18
4.48

125

54

11

815
466
108

177

75
9
1 191

27

107
1 399
1 670

.

50
46
52
79
0

35

0

1

1
94
.

15

4
0
.

0

89
x
0

* zapadalność odpowiednio na 100 000 ludności ogółem, dzieci do lat 2 oraz żywych urodzeń (choroby wrodzone); ** liczba zgonów wg danych Departamentu Badań Demograficznych i Rynku
Pracy GUS;
UE - choroba objęta nadzorem w Unii Europejskiej; 1) wydzielono w rejestracji w 2013 r.; 2) do 2012 r. liczba zachorowań i zapadalność łącznie z zakażeniami wywołanymi przez Clostridium
difficille; 3) dane Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc; 4) dane Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia; 5) liczba zachorowań i zapadalność ogółem (łącznie z zakażeniami mieszanymi
HBV+HCV); 6) dane Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH wg daty rozpoznania zakażenia/ zachorowania

* incidence, respectively per 100,000 population total, children under 2 years and live births (congenital disease); ** number of deaths according to data from the Demographic Surveys and Labour
Market Department CSO;
EU - disease under European Union surveillance; 1) separated in registration in 2013; 2) to 2012 the number of cases and incidence including infections caused by Clostridium difficile; 3) data from
Institute of Tuberculosis and Lung Diseases; 4) data from Centre for Health Information Systems (CSIOZ); 5) number of cases and incidence total (including mixed infections with HBV + HCV);
6) data from Department of Epidemiology, NIPH-NIH by date of diagnosis of infection / disease

AIDS EU, 6)
Newly diagnosed HIV infections EU, 6)
Mumps EU
Malaria EU
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The global impact of Salmonella strains other than
S. typhi and paratyphi on human health is high. It is
estimated that on a global scale it causes 93.8 million
illnesses annually, of which approximately 80.3 million
are associated with food. It is about 3% of all diarrheal
diseases4).
Intestinal infections caused by Campylobacter sp.
are relatively rarely reported in Poland. In 2017, there
were 874 (227/100,000) reported cases, which is rather
a reflection of the scope of microbiological diagnostics
than the actual epidemiological situation5).
The numbers of diagnosed cases of infection with
this microorganism in EU countries published by ECDC
within the TESSY system seem to be better correlated
with the quality of epidemiological surveillance than
with the level of food hygiene. Diagnostics of Yersinia
sp. and E. coli is also performed in Poland relatively
rarely, which may seriously affect the reliability of
epidemiological surveillance data regarding these
infections.
In the group of bacterial infections of the digestive
system, a serious problem is the strong upward trend
of infections caused by Clostridium difficile1). In
2017, there were reported 11 667 (30,4 / 100,000)
cases, which resulted in 759 deaths. Compared to the
previous year, the increase in incidence was 33.9%,
and compared to the number registered in 2013, it
was a 2.46-fold increase. C. difficile infections are
relatively often associated with the use of antibiotics
which eliminates saprophytic colon flora. Although
they can also be transferred in direct contact in both
hospital and non-hospital settings, cases associated
with antibiotic therapy dominate.
Therefore,
the
epidemiological
situation
of infections caused by Clostridium difficile is
alarming. They pose a serious threat to the safety of
hospital patients. The number of deaths associated
with infections with this microorganism in 2017
significantly exceeded the number of deaths due to
tuberculosis, which in the last decades was the cause of
the largest number of deaths due to infectious diseases
in Poland. The seriousness of the threat from infections
caused by this microorganism was noticed relatively
late. They are reported since 2013, so it is difficult
to make deeper assessment of the sensitivity and the
positive predictive value of their reporting. That is why
the current analysis of the diagnosis and reporting of
these infections is so important. It is also necessary
meticulous assessment of their relationship with the
use of antibiotics in healthcare institutions.
Among other infectious diseases of the
gastrointestinal tract, the increase in the number of
reported infections of Shigella sp. cases was noted. In
2017, number of reported cases was 44 compared to 15
in 2016. It was an increase of 193.4%.

Choroby zakaźne w Polsce w 2017 roku

W grupie bakteryjnych infekcji układu pokarmowego poważny problem stanowi silny trend wzrostowy zakażeń wywołanych przez Clostridium difficile.
W 2017 r. zgłoszono 11 667 (30,4/100 000) tych zachorowań, które spowodowały 759 zgonów. W porównaniu z rokiem poprzednim wzrost zapadalności wyniósł 33,9%, a w porównaniu z liczbą zarejestrowaną
w 2013 r. był to wzrost 2,46 - krotny. Zakażenia C. difficile stosunkowo często bywają związane ze stosowaniem antybiotyków eliminujących saprofityczną florę
jelita grubego. Mimo, że mogą być również przenoszone w kontakcie bezpośrednim, zarówno w warunkach szpitalnych jak i w środowisku pozaszpitalnym,
przypadki zachorowań związane z terapią antybiotykową dominują. Dlatego też sytuacja epidemiologiczna zakażeń wywołanych przez Clostridium difficile
jest alarmująca. Stanowią one poważne zagrożenie
dla bezpieczeństwa pacjentów szpitalnych (6). Liczba
zgonów związanych z zakażeniami tym drobnoustrojem w 2017 r. przekroczyła znacznie liczbę zgonów
z powodu gruźlicy, która przez wiele ostatnich dekad
była w Polsce przyczyną największej liczby zgonów
z powodu chorób zakaźnych. Waga zagrożenia ze strony zakażeń wywołanych tym drobnoustrojem została
zauważona stosunkowo późno. Są one wyodrębniane
w rejestracji z szerszej grupy „innych bakteryjnych
zakażeń jelitowych” dopiero od 2013 r., trudno więc
o głębszą ocenę czułości zgłoszeń dodatniej wartości
predykcyjnej ich zgłaszania. Dlatego tak ważna jest
bieżąca analiza rozpoznawania i zgłaszania tych zakażeń oraz skrupulatna ocena ich związków ze stosowaniem antybiotyków w instytucjach opieki zdrowotnej.
Wśród chorób zakaźnych układu pokarmowego
o niższej zapadalności zwraca uwagę wzrost liczby
zgłoszeń przypadków zakażeń bakteriami Shigella sp.
W 2017 r. zgłoszono ich 44 w porównaniu z 15 w 2016 r.,
co stanowi wzrost o 193,4%.
Zakażenia żołądkowo-jelitowe o etiologii wirusowej w ostatnich latach dominują wśród infekcji układu
pokarmowego. Szczególnie częste są zakażenia rotawirusowe u dzieci. Wiele z nich występuje w postaci
ognisk zakażeń. Często są to zakażenia szpitalne (6).
W 2017 r. zakażeń o etiologii wirusowej zgłoszono 55 563 (144,6/100 000). Wśród nich było 32 995
(85,9/100 000) zakażeń rotawirusowych oraz 3 501
norowirusowych, przy liczbie 19 067 „innych określonych i nieokreślonych”, wśród których, jak się łatwo
domyślić, dominowały nieokreślone.
Dzieci do lat 2 stanowią szczególnie ważną grupę pacjentów, u których schorzenia jelitowe szczególnie łatwo mogą spowodować groźne następstwa
w postaci odwodnienia i zaburzeń wieloelektrolitowych. Wśród tych dzieci w 2017 r. odnotowano 1 589
(208,3/100 000) jelitowych zakażeń bakteryjnych
i 23 692 (3 105,8/100 000) zakażeń o podłożu wiru143
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In recent years infections with viral etiology have
been dominating among gastrointestinal infections.
Rotavirus infections in children are particularly
frequent. Many of them occur in the form of outbreaks.
Often they are nosocomial infections. In 2017 number
of reported cases with viral etiology was 55 563 (144.6
/ 100,000). Among them 32 995 (85.9 / 100,000) were
rotavirus and 3,501 norovirus infections. In 19,067
“other definite and undetermined”, undetermined
dominated.
Children under 2 years are a particularly important
group of patients in whom intestinal diseases can
cause particularly serious consequences in the form of
dehydration and multi electrolytic disorders. Among
them were 1 589 bacterial infections and 23,692 of
viral origin and 16,526 reported as possibly infectious.
Regarding infections with bacterial etiology, their
incidence decreased by 8.4% compared to 2016, and
by 20.8% compared to the median of 2011-2015. In
contrast, in this age group a significant increase in
incidence was observed among viral infections. In
comparison to the previous year, it was an increase of
36.7%, compared to the median from 2011-2015 by
20.0%.
In 2017 number of reported cases of HBV infections
was 3,363 (8.75 / 100,000), which is a 11.6% decrease
compared to the previous year, but is higher than the
median of 2011-2015 by 113, 0%.
Until the introduction of mass vaccinations against
viral hepatitis B the incidence of this disease in Poland
was one of the highest in Europe and amounted to about
40/100000. Currently, the incidence of this disease is
close to the EU average. However, a more detailed
analysis indicates a higher than in many developed
countries the percentage of acute infections associated
with hospitalizations. It strongly indicates the need
for enhanced supervision over the safety of patients in
healthcare institutions. 6).
Viral hepatitis is a group of diseases requiring
particularly careful epidemiological surveillance,
strengthened by regularly repeated cross-sectional
studies aimed not only at assessing prevalence in the
general population but also at specific risk groups.
Hepatitis B and C are transmitted via the parenteral
route and therefore in the past patients in surgical
wards have been particularly at risk, especially those
who have had blood transfusions. After 1992, the
introduction of diagnostic tests for blood donation
dramatically reduced the number of hepatitis C
infections associated with blood transfusion. The next
step was the replacement of sterilizers for dry hot air
for modern autoclaves in the last three decades. The
group with the highest individual risk of infection is
still dependent on intravenous substances and men
who have sex with men.
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sowym oraz 16 526 (2 166,4/100 000) zakażeń zgłoszonych jako prawdopodobnie infekcyjne. Jeśli chodzi
o zakażenia o etiologii bakteryjnej, to zapadalność na
nie spadła w porównaniu z 2016 r. o 8,4%, a w porównaniu z medianą z lat 2011-2015 o 20,8%. Natomiast
w tej grupie wieku wśród zakażeń wirusowych odnotowano znaczne wzrosty zapadalności. W porównaniu
z rokiem poprzednim był to wzrost o 36,7%, a w porównaniu z medianą z lat 2011-2015 o 20,0%.
W 2017 r. zostały zgłoszone 3 363 (8,75/100 000)
przypadki osób zakażonych wirusem HBV, co stanowi
spadek w porównaniu z rokiem poprzednim o 11,6%,
ale jest wynikiem wyższym od mediany z lat 20112015 o 113,0%.
Zapadalność na wirusowe zapalenie wątroby typu
B do czasu wprowadzenia masowych szczepień przeciw tej chorobie należała w Polsce do najwyższych
w Europie i wynosiła około 40/100 000. Obecnie zapadalność na tę chorobę jest bliska średniej dla UE. Jednak bardziej szczegółowa analiza wskazuje na wyższy
niż w wielu rozwiniętych krajach odsetek ostrych zakażeń powiązanych z hospitalizacjami i potrzebę nasilenia nadzoru nad bezpieczeństwem pacjentów w zakładach opieki zdrowotnej.(7)
Wirusowe zapalenia wątroby stanowią grupę chorób
wymagającą szczególnie starannego nadzoru epidemiologicznego wzmocnionego regularnie powtarzanymi
badaniami przekrojowymi, nakierowanymi nie tylko na
ocenę chorobowości w populacji ogólnej, ale również
na grupy szczególnego ryzyka. Wirusowe zapalenia
wątroby typu B i C są przenoszone drogą parenteralną
i dlatego w przeszłości szczególnie zagrożeni byli pacjenci oddziałów chirurgicznych, a szczególnie osoby,
którym przetaczano krew. Po 1992 r. wprowadzenie
testów diagnostycznych do krwiodawstwa radykalnie
zmniejszyło liczbę zakażeń wzw typu C związanych
z przetaczaniem krwi. Kolejnym krokiem była dokonywana w Polsce stopniowo w ostatnich trzech dekadach
wymiana sterylizatorów na suche gorące powietrze, na
nowoczesne autoklawy. Wciąż grupą o najwyższym indywidualnym ryzyku zakażenia są osoby uzależnione
od substancji przyjmowanych dożylnie oraz mężczyźni
uprawiający seks z mężczyznami.
W skali globu, wirusowe zapalenie wątroby, które
oprócz drogi parenteralnej jest przenoszone również drogą płciową, stanowi jeden z poważniejszych problemów
wśród chorób zakaźnych. W regionach WHO Zachodniego Pacyfiku i Afrykańskim chorobowość przekracza 6%.
Liczba zakażeń HCV zgłoszonych w 2017 r. wyniosła 4 010 (10,4/100 000), co stanowiło spadek
w porównaniu z poprzednim rokiem o 5,9%, ale liczba
ta była wyższa od mediany z lat 2011-2015 o 52,0%.
W 2017 r. zostało opublikowane podsumowanie finansowanego przez Federację Szwajcarską i Ministerstwo Zdrowia projektu KIK/35 „Zapobieganie zakaże-
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Globally, viral hepatitis B, which in addition to
the parenteral pathway is also sexually transmitted,
is one of the most serious problems among infectious
diseases. In regions of the West Pacific WHO and
African, the prevalence exceeds 6%.
The number of HCV infections reported in
2017 was 4010 (10.4/100,000), which represented
a decrease compared to the previous year by 5.9%,
but this number was 52.0% higher than the median of
2011-2015.
A summary of the KIK/35 project “Prevention
of HCV infection” financed by the Swiss Federation
and the Ministry of Health was published in 2017.
The results obtained as a part of this project allowed
for a significant revision of data on the percentage of
people who were infected with HCV, risk factors of
these infections and the percentage of annually detected
infections among people previously diagnosed with
HIV. According to calculations made on the basis of
the analysis of the results obtained in this program,
only 25 cases per 1000 existing infections, are detected
in Poland every year. Of the estimated number of
165 thousand people living in Poland with chronic
hepatitis, about 125,000 are people who are not aware
of being infected. The very existence of effective safe
drugs cannot guarantee the elimination of hepatitis C
without efficient detection systems in well-planned
screening 7).
Viral hepatitis B and C are an important
epidemiological problem. Hepatitis B belongs to the
diseases against which an effective vaccine is available
and prevention of this disease is included in the
mandatory immunization program. Before 2014, a 10year period of relative stabilization of the total number
of newly detected cases of this infection was observed,
with a clearly decreasing number of acute cases and
an increasing number of chronic diseases. However,
after the introduction in 2014 in the surveillance of the
new definition of HCV infection and the obligation
to report positive laboratory tests for surveillance in
2014 and 2015, the number of registered cases has
clearly increased. Favorable changes in the reporting
system, beneficial from the point of view of monitoring
sensitivity, mean that the results of the transitional period
cannot be interpreted unequivocally - to what extent
they depend on the improvement of the surveillance
sensitivity and in which from the possible increase in
incidence. The same remarks apply to the observed
increase in the number of reported hepatitis C.
Hepatitis A for many years, kept very low level of
endemicity. In 2015 only 35 cases of this disease were
reported (0.09 / 100,000). The low endemicity makes
vast majority of the population susceptible. I those
circumstances bringing the disease into the country
caused a dangerous outbreaks. In 2017 number of
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niom HCV”. Uzyskane w ramach tego projektu wyniki
pozwoliły na istotną rewizję danych dotyczących odsetka osób, które zostały zakażone HCV, czynników
ryzyka tych zakażeń oraz odsetka rocznie wykrywanych zakażeń wśród niezdiagnozowanych wcześniej
osób seropozytywnych. Według wyliczeń dokonanych
na podstawie analizy wyników uzyskanych w tym programie rocznie w Polsce jest wykrywanych 25 przypadków na 1 000 istniejących, niewykrytych zakażeń. Z oszacowanej liczby 165 tysięcy osób żyjących
w Polsce z przewlekłym zapaleniem wątroby, około
125 tysięcy to osoby niemające świadomości tego, że
są zakażone. Samo istnienie skutecznych bezpiecznych leków, nie może zagwarantować eliminacji wzw
C bez sprawnego systemu wykrywania przypadków
w dobrze zaplanowanych badaniach przesiewowych.
W obserwacji długoletnich tendencji zapadalności
na wirusowe zapalenia wątroby należy wziąć pod uwagę przeprowadzane w międzyczasie modyfikacje systemu nadzoru, które mogły wpływać na czułość zgłoszeń.
WZW typu B należy do chorób, przeciw którym
jest dostępna skuteczna szczepionka i zapobieganie tej
chorobie jest uwzględnione w programie obowiązkowych szczepień ochronnych. Przed 2014 r. obserwowany był około dziesięcioletni okres względnej stabilizacji ogólnej liczby nowo wykrytych przypadków
tego zakażenia, przy wyraźnie zmniejszającej się liczbie zachorowań ostrych i wzrastającej liczbie zachorowań przewlekłych. Jednak po wprowadzeniu w nadzorze w połowie 2014 r. nowej definicji zakażenia wzw
B oraz obowiązku zgłaszania do nadzoru dodatnich
wyników badań laboratoryjnych, w latach 2014 i 2015
liczba zarejestrowanych przypadków wyraźnie wzrosła. W 2015 r. zgłoszono ogółem 3 518 (9,15/100 000)
nowo wykrytych zachorowań, co w porównaniu
z 2014 r. stanowiło przyrost o 27,5%, a w stosunku do
mediany z lat 2009-2013 o 122,7%. W roku 2016 zapadalność wzrosła do poziomu 9,90/100 000, by w roku
2017 obniżyć się do 8,75/100 000. Korzystne z punktu
widzenia czułości nadzoru zmiany w systemie raportowania sprawiają, że wyniki okresu przejściowego
nie mogą być jednoznacznie interpretowane - w jakim
stopniu zależą od poprawy czułości nadzoru, a w jakim od ewentualnego wzrostu zapadalności.
Te same uwagi odnoszą się do obserwowanego
wzrostu liczby raportowanych zakażeń wzw typu C.
Zapalenie wątroby typu A przez wiele lat utrzymywało bardzo niski poziom endemiczności. W 2016 r.
zgłoszono tylko 35 przypadków tej choroby
(0,09/100 000). Niska endemiczność sprawia, że znaczna większość populacji jest podatna na zachorowania.
Te okoliczności, po zawleczeniu choroby do kraju, spowodowały powstanie niebezpiecznych ognisk zakażeń.
W 2017 r. Liczba zgłoszonych przypadków gwałtownie
wzrosła do 3 006 (7,82/100 000). Zgłaszano je głównie
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reported cases increased to 3 006 (7,82/100,000). They
were reported mostly among men having sex with
men. First time over long period there were noted 5
deaths due to hepatitis A.
Other infectious diseases.
A serious epidemiological problem are cases of
scarlet fever. Number of incident cases in 2017 was 16
411 (42,7 / 100,000). For years, there no death due to
this disease.
In the last fifteen years, an upward trend in the
incidence of Lyme disease has been observed, although
in the years 2010-2012 there was a transient slight
decrease in incidence. In 2017, there were 21 510
(56.0 / 100,000) cases reported, which in comparison
with 2016 was a increase of 1.5%, and in comparison
with the median from 2011-2015 an increase of 69.0%.
There were 6 deaths due to Lyme disease.
In 2017, there were reported 1399 cases of newly
diagnosed HIV infections (3.64 / 100,000. To the
previous year it was an increase of 6,5%. In relation to
the median from 2011-2015, the increase was 26.0%.
The slow but steady upward trend in the number of
newly registered HIV infections observed in the
last fifteen years is a signal to intensify prevention
activities, which should be focused on the risk groups.
The number of newly diagnosed AIDS cases was
1,079 (0,28/100 000). Incidence increased by 4.9%
compared to the previous year, but in the reference
to the median od 2011-2015 it was 31,6% lower. The
number of deaths from AIDS compared to the previous
year decreased from 102 to 89.
The downward trend in tick-borne encephalitis
reported in previous chronologies has been reversed in
2016. In 2015 number of reported cases was 149 (0.39
/ 100,000), and in 2016 the number of reports was 283
(0.74 / 100,000), which is an increase incidence by 90%.
In 1017 the number of cases of tick-borne encephalitis
was 283 (0.74 / 100,000) which corresponds to the
number from the previous year, and in relation to the
median of 2011-2015 was an increase of 45.4%.
In 2017, 9 cases of trichinosis were reported in
epidemiological surveillance. These diseases is mostly
associated with the consumption of meat obtained
mainly from wild boar hunted by hunters, but as in the
previous year, no major outbreaks were noted.
Without local endemics, trichinosis is brought
to Poland by travelers visiting endemic areas and is
subject to random fluctuations. In 2017, in Poland
number of cases reported of malaria was 27. None of
them was fatal.
In 2017, none of the listed particularly dangerous
infectious diseases were reported: plague, anthrax,
diphtheria, poliomyelitis, rabies and viral hemorrhagic
fevers except for dengue, which reported in 29 cases of
infections acquired in endemic areas.
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wśród mężczyzn uprawiających seks z mężczyznami.
Po raz pierwszy od wielu lat odnotowano 5 zgonów
z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu A.
Zachorowania na inne choroby zakaźne.
Poważnym problemem epidemiologicznym są zachorowania na płonicę. W 2017 r. wystąpiło 16 411
(42,7/100 000) zachorowań, co stanowiło spadek 19,4%.
W ostatnim piętnastoleciu obserwowana jest tendencja wzrostowa zapadalności na boreliozę z Lyme,
choć w latach 2010-2012 wystąpił przejściowy niewielki spadek zapadalności. W 2017 r. zgłoszono
21 510 (56,0/100 000) zachorowań, co było poziomem
porównywalnym z 2016 r., ale w porównaniu z medianą z lat 20011-2015 był to wzrost o 69,0%.
W 2017 r. zgłoszono 1 399 przypadków nowo rozpoznanych zakażeń HIV (3,64/100 000). Był to wzrost
o 6,5% w stosunku do 2016 r., a w stosunku do mediany z lat 2011-2016 o 26,0%. Obserwowana w ostatnim
piętnastoleciu, niewielka lecz stała tendencja wzrostowa
liczby nowo rejestrowanych zakażeń HIV budzi niepokój
i stanowi sygnał do wzmożenia działań profilaktycznych.
Liczba zachorowań na AIDS zarejestrowana
w 2017 r. wyniosła 107 (0,28/100 000). Jest ona większa w porównaniu z rokiem poprzednim o 4,9%, ale
w porównaniu z medianą z lat 2011-2015 mniejsza
o 31,6%. Liczba zgonów z powodu AIDS w porównaniu z poprzednim rokiem obniżyła się ze 102 do 89.
Opisywana w poprzednich kronikach tendencja
spadkowa zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu uległa odwróceniu w 2016 r. W 2015 r. zgłoszono 149 (0,39/100 000) przypadków, a w 2016 liczba
zgłoszeń wyniosła 283 (0,74/100 000), co stanowiło
wzrost zapadalności o 90%. W 2017 r. liczba zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu wyniosła 283
(0,74/100 000), co odpowiada liczbie z poprzedniego
roku, ale w stosunku do mediany z lat 2011-2015 stanowi przyrost o 45,4%.
W 2017 r. do nadzoru epidemiologicznego zgłoszono
9 zachorowań na włośnicę. Zachorowania te związane
były ze spożyciem mięsa pozyskanego głównie z dzików
upolowanych przez myśliwych, ale podobnie jak w poprzednim roku nie odnotowano większych ognisk.
Bez lokalnej endemii zachorowania na malarię są
do Polski zawlekane z okazji podróży do obszarów endemicznych i ulegają losowym wahaniom. W 2017 r.
zarejestrowano 27 przypadków malarii z których żaden nie zakończył się zgonem.
W 2017 r. nie odnotowano zachorowań na szczególnie niebezpieczne choroby zakaźne: dżumę, wąglik, błonicę, nagminne porażenie dziecięce, wściekliznę oraz wirusowe gorączki krwotoczne poza dengą,
której zgłoszono 29 przypadków zakażeń nabytych
w obszarach endemicznych.
Ostre nagminne porażenie dziecięce wywołane
dzikim szczepem wirusa polio nie wystąpiło w Polsce
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Poliomyelitis caused by wild polio virus strain has
not occurred in Poland since 1984. In 2017, no VAPP
was reported - acute infection associated with the
vaccine virus8).
Infectious diseases on a global scale.
In 2017, the major trends of incidence of infectious
diseases observed in the last decades were maintained.
These include problems associated with HIV infection and
AIDS. WHO estimates the number of people with HIV
in the world at 36.9 million, of which only 59% receive
antiviral treatment. What’s worse, the percentage of people
treated in Eastern Europe is even lower and amounts to
36%. Despite the slowing rate of HIV incidence in Europe,
in 2017 number of reported new infections was 160,000.
High incidence of tuberculosis persists especially
in Africa and Southeast Asia. From the point of view of
threats to the Polish population, particularly worrying
data concern a high percentage of tuberculosis resistant
to multiple drugs and coinfection of tuberculosis
and HIV in Ukraine and Russia. In Ukraine, the
incidence of tuberculosis is estimated at 84/100,000,
with the incidence of TB associated with HIV being
18/100,000. The MDR-TB rate is there 37.5%. This
data for the Russian Federation amounts to 80/100,000,
13/100,000 and 29% respectively. Globally, it has been
noted that the increase in the proportion of cases in
which HIV infection occurs together with tuberculosis
has increased in recent years from 3% to 12%9).
MERS-CoV is zoonotic infection occurring in the
Persian Gulf countries, mainly in Saudi Arabia. The
primary reservoir of this disease are camels. Symptoms
relate to the respiratory system with mortality up to 1/3
of cases. The endemic of these infections, smoldering
since 2012, caused the number of 2122 cases and 700
deaths by 2017. Individual cases were imported to
Western Europe. There was no case in Poland.
In recent years, extensive material has been collected
regarding the clinic and epidemiology of Zika disease,
which in 2007 occurred as a newly emerged infection
in the small country of Yap State in Micronesia. It is
a viral disease transmitted by Aedes mosquitoes and is
now widespread in many countries of America, Asia
and Africa in the areas of residence for this species of
mosquitoes. In most cases, its clinical course resembles
flu symptoms and passes without serious consequences.
However, these infections are dangerous for pregnant
women and often lead to miscarriages. Recently GuillainBarré syndrome has been reported. The disease can also
be transmitted through sexual contact and a number of
cases acquired on this path have been introduced into
some European countries10). There was no case of Zika
disease in reported Poland.
After the last serious epidemic of Ebola fever in
western Africa in 2014-2015, in 2017 only very few
cases were recorded in different countries of Africa.
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od 1984 r. W 2017 r. nie zgłoszono też VAPP – ostrego
porażenia związanego z wirusem szczepionkowym.
Choroby zakaźne w skali globalnej. W 2017 r.
utrzymywały się tendencje zapadalności na choroby zakaźne z ostatnich dekad. Należą do nich problemy związane z zakażeniami HIV i zachorowaniami na AIDS. WHO
szacuje liczbę osób z HIV na świecie na 36,9 miliona,
z tego tylko 59% otrzymuje leczenie antywirusowe. Co
gorsza odsetek osób leczonych w Europie Wschodniej
jest jeszcze niższy i wynosi 36%. Mimo spowolnienia
szybkości narastania zapadalności na HIV w Europie zarejestrowano w 2017 r. 160 000 nowych zakażeń.
Wysoka chorobowość i zapadalność na gruźlicę
utrzymuje się szczególnie w Afryce i w Azji Południowo Wschodniej. Z punktu widzenia zagrożeń dla populacji Polski szczególnie niepokojące dane dotyczą wysokiego odsetka gruźlicy odpornej na wiele leków oraz
współwystępowanie gruźlicy z HIV na Ukrainie i w Rosji. Na Ukrainie zapadalność na gruźlicę szacowana jest
na 84/100 000, w czym zapadalność na gruźlicę powiązaną z HIV wynosi 18/100 000, a odsetek MDR-TB wynosi 37,5%. Te dane dla Federacji Rosyjskiej wynoszą
odpowiednio 80/100 000, 13/100 000 i 29%. W skali globu odnotowano, że wzrost odsetka przypadków,
w których zakażenie HIV współwystępuje z gruźlicą,
zwiększył się w ostatnich latach z 3% do 12%. (8)
Występujące w krajach Zatoki Perskiej, głównie
w Arabii Saudyjskiej zachorowania na MERS-CoV stanowią zakażenia odzwierzęce, których podstawowym
rezerwuarem są wielbłądy. Objawy dotyczą układu oddechowego o śmiertelności sięgającej 1/3 przypadków.
Tląca się od 2012 r. epidemia tych zakażeń spowodowała do 2017 r. liczbę 2 122 zachorowań i 700 zgonów. Pojedyncze przypadki były zawlekane do Europy Zachodniej. W Polsce nie odnotowano żadnego przypadku.
W ostatnich latach zgromadzono obszerny materiał
dotyczący kliniki i epidemiologii choroby zika, która w 2007 r. wystąpiła jako nowo wykryte zakażenie
w niewielkim państwie Yap State na Mikronezji. Jest
to choroba przenoszona przez komary Aedes i obecnie
jest rozpowszechniona w wielu krajach Ameryki, Azji
i Afryki w obszarze bytowania tego rodzju komarów.
W większości przypadków jej przebieg kliniczny przypomina objawy grypowe i mija bez poważnych następstw. Zakażenia te są jednak groźne dla kobiet w ciąży i często prowadzą do poronień. Ostatnio odnotowano też występowanie zespołu Guillain-Barré. Choroba
może być przenoszona również przez kontakty seksualne i szereg przypadków nabytych na tej drodze zostało
zawleczonych do krajów europejskich. W Polsce nie
odnotowano żadnego przypadku choroby zika. (9)
Po ostatniej groźnej epidemii gorączki krwotocznej Ebola w Afryce zachodniej w latach 2014-2015,
w 2017 r. odnotowywano tylko nieliczne przypadki
w różnych krajach Afryki. Nie odnotowano zawleczeń
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do Europy. W ognisku, jakie zarejestrowano w Demokratycznej Republice Kongo w pierwszej połowie
2017 r. wystąpiło 8 przypadków, wśród których nastąpiły 4 zgony. (10,11)
Umieralność z powodu chorób zakaźnych. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych w 2017 r.
- jeśli uwzględni się osoby zmarłe z powodu niektórych postaci zapalenia opon mózgowych i mózgu wywołanych przez czynniki zakaźne oraz zgony z powodu
grypy (symbole G00-G05 i J10-J11 wg Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10) - zmarło w Polsce
2 227 osób. Udział zgonów z tych przyczyn w ogólnej liczbie zgonów odnotowanych w Polsce w 2017 r.
(402 852) wyniósł 0,55%, a umieralność - w przeliczeniu
na 100 tys. ludności - 5,8. Były to wskaźniki porównywalne z odnotowanymi w 2016 r. (odpowiednio: 0,58%
i 5,8/100 000), potwierdzające utrzymywanie się w Polsce względnie stabilnej ogólnej sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych (Ryc.1. Umieralność na choroby
zakaźne /na 100 000 ludności/ i procentowy udział zgonów z powodu chorób zakaźnych w ogólnej liczbie zgonów w Polsce w latach 1986-2017).
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There were no imports to Europe. In the outbreak
registered in the Democratic Republic of the Congo in
the first half of 2017, there were eight cases among
which four deaths occurred 11).
Mortality due to infectious diseases. According to
data of the Central Statistical Office, number of people
who died in Poland in 2017 due to infectious and parasitic
diseases was 2,227. This number includes people who
died due to some forms of meningitis and encephalitis
caused by infectious agents and deaths due to influenza
(symbols G00-G05 and J10-J11 acc. International
Classification of Diseases ICD-10) - The share of deaths
from these causes in the total number of deaths recorded
in Poland in 2017 (402 852) was 0.55%, and mortality
- per 100,000. population - 5.8. These indicators were
comparable to those recorded in 2016 (respectively:
0.58% and 5.8 / 100,000), confirming the persistence
in Poland of a relatively stable general epidemiological
situation of infectious diseases (Figure 1: Mortality
from infectious diseases / per 100 000 people / and the
percentage of deaths from infectious diseases in the total
number of deaths in Poland in 1986-2017).

Year

Fig. 1. Infectious diseases mortality per 100.000 population and deaths from infectious diseases as percentage of all deaths
1. -Infectious
diseases mortality per 100.000 population and deaths from infectious diseases as percentage
byFig.
year
Poland 1988-2017
of all deaths
by yearzakaźne
- Poland(na
1988-2017
Ryc. 1. Umieralność
na choroby
100 000 ludności) i procentowy udział zgonów z powodu chorób zakaźnych
1. Umieralność
na choroby
zakaźne
(na 100
000 ludności) i procentowy udział zgonów z powodu chorób
wRyc.
ogólnej
liczbie zgonów
w Polsce
w latach
1988-2017
zakaźnych w ogólnej liczbie zgonów w Polsce w latach 1988-2017

In the voivodships, the share of deaths from infectious
diseases in the total number of deaths fluctuated within
+/- 50% around the national average and ranged from
0.30% in the voivodship Lubelskie and 0.31%, up to
0.73% in in Opolskie and Świętokrzyskie and 0.81% in
Lodzkie and in Śląskie. Accordingly mortality rates were:
3.3 / 100,000 in Lubelskie and 3.4 in Opolskie, 6.1 in
Pomorskie and 9.2 in Łódzkie and Śląskie.
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Na terenie poszczególnych województw udział zgonów z powodu chorób zakaźnych w ogólnej liczbie zgonów oscylował w granicach +/-50% wokół udziału obserwowanego w skali całego kraju i wahał się od 0,30%
w woj. lubelskim i 0,31% w opolskim oraz świętokrzyskim do 0,73% w łódzkim i 0,81% w śląskim. Podobnie
na terenie województw oscylowały współczynniki umieralności: od 3,3/100 000 w woj. lubelskim i 3,4 w opolskim do 6,1 w pomorskim i 9,2 w łódzkim oraz śląskim.
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Podobnie jak w latach wcześniejszych, również
i w 2017 r. udział chorób zakaźnych i pasożytniczych
w przyczynach zgonów mężczyzn (0,59%; umieralność 6,5 na 100 000), przewyższał dość wyraźnie udział
tych chorób w przyczynach zgonów kobiet (odpowiednio: 0,50% i 4,9), chociaż różnica między współczynnikami umieralności nie była zbyt duża (33%). Wśród
mężczyzn najczęstszą przyczyną zgonu była gruźlica
(32,5% wszystkich zgonów z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych), wśród kobiet – zakażenia jelitowe wywołane przez Clostridium difficile (48,1%).

Table I. Infectious
diseases
Poland
Tabela I. in
Choroby

2,50

zakaźne w Polsce w

2,00

500

Number of deaths

450

Percentage

400

Percentage

350
300

1,50

250
200

1,00

150

Number of deaths

As in previous years, in 2017, the share of
infectious and parasitic diseases in the causes of deaths
of men (0.59%, mortality 6.5 per 100,000), outranked
quite clearly the share of these diseases in the causes of
deaths of women (respectively, 0,50% and 4.9),though
the difference between mortality rates in men and
women was not very high (33%). Among men, the most
common cause of death was tuberculosis (32.5% of all
deaths due to infectious and parasitic diseases), among
women - intestinal infections caused by Clostridium
difficile (48.1%).
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Over 1/3 of all deaths due to infectious and parasitic
diseases (759 deaths, 34.1%) were in 2017 caused
by intestinal infections with Clostridium difficile.
In individual provinces, the share of these deaths in
the total number of deaths due to infectious diseases
ranged from 11.1% in the Świętokrzyskie up to 56.0%
in the Pomorskie. It should be noted that the number of
deaths of this cause in Poland is growing rapidly since
2007 and in 2017 - which was already pointed out here
- for the first time in the country exceeded the number
of deaths from tuberculosis, until now the main cause
of deaths caused by infectious diseases. The fact that
C. difficile infections are becoming an epidemiological
problem in Poland is also indicated by data collected
by sanitary inspection as part of the surveillance of
hospital infections (6). In the light of these data, C.
difficile was the most frequently detected factor in
outbreaks of HAI in 2017 (36.5% of outbreaks).
Among other infectious diseases that caused
the highest number of deaths in 2017, the already
mentioned tuberculosis and its late consequences
should be mentioned - 505 deaths, 22.7% of all
deaths due to infectious and parasitic diseases (from

Zgodnie z wieloletnim trendem, udział chorób zakaźnych i pasożytniczych w przyczynach
zgonów mieszkańców miast (1,02%, umieralność
10,9/100 000) był w 2017 znacząco wyższy niż
w przypadku mieszkańców wsi (0,42%, umieralność
4,2), a różnica między współczynnikami umieralności
przekraczała 150%. W miastach najczęstszą przyczyną zgonów były zakażenia jelitowe wywołane przez
Clostridium difficile (21,7%), na wsi - zakażenia jelitowe wywołane przez Clostridium difficile (32,4%)
oraz gruźlica (30,0%).
Choroby zakaźne i pasożytnicze największy
udział miały w ogólnej umieralności dzieci, przede
wszystkim dzieci najmłodszych, oraz osób w wieku
od 30 do 44 lat (Ryc. 2. Liczba zgonów z powodu
chorób zakaźnych i ich procentowy udział w ogólnej
liczbie zgonów o znanej przyczynie w Polsce w 2017
r. wg wieku). W przyczynach zgonów dzieci w wieku
5-9 lat udział ten wyniósł 2,25% (4 zgony, umieralność 0,19/100 000), a w przyczynach zgonów dzieci
w wieku 0-4 lata – 1,46% (27 zgonów, umieralność
1,43). Najwyższą umieralność z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych odnotowano wśród osób
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12.7% in the Łódzkie to 47.1% in Lubelskie); viral
hepatitis and their late consequences (all types
together) - 218 deaths, 9.8% (from 2.2% in Ldzkie
to 20.0% in Świętokrzyskie); bacterial meningitis
and/or encephalitis - 119 deaths, 5.3% (from 2.8%
in Pomorskie to 10.3% in Warmińsko -Mazurskie);
AIDS - 89 deaths, 4.0% (from 0% in Podlaskie to
9.6% in Dolnośląskie); influenza - 79 deaths, 3.5%
(from 0% in Lubuskie to 7.7% in Podlaskie) and sepsis
(other then meningococcal and not in newborns) - 65
deaths, 2.9% (from 0% in seven provinces to 20.6%
in Opolskie). All these diseases together (including
C. difficile infections) were in 2017 the cause of more
than 80% of deaths due to infectious and parasitic
diseases.
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najstarszych - w grupie wieku 80-84 lata wyniosła ona
34,7/100 000, a w grupie powyżej 85 lat - 62,6. Najczęstszą przyczyną zgonów dzieci w wieku 0-4 lata
były bakteryjne zapalenia opon mózgowych i mózgu
(33,3%). Zgony osób w wieku 85 lat i więcej w 65,4%
najczęściej spowodowane były zakażeniami jelitowymi wywołanymi przez Clostridium difficile.
Ponad 1/3 wszystkich zgonów z powodu chorób
zakaźnych i pasożytniczych (759 zgonów, 34,1%)
stanowiły w 2017 r. zgony w następstwie zakażeń
jelitowych wywołanych przez Clostridium difficile.
W poszczególnych województwach udział tych zgonów w ogólnej liczbie zgonów z powodu chorób zakaźnych wahał się od 11,1% w woj. świętokrzyskim
do 56,0% w pomorskim. Należy zauważyć, że liczba
zgonów z tej przyczyny w Polsce po 2007 r. gwałtownie rośnie i w 2017 r. – na co już w tym miejscu zwracano uwagę - po raz pierwszy w skali kraju przewyższyła liczbę zgonów z powodu gruźlicy, dotychczas
głównej przyczyny zgonów powodowanych przez
choroby zakaźne. Na fakt, że zakażenia C. difficile
stają się w Polsce coraz większym problemem epidemiologicznym, wskazują również dane zebrane przez
inspekcję sanitarną w ramach nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi (6). W świetle tych danych, C. difficile
było w 2017 r. czynnikiem najczęściej wykrywanym
w ogniskach zakażeń szpitalnych (36,5% ognisk).
Spośród innych chorób zakaźnych, które w 2017 r.
spowodowały największą liczbę zgonów należy wymienić wspomnianą już gruźlicę i jej późne następstwa - 505 zgonów, 22,7% wszystkich zgonów z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych (od 12,7%
w woj. łódzkim do 47,1% w lubelskim); wirusowe
zapalenia wątroby i ich późne następstwa (wszystkie
typy razem) - 218 zgonów, 9,8% (od 2,2% w łódzkim
do 20,0% w świętokrzyskim); bakteryjne zapalenie
opon mózgowych i/lub mózgu - 119 zgonów, 5,3% (od
2,8% w pomorskim do 10,3% w warmińsko-mazurskim); AIDS - 89 zgonów, 4,0% (od 0% w podlaskim
do 9,6% w dolnośląskim); grypę – 79 zgonów, 3,5%
(od 0% w lubuskim do 7,7% w podlaskim) oraz posocznice (bez meningokokowej oraz bez posocznicy
u noworodków) – 65 zgonów, 2,9% (od 0% w siedmiu
województwach do 20,6% w opolskim). Wszystkie te
choroby razem (uwzględniając zakażenia C. difficile)
były w 2017 r. przyczyną ponad 80% zgonów z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych.
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ABSTRACT
OBJECTIVE. The aim of this study is to assess the epidemiological situation of legionellosis in Poland in 2017
in comparison with previous years.
MATERIAL AND METHODS. The analysis is based on national surveillance data published in the annual
bulletin: “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2017” and bulletins from previous years along with
data from legionellosis case reports collected and sent to the Department of Epidemiology of Infectious Diseases
and Surveillance NIPH – NIH by Sanitary and Epidemiological Stations.
RESULTS. In Poland, both cases of Legionnaires’ disease (an acute form of infection with pneumonia) and
Pontiac fever (a mild, influenza-like form of infection) are routinely reported to the surveillance system. In
2017, a total of 39 cases of legionellosis were registered, including 38 cases of Legionnaires’ disease and 1 case
of Pontiac fever; the annual incidence rate 0.102 (per 100,000 population) has increased by almost 50 percent
since previous year (0.070) and is almost three times higher than the median incidence (0.036) for 2011-2015.
The infections were reported in fourteen voivodeships; only one voivodeship (Świętokrzyskie) did not register
any case in last years. The incidence in men (0.129 per 100,000) was higher compared to women (0.076); the
highest incidence (0.323) was noted in men aged 50-59. All reported cases were sporadic and were hospitalised.
The Sanitary Inspection reported nine fatal cases – 6 women and 3 men. Thirty three cases were autochthonous
including four cases linked with contaminated water systems in health-care settings. Six cases were associated
with travels abroad (to Egypt, Albania, Italy and Crete).
SUMMARY AND CONCLUSIONS. Although in recent years number of reported cases continues to rise, the
incidence of legionellosis in Poland remains one of the lowest in the entire EU. Also draws attention variation of
incidence between provinces and a high mortality among reported cases. Our data suggest significant under-diagnosis
of legionellosis. A priority remains to improve early diagnosis of Legionnaires’ disease in health care settings.
Key words: Legionnaires’ disease, legionellosis, atypical pneumonia, Legionella sp., infectious diseases,
epidemiology Poland 2017
STRESZCZENIE
CEL PRACY. Celem niniejszej pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej legionelozy w Polsce w 2017 roku
w porównaniu z poprzednimi latami.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę przeprowadzono w oparciu o analizę danych z krajowego nadzoru epidemiologicznego opublikowanych w biuletynach rocznych: „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 r.” i w biuletynach z lat wcześniejszych, oraz danych niepublikowanych pochodzących z wywiadów epidemiologicznych
w kierunku legionelozy, zebranych i przesłanych do Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZPPZH przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.
WYNIKI. W Polsce rejestrowane są zarówno przypadki choroby legionistów (ostra postać zakażenia przebiegająca z zapaleniem płuc), jak i gorączki Pontiac (łagodna, grypopodobna postać zakażenia). W 2017 roku zarejestrowano ogółem 39 przypadków legionelozy, w tym 38 zachorowań na chorobę legionistów i 1 przypadek gorączki
*The work was carried out as part of task No. 7/EM.1/2018. / *Praca została wykonana w ramach zadania nr 7/EM.1/2018 r.
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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Pontiac; Zapadalność w skali całego kraju wyniosła 0,102 na 100 000 ludności i była blisko o połowę wyższa
od zapadalności w roku poprzednim (0,070) i prawie trzykrotnie wyższa od mediany z lat 2011-2015 (0,036).
Zachorowania zgłoszono z czternastu województw; w skali całego kraju jedno województwo (Świętokrzyskie) nie
dokonało zgłoszeń w okresie ostatnich lat. Zapadalność mężczyzn (0,129 na 100 000) była wyższa od zapadalności kobiet (0,076), przy czym najwyższą zapadalność (0,327) zanotowano u mężczyzn w grupie wieku 50-59 lat.
Wszystkie zachorowania miały charakter sporadyczny; wszyscy chorzy byli hospitalizowani.
Według danych Inspekcji Sanitarnej zanotowano 9 zgonów – 6 kobiet i 3 mężczyzn. Trzydziestu trzech chorych
zakażenie nabyło w kraju, w tym cztery przypadki wiązano ze skażeniem sieci wodnej w ośrodkach opieki zdrowotnej. Sześć zachorowań łączono z podróżami za granicę (do Egiptu, Albanii, Włoch i na Kretę).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Chociaż w ostatnich latach liczba zgłaszanych przypadków nadal rośnie,
zapadalność na legionelozę w Polsce pozostaje jedną z najniższych w całej UE. Zwraca również uwagę różnica
zapadalności w skali województw i wysoka śmiertelność wśród zarejestrowanych zachorowań. Wskazuje to na
znaczące niedorejestrowanie liczby przypadków w Polsce. Priorytetem pozostaje poprawa wczesnej diagnostyki
choroby legionistów w placówkach opieki zdrowotnej.
Słowa kluczowe: choroba legionistów, legioneloza, atypowe zapalenie płuc, Legionella sp., choroby zakaźne,
epidemiologia Polska 2017
INTRODUCTION

WSTĘP

In Poland, there is legal obligation to report both two
forms of legionellosis - Legionnaires’ disease (a severe
form of disease accompanied by pneumonia) and Pontiac
fever (mild, influenza-like form of infection) to the
surveillance.
Since 2005, cases of Legionnaires’ disease in
the national Legionnaires’ disease surveillance, are
classified as ‘confirmed’ or ‘probable’ based on the
criteria included in the EU case definition adopted by
the European Commission under the decision of 28
April 2008 (2008/426/EC). In the national surveillance
however, we expanded the scope of the laboratory
criteria for probable cases - involving detection of
single high level of specific antibody to Legionella
pneumophila serogroup 1 in serum - for other
serogroups and other species of Legionella.
The definitions used in routine surveillance in 2017
(including the definition of Pontiac fever) are available
on the website of the National Institute of Public
Health – National Institute of Hygiene http://wwwold.
pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/inne/Def_PL2_3.pdf

W Polsce istnieje obowiązek zgłaszania zarówno
przypadków choroby legionistów (tj. ostrej postaci legionelozy przebiegającej z zapaleniem płuc), jak i gorączki Pontiac (tj. łagodniejszej, grypopodobnej postaci zakażenia, przebiegającej bez zapalenia płuc).
Od 2005 roku, zgłaszane w kraju zachorowania na
chorobę legionistów są klasyfikowane na przypadki
„potwierdzone” lub „prawdopodobne” w oparciu o kryteria zawarte w europejskiej definicji przypadku wprowadzonej przez Komisję Europejską decyzją z dnia 28
kwietnia 2008 r. (2008/426/WE). W nadzorze krajowym rozszerzono zakres kryterium laboratoryjnego dla
przypadku prawdopodobnego, który polega na wykazaniu w pojedynczym oznaczeniu wysokiego miana przeciwciał dla Legionella pneumophila grupy serologicznej
1 – o inne grupy serologiczne i inne gatunki Legionella.
Pełny tekst definicji przypadków używanych w rutynowym nadzorze w 2017 roku dostępny jest na stronie internetowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
– Państwowego Zakładu Higieny http://wwwold.pzh.
gov.pl/oldpage/epimeld/inne/Def_PL2_3.pdf

THE AIM OF THE STUDY

CEL PRACY

The aim of the study is to assess the epidemiology
of legionellosis in 2017 in Poland in comparison to the
preceding years.

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej
legionelozy w Polsce w 2017 roku w porównaniu z sytuacją w latach ubiegłych.

MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁY I METODY

The analysis is based on national surveillance data
available in the annual bulletins “Infectious diseases
and poisonings in Poland” for the years 2011-2017
(NIPH - NIH, CSI, Warsaw) (1); and unpublished
data from legionellosis case reports from 2017 sent

Analizę przeprowadzono głównie na podstawie
danych z nadzoru epidemiologicznego opublikowanych w biuletynach rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” za lata 2011-2017 (NIZP-PZH, GIS,
Warszawa) (1) oraz danych dotychczas niepublikowa-
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to the Department of Epidemiology of Infectious
Diseases and Surveillance NIPH - NIH by SanitaryEpidemiological Stations.
RESULTS
In 2017, a total of 39 legionellosis cases have
been reported in Poland – including 38 cases of
Legionnaires’ disease and 1 case of Pontiac fever i.e. 12 more patients compared to 2016 and 28 more
(2.5-times increase) compared to the median for 20112015 (Tab. I). The annual incidence rate in the country
- 0.102 (per 100,000 population) – has increased by
almost 50 percent compared to 2016 and is almost
three times higher than the median incidence for 20112015 (2). The overall incidence rate reported in Poland
in 2017 still remains one of the lowest in Europe (3).

nych pochodzących z wywiadów epidemiologicznych
o zachorowaniu na legionelozę w 2017 r. przesłanych do
Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru
NIZP-PZH przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne.
WYNIKI
W 2017 roku zarejestrowano w Polsce ogółem 39
zachorowań na legionelozę – w tym 38 przypadków
choroby legionistów i 1 przypadek gorączki Pontiac
- tj. o 12 zachorowań więcej niż w 2016 r. i aż o 28
więcej (2,5 krotny wzrost) od mediany z lat 20112015 (Tab. I). Zapadalność w kraju wyniosła 0,102 na
100 000 ludności, i była prawie o połowę wyższa
w stosunku do 2016 r. i blisko trzykrotnie wyższa od
mediany zapadalności z lat 2011-2015 (2). Zanotowana
w Polsce w 2017 roku zapadalność należy wciąż do
jednej z najniższych w Europie (3).

Table I. Legionellosis in Poland in 2011-2017. Number of cases and incidence per 100 000 population (by date of
registration), by voivodeship
Tabela. 1. Legioneloza w Polsce w latach 2011-2017. Liczba przypadków na 100 000 ludności (wg daty rejestracji) wg
województw
Voivodeship
Poland
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Median
2011-2015
Number of cases Incidence
11
0.036
1
0.034
1
0.048
0
1
0.098
1
0.040
1
0.030
2
0.038
0
0
0
0
2
0.044
0
1
0.069
1
0.029
0
-

2016
Number of cases
27
1
1
5
2
3
2
1
0
4
0
5
0
0
2
0
1

In 2017, the cases occurred almost across the
whole country (in 14 voivodeships); in recent years,
only the Świętokrzyskie voivodeship have reported
no Legionnaires’ disease at all. Although cases are
registered across the country (only two voivodeships
have reported no case in the last two years) most
voivodeships report consistently single cases. In 2017,
only four regions reported more than 3 infections,
i.e. Małopolskie (6 cases), Mazowieckie (5), as well

2017
Incidence
0.070
0.034
0.048
0.234
0.197
0.121
0.059
0.019
0.000
0.188
0.216
0.139
0.059

Number of cases
39
4
3
0
2
3
6
5
1
2
1
4
2
0
2
3
1

Incidence
0.102
0.138
0.144
0.197
0.121
0.177
0.093
0.101
0.094
0.084
0.172
0.044
0.139
0.086
0.059

W 2017 roku zachorowania wystąpiły na obszarze
prawie całego kraju (w 14 województwach); w okresie ostatnich lat, jedynie województwo świętokrzyskie
nie zgłosiło w ogóle przypadków legionelozy. Chociaż
w ostatnich latach zachorowania są notowane na obszarze całego kraju, to większość województw zgłasza
wyłącznie pojedyncze przypadki. W 2017 roku, tylko
cztery województwa zgłosiły więcej niż 3 zachorowania, tj. woj. małopolskie (6 przypadków), woj. mazo153
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as Dolnośląskie and Pomorskie (4 cases each). When
comparing regional data the highest incidence rate
in the country was noted in Małopolskie (0.177 per
100,000) and Pomorskie (0.172).
In 2017, there is an increase in the number of
cases meeting the criteria of confirmed case (almost
80% of reported cases, i.e. 31 Legionnaires’ disease
and one Pontiac fever). In all these patients, antigen
of Legionella pneumophila serogroup 1 was detected
in urine samples. Seven patients met probable case
criteria, including 3 patients with single high level of
specific antibody to Legionella pneumophila and 4
other cases positive for Legionella spp. nucleic acid in
respiratory secretions.
The peak season for the disease were summer
and autumn months, i.e. in the third (15 patients) and
fourth (13 patients) quarter of the year. In the first and
second quarter of the calendar year there were 4 and 7
patients, respectively.
The incidence in men (0.129) was almost 70%
higher than in females (0.055); the highest incidence
(0.332) was noted among men in age group 5059 years. Age of patients ranged from 3 to 93; as in
previous years, older age groups predominated(the
median age for 2017 was 57 years.
All reported cases were sporadic; no outbreaks
or clusters of patients have been detected. All cases
registered in 2017 required hospitalization. According
to the data of State Sanitary Inspection, 9 patients
diagnosed with Legionnaires’ disease died (overall
mortality = 23%) including 6 women (mortality in
women = 40%) and 3 men (mortality in men = 13%).
Majority of infections were likely acquired in
Poland (33 cases out of a total of 39), including four
presumably nosocomial infections related to the
contaminated hospital water supply in healthcare
settings. Legionella environmental sampling (water
system supply) was carried out only in six cases. Six
infections were also linked to the travels abroad. These
patients visited Albania (2 cases), Italy (2 cases), Egypt
and Crete. In 2017, two cluster of travel-associated
Legionnaires’ in Poland involving tourists who stayed
before onset of disease at the same two hotels in Poland
have been detected; In addition, several sporadic TALD
cases with history of stay during incubation period at
17 commercial accommodation sites in Poland have
been reported through ELDSNet. This may indicate
insufficient water management system in many hotels.
There is also a lack of proper management of the
water-supply system in other public facilities, as found
in Małopolskie voivodeship (4).
The number of pneumonia patients tested for
legionellosis is still negligible. According to the
information provided by Prof. W. Rastawicki, in 2017
only 6 urine samples were submitted to the Laboratory
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wieckie (5) oraz woj. dolnośląskie i pomorskie (po 4
przypadki). W skali województw, najwyższą zapadalność w kraju zanotowano w woj. małopolskim (0,177
na 100 000) i pomorskim (0,172).
W 2017 r. wzrósł odsetek zachorowań (prawie
80%; 32 przypadki – 31 choroby legionistów oraz 1
gorączki Pontiac) zarejestrowanych zgodnie z definicją jako przypadki potwierdzone. We wszystkich zachorowaniach z tej grupy wykryto antygen Legionella
pneumophila serogrupy 1 w moczu. Siedem zachorowań zgłoszono jako przypadki prawdopodobne; w tej
grupie chorych stwierdzono wysokie miana swoistych
przeciwciał w surowicy krwi w pojedynczym oznaczeniu (3 chorych) lub potwierdzono obecność L.
pneumophila w popłuczynach oskrzelowych badaniami molekularnymi (4 chorych).
Szczyt zachorowań wystąpił w miesiącach letnich
i jesiennych, tj. w trzecim (15 przypadków) i czwartym
(13 przypadków) kwartale roku. Natomiast w pierwszym i drugim kwartale roku wystąpiło odpowiednio
4 i 7 zachorowań.
Zapadalność mężczyzn (0,129 na 100 000) była
blisko o 70% wyższa od zapadalności kobiet (0,076);
najwyższa zapadalność (0,327) wystąpiła u mężczyzn
w grupie wieku 50-59 lat. Wiek chorych wahał się
w granicach od 3 do 93 lat, jednak podobnie jak we
wcześniejszych latach dominowały zachorowania
wśród osób starszych (mediana wieku = 57 lat).
Wszystkie zachorowania miały charakter sporadyczny; nie wykryto ognisk epidemicznych ani klastrów czyli zgrupowań zachorowań. Wszystkie zgłoszone w 2017 r. zachorowania wymagały hospitalizacji. Według danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
w przebiegu legionelozy wystąpiło 9 zgonów (śmiertelność = 23%); zmarło 6 kobiet (śmiertelność = 40%)
i 3 mężczyzn (śmiertelność = 13%).
Większość chorych zakażenie nabyło na terenie
kraju (33 zachorowania z zarejestrowanych 39), w tym
cztery zachorowania wiązano ze skażeniem sieci wodnej w ośrodkach opieki zdrowotnej. Badanie środowiska (badanie sieci wody) przeprowadzono jedynie
w 6 przypadkach. Sześć zachorowań z uwagi na pobyt
chorego w okresie inkubacji choroby łączono z podróżą za granicę - do Albanii (2 przypadki), Włoch (2
przypadki), Egiptu i na Kretę.
W 2017 roku do ECDC zgłoszono dwa klastry
(zgrupowania) zachorowań na legionelozę u turystów uprzednio przebywających w dwóch hotelach w Polsce. Dodatkowo, za pośrednictwem sieci
ELDSNet przekazano informację o szeregu pojedynczych zachorowań, które wystąpiły wśród obcokrajowców przebywających w okresie inkubacji choroby
w innych 17 hotelach w Polsce. Zachorowania na legionelozowe zapalenia płuc wystąpiły po powrocie turystów do krajów zamieszkania. Może to wskazywać

Legionellosis in Poland in 2017

of Serological Diagnostics of Bacterial Infections
in the Department of Bacteriology at NIPH-NIH for
Legionella testing – none were positive in the BinaxNow test to confirm clinical diagnosis. In addition,
serum samples for testing mainly Legionella Ig A
antibodies were received – in 15 (25.4%) samples the
level of antibodies was elevated, in one sample also
IgM antibodies.
SUMMARY AND CONCLUSIONS
Although the overall notification rate continues
to rise, the majority of provinces report only isolated
cases and currently incidence in Poland is still one
of the lowest in the entire EU. We note also high
mortality among reported cases and numerous cases of
legionnaires’ pneumonia among tourists, who before
onset of disease traveled to Poland.
Our findings reflect likely under-diagnosis of
this disease in Poland. A priority remains to improve
early diagnosis of Legionnaires’ disease in health care
settings and to include urine antigen tests in all patients
with high severity community-acquired pneumonia.
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na niedostateczną kontrolę sieci wodnej w wielu hotelach. Brak jest również właściwego nadzoru nad siecią
wodną w innych obiektach użyteczności publicznej,
jak wykazano w publikacji dotyczącej województwa
małopolskiego (4)
Nadal znikoma jest liczba chorych z objawami zapalenia płuc badanych w kierunku legionelozy. Według
informacji podanej przez Prof. W Rastawickiego,
kierownika Pracowni Diagnostyki Serologicznej
w Zakładzie Bakteriologii NIZP-PZH, w 2017 roku
dostarczono jedynie 6 próbek moczu, wszystkie badane testem Binax-Now okazały się ujemne. Natomiast
określanie miana przeciwciał dla Legionella w surowicy krwi najczęściej zlecano wyłącznie we frakcji
IgA .W 15 (25,4%) próbkach wykryto przeciwciała na
poziomie znamiennym diagnostycznie dla Legionella,
a w jednej próbce również w klasie IgM.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Pomimo utrzymującej się tendencji wzrostowej
w liczbie rejestrowanych zachorowań, większość
województw zgłasza wyłącznie pojedyncze przypadki, a zapadalność w kraju w dalszym ciągu pozostaje
jedną z najniższych w całej UE. Zwraca również uwagę wysoka śmiertelność wśród zgłoszonych zachorowań a także liczne zachorowania wśród obcokrajowców przebywających w okresie wylęgania choroby
w Polsce. Wyniki naszej analizy wskazują na niedodiagnozowanie tej choroby w Polsce. Priorytetem
pozostaje poprawa wczesnej diagnostyki choroby legionistów w placówkach opieki zdrowotnej oraz rutynowe oznaczanie antygenu legionelozowego w moczu
u wszystkich chorych z zapaleniem płuc o ciężkim
przebiegu.
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HEPATITIS B IN POLAND IN 2017*
WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU B W POLSCE W 2017 ROKU*
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Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru
ABSTRACT
OBJECTIVE. Evaluation of the epidemiological situation of hepatitis B in Poland in 2017 in relation to previous
years.
MATERIAL AND METHODS. Analysis was carried out on data on hepatitis B and HBV infections registered
in the Epidemiological Interview Registration System (SRWE) kept in NIPH-NIH. Aggregate data published
in the annual bulletins “Infectious Diseases and Poisonings in Poland” and “Vaccinations in Poland” were also
used.
RESULTS. In 2017, a total of 3,363 cases of hepatitis B were registered, including 29 cases of HBV and HCV
co-infections. The number of acute hepatitis B cases was 56, accounting for 1.7% of all hepatitis B cases. The
incidence of acute hepatitis B was 0.15 per 100,000 population. In comparison with 2016 there was a slight
increase the incidence of acute hepatitis B (In 2016, incidence was 0.13 per 100,000 population and the number
of acute hepatitis B was 50). 887 cases of chronic and 2420 of uknown stage hepatitis B were registered (26.4%
and 71.9%, respectively) The incidence of chronic or UNK stages was lower by almost 12% than in previous
year. As in previous years, incidence varied a lot at level of voivodeships. The highest incidence was recorded
in Pomorskie voivodeship (15 per 100,000). Acute, chronic and unknown stage (UNK) hepatitis B were more
often detected in men and in urban residents. In most of HBV cases the probable route of transmission were still
medical procedures. In 2017, HBV vaccination coverage in children with the third HBV vaccine dose for the first
time in many years decreased below the required 95% in the elimination strategy.
CONCLUSIONS. Compared to the previous year a similar number of cases of acute hepatitis B was registered.
The good epidemiological situation in the area of acute

hepatitis B is mainly the result of effective vaccinations
of newborns, however, there has been observed a systematic decline in children’s vaccination coverage for
several years. Slight annual fluctuations in the number of chronic and UNK cases detected may be related to the
number of tests performed in a given year.
Key words: hepatitis B, infectious diseases, epidemiology, public health, vaccination, Poland, 2017
STRESZCZENIE
CEL PRACY: Ocena sytuacji epidemiologicznej wzw B w Polsce w 2017 r. w odniesieniu do lat wcześniejszych.
MATERIAŁ I METODY. Analizowano dane o zachorowaniach na WZW typu B i zakażeniach HBV, które
zarejestrowano w elektronicznym systemie Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych działającym w NIZP-PZH. Podczas analizy korzystano także z danych opublikowanych w biuletynach rocznych: „Choroby zakaźne
i zatrucia w Polsce” oraz „Szczepienia ochronne w Polsce”.
WYNIKI. W 2017 roku zgłoszono 3363 przypadki wirusowego zapalenia wątroby typu B, w tym 29 zakażeń,
w których wystąpiło współzakażenie HCV. Zarejestrowano 56 zachorowań ostrych, które stanowiły 1,7% ogółu odnotowanych przypadków. Zapadalność na ostre wzw B wynosiła 0,15 na 100 tys. ludności. W porównaniu
z 2016 rokiem nastąpił niewielki wzrost zapadalności na ostre wzw B (w roku poprzedzającym zapadalność wy*The work was carried out as part of task No. 7/EM.1/2018. / *Praca została wykonana w ramach zadania nr 7/EM.1/2018 r.
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

157

Aleksandra Wiktor, Tomasz Borawski, Małgorzata Stępień
nosiła 0,13 na 100 tys. ludności, a całkowita liczba ostrych zachorowań - 50). Odnotowano 887 przypadków przewlekłego wzw B i 2 420 przypadków wzw B nieokreślonego co do fazy, co stanowiło odpowiednio 26,4% i 71,9%
wszystkich przypadków. Zapadalność na przewlekłe i bliżej nieokreślone co do fazy wirusowe zapalenie wątroby
była o blisko 12% niższa niż w roku poprzednim. W 2017 roku wystąpiła obserwowana również w poprzednich
latach duża różnica zapadalności między województwami. Podobnie jak w roku ubiegłym najwyższą zapadalność
na wirusowe zapalenie wątroby typu B odnotowano w województwie pomorskim (15 na 100 tys. ludności). Zarówno zakażenia ostre, jak i przewlekłe i bliżej nieokreślone występowały częściej wśród mężczyzn niż wśród kobiet
oraz częściej wśród mieszkańców miast niż wsi. Zabiegi medyczne nadal pozostają dominującą drogą transmisji
zakażeń. W 2017 r. stan zaszczepienia dzieci w drugim roku życia trzema dawkami szczepionki przeciw wzw B po
raz pierwszy od wielu lat spadł poniżej wymaganych w strategii eliminacji wzw 95%.
WNIOSKI. W porównaniu z rokiem 2016 odnotowano podobną liczbę zachorowań na ostre wzw typu B. Dobra sytuacja epidemiologiczna w zakresie ostrego wzw B jest głównie wynikiem skutecznie prowadzonych
powszechnych szczepień noworodków, jednak obserwuje się trwający od kilku lat systematyczny spadek stanu
zaszczepienia dzieci. Niewielkie wahania roczne w liczbie wykrywanych przypadków przewlekłych i bliżej
nieokreślonych mogą mieć związek z liczbą wykonywanych w danym roku badań.
Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu B, choroby zakaźne, epidemiologia, zdrowie publiczne,
szczepienia ochronne, Polska, rok 2017
INTRODUCTION

WPROWADZENIE

Hepatitis B is a notifiable disease under the
European epidemiological surveillance system TESSy.
Taking into account the data regarding hepatitis B
in 2016 in other European countries allows a more
complete depiction of the epidemiological situation
of hepatitis B in Poland. According to data from the
European Center for Disease Prevention and Control,
in 2016, a total of 29 307 cases of hepatitis B were
registered in 30 EU / EAA member states, which
corresponds to incidence 5.5 per 100,000. The highest
incidence was recorded in Sweden - 20.7 / 100 000
(2 039 cases) and in Great Britain (excluding Scotland)
19.5 / 100 000 where the number of reported cases
reached 11 761. In terms of incidence in 2016 Poland
ranked 9th (10/100 000) among the EU / EEA countries,
just behind Luxembourg (11.5 / 100,000) and Ireland
(10.1 / 100 000) (1). It should be emphasized that
the total number of reported cases is dominated by
chronic infections. The higher detection rate in the
above-mentioned countries than in Poland is due to the
better functioning of the testing and screening system
(conducted in many population groups), which allows
detection of a larger number of cases. At the same time,
the prevalence of chronic infections in these countries
is among the lowest (2).
Acute cases accounted for 8.6% of all recorded
cases in the EU, chronic 60.3% and UNK -30%. In
2016, four countries continued to use the case definition
of 2008, which allowed the registration of only acute
cases, and four used the national definition, different
from the EU accepted in 2012. Among acute cases with
a known route of transmission, heterosexual contacts
were the most frequently mentioned route of infection
- 30%, followed by hospital infections 16.6% and

Wzw B jest chorobą podlegającą zgłaszaniu w ramach
europejskiego systemu nadzoru epidemiologicznego TESSy. Uwzględnienie danych dotyczących zachorowań na
wzw B w 2016 w innych krajach europejskich pozwala na
pełniejsze zobrazowanie sytuacji epidemiologicznej wzw
B w Polsce. Zgodnie z danymi Europejskiego Centrum
ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób w 2016 roku w 30
krajach członkowskich EU/EAA zarejestrowano łącznie
29 307 przypadków wirusowego zapalenia wątroby typu
B, co odpowiada zapadalności na poziomie 5,5/100 tys.
ludności. Najwyższą zapadalność odnotowano w Szwecji - 20,7/100 tys. (2039 przypadków) oraz w Wielkiej
Brytanii (z wyłączeniem Szkocji) 19,5/100 tys., gdzie
liczba odnotowanych przypadków sięgnęła 11 761. Pod
względem zapadalności w 2016 r. Polska znalazła się na
9 miejscu (10/100 tys.) wśród krajów EU/EEA, zaraz za
Luksemburgiem (11,5/100 tys) i Irlandią (10,1/100 tys)
(1). Należy podkreślić, że w całkowitej liczbie zgłaszanych przypadków przeważają zakażenia przewlekłe.
Wyższy niż w Polsce wskaźnik wykrywalności w wymienionych powyżej krajach pozostaje w związku z lepszym funkcjonowaniem systemu badań skriningowych
(prowadzonych w wielu grupach populacji), co pozwala
na wykrycie większej liczby przypadków. Jednocześnie
rozpowszechnienie zakażeń przewlekłych w tych krajach
należy do najniższych wśród krajów europejskich (2).
Zachorowania ostre stanowiły w krajach EU 8,6%
ogółu, przewlekłe 60,3%; nieokreślone co do fazy 30%.
W 2016 r. cztery kraje nadal stosowały definicję przypadku z 2008 r., która pozwalała na rejestrowanie jedynie
ostrych zachorowań, a cztery kolejne stosowały definicję
krajową, różną od unijnej przyjętej w 2012 r. Wśród zachorowań ostrych o znanej drodze transmisji najczęściej
wymienianą drogą zakażenia były kontakty heteroseksu-
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sexual contacts between men 12.4%. Among chronic
infections, HBV transmission most likely occurred as
a result of medical procedures (32.6%) or by vertical
route (31.6%). Most vertical infections in Western
European countries concern immigrants from countries
with high HBV prevalence. For example among
vertical infections registered in 2016 by three countries:
Denmark, the Netherlands and Sweden, over 90% of
cases were classified as imported (1).
AIM
The objective of the study was to assess the
epidemiological situation of hepatitis B in Poland in
2017 compared to previous years.
MATERIAL AND METHODS
The epidemiological situation was assessed based
on the results of the analysis of individual data on
hepatitis B cases and HBV infections registered by
Local Sanitary - Epidemiological Stations in the
central database using Epidemiological Interview
Registration System (SRWE). An additional source
of data were bulletins “Infectious Diseases and
Poisonings in Poland”. In addition, data on the
status of vaccination against hepatitis B, which are
published in the annual bulletin “ Vaccinations in
Poland”, were analyzed. The data on cases in 2017
were also compared with the description of the
epidemiological situation in previous years. Data on
deaths were obtained from information provided by
the Department of Demographic and Labor Market
Research of the Central Statistical Office.
Similarly to last year classification of notifications
was based on hepatitis B case definition approved
by the European Commission in decision of 8
August 2012 (2012/506 / EU) and accepted for use
in surveillance in Poland in 2014. The qualification
of cases has not changed in 2017, cases that were
reported by the doctor as acute or chronic hepatitis
B, but did not meet the laboratory criteria specified in
the case definition for these stages were recorded as
unspecified hepatitis B.
RESULTS AND DISCUSSION
In 2017, a total of 3 363 hepatitis B cases were
registered including 56 acute and 3 307 chronic and
unknown stage (UNK) cases. Incidence was 8.75 per
100.000 population and was by 11,6% lower than in
2016. Co-infections with HCV accounted for less than
1% of total number of cases (Tab. I.)

Wzw B w Polsce w 2017 roku

lane - 30%, w następnej kolejności zakażenia szpitalne
16,6% oraz kontakty seksualne pomiędzy mężczyznami
12,4%. Wśród przewlekłych zakażeń do transmisji wirusa
najczęściej doszło prawdopodobnie w wyniku zabiegów
medycznych (32,6 %) lub drogą wertykalną (31,6 %).
Większość zakażeń wertykalnych w krajach Europy Zachodniej dotyczy imigrantów z krajów o wysokiej prewalencji HBV. Na przykład, wśród zakażeń wertykalnych
zarejestrowanych w 2016 roku przez 3 kraje: Danię,
Holandię oraz Szwecję ponad 90% przypadków zostało
sklasyfikowanych jako importowane (1).
CEL PRACY
Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej wirusowego zapalenia wątroby typu B w Polsce
w 2017 r. w porównaniu z poprzednimi latami.
MATERIAŁ I METODY
Ocena sytuacji epidemiologicznej została przeprowadzona na podstawie wyników analizy indywidualnych raportów o zachorowaniach i zakażeniach
HBV zarejestrowanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne w krajowym elektronicznym Systemie
Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych (SRWE).
Dodatkowym źródłem informacji były biuletyny
„Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” za lata 20112017. Ponadto analizowano dane o stanie zaszczepienia przeciw wzw B, które publikowane są w biuletynie
rocznym „ Szczepienia ochronne w Polsce”. Porównano także dane o zachorowaniach w 2017 roku z opisami sytuacji epidemiologicznej w poprzednich latach.
Dane dotyczące zgonów uzyskano z informacji udostępnionych przez Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Głównego Urzędu Statystycznego.
Analogicznie jak w roku ubiegłym klasyfikacji zgłoszeń dokonywano na podstawie definicji przypadku wzw
B przyjętej przez Komisję Europejską w decyzji z dnia 8
sierpnia 2012 r. (2012/506/ UE) i wprowadzonej do nadzoru w Polsce w 2014 r. Kwalifikacja przypadków w 2017 r.
nie zmieniła się. Zachorowania, które zostały zgłoszone
przez lekarza jako ostre lub jako przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B, ale nie spełniły kryteriów laboratoryjnych, określonych w definicji przypadku dla tych postaci, były rejestrowane jako wzw B o nieokreślonej fazie.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
W 2017 roku w Polsce odnotowano 3 363 przypadki zachorowań na wzw B, w tym 56 przypadków
ostrych oraz 3 307 przewlekłych i o bliżej nieokreślonej fazie (BNO). Zapadalność wynosiła 8,75 i była niższa o 11,6 % niż w roku 2016. Zachorowania mieszane
stanowiły niecały 1% ogółu zachorowań (Tab.1).
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Table I. Hepatitis B (total) in Poland 2011-2017. Number of cases and incidence per 100,000 population, percentage of acute
and chronic cases, number and percentage of HBV/HCV coinfections by voivodeship
Tabela I. Wirusowe zapalenie wątroby typu B (ogółem) w Polsce w latach 2011-2017. Liczba zachorowań, zapadalność na
100 000 ludności, procentowy udział przypadków ostrych i przewlekłych oraz liczba i procent zakażeń mieszanych
(HBV/HCV) wg województw
2017
Median
2016
Chronic
2011-2015
Total
Acute
HBV/HCV
Voivodeship
& unk
Number Inci- Number Inci- Number InciNumber
%
%
%
of cases dence of cases dence of cases dence
of cases
POLAND
1583
4.11
3806
9.90
3363
8.75
1.7
98.3
29
0.9
1.
Dolnośląskie
122
4.18
228
7.85
162
5.58
1.9
98.2
2
1.2
2.
Kujawsko-pomorskie
106
5.06
273
13.10
259
12.43
0.8
99.2
2
0.8
3.
Lubelskie
55
2.54
64
3.00
55
2.58
1.8
98.2
4.
Lubuskie
37
3.62
67
6.59
66
6.49
1.5
98.5
5.
Łódzkie
197
7.76
372
14.95
339
13.67
1.2
98.8
1
0.3
6.
Małopolskie
22
0.66
286
8.47
267
7.89
0.7
99.3
1
0.4
7.
Mazowieckie
243
4.55
486
9.07
408
7.59
2.7
97.3
4
1.0
8.
Opolskie
51
5.09
52
5.23
67
6.76
3.0
97.0
2
3.0
9.
Podkarpackie
81
3.81
64
3.01
53
2.49
7.5
92.5
10. Podlaskie
77
6.45
117
9.85
127
10.72
1.6
98.4
1
0.8
11. Pomorskie
72
3.16
451
19.51
348
15.00
2.6
97.4
4
1.1
12. Śląskie
160
3.46
628
13.76
523
11.49
0.6
99.4
3
0.6
13. Świętokrzyskie
53
4.21
52
4.15
57
4.56
0.0
100.0
1
1.8
14. Warmińsko-mazurskie
12
0.83
140
9.74
109
7.60
3.7
96.3
2
1.8
15. Wielkopolskie
263
7.62
343
9.86
379
10.88
1.6
98.4
4
1.1
16. Zachodniopomorskie
35
2.03
183
10.71
144
8.44
1.4
98.6
2
1.4
Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH. CSI. Warsaw. Annals 2011-2017

ACUTE HEPATITIS B

ZACHOROWANIA NA OSTRĄ POSTAĆ WZW B

In 2017, 56 cases of acute hepatitis B were
registered. Acute cases accounted for 1.7% of all
recorded cases. The incidence was 0.15 per 100.000
population and was slightly higher than in 2016.
The highest incidence was recorded in Pomorskie
voivodeship 0.39 per 100.000 while there were no
cases in Świętokrzyskie voivodeship. Compared to the
previous year there was a decrease of incidence
in 7 voivodeships, no change in two voivodeships
and in seven - incidence increased (Tab. III.) (3). The
number of cases increased the most in pomorskie
voivodship: in 2016, 2 cases of acute hepatitis B were
registered, while in 2017 - 9.
Compared to the previous year a shift of the disease
peak to the older age group was observed. The highest
incidence was in the age group 60-64 whereas the year
before it was in the age group 35-39. A relatively high
incidence was also recorded among people aged 30-34
and 75+. In both groups, 9 acute cases were recorded,
which resulted in the incidence of 16.1 per 100.000
population in each of these groups (Tab. IV.) There
were no acute cases among children up to 14 and among
adolescents aged 20-24 years while in the age group 1519 one case was recorded: sixteen-year-old, Ukrainian
nationality, unvaccinated against hepatitis B.

W 2017 roku odnotowano 56 zachorowań na ostrą
postać WZW B. Stanowiły one 1,7 % wszystkich zarejestrowanych przypadków. Zapadalność wyniosła 0,15
na 100 tysięcy ludności i była nieznacznie wyższa niż
w roku poprzednim. Najwyższą zapadalność odnotowano w województwie pomorskim – 0,39/100 tys. ludności, podczas gdy w województwie świętokrzyskim nie
odnotowano żadnego przypadku. W dwóch województwach zapadalność nie uległa zmianie, w 7 spadła oraz
w 7 wzrosła (Tab. II) (3). Liczba zachorowań najbardziej
wzrosła w województwie pomorskim: w 2016 roku odnotowano 2 zachorowania, natomiast w 2017 roku 9.
W stosunku do roku poprzedniego zaobserwowano przesunięcie szczytu zachorowań na starszą grupę
wieku. Największą zapadalność odnotowano w grupie
60-64 lata, natomiast rok wcześniej była to grupa 3539 lat. Stosunkowo wysoką zapadalność odnotowano
także wśród osób w wieku 30-34 lata oraz 75+. W obu
grupach odnotowano po 9 przypadków ostrych, co
skutkowało zapadalnością w każdej z wymienionych
grup na poziomie 16,1 na 100 tysięcy ludności (Tab.
IV). Nie zarejestrowano żadnego przypadku ostrego
u dzieci do 14 roku życia oraz wśród osób w wieku
20-24 lata, natomiast wśród osób w wieku 15 -19 lat
zachorowała jedna osoba: szesnastolatek, narodowości
ukraińskiej, nieszczepiony przeciwko wzw B.
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Table III. Chronic and unknown stage of hepatitis B in Poland 2011-2017. Number of cases and incidence per 100. 000
population by voivodeship
Tabela III. Przewlekłe i BNO wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce w latach 2011-2017. Liczba zachorowań oraz
zapadalność na 100 000 ludności wg województw
Voivodeship

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

POLAND
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodniopomorskie

Median 2011-2015 chronic 2016 chronic & unk stage
hepatitis B
of hepatitis B
Number of
Number of
Incidence
Incidence
cases
cases
1505
3.91
3756
9.77
115
3.94
225
7.75
105
5.01
271
13.00
49
2.26
60
2.81
34
3.32
65
6.39
185
7.29
365
14.67
15
0.45
285
8.44
227
4.25
481
8.98
51
5.09
51
5.13
79
3.71
62
2.92
74
6.20
116
9.77
64
2.81
449
19.42
151
3.26
622
13.63
53
4.21
50
3.99
9
0.62
139
9.67
260
7.54
335
9.63
33
1.92
180
10.53

2017 chronic & unk stage
of hepatitis B
Number of
Incidence
cases
3307
8.61
159
5.48
257
12.34
54
2.54
65
6.39
335
13.51
265
7.83
397
7.39
65
6.56
49
2.30
125
10.55
339
14.61
520
11.42
57
4.56
105
7.32
373
10.70
142
8.32

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH. CSI. Warsaw. Annals 2011-2017

Table II. Acute hepatitis B in Poland 2011-2017. Number of cases and incidence per 100, 000 population by voivodeship.
Tabela II. Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce w latach 2011-2017. Liczba zachorowań oraz zapadalność
na 100 000 ludności wg województw.
Median 2011-2015
2016
2017
Voivodeship
Number of
Number of
Number of
Incidence
Incidence
Incidence
cases
cases
cases
POLAND
78
0.2
50
0.13
56
0.15
1.
Dolnośląskie
5
0.17
3
0.10
3
0.10
2.
Kujawsko-pomorskie
3
0.14
2
0.10
2
0.10
3.
Lubelskie
2
0.09
4
0.19
1
0.05
4.
Lubuskie
2
0.20
2
0.20
1
0.10
5.
Łódzkie
7
0.28
7
0.28
4
0.16
6.
Małopolskie
4
0.12
1
0.03
2
0.06
7.
Mazowieckie
16
0.30
5
0.09
11
0.20
8.
Opolskie
4
0.39
1
0.10
2
0.20
9.
Podkarpackie
2
0.09
2
0.09
4
0.19
10.
Podlaskie
4
0.33
1
0.08
2
0.17
11.
Pomorskie
5
0.22
2
0.09
9
0.39
12.
Śląskie
7
0.15
6
0.13
3
0.07
13.
Świętokrzyskie
1
0.00
2
0.16
14.
Warmińsko-mazurskie
3
0.21
1
0.07
4
0.28
15.
Wielkopolskie
5
0.14
8
0.23
6
0.17
16.
Zachodniopomorskie
2
0.12
3
0.18
2
0.12
Source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. Annals 2011-2017

39 men and 17 women contracted acute hepatitis
B, therefore, as in the previous year, the incidence in
men was more than twice higher than in women. There
are also clear differences in the distribution of age
between women and men. The highest incidence was
among men in the age group 30-34 and among women
- in the age group over 75 years.

Na ostrą postać wirusowego zapalenia wątroby typu B zachorowało 39 mężczyzn oraz 17 kobiet,
zatem podobnie jak w roku poprzednim zapadalność
wśród mężczyzn była ponad 2-krotnie wyższa niż
wśród kobiet. Widoczne są także wyraźne różnice
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Similar differences are observed in the distribution
of age between urban and rural residents. In cities, the
peak of incidence occurred in people aged 30-34, while
the high incidence among the oldest age group (after
75 years) concerned only the rural areas. Of 56 patients
with acute hepatitis B, five people (8,9%) reported being
fully vaccinated against hepatitis B. For comparison - in
2016 people who reported being fully vaccinated against
hepatitis B accounted for 6 % (3). Four people reported
being partly vaccinated, 41 were unvaccinated and in 6
patients vaccination status was unknown.

w rozkładzie wieku pomiędzy kobietami a mężczyznami. Wśród mężczyzn zapadalność osiągnęła szczyt
w grupie 30-34 lata, natomiast wśród kobiet najwyższą zapadalność odnotowano u osób powyżej 75 roku
życia.
Podobne różnice obserwuje się w rozkładzie wieku pomiędzy mieszkańcami miast i wsi. W środowisku
miejskim szczyt zachorowań wystąpił u osób w wieku
30-34 lata, natomiast wysoka zapadalność wśród najstarszej grupy wiekowej (po 75 r. ż.) dotyczyła wyłącznie wsi.

Table IV. Acute hepatitis B in Poland 2017. Number of cases, incidence per 100, 000 population and percentage by age,
gender, and location (urban/rural)
Tabela IV. Ostre wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce w 2017 r. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000
ludności i udział procentowy wg wieku, płci i środowiska
Gender
Age,
years
0-14
15-19
20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 74
75 +
Total

Male
Number Inciof cases dence
1
0.10
3
0.22
8
0.50
2
0.13
5
0.34
3
0.25
4
0.35
1
0.08
6
0.46
2
0.12
4
0.44
39
0.21

%
2.6
7.7
20.5
5.1
12.8
7.7
10.3
2.6
15.4
5.1
10.3
100

Female
Number Inciof cases dence
1
0.07
1
0.06
1
0.07
1
0.08
2
0.17
4
0.27
2
0.10
5
0.28
17
0.09

Location
%
5.9
5.9
5.9
5.9
11.8
23.5
11.8
29.4
100

Urban
Number Inciof cases dence
1
0.10
2
0.13
8
0.41
2
0.10
2
0.12
3
0.21
4
0.29
1
0.06
7
0.39
3
0.12
4
0.23
37
0.16

%
2.7
5.4
21.6
5.4
5.4
8.1
10.8
2.7
18.9
8.1
10.8
100

Rural
Number Inciof cases dence
2
0.17
1
0.08
4
0.35
1
0.10
2
0.21
3
0.31
1
0.08
5
0.51
19
0.12

Total
%
10.5
5.3
21.1
5.3
10.5
15.8
5.3
26.3
100

Number
of cases
1
4
9
2
6
4
6
1
10
4
9
56

Incidence
0.05
0.15
0.28
0.06
0.21
0.17
0.26
0.04
0.36
0.11
0.33
0.15

%
1.8
7.1
16.1
3.6
10.7
7.1
10.7
1.8
17.9
7.1
16.1
100

Source: Infectious diseases and poisonings in Poland in 2017. NIPH-NIH, CSI. Warsaw, 2018
Table V. Chronic and unknown stage of hepatitis B in Poland 2017. Number of cases, incidence per 100, 000 population

and percentage by age, gender, and location (urban/rural)
Tabela V. Przewlekłe i BNO wirusowe zapalenie wątroby typu B w Polsce w 2017 r. Liczba zachorowań, zapadalność na
100 000 ludności i udział procentowy wg wieku, płci i środowiska
Gender
Location
Male
Female
Urban
Rural
Number InciNumber
InciNumber
InciNumber
Inciof cases dence %
of cases dence %
of cases dence % of cases dence
0-4
1
0.1
0.1
1
0.09
0
5-9
1
0.10 0.1
1
0.11
10 - 14
1
0.11
0.1
1
0.10 0.0
15 - 19
5
0.52
0.3
3
0.33 0.2
5
0.49 0.2
3
0.34
20 - 24
73
6.35
4.0
83
7.51 5.5
95
7.96 4.2
61
5.75
25 - 29
188
13.57 10.4
274
20.50 18.3
290
18.57 12.7
172
14.83
30 - 34
226
14.03 12.5
237
15.13 15.8
320
16.23 14.0
143
11.87
35 - 39
207
13.05 11.4
151
9.76 10.1
253
12.96 11.1
105
8.89
40 - 44
259
17.87 14.3
138
9.71 9.2
278
16.00 12.2
119
10.50
45 - 49
249
20.69 13.8
156
13.03 10.4
271
19.33 11.9
134
13.41
50 - 54
174
15.06 9.6
119
10.12 7.9
189
13.87 8.3
104
10.74
55 - 59
154
11.90 8.5
94
6.80 6.3
186
11.33 8.2
62
5.99
60 - 64
108
8.36
6.0
107
7.28 7.1
165
9.17 7.2
50
5.20
65 - 74
113
7.05
6.2
86
4.14 5.7
156
6.35 6.8
43
3.51
75 +
51
5.58
2.8
49
2.71 3.3
69
3.99 3.0
31
3.13
Total
1 809
9.73 100
1 498
7.55 100
2 279
9.85 100 1 028
6.72
Source: Infectious diseases and poisonings in Poland in 2017. NIPH-NIH, CSI. Warsaw, 2018
Age,
years
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Total
%
0.1
0.3
5.9
16.7
13.9
10.2
11.6
13.0
10.1
6.0
4.9
4.2
3.0
100

Number
of cases
1
1
1
8
156
462
463
358
397
405
293
248
215
199
100
3 307

Incidence
0.05
0.05
0.05
0.42
6.92
16.97
14.57
11.42
13.83
16.87
12.57
9.26
7.78
5.41
3.68
8.61

%
0.0
0.0
0.0
0.2
4.7
14.0
14.0
10.8
12.0
12.2
8.9
7.5
6.5
6.0
3.0
100
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Jaundice occurred in 46 patients, and only one case
did not show any symptoms of the disease.
Probable route of infection was possible to
determine in 73,2% of patients (41/56). In this group
44% of infection occurred probably in connection with
performance of medical procedures including dental.
In seven people (17%, 7/41) HBV infection has been
acquired most likely by sexual contact, 3 of which
were homosexual. In 5 person infections acquired in
connection to household contact with person infected
with HBV and in four - as a result of beauty treatments.
In 2017 in Poland , not all persons with acute
hepatitis B were hospitalized as it was the year before
(4). Out of 56 registered patients, 53 were hospitalized,
accounting for 94,6% of all acute cases. Five cases
were considered to be imported, of which 3 infections
were probably acquired during medical procedures in
Ukraine. In 2017 two people died due to acute hepatitis
B, that is half as much as last year.
CHRONIC AND UNKNOWN STAGE
OF HEPATITIS B
In 2017, 3 307 chronic or unknown stage (UNK)
hepatitis B cases were registered. The incidence was
8.61 per 100.000 population - it was by almost 12%
lower than in in the previous year. (3).
As in the previous year, great differences in
incidence between voivodeships was observed.
The highest incidence was observed in Pomorskie
voivodeship - 14.61 per 100.000 population, the lowest
in Podkarpackie voivodeship – 2.30 per 100.000.
The largest decline of incidence was observed in
Dolnośląskie voivodeship (by 29%). The increase
of incidence, although slight, was recorded in 4
voivodeships: Opolskie, Podlaskie, Świętokrzyskie,
Wielkopolskie. In Lubuskie voivodeship, the number
of cases and incidence were the same as in 2016 (Tab.
III.). The previously observed incidence distribution by
gender and location was maintained: the incidence in
cities was higher than in rural areas and the incidence
in men was higher than in women.
The peak of incidence was recorded in age group
25-29 years (Tab. V.). Among children up to 4 one
neonatal infection was recorded as an unknown stage
- the boy was infected vertically, the mother was
diagnosed with chronic HBV infection many years
before pregnancy, the child has been given anti-HBs
immunoglobulin and the first dose of the vaccine after
birth.
Late consequences of hepatitis B in the form of
hepatocellular carcinoma (HCC) present at the time of
HBV detection were diagnosed in 6 patients, among
whom there was one person under 40 years of age.
Cirrhosis was diagnosed in 53 (1.6%) of all reported in

Wzw B w Polsce w 2017 roku

Wśród 56 chorych pięcioro ( 8,9 %) podało informację o pełnym szczepieniu. Dla porównania w 2016
roku osoby, które według danych z wywiadu epidemiologicznego otrzymały pełny cykl szczepień stanowiły 6% (3). Z zebranych danych wynika także ,
że 4 osoby zostały zaszczepione niepełną dawką, 41
osób nie było szczepionych, natomiast status 6 osób
jest nieznany.
Żółtaczka wystąpiła u 46 chorych, a tylko w jednym przypadku nie stwierdzono żadnych objawów
choroby.
Prawdopodobna droga zakażenia była możliwa
do określenia u 73,2% osób (41/56).
W grupie chorych o znanej drodze transmisji
44% (18/41) stanowiły zakażenia, do których prawdopodobnie doszło w związku z wykonywaniem zabiegów medycznych, w tym stomatologicznych. U 7
osób (17%; 7/41) najbardziej prawdopodobną drogą zakażenia były kontakty seksualne, z czego 3 to
kontakty homoseksualne . Wśród innych zidentyfikowanych dróg zakażenia, w 5 przypadkach wskazano kontakt domowy, a w 4 zabiegi upiększające lub
kosmetyczne.
W 2017 roku w Polsce nie wszystkie osoby
z ostrą postacią choroby były hospitalizowane, jak to
miało miejsce rok wcześniej (4). Hospitalizowano 53
z 56 zarejestrowanych chorych, co stanowiło 94,6 %.
5 zakażeń ostrych zostało najprawdopodobniej importowanych, z czego w 3 przypadkach do zakażenia doszło prawdopodobnie w związku z zabiegami
medycznymi wykonanymi na Ukrainie. Z powodu
ostrego wzw B w 2017 roku w Polsce zmarły dwie
osoby, tj o połowę mniej niż w roku ubiegłym.
ZACHOROWANIA NA PRZEWLEKŁĄ ORAZ
BNO POSTAĆ WZW B
W 2017 roku odnotowano 3 307 przypadków
zachorowań na przewlekłą oraz bliżej nieokreśloną
postać wzw typu B. Zapadalność wyniosła 8,61/100
tys. ludności i była o blisko 12 % niższa niż w roku
poprzedzającym (3).
Podobnie jak w poprzednich latach zaobserwowano duże zróżnicowanie zapadalności między województwami. Największą zapadalność zarejestrowano w województwie pomorskim, w którym wyniosła 14,61/100 tys., najniższą zaś w województwie
podkarpackim (2,30/100 tys.). Największy spadek
zapadalności w stosunku do roku poprzedzającego
odnotowano w województwie dolnośląskim (o 29%).
Wzrost zachorowalności, chociaż niewielki, odnotowano w 4 województwach: opolskim, podlaskim,
świętokrzyskim i wielkopolskim. W województwie
lubuskim liczba przypadków oraz zapadalność była
taka sama jak w roku 2016 (Tab. III). Utrzymał się
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2017 chronic or UNK hepatitis B, including 24 patients
with comorbid alcoholism.
The probable route of infection was determined in
2 778 of 3 307 registered cases (84%). The dominant
route of transmission of chronic and UNK infections
still remains procedures performed in medical settings
(78%), vertical transmission was identified only in 19
cases (0.6%).
In 2017 the percentage of hospitalized cases was
22% and was slightly lower (by 0.8 percentage points)
than in the previous year.
Persons of non-Polish nationality (including
people of unknown nationality) accounted for 1.8% of
all chronic/UNK HBV cases. Among people of nonPolish nationality, people from Ukraine accounted for
25%. According to data from individual case reports,
22.1% of patients with chronic or UNK hepatitis B
received a full vaccination course.
HBsAg testing among pregnant women allowed
detection of 410 cases (12.4%), of which 384 were
asymptomatic. 209 infected people was tested on their
own initiative.
In 2017 29 people died due to chronic hepatitis B.
VACCINATION AGAINST HEPATITIS B
In 2017, no changes were introduced to the
National Immunization Programme (NIP) in Part I and
II in comparison with the Programme for 2016. In Part
III the statement about financing the anti-Hbs antibody
testing has changed (5). According to the NIP on 2017
antibody testing as part of a medical qualification for
vaccination for patients with chronic illnesses is free
of charge.
Vaccination coverage disparities between
voivodeships in children aged 2 years with second
dose of vaccine were low, ranged from 97% in
Podlaskie voivodeship up to 99.6% in Świętokrzyskie
voivodeship (6). HBV vaccination coverage in children
aged two years (i.e. born in 2016) with second dose of
vaccine reached 98.4% (relative to those covered by
reports) while in children aged three years (i.e. born
in 2015) was 99,1 %. For comparison, corresponding
rates in previous year were respectively 98.8% and
99.4%. Taking into account monitoring rate defined
by the WHO, the coverage in children aged two years
with the third HBV vaccine dose was 92.9%. and for
the first time since many years it decreased below the
95% required in the elimination strategy (7).
Since 2015 among persons particularly exposed to
infection subject to mandatory HBV vaccinations, the
highest percentage of those vaccinated is still observed
in the group of students of medical universities and the
lowest in HCV-infected persons. Analysis of the data
on HBV vaccination coverage in children aged 2 and 3
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obserwowany rok wcześniej rozkład zapadalności
według płci i środowiska zamieszkania: częściej chorowali mężczyźni oraz mieszkańcy miast.
W grupach wieku szczyt zachorowań odnotowano w grupie 25-29 lat (Tab. V). Wśród dzieci do 4
roku życia zarejestrowano jako bliżej nieokreślone co
do fazy jedno zakażenie noworodka - chłopiec został
zakażony wertykalnie, u matki stwierdzono przewlekłe zakażenie HBV wiele lat przed ciążą, dziecku podano po urodzeniu pierwszą dawkę szczepionki oraz
immunoglobulinę.
Późne następstwa wzw B w postaci pierwotnego
raka wątroby obecnego przy diagnozie HBV rozpoznano u 6 chorych, wśród których była jedna osoba
poniżej 40 roku życia. U 53 osób (1,6 % ) z przewlekłym wzw B rozpoznano marskość wątroby, z czego
24 zakażonych podało podczas wywiadu informację
o nadużywaniu lub uzależnieniu od alkoholu.
Prawdopodobną drogę zakażenia określono
w 2 778 na 3 307 przypadków (84%).
Dominującą domniemaną drogą zakażenia, podobnie jak w poprzednich latach, były procedury
medyczne (78%), transmisję wertykalną zidentyfikowano tylko w 19 przypadkach (0,6%).
W 2017 roku w Polsce odsetek osób hospitalizowanych z powodu przewlekłego i BNO wzw B wynosił 22% i był niewiele niższy (o 0,8 pkt %) niż rok
wcześniej.
Osoby narodowości innej niż Polska (w tym osoby o nieznanej narodowości) stanowiły ogółem 1,8%
zarejestrowanych zakażeń przewlekłych i bliżej nieokreślonych.
Wśród osób niepolskiej narodowości osoby pochodzące z Ukrainy stanowiły 25%.
Zgodnie z danymi zawartymi w raportach jednostkowych 22,1% chorych na przewlekłe lub BNO
wzw B otrzymało pełny cykl szczepień. Badania kobiet w ciąży pozwoliły na wykrycie 410 przypadków
(12,4%), z czego 384 były bezobjawowe, 209 zakażonych wykonało badanie z własnej inicjatywy.
Z powodu przewlekłego wzw B w 2017 roku
w Polsce zmarło łącznie 29 chorych.
SZCZEPIENIA PRZECIW WZW B
Program szczepień ochronnych na rok 2017
w części I oraz II nie uległ żadnym zmianom, natomiast w części III zmieniono zapis mówiący o finansowaniu badania przeciwciał anty-Hbs (5). Według PSO 2017 oznaczanie poziomu przeciwciał
anty-Hbs u osób przewlekle chorych w ramach lekarskiego badania kwalifikacyjnego do szczepienia jest
nieodpłatne.
Zróżnicowanie stanu zaszczepienia dwoma dawkami dzieci w drugim roku życia między wojewódz-
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years showed systematic decline in HBV vaccination
coverage lasting for several years (6).
In 2017 reported 29 local vaccine adverse
events (VAE) following administration of vaccine
against Hepatitis B (Engerix-B, Euvax-B, HBvaxPro,Hepavax-Gene, excluding combined hexavalent
vaccines) and 70 generalized VAE. In case of
hexavalent vaccines (Hexacima) 47 local and 112
generalized VAE were reported (6).
SUMMARY AND CONCLUSIONS
In 2017 slight increase the incidence of hepatitis
B was observed. In comparison with previous year
the percentage of co-infection and acute hepatitis B
increased, however, these are not significant changes
- the increase was 0.3 and 0.4 percentage points,
respectively. The differences in incidence recorded
compared to 2016, especially in chronic cases
accounting for 90% of all, do not describe the actual
changes in the epidemiological situation of hepatitis B,
but changes resulting from the frequency of testing and
detection of HBV infections previously acquired. After
significant fluctuations in the number of registered
cases in 2014-2015 related to changes in surveillance
(implementing changed hepatitis B case definition
and introduction of obligatory reporting of positive
test results by laboratories(8)) stabilization of the
number of detected non-acute cases at the new level is
observed. The continuing predominance of detection
of chronic and UNK infections in cities than in rural
areas (city:village ~1,5:1) may result from regional
differences in access to testing.
Despite the decline in the contribution of medical
procedures in the number of cases with a known route of
infection, procedures performed in medical settings are
still in large percentage mentioned as a probable route of
infection. Although in some cases there may be reasonable
doubt as to the route of transmission, previous studies
confirm the important role of medical exposures (9).
Constant improvement of sanitary conditions in medical
facilities, compliance with the safety rules for performing
medical procedures as well as prophylaxis involving
vaccination of people not vaccinated are important.
A disturbing phenomenon is decline in HBV
vaccination coverage lasting for several years.
This is most likely related to the activity of antivaccine movements, which, inter alia, through mass
communication have a negative impact on the parents’
attitude towards immunization in children.
The increase in the number of foreigners in Poland
originating especially from Ukraine, observed since
2014, may also have an impact on the epidemiological
situation of hepatitis B. According to data from the
Ministry of Labor, Family and Social Policy (MRPiPS)
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twami w 2017 roku było niskie: od 97,0% w województwie podlaskim do 99,6% w świętokrzyskim
(6). Stan zaszczepienia przeciwko wzw B dzieci
w 2 r. ż. (rocznik 2016) w stosunku do objętych sprawozdaniami wynosił 98,4% natomiast w 3 r.ż (rocznik 2015) 99,1. Dla porównania w roku ubiegłym
wskaźniki te wynosiły odpowiednio 98,8 i 99,4%.
Uwzględniając wskaźnik monitorowania określony przez WHO – stan zaszczepienia trzema dawkami dzieci w drugim roku życia - w 2017 r. wynosił
92,9% i po raz pierwszy od wielu lat spadł poniżej
wymaganych w strategii eliminacji wzw 95% (7).
Od roku 2015 najwyższy odsetek zaszczepionych
wśród osób z grup ryzyka podlegających szczepie
niom obowiązkowym utrzymuje się w grupie studentów uczelni medycznych, natomiast najniższy wśród
osób zakażonych HCV. Analizując dane dotyczące
stanu zaszczepienia dzieci w 1 i 2 roku życia obserwuje się systematyczny, trwający od kilku lat spadek
wyszczepialności (6).
Ogółem, w 2017 r. po szczepieniach p/wzw B (Engerix-B, Euvax-B, HBvax-Pro, Hepavax-Gene), bez
uwzględnienia szczepionek wieloskładnikowych, odnotowano 29 miejscowych niepożądanych odczynów
poszczepiennych i 70 odczynów ogólnych.
W przypadku szczepionki wieloskładnikowej 6
w 1 (Hexacima) odnotowano 47 odczynów miejscowych i 112 ogólnych (6).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W 2017 roku zaobserwowano niewielki spadek
zapadalności na wirusowe zapalenie wątroby typu
B ogółem. W porównaniu z rokiem ubiegłym wzrósł
odsetek zakażeń mieszanych oraz ostrych, jednak
nie są to istotne zmiany - wzrost wyniósł odpowiednio 0,3 oraz 0,4 punktu procentowego. Odnotowane
w porównaniu z 2016 r. różnice zapadalności szczególnie w odniesieniu do przypadków przewlekłych,
stanowiących ponad 90 % wszystkich, nie opisują
rzeczywistych zmian sytuacji epidemiologicznej
wzw B, a jedynie zmiany wynikające z częstości
wykonywanych badań i wykrywania wcześniej nabytych zakażeń HBV. Po istotnych wahaniach liczby rejestrowanych przypadków w latach 2014-2015
związanych ze zmianami w nadzorze (wprowadzenie
nowej definicji przypadku oraz zgłaszania dodatnich
wyników badań przez laboratoria (8)), obserwuje się
stabilizowanie się liczby wykrywanych przypadków nieostrych na nowym poziomie. Utrzymująca
się przewaga wykrywalności zakażeń przewlekłych
i BNO w miastach w porównaniu z wsią (M:W ~1,5:1)
może wynikać z różnic regionalnych w dostępie do
badań.
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and the report of the Center for Eastern Studies on
migration from Ukraine at the end of 2017 the number
of Ukrainian migrants residing in Poland was around
900,000, although due to the often temporary nature of
migration it is difficult to assess the actual number of
migrants staying in Poland at that time (10). The inflow
of citizens of Ukraine to Poland with an unknown
status of vaccination and not covered by screening
tests may result in a worsening of the epidemiological
situation of hepatitis B in the future.
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Mimo spadku udziału zabiegów medycznych
w liczbie przypadków z określoną drogą transmisji
zakażenia, zabiegi wykonywane w placówkach medycznych w dużym odsetku są nadal wymieniane
jako domniemana droga zakażenia. Choć w niektórych przypadkach mogą istnieć uzasadnione wątpliwości co do drogi transmisji, poprzednie badania
potwierdzają istotną rolę narażeń medycznych (9).
Ważna jest zatem stała poprawa warunków sanitarnych w placówkach medycznych, przestrzeganie
zasad bezpieczeństwa wykonywania zabiegów medycznych, a także profilaktyka obejmująca szczepienia osób dotychczas nieszczepionych.
Niepokojącym zjawiskiem jest obserwowany od
kilku lat systematyczny spadek stanu zaszczepienia.
Ma to najprawdopodobniej związek z działalnością
ruchów antyszczepionkowych, które między innymi
poprzez środki masowego komunikowania wywierają negatywny wpływ na postawę rodziców wobec
szczepień ochronnych u dzieci.
Wpływ na sytuację epidemiologiczną wzw B
może mieć także obserwowany od 2014 roku wzrost
liczby obcokrajowców w Polsce, pochodzących
szczególnie z Ukrainy. Według danych Ministerstwa
Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej (MRPiPS) oraz
raportu Ośrodka Studiów Wschodnich dotyczącego migracji z Ukrainy pod koniec 2017 roku liczba
ukraińskich migrantów przebywających w Polsce
wyniosła około 900 tysięcy, chociaż ze względu na
niejednokrotnie czasowy charakter migracji trudno
ocenić rzeczywistą liczbę migrantów przebywających w tym czasie w Polsce (10). Napływ do Polski
obywateli Ukrainy o nieznanym statusie szczepień
i nieobjętych badaniami przesiewowymi może skutkować pogorszeniem sytuacji epidemiologicznej
wzw B w przyszłości.
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ABSTRACT
OBJECTIVE. The aim of this article was to analyze the epidemiological situation of HCV in Poland in 2017,
based on data collected as part of epidemiological surveillance.
MATERIAL AND METHODS. The analysis was carried out based on: 1) individual data collected as part of
epidemiological interviews with persons diagnosed with HCV infection in 2017, 2) diagnosis rate from bulletins
“Infectious diseases and poisonings in Poland” for the years 2011-2017 and 3) data about deaths due to hepatitis
C from the Demographic Surveys and Labour Market Department of the Central Statistical Office.
RESULTS. In 2017, the diagnosis rate of HCV infection stayed on high level: 10.44 per 100,000 (4010 cases were
reported). Stabilization of hepatitis C epidemiological situation was observed in the following issues: 1) diagnosis
rate reported in men and women remained at a similar level (10.55 vs. 10.33 per 100,000); 2) diagnosis rate still
showed variation depending on the voivodship (from 4.09 to 18.48 per 100,000) and the location of residence
(urban/rural, 12.7 vs. 7.0 per 100,000); 3) the percentage of hospitalization accompanying the new cases of HCV
infection has shown downward trend (36% in 2017); 4) the decreasing hepatitis C mortality trend was continued
(175 cases of death in 2017); 5) the most common possible transmission route were still medical procedures.
In 2017, the outbreak of HCV infection in the Lubelskie was registered. (8 patients, 291 exposed persons, with whom
computer tomography with a contrast from multi-dose packaging was conducted, using an automatic injection device).
CONCLUSIONS. Epidemiological situation of hepatitis C since 2015 is stable. The role of medical care in the
transmission of HCV infections in Poland is worrying.
Key words: hepatitis C, HCV, epidemiology, infectious diseases, Poland, 2017
STRESZCZENIE
CEL. Celem niniejszej pracy była analiza sytuacji epidemiologicznej wzw C na podstawie danych zebranych
w ramach nadzoru epidemiologicznego w 2017 r.
MATERIAŁ I METODA. Dokonano analizy: 1) indywidualnych danych zebranych w ramach wywiadów epidemiologicznych z osobami, u których wykryto zakażenie HCV w 2017 r., 2) wskaźników rozpoznań zamieszczonych w biuletynach rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” za lata 2011-2017 oraz 3) danych dotyczących zgonów z powodu
wzw C pozyskanych z Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy Głównego Urzędu Statystycznego.
WYNIKI. W 2017 r. wskaźnik rozpoznań zakażeń HCV utrzymywał się na wysokim poziomie: 10,44 na 100 tys.
(zgłoszono 4010 rozpoznań). Zaobserwowano stabilizację sytuacji epidemiologicznej wzw C w następujących obszarach: 1) wskaźnik rozpoznań mężczyzn i kobiet pozostał na zbliżonym poziomie (10,55 vs. 10,33 na 100 tys.); 2)
wskaźnik rozpoznań wciąż wykazywał zróżnicowanie w zależności od województwa (od 4,09 do 18,48 na 100 tys.)
i środowiska zamieszkania (miasto/wieś; 12,7 vs. 7.0 na 100 tys.); 3) utrzymała się tendencja malejąca odsetka hospitalizacji towarzyszącej nowym rozpoznaniom (36% w 2017 r.); 4) utrzymała się tendencja malejąca umieralności
z powodu wzw typu C (175 zgonów w 2017 r.); 5) najczęstszą drogą transmisji pozostają zabiegi medyczne.
W 2017 r. zarejestrowano ognisko zakażeń HCV w woj. lubelskim (8 pacjentów; 291 narażonych, u których
wykonywano tomografię komputerową z podaniem kontrastu z opakowań wielodawkowych przy użyciu automatycznego wstrzykiwacza).
*Article was written under the task No. 6/EM.1/2018 / *Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM.1/2018
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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WNIOSKI. Sytuacja epidemiologiczna wzw C od 2015r. jest stabilna. Niepokojąca jest rola opieki medycznej
w transmisji zakażeń HCV w Polsce.
Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu C, wzw C, HCV, epidemiologia, choroby zakaźne, Polska,
rok 2017
INTRODUCTION

WSTĘP

According to the European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) data (1) the diagnosis rate
in the European Union countries was 7.25 per 100,000
people (31.178 reported cases), and by sex characteristics – 9.58 per 100,000 men and 4.86 per 100,000
women. There is a large variation in this rate between
countries: from 0.30 and 0.36 per 100,000 in Italy and
Romania, up to 71.48 per 100,000 in Latvia. Due to the
asymptomatic course of HCV infection, these indicators have to be interpreted in the context of the occurrence of undiagnosed cases in the population.
Currently epidemiology of HCV infections is determined by the availability of diagnostics and antiviral treatment. Studies using modeling, which indicated
a reduction in the social costs of the disease after the
implementation of screening programs combined with
increased availability of treatment, are now confirmed
by clinical observations. For example, in the era of
treatment with directly acting antivirals (DAA), the
number of liver transplants has been reduced by half
(2). Access to treatment with the newest therapies in
Poland has significantly improved over recent years.
The situation in this aspect is quite dynamic and regionally differentiated, varying from waiting time of
less than a week to over 2 years (3).
This article aims are evaluating the epidemiological situation of HCV infection, based on the data collected as part of surveillance in 2017 in Poland, including a reference to previous years.

Według danych Europejskiego Centrum ds. Kontroli i Prewencji Chorób (ECDC) w 2017 r (1) wskaźnik nowych rozpoznań w krajach Unii Europejskiej
wyniósł 7,25 na 100 tys. mieszkańców (31.178 rozpoznań), a uwzględniając płeć – 9,58 na 100 tys. mężczyzn oraz 4,86 na 100 tys. kobiet. Pomiędzy krajami
odnotowuje się duże zróżnicowanie w jego wartościach: od 0,30 i 0,36 na 100 tys. we Włoszech i Rumunii do 71,48 na 100 tys. na Łotwie. Z uwagi na bezobjawowy przebieg zakażenia wirusem HCV wskaźniki te trzeba intepretować w kontekście występowania
nierozpoznanych przypadków w populacji.
Epidemiologia zakażeń HCV jest obecnie determinowana przez dostępność diagnostyki i leczenia
przeciwwirusowego. Badania z wykorzystaniem modelowania, które wskazywały na ograniczenie kosztów
społecznych choroby po wdrożeniu programów badań
przesiewowych w połączeniu ze zwiększoną dostępnością leczenia, znajdują obecnie potwierdzenie w obserwacjach klinicznych. Przykładowo, w erze leczenia
lekami bezpośrednio działającymi na wirusa (DAA)
zaobserwowano spadek liczby transplantacji wątroby
o połowę (2). Dostęp do leczenia najnowszymi terapiami w Polsce znacząco się poprawia na przestrzeni
ostatnich lat. Sytuacja w tym aspekcie jest dość dynamiczna i zróżnicowana regionalnie, przy czym czas
oczekiwania na przyjęcie w programie waha się od poniżej tygodnia do ponad dwóch lat (3).
Celem pracy jest analiza sytuacji epidemiologicznej wzw C na podstawie danych zebranych w ramach
nadzoru epidemiologicznego w 2017 r., uwzględniająca odniesienie do lat poprzednich.

MATERIAL AND METHODS
Data sources. It was conducted an analysis of individual data collected as part of the surveillance, including epidemiological interviews with people newly
diagnosed with HCV infection in 20171. The diagnosis
rate was calculated in the bulletin “Infectious diseases
and poisonings in Poland” for the years 2011-2017 (4).
Data about deaths due to hepatitis C from the Demographic Surveys and Labour Market Department of
the Central Statistical Office. Reference is made to the
data reported previously (5).

MATERIAŁ I METODY
Źródła danych. Dokonano analizy indywidualnych danych zebranych w ramach nadzoru, w tym
wywiadów epidemiologicznych z osobami, u których
wykryto zakażenie HCV w 2017 r.1 Wskaźniki pochodzą z biuletynów rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” za lata 2011-2017 (4). Dane odnośnie
zgonów z powodu wzw C uzyskano z Departamentu
1

1

From 2016, data on HCV infection are systematically introduced by
employees of Local Sanitary and Epidemiological Stations to the
central database (by the Epidemiological Interview Registration System
– SRWE) and verified in real-time at the regional and central level

168

Od 2016 r. dane dotyczące zgłoszeń zakażeń HCV są na bieżąco wprowadzane przez pracowników Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych do centralnej bazy danych (za pośrednictwem elektronicznej
aplikacji System Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych – SRWE)
oraz weryfikowane w czasie rzeczywistym na poziomie regionalnym
i centralnym
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Case definition. In 2017, mandatory reporting included: 1) HCV infections diagnosed by physicians
(ZLK-1 form) and 2) positive laboratory test results for
HCV (ZLB-1 form) (6-7). Reported cases to the surveillance were classified according to the definition used for
the European level of surveillance (8) – newly diagnosed
hepatitis C are recognized as all laboratory confirmed
cases meeting at least one criterion from the following
three (clinical criteria are not applicable): 1) detection of
HCV nucleic acid in blood serum (HCV RNA); 2) detection of HCV core antigen (HCV-core), 3) demonstration
of the presence of specific antibodies against HCV (antiHCV), confirmed by a confirmation test for the presence
of antibodies (e.g. immunoblot) in people older than 18
months, without evidence of eradication of the infection.
The European definition categorizes registered cases of
hepatitis C infection into: acute [HCV seroconversion
(negative test for HCV up to 12 months before positive
result) or detection of HCV RNA or HCV core antigen in
a sample where anti-HCV antibodies were not detected],
chronic (detection of HCV RNA or HCV core antigen in
two samples from the patient at an interval of 12 months
(if the second result was only reported)] and unknown
[any newly diagnosed case which cannot be classified in
accordance with the above definition of acute or chronic
infection (9). European criteria for the classification of
hepatitis C cases are difficult to implement (10), for the
purposes of epidemiological surveillance in Poland it
was assumed that the case of acute hepatitis C is reported
by the doctor as acute hepatitis C, which: 1) meets the
criteria of the European surveillance network or 2) is a
symptomatic case of hepatitis C in which jaundice or elevated transaminase activity occurred (>350 IU/ml OR
ALT>10*normal) (11).
Since 2015, HCV infection cases are reported in
surveillance only according to the laboratory criterion
– as in the previous years, the analyzed data should be
interpreted as newly diagnosed cases of HCV infections and the diagnosis rate.
Based on the data from the epidemiological interview, the most probable route of HCV infection was
indicated: 1) PWID – people who inject drugs; 2)
medical procedures (including blood or blood products
transfusions, hemodialysis, organs and tissues transplantation); 3) sexually transmitted; 4) occupational
infections; 5) household transmission; 6) mother to
child transmission.
RESULTS AND DISCUSSION
Newly diagnosed HCV infections. In 2017, a total
of 4,010 cases of hepatitis C infection were reported.
The diagnosis rate was 10.44 per 100,000. At this same
time HCV and HBV infection reported in 0.7% of all
cases (29/4010 cases).

Wzw typu C w Polsce w 2017 roku

Badań Demograficznych i Rynku Pracy Głównego
Urzędu Statystycznego. Dane porównywano do danych ujętych we wcześniejszych opracowaniach (5).
Definicja przypadku. W 2017 r. obowiązkowemu zgłoszeniu w ramach nadzoru epidemiologicznego
podlegały: 1) lekarskie rozpoznania wzw C (zgłoszenia na formularzach ZLK-1), oraz 2) dodatnie wyniki badań laboratoryjnych w kierunku zakażenia HCV
(zgłoszenia kierowników laboratoriów na formularzach ZLB-1) (6-7). Przypadki wzw C były klasyfikowane według definicji sieci nadzoru Unii Europejskiej
(8) – za nowo rozpoznane wzw C uznano przypadki
potwierdzone laboratoryjnie (nie mają zastosowania kryteria kliniczne), spełniające co najmniej jedno
kryterium z następujących trzech: 1) wykrycie kwasu
nukleinowego HCV w surowicy krwi (HCV RNA),
2) wykrycie antygenu rdzeniowego wirusa zapalenia
wątroby typu C (HCV-core), 3) wykazanie obecności
swoistych przeciwciał przeciw wirusowi zapalenia
wątroby typu C (anty-HCV), potwierdzone testem
potwierdzającym obecność przeciwciał (np. immunoblot) u osób starszych niż 18 miesięcy, bez dowodu
zwalczenia zakażenia. Europejska definicja kategoryzuje rejestrowane przypadki zakażenia wzw C na:
ostre [wykazanie serokonwersji HCV (negatywny wynik testu w kierunku HCV do 12 miesięcy przed wynikiem dodatnim) albo wykrycie HCV RNA lub antygenu rdzeniowego HCV w próbce, w której nie wykryto
przeciwciał anty-HCV], przewlekłe [wykrycie HCV
RNA lub antygenu rdzeniowego HCV w dwóch próbkach od pacjenta w odstępie 12 miesięcy (jeśli przypadek został zgłoszony dopiero przy drugim wyniku)]
oraz o nieokreślonym czasie trwania [przypadek, który
nie spełnia kryteriów definicji przypadku ostrego lub
przewlekłego] (9). Europejskie kryteria klasyfikacji
przypadków wzw C są trudne do zaimplementowania
(10). Na potrzeby nadzoru epidemiologicznego w Polsce przyjęto, że przypadek ostry wzw C to zgłoszony przez lekarza jako ostre wzw C, który: 1) spełnia
kryteria europejskiej sieci nadzoru albo 2) objawowy
przypadek wzw C, w którym wystąpiła żółtaczka lub
podwyższona aktywność transaminaz (>350 IU/ml lub
ALT>10*norma) (11).
Od 2015 r. rejestracja zakażeń HCV w nadzorze
następuje jedynie według kryterium laboratoryjnego –
podobnie jak w latach poprzednich analizowane dane
interpretować należy jako nowe rozpoznania zakażeń
HCV oraz wskaźnik rozpoznań. Bazując na danych
z wywiadu epidemiologicznego wskazano najprawdopodobniejszą drogę zakażenia: 1) przyjmowanie środków odurzających w iniekcji; 2) zabiegi medyczne
(w tym transfuzje krwi/preparatów krwiopochodnych,
hemodializy, transplantacje narządów i tkanek); 3)
kontakty seksualne; 4) ekspozycja zawodowa; 5) kontakt domowy; 6) droga wertykalna.
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Table I. Hepatitis C in Poland in 2011-2017. Number of cases and diagnosis rate per 100,000 population by voivodeships
Tabela I. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce w latach 2011-2017. Liczba przypadków oraz wskaźnik rozpoznań
na 100 000 ludności w podziale na województwa
2016
2017
Median
2011-2015
Voivodeship
total
total
N
rate
N
rate
N
rate
363
361
12.44
1.Dolnośląskie
279
9.39
12.50
417
385
18.48
2.Kujawsko-pomorskie
214
9.71
20.00
175
178
8.36
3.Lubelskie
130
6.56
8.19
162
156
15.34
4.Lubuskie
162
15.45
15.92
390
324
13.06
5.Łódzkie
286
10.48
15.67
247
194
5.73
6.Małopolskie
42
1.12
7.32
512
485
9.03
7.Mazowieckie
418
7.10
9.56
72
88
8.88
8.Opolskie
64
6.96
7.24
104
87
4.09
9.Podkarpackie
84
4.14
4.89
118
126
10.63
10.Podlaskie
66
6.83
9.94
225
227
9.79
11.Pomorskie
89
3.45
9.73
581
517
11.36
12.Śląskie
165
3.43
12.73
122
94
7.52
13.Świętokrzyskie
97
7.32
9.72
159
149
10.38
14.Warmińsko-mazurskie
55
3.69
11.06
379
424
12.17
15.Wielkopolskie
364
9.85
10.90
235
215
12.60
16.Zachodniopomorskie
66
3.26
13.75
POLAND
4261
4010
10.44
2641
6.37
11.09

Table I presents the diagnosis rate and number of cases reported by voivodeships, comparing with data from
the previous year and the median for the years 2011-2015.
In the reporting of newly diagnosed of hepatitis C
there is a regional variation, that we have been observing
for years. The reported diagnosis rate varied from 4.09
to 100,000 in the Podkarpackie voivodeship to 18.48 per
100,000 in Kujawsko-pomorskie. In comparison to the
previous year, in 4 voivodeships the diagnosis rate increased slightly, while in other voivodeships lower rates
were reported. Since 2015, the highest diagnosis rate have
been recorded in the following voivodeships: Kujawskopomorskie, Lubuskie and Łódzkie. At the same time, in
these voivodeships, enhanced HCV testing has been carried out, including the health policy programs (12-14).
The diagnosis rates in women and men were at
a similar level (10.33 and 10.55 per 100,000 people,
respectively). Table II includes the number of cases,
diagnosis rate and the percentage by age, sex characteristics and urban or rural place of residence. The
difference in the diagnosis rate in 2017 taking into account sex characteristics and location (urban/rural) in
particular age groups was presented in Fig. 1.
Among women, the diagnosis rate shows two
peaks: in the age groups 25-44 and 50-74, regardless
of the place of residence. This situation has been observed since 2015. The high values of the diagnosis
rate in young women seem to follow the obligatory
HCV testing during pregnancy, which was also observed in clinical practice (15). In men, regardless of
the location of residence, the diagnosis rate occurs in
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WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Nowo rozpoznane zakażenia HCV. W roku 2017
zgłoszono ogółem 4 010 przypadków zakażenia wzw C.
Wskaźnik rozpoznań wyniósł 10,44 na 100 tys. Jednoczasowo wykryte zakażenia HCV oraz HBV stanowiły
0,7% wszystkich zgłoszeń (29/4010 przypadków).
Tabela I przedstawia wskaźniki rozpoznań oraz zgłoszenia w poszczególnych województwach, uwzględniając
dane z poprzedniego roku oraz medianę za lata 2011-2015.
W zgłaszalności nowych rozpoznań wzw C istnieje zróżnicowanie regionalne, które obserwujemy od lat. Wskaźniki
nowych rozpoznań kształtują się od 4,09 na 100 tys. w województwie podkarpackim do 18,48 na 100 tys. w województwie kujawsko-pomorskim. W porównaniu do roku
ubiegłego, w 4 województwach wskaźnik rozpoznań nieznacznie wzrósł, w pozostałych województwach odnotowano niższe jego wartości. Od 2015 r. w województwach:
kujawsko-pomorskim, lubuskim oraz łódzkim odnotowuje
się najwyższe wskaźniki rozpoznań. Jednocześnie w województwach tych od lat prowadzona jest intensyfikacja wykonywanych badań w kierunku wzw C, m.in. w ramach
programów polityki zdrowotnej (12-14).
Wskaźniki rozpoznań u kobiet i mężczyzn były
na podobnym poziomie (odpowiednio 10,33 i 10,55
na 100 tys.). W Tabeli II uwzględniono liczby przypadków, wskaźniki rozpoznań oraz odsetki zgłoszeń
w podziale na grupy wieku, płeć oraz miejskie lub
wiejskie środowisko zamieszkania. Zróżnicowanie
w wartościach wskaźników nowych rozpoznań zakażenia HCV w 2017 r. uwzględniających płeć i środo-
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the 50-54 age group. Noticeable variation in the diagnosis rate was reported among men living in urban areas including an additionalthe peak of diagnosis rate in
the 35-39 age group, which is not present among men
from countryside.

wisko zamieszkania w poszczególnych grupach wieku
przedstawiono na Ryc. 1. Wśród kobiet wskaźnik rozpoznań osiąga dwa piki: w grupach wieku 25-44 lat
oraz 50-74, niezależnie od środowiska zamieszkania.

25,0

diagnosis rate per 100.000

20,0
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Fig.1. Hepatitis C in Poland in 2017. Diagnosis rate per 100,000 population by age group, gender and location (urban/rural)

Fig.1. Hepatitis Ryc.
C in 1.
Poland
in 2017. Diagnosis rate per 100,000 population by age group, gender and location (urban/rural)
Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce w 2017 r. Wskaźnik rozpoznań na 100 000 ludności wg. grupy wieku, płc
Ryc. 1. Wirusowe
zapalenie
wątroby
typu C w Polsce w 2017 r. Wskaźnik rozpoznań na 100 000 ludności wg. grupy wieku,
(miasto/wieś)
płci i miejsca zamieszkania (miasto/wieś)

Over the years, the differences in the diagnosis rate depending on the place of residence have been observed.
In rural areas, the rates are lower than in urban areas
(in 2017: 7.02 and 12.7 per 100,000 people, respectively, Tab. II.). The diagnosis rate of hepatitis C in
urban areas was lower in smaller towns (up to 20,000
residents and between 20,000-49,000 inhabitants, respectively: 10.34 and 10.98 per 100,000 people), the
highest in towns from 50,000 to 99,000 residents
(14.68 per 100,000). In cities over 100,000 residents it
was 13.87 per 100,000. The difference in the diagnosis
rate between the location of residence may be caused
by the limited availability of HCV testing on rural areas (including free testing actions, eg carried out by
non-governmental organizations). However, additionally a prevalence study among adult population indicated significant differences in the prevalence of HCV
depending on the urban/rural place of residence (16).
Case classification: acute and chronic. According to the European definition of surveillance network, acute hepatitis C was found in 7 cases, chronic
in 750 (0.17% and 18.7%, respectively of all reported
in 2017). According to the Polish definition, 65 cases
were classified as acute hepatitis C (1.62% of all reported in 2017), as chronic – 751 reported cases (18.7% of
all cases in 2017). With regard to acute cases, in com-

Taka sytuacja jest obserwowana od 2015 r. Wysokie
wartości wskaźnika rozpoznań u młodych kobiet są
z dużym prawdopodobieństwem następstwem obligatoryjnych badań przesiewowych w czasie ciąży, co
zaobserwowano również w praktyce klinicznej (15).
U mężczyzn, niezależnie od środowiska zamieszkania
pik wskaźnika rozpoznań występuje w grupie wieku
50-54 lata. Wśród mężczyzn mieszkających w miastach wystąpił dodatkowy pik rozpoznań w grupie
wieku 35-39 lat, który nie występuje wśród mężczyzn
z obszarów wiejskich.
Na przestrzeni lat obserwuje się zróżnicowanie
wskaźników rozpoznań w zależności od środowiska
zamieszkania. Na terenach wiejskich wskaźniki są niższe niż na obszarach miejskich (w 2017 r. odpowiednio
7,02 i 12,7 na 100 tys.; Tab. II.). Wskaźnik rozpoznań
wzw C w miastach był niższy w mniejszych miejscowościach (do 20 tys. mieszkańców oraz liczących
między 20-49 tys. mieszkańców, odpowiednio: 10,34
i 10,98 na 100 tys.), najwyższy w miastach mających
od 50 do 99 tys. mieszkańców (14,68 na 100 tys.).
W miastach powyżej 100 tys. mieszkańców wyniósł
13,87 na 100 tys. Różnica w wartościach wskaźnika rozpoznań pomiędzy środowiskiem zamieszkania
może być spowodowana ograniczoną dostępnością
mieszkańców terenów wiejskich do diagnostyki zaka171
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parison with 2016, a decrease by 56% according to the
European definition was noted, and by 18% in cases of
polish definition. From the point of view of data interpretation, unknown cases, in the majority, should be
considered chronic.

żeń HCV (w tym do bezpłatnych akcji testowania np.
przeprowadzanych przez organizacje pozarządowe).
Dodatkowo jednak badania rozpowszechnienia populacji dorosłej wskazują na różnice w częstości zakażeń
HCV w zależności od środowiska zamieszkania (16).

Table II. Hepatitis C in Poland in 2017. Number of cases, diagnosis rate per 100,000 population and percentage by age,
gender and location (urban/rural)
Tabela II. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce w 2017 r. Liczba przypadków, wskaźnik rozpoznań na 100 000
ludności oraz odsetki według wieku, płci i środowiska zamieszkania (miasto/wieś)
Age
group

Gender
Male

Residence
Female

Urban area

Total

Rural area

N

rate

%

N

rate

%

N

rate

%

N

rate

%

N

rate

%

0-4

3

0.31

0.2

8

0.87

0.4

8

0.72

0.3

3

0.38

0.3

11

0.58

0.3

5-9

4

0.38

0.2

6

0.59

0.3

7

0.59

0.2

3

0.34

0.3

10

0.48

0.2

10-14

3

0.32

0.2

2

0.22

0.1

2

0.20

0.1

3

0.36

0.3

5

0.27

0.1

15-19

10

1.03

0.5

13

1.41

0.6

11

1.08

0.4

12

1.38

1.1

23

1.22

0.6

20-24

32

2.78

1.6

38

3.44

1.9

50

4.19

1.7

20

1.88

1.9

70

3.11

1.7

25-29

146

10.54

7.4

205

15.34

10.0

229

14.66

7.8

122

10.52

11.4

351

12.90

8.8

30-34

223

13.85

11.4

208

13.28

10.2

326

16.54

11.1

105

8.71

9.8

431

13.57

10.7

35-39

266

16.77

13.6

189

12.21

9.2

347

17.78

11.8

108

9.14

10.1

455

14.52

11.3

40-44

219

15.11

11.2

162

11.39

7.9

285

16.40

9.7

96

8.47

8.9

381

13.27

9.5

45-49

176

14.62

9.0

119

9.94

5.8

223

15.90

7.6

72

7.21

6.7

295

12.29

7.4

50-54

220

19.04

11.2

180

15.31

8.8

275

20.19

9.4

125

12.91

11.6

400

17.16

10.0

55-59

210

16.23

10.7

230

16.63

11.2

314

19.12

10.7

126

12.17

11.7

440

16.44

11.0

60-64

175

13.55

8.9

267

18.16

13.0

339

18.84

11.5

103

10.70

9.6

442

16.00

11.0

65-74

181

11.29

9.2

270

12.99

13.2

334

13.60

11.4

117

9.54

10.9

451

12.25

11.2

93

10.17

≥75
Total

1961 10.55

4.7

152

8.42

7.4

186

10.74

6.3

59

5.96

5.5

245

9.00

6.1

100.0

2049

10.33

100.0

2936

12.70

100.0

1074

7.02

100.0

4010

10.44

100.0

Hospitalisation. Over the last decade, there has been
a downward trend in hospitalisation in relation to hepatitis C. In 2009-2013 approximately 60% of cases were
hospitalized, in 2014 just over half (53.1%), in 2015-2016
– 39.0% and 39.5%, while in 2017, 1,445 persons were
hospitalized (36.0% of the total number of reported cases). The voivodeships differences in the hospitalization
of newly diagnosed cases of HCV infection is still noted.
The percentage of the hospitalisation were least frequent
in Wielkopolskie voivodeship (16.3%, 69/424 people),
most often in Łódźkie (65.4%, 212/324 people). In the
remaining voivodeships, the percentage hospitalisation in
relation to hepatitis C among reported cases was at the
following levels: Opolskie (22,7%; 20/88 cases), Zachodniopomorskie (23,3%; 50/215 cases), Świętokrzyskie
(29,8%; 28/94 cases), Małopolskie (30,9%; 60/194
cases), Dolnośląskie (33,0%; 119/361 cases), Lubuskie
(33,3%; 52/156 cases), Mazowieckie (33,6%; 163/485
cases), Śląskie (36,0%; 186/517 cases), Pomorskie
(39,2%; 89/227 cases), Warmińsko-mazurskie (39,6%;
59/149 cases), Kujawsko-pomorskie (40,0%; 154/385
cases), Lubelskie (41,6%; 74/178 cases), Podkarpackie
(49,4%; 43/87 cases), Podlaskie (53,2%; 67/126 cases).
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Klasyfikacja przypadków: ostre oraz przewlekłe.
Według kryterium europejskiej definicji sieci nadzoru,
ostre zachorowanie wzw C wykazano u 7 przypadków,
przewlekłe u 750 zgłoszeń (odpowiednio 0,17% i 18,7%
wszystkich zgłoszonych w 2017 r.). Według polskiej definicji jako ostre wzw C zaklasyfikowano 65 zachorowań (1,62% wszystkich raportowanych w 2017 r.), jako
przewlekłe – 751 zgłoszeń (tj. 18,7% ogółu przypadków
w 2017 r.). Jeśli chodzi o zachorowania ostre w porównaniu z 2016 r. odnotowano spadek o 56% wg europejskiej
definicji, a w przypadku polskiej – o 18%. Z punktu widzenia interpretacji danych, przypadki niesklasyfikowane, w większości, należy uznać za przewlekłe.
Hospitalizacja. Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia odnotowano tendencję spadkową leczenia szpitalnego towarzyszącego rozpoznaniom zakażeń HCV.
W latach 2009-2013 hospitalizowano ok. 60% przypadków, w 2014 r. już niewiele ponad połowę (53,1%),
w latach 2015-2016 – 39,0% oraz 39,5%, natomiast
w 2017 r. hospitalizowano 1 445 osób (36,0% ogółu
zarejestrowanych przypadków). Wciąż utrzymuje się
zróżnicowanie regionalne w zakresie hospitalizacji raportowanych przypadków wzw C. Nowo rozpoznanym
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Late consequences of HCV infection. In 2017, 196
cases of hepatitis C (4.9%) were diagnosed when liver
damage had already occurred. Cirrhosis was reported in
177 reported cases (4.4%, of which 51 cases had a history
of harmful alcohol use, which may be important in the
emergence of cirrhosis). Three patients were diagnosed
with hepatocellular carcinoma (0.2%), compared to 15 in
2016, a decrease of 80% (5). This tendency may indicate
favorable changes in the diagnostic system, resulting in
earlier diagnosis, but requires further observation.
Deaths due to hepatitis C. Based on the data of the
Department of Demographic and Labor Market Research
of the Central Statistical Office in 2017, 175 people died
due to hepatitis C (Ryc.2), chronic viral hepatitis C were
dominated (98.9%, 2/175 deaths). In addition, HCV infection may be the leading cause of death due to hepatocellular carcinoma (in 2017, 2,139 deaths were noted)
and fibrosis and cirrhosis of liver (2,040 deaths in 2017).
The probable transmission route of the infection. Based on individual epidemiological interviews,
the transmission route was indicated in 96.3% cases
(3860/4010 cases). As in the previous year, the most
common possible transmission route were medical
procedures (70.1% of all reported cases, 77.5% of all
known transmission routes). Medical procedures as
a probable source of HCV infection dominated also
among cases classified as acute hepatitis C both according to European and Polish definition (85.7% and 64.6%
of all acute according to definitions respectively, Tab.
III). The next most probable transmission routes was injection of drugs (5.5% of all reported cases, 6.0% of all
known transmission routes). This is a different situation
than in many European countries, where HCV infec-

przypadkom zakażenia HCV hospitalizacja towarzyszyła najrzadziej w województwie wielkopolskim (16,3%;
69/424 osób), najczęściej w łódzkim (65,4%; 212/324
osób). W pozostałych województwach odsetek hospitalizowanych z powodu wzw C kształtował się na następujących poziomach: opolskie (22,7%; 20/88 zgłoszeń),
zachodniopomorskie (23,3%; 50/215 zgłoszeń), świętokrzyskie (29,8%; 28/94 zgłoszeń), małopolskie (30,9%;
60/194 zgłoszeń), dolnośląskie (33,0%; 119/361 zgłoszeń), lubuskie (33,3%; 52/156 zgłoszeń), mazowieckie
(33,6%; 163/485 zgłoszeń), śląskie (36,0%; 186/517
zgłoszeń), pomorskie (39,2%; 89/227 zgłoszeń), warmińsko-mazurskie (39,6%; 59/149 zgłoszeń), kujawsko-pomorskie (40,0%; 154/385 zgłoszeń), lubelskie
(41,6%; 74/178 zgłoszeń), podkarpackie (49,4%; 43/87
zgłoszeń), podlaskie (53,2%; 67/126 zgłoszeń).
Późne następstwa zakażenia HCV. W 2017 r.
196 przypadków wzw C (4,9%) rozpoznano, gdy doszło już do uszkodzenia wątroby. Marskość wątroby
odnotowano u 177 pacjentów (4,4%, w tym u 51 osób
w wywiadzie wykazano szkodliwe używanie alkoholu, co może mieć znaczenie w powstaniu marskości).
U 3 chorych przy rozpoznaniu wykazano obecność
pierwotnego raka wątroby (0,2%). W porównaniu do
2016 r. stanowi to spadek o 80% – w 2016 r. było to
15 przypadków (5). Tendencja ta może świadczyć
o korzystnych zmianach systemu diagnostyki, skutkującym wcześniejszym rozpoznaniem, ale wymaga
dalszej obserwacji.
Zgony z powodu wzw C. Na podstawie danych
Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy Głównego Urzędu Statystycznego w 2017 r. zmarło
175 osób z powodu wzw C (Ryc. 2), dominowała po173

Karolina Zakrzewska, Małgorzata Stępień, Magdalena Rosińska
tion is concentrated in PWID. Polish prevalence studies
among PWID reported, that the presence of anti-HCV
antibodies affects every third participant (17-18). Disproportion between surveillance data in this area may
be associated with limited access to HCV testing among
PWID in Poland or exclusion of active PWID from
HCV treatment programme and could confirm that they
are a hidden population. On the other hand, it is possible
that injection as a way of taking drugs is less popular
in Poland. However, due to emerging new phenomena,
such as introduction of new psychoactive substances to
the Polish market or combining sex with drugs, ‘chemsex’, monitoring of hepatitis C related with drug use requires special attention. In recent years, an increase in
sexually transmitted HCV infections has also been observed, especially among men who have sex with men
(MSM), who are also HIV infected . This tendency has
not been visible in the surveillance data in Poland. In
2017, sexual transmission was only indicated in three
cases. However, HCV transmission among MSM infected with HIV in Poland was confirmed in phylogenetic studies (19).
Table III. Hepatitis C in Poland in 2017. Number of cases
and percentage by transmission routes overall and
among the acute cases
Tabela III. Wirusowe zapalenie wątroby typu C w Polsce
w 2017 r. Liczba przypadków oraz odsetki według drogi transmisji ogółem i wśród zachoro
wań ostrych
Transmission*

Acute

TOTAL
n

EU definition
%

n

%

PL definition
n

%

PWID
219
5.5
0
0.0
5
7.7
MED 2810
70.1
6
85.7
42
64.6
SEX
26
0.6
0
0.0
3
4.6
OCCUP
51
1.3
0
0.0
1
1.5
HOUSE
35
0.9
0
0.0
1
1.5
MTCT
14
0.3
0
0.0
0
0.0
OTHER
471
11.7
1
14.3
10
15.4
UNK
384
9.6
0
0.0
3
4.6
TOTAL 4010 100.0
7 100.0
65 100.0
* PWID – people who inject drugs; MED – nosocomial infections;
SEX – sexually transmitted; OCCUP – occupational infections;
HOUSE – household transmission; MTCT – mother to child
transmission; UNK – unknown
* PWID – użytkownicy środków odurzających w iniekcji;
MED – zabiegi medyczne; SEX – kontakty seksualne; OCCUP
– ekspozycja zawodowa; HOUSE – kontakt domowy; MTCT –
droga wertykalna; UNK – nieznana

The circumstances of HCV diagnosis. In 2017,
as part of epidemiological interviews, information on
the circumstances of testing for HCV infection was
obtained for 99.8% reported cases (4003/4010). Onethird of cases (33.2%, 1327/4003) were diagnosed in
primary care (including diagnosis of symptoms, con174

stać przewlekła (98,9%; 2/175 zgonów). Dodatkowo,
zakażenia HCV mogą stanowić przyczynę wyjściową zgonów z powodu raka wątrobowokomórkowego
(w 2017 r. odnotowano 2 139 zgonów z tej przyczyny)
oraz zwłóknienia i marskości wątroby (2 040 zgonów
w 2017 r.).
Najprawdopodobniejsza droga transmisji zakażenia HCV. Na podstawie wywiadów epidemiologicznych droga transmisji została wskazana w 96,3% przypadków (3860/4010 zgłoszeń). Podobnie jak w roku
ubiegłym, najczęściej zakażenia przypisywano zabiegom medycznym (70,1% wszystkich zgłoszeń; 77,5%
wszystkich znanych dróg transmisji). Zabiegi medyczne jako prawdopodobne źródło infekcji HCV dominowało wśród przypadków zaklasyfikowanych jako ostre
zarówno wg definicji europejskiej, jak i polskiej (odpowiednio 85,7% oraz 64,6% wszystkich ostrych wg
definicji; Tab. III). Kolejną pod względem częstości,
najprawdopodobniejszą drogą zakażenia było iniekcyjne przyjmowanie substancji odurzających (5,5%
wszystkich zgłoszeń; 6,0% wszystkich znanych dróg
transmisji). Jest to sytuacja odmienna niż w wielu
krajach europejskich, gdzie zakażenia HCV koncentrują się w grupie użytkowników narkotyków w iniekcjach. Polskie badania rozpowszechnienia wskazują,
że w populacji osób przyjmujących środki odurzające
iniekcyjnie, obecność przeciwciał anty-HCV dotyczy
co trzeciego badanego (17-18). Dysproporcja w danych nadzorowych w tym aspekcie może być związana z ograniczonym dostępem do diagnostyki zakażeń
HCV, wykluczeniem aktywnych użytkowników substancji odurzających z programu lekowego HCV i potwierdzać, iż jest to populacja ukryta. Z drugiej strony
możliwe, że iniekcja jako droga przyjmowania narkotyków jest mniej popularna w Polsce. Jednakże z uwagi na pojawiające się nowe zjawiska, np. obecność na
polskim rynku nowych substancji psychoaktywnych,
tzw. „dopalaczy”, czy łączenia seksu i przyjmowania
substancji, „chemsex”, kwestia ta wymaga szczególnej
uwagi.
W ostatnich latach zaobserwowano również wzrost
zakażeń drogą seksualną, zwłaszcza wśród mężczyzn
mających kontakty seksualne z mężczyznami (MSM)
zakażonych HIV. Ta tendencja nie uwidoczniła się
w danych z nadzoru. W 2017 r. transmisję seksualną
wskazano jedynie w trzech przypadkach. Transmisja
HCV wśród MSM zakażonych HIV w Polsce została
jednak potwierdzona w badaniach filogenetycznych
(19).
Okoliczność rozpoznania zakażenia HCV.
W 2017 r. w ramach wywiadów epidemiologicznych
uzyskano informację o okolicznościach wykonania
testów w kierunku zakażenia HCV dla 99,8% zgłoszeń (4003/4010). Jedna trzecia zgłoszeń (33,2%;
1327/4003) została rozpoznana w podstawowej opie-
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trol tests). One-fifth of newly diagnosed were detected
during hospitalizations (25.2%, 1010/4003) or during
diagnostics in specialist units: 15.7% (632/4003), including infectious diseases clinics (11.6%; 466/4003 ).
Testing related to pregnant care were indicated by 7.4%
of reported newly diagnosed HCV cases (295/4003).
6.4% of people (257/4003) have personally initiated
tests for HCV infection. Over 4% of reported infections (177/4003) were detected during blood donation tests, 2.5% - during testing in penitentiary facility
(102/4003). The remaining circumstances of detecting new cases of HCV infection are a consequence of
testing: after contact with a person infected with HBV
and/or HCV (0.8%, 32/4003), in an abuse/opioid substitution treatment center (0.6%, 24/4003), after occupational exposure (0.2%, 8/4003), in a refugee center
(0.1%, 5/4003).
The data shows, that the majority of positive HCV
tests were conducted “by the way”. Among the newly
diagnosed, there is no data indicating regular testing
for HCV.
Reported outbreak. In 2017, there was an outbreak of HCV infections among patients who had computer tomography with a contrast in the CT department
in one of the hospitals in the Lubelskie voivodeship.
A total of 8 cases of HCV infection were detected, including 4 men and 4 women, aged from 40 to 74 years.
The information about probable outbreak of HCV
infection was sent to the Regional Sanitary and Epidemiological Stations in Lublin after diagnosis in the first
week of February 2017 of three cases of acute hepatitis
C among patients of one hospital who were hospitalized in different departments of the same hospital during the exposure period.
The outbreak investigation determined: a common exposure as CT scan with contrast in a hospital
(CT scan on different days), exposure period (the time
of use of the automatic device for contrast and verify
other devices of a similar type) and a list of patients
exposed. At the beginning of the investigation, the Local Sanitary and Epidemiological Stations was notified
about fourth case of acute hepatitis C, in a subject undergoing CT scan in the same hospital.
During the 12 months prior to the first reported
acute hepatitis C, a total of 291 people were identified,
in whom CT scan was performed with a contrast with
multi-dose pack using an automated injection device.
The hospital sent a notification to all exposed patients
about the need to come for testing. A total of 221 people were tested for the presence of anti-HCV antibodies and samples were collected for further testing from
220 people. The automatic device for contrast has been
excluded from use.
Molecular tests for HCV RNA were performed
in all collected samples regardless of the result of the
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ce zdrowotnej (m.in. diagnostyka objawów, badania
kontrolne). Jedną piątą nowych rozpoznań wykryto
podczas badań towarzyszących hospitalizacji (25,2%;
1010/4003) lub podczas diagnostyki w jednostkach
specjalistycznych: 15,7% (632/4003), w tym dotyczących chorób zakaźnych (11,6%; 466/4003). Badania
w kierunku HCV związane z opieką nad ciężarną stanowiły 7,4% nowych rozpoznań wzw C (295/4003). Testy w kierunku zakażenia HCV osobiście zainicjowało
6,4% osób (257/4003). Ponad 4% zakażeń (177/4003)
wykryto podczas badań krwiodawców, 2,5% – podczas badań towarzyszących pobytowi w jednostkach
penitencjarnych (102/4003). Pozostałe okoliczności
wykrycia nowych przypadków zakażenia HCV to konsekwencja testowania: po kontakcie z osobą zakażoną
HBV i/lub HCV (0,8%; 32/4003), w ośrodku leczenia
uzależnień/terapii substytucyjnej (0,6%; 24/4003), po
ekspozycji zawodowej (0,2%; 8/4003), w ośrodku dla
uchodźców (0,1%; 5/4003). Z danych tych wynika,
iż większość testów rozpoznających zakażenie HCV
wykonana została „przy okazji”. Wśród nowych rozpoznań brak jest danych wskazujących na regularne
testowanie w kierunku HCV.
Rozpoznane ognisko. W 2017 r. odnotowano
ognisko zakażeń HCV wśród pacjentów, u których wykonywano tomografię komputerową z podaniem kontrastu w pracowni TK w jednym ze szpitali w województwie lubelskim. Ogółem wykryto 8 przypadków
zakażenia HCV, w tym 4 mężczyzn i 4 kobiet, w wieku
od 40 do 74 lat.
Zgłoszenie podejrzenia ogniska zakażeń zostało przesłane do WSSE w Lublinie po rozpoznaniu
w pierwszym tygodniu lutego 2017 r. trzech zachorowań na ostre wzw C wśród pacjentów jednego szpitala,
którzy w okresie narażenia byli hospitalizowani w różnych oddziałach tego samego szpitala.
W trakcie dochodzenia epidemiologicznego
w ognisku ustalono wspólne narażenie w postaci badania TK z podaniem kontrastu w pracowni działającej w szpitalu (badanie TK w różnych dniach), okres
narażenia (czas użytkowania urządzenia do automatycznego podawania kontrastu oraz testowania innych
urządzeń podobnego typu) oraz sporządzono listę
pacjentów narażonych. W początkowym okresie dochodzenia zgłoszono do PSSE kolejne, czwarte zachorowanie na ostre wzw C, u osoby poddanej TK w tej
samej pracowni.
Łącznie zidentyfikowano 291 osób, u których
wykonywano TK z podaniem kontrastu z opakowań wielodawkowych przy użyciu automatycznego
wstrzykiwacza w okresie 12 miesięcy przed wystąpieniem pierwszego zachorowania na ostre wzw C. Do
wszystkich narażonych pacjentów szpital skierował
zawiadomienie o konieczności zgłoszenia się na badania. Ogółem w szpitalu zbadano 221 osób w kierun175
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anti-HCV test due to the possibility of window period
(early phase of infection, before the appearance of antibodies in the blood) or non-production of anti-HCV
due to immunosuppression in the course of the underlying disease. The molecular tests was conducted in
the Department of Virology NIZP-PZH.
In total, anti-HCV was detected in 8 cases, including 4 with symptomatic acute hepatitis C; HCV RNA
was detected in 8 samples - in four from people with
symptomatic acute hepatitis C, in three from exposed
cases in whom anti-HCV was detected, and in one exposed person who did not presented anti-HCV. Four
infected persons were identified as a result of active
search of cases in the investigation - one with early infection without the presence of anti-HCV and 3 people
with asymptomatic, possibly chronic HCV infection,
unaware the infection.
The obtained laboratory results were analyzed in
relation to the data on exposure periods, additionally
the case-base data of people infected with HCV from
the Lubelskie voivodeship were searched in order
to identify people who were previously infected and
could be the source of infection.
As a result of the analysis of the combined data, it
was found that the detected infections do not constitute
one outbreak, but at least three, and in each of them
the source of infection was probably another person
previously HCV infected. The source of one of the infections could be a patient HCV infected registered in
PSSE in 2010, who did not come for testing during the
investigation.
The mechanism of transmission of HCV infections
has not been clearly identified. However the evaluation
of the instructions for use, actions of the device and the
activities of people who worked with device pointed to
a number of deficiencies, both on the part of the manufacturer and the hospital, which could lead to transmission of infections due to systematic error in the use of
the pen to injection or its construction. On the hospital
side, there was no risk assessment for the device used
and no device decontamination procedures developed
and no regular staff training.
This and previous outbreaks (11,20) confirms the
still existing problem of infections related to procedures in health care. The most common cause of such
situations is human error.
SUMMARY AND CONCLUSIONS
In 2017, the diagnosis rate of HCV infection stay
on high level – 10.44 per 100,000 people – in comparison to the median for the years 2011-2015 it was
higher by 64%, but in comparison to 2016 it was lower
by 6%. Since 2015, the stability of the epidemiological
situation of hepatitis C has been observed regarding di176

ku obecności przeciwciał anty-HCV i zabezpieczono
próbki do dalszych badań od 220 osób. Urządzenie do
automatycznego podawania kontrastu zostało wyłączone z użytkowania.
Badania molekularne w kierunku HCV RNA wykonano we wszystkich zgromadzonych próbkach,
niezależnie od wyniku badania anty-HCV, w związku z możliwością wystąpienia zakażeń okienkowych
(wczesna faza zakażenia, przed pojawieniem się przeciwciał we krwi) lub niewytworzenia anty-HCV z powodu immunosupresji w przebiegu choroby podstawowej. Badania wykonano w Zakładzie Wirusologii
NIZP-PZH.
Ogółem anty-HCV wykryto u 8 osób, w tym u 4
z objawowym ostrym wzw C; HCV RNA wykryto w 8
próbkach – w czterech pochodzących od osób z objawowym ostrym wzw C, w trzech pochodzących od
osób narażonych, u których wykryto anty-HCV oraz
u jednej osoby narażonej, u której nie wykryto anty-HCV. Cztery zakażone osoby zostały zidentyfikowane w wyniku czynnego wyszukiwania przypadków
w dochodzeniu – jedna z zakażeniem we wczesnej
fazie bez obecności anty-HCV oraz 3 osoby z bezobjawowym, prawdopodobnie przewlekłym zakażeniem
HCV, nieświadome zakażenia.
Uzyskane wyniki laboratoryjne analizowano w powiązaniu z danymi o okresach narażenia, dodatkowo
przeszukano rejestry osób zakażonych HCV z terenu
województwa, w celu identyfikacji osób wcześniej zakażonych, mogących być źródłem zakażenia.
W wyniku analizy połączonych danych stwierdzono, że wykryte zakażenia nie stanowią jednego ogniska, ale co najmniej trzy, a w każdym z nich źródłem
zakażenia była prawdopodobnie inna osoba wcześniej
zakażona HCV. Źródłem jednego z zakażeń mógł
być pacjent zakażony HCV zarejestrowany w PSSE
w 2010 r., jednak w trakcie dochodzenia chory nie
zgłosił się na badanie krwi.
Nie zidentyfikowano w sposób pewny mechanizmu przenoszenia zakażeń, jednak analiza instrukcji
użytkowania, działania urządzenia i analiza czynności
osób obsługujących urządzenie wskazała na szereg
uchybień, zarówno po stronie producenta, jak i po stronie szpitala, które mogły doprowadzić do transmisji
zakażeń w związku z systematycznym błędem obsługi
wstrzykiwacza lub samą jego konstrukcją. Po stronie
szpitala stwierdzono brak oceny ryzyka dla użytkowanego urządzenia i opracowanych procedur dekontaminacji urządzenia oraz brak regularnych szkoleń personelu. Wystąpienie ogniska, jak i ognisk rejestrowanych
w poprzedzających latach (11,20) potwierdza wciąż
istniejący problem zakażeń związanych z naruszeniem
procedur w ochronie zdrowia. Najczęściej przyczyną
takich sytuacji jest błąd ludzki.
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agnosis rate by sex characteristics, region and location
(urban/rural), the percentage of hospitalization accompanying newly diagnosed and the number of deaths
due to hepatitis C are reducing.
Since the analysis of the case-based data (since
2016), the modes of transmission newly diagnosed
HCV infections remains still this same –the HCV
transmission during unsafe medical procedures, this
route also dominates in acute cases, which indicates
the current route of transmission of HCV. As in the
previous year, every third newly HCV diagnosed took
place in primary care, even if this test is not included
in the primary health care package.
The analysis of surveillance data highlight the role
of medical procedures in HCV infection (the most
probable route of the HCV infection, also in acute cases; reported outbreaks). This indicates the need to intensify educational activities in medical facilities. And
also need to conducting evaluation of procedures used
by healthcare stuff, to strengthen the safety.
Since 2014, the increase in the diagnosis rate was
observed and it was expected that this tendency will
continue as a consequence of the improvement of the
reporting system and of an increase in the availability of testing for HCV. However, in 2017, the upward
trend stopped. It would be necessary to monitor the
testing rates for HCV infection, as take place in the
case for HIV testing, to better understand whether the
lack of increase in the diagnosis rate is due to less testing or reduced positivity rate among those tested.
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ABSTRACT
AIM. The aim of the study was to assess the epidemiological situation of newly diagnosed HIV infections and
AIDS cases and death among AIDS cases in Poland in 2017 in comparison to the changes in preceding years.
MATERIALS AND METHODS. Analysis of the epidemiological situation was based on reports of newly
detected HIV cases and AIDS cases and the results of the annual survey of HIV testing conducted among the
laboratories throughout the country.
RESULTS. In 2017 there were 1,419 HIV cases newly diagnosed in Poland (diagnosis rate: 3.69 per 100,000),
including 51 among non-Polish citizens. The frequency of newly detected HIV infections increased by nearly 8%
compared to the previous year and by almost 28% compared to the median in 2011-2015 years. The total number of
AIDS cases was 108 (incidence 0.28 per 100,000), and 20 people died from AIDS disease (0.05 per 100,000). New
HIV diagnoses were reported mainly among people in age 20 to 39 years (69.5%) and among men (88.5%).
Among cases with known transmission route, 69.5% concerned among men who had sexual contact with men
(MSM). The percentage of MSM cases, similarly to heterosexual cases decrease in comparison to previous year,
relatively by 5.7% and 6.4%.
The percentage of AIDS cases diagnosed at the same time with HIV diagnosis increased by 6% percentage points
in comparison with 2016 year (from 68% to 74% AIDS cases).
CONCLUSION. The most HIV cases are diagnosed among MSM, so prophylactic activities are still needed in
this key population. It is also need to increase the number of new cases linkage-to-care and to improve the low
frequency in HIV testing rate in all population.
Key words: AIDS, HIV infection, epidemiology, Poland, 2017 year
STRESZCZENIE
CEL. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej nowo wykrytych zakażeń HIV, zachorowań na AIDS
oraz zgonów osób chorych na AIDS w Polsce w roku 2017, z uwzględnieniem zmian, jakie zaszły w latach
wcześniejszych.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej przeprowadzono na podstawie zgłoszeń nowo
wykrytych przypadków HIV/AIDS pochodzących od lekarzy i z laboratoriów oraz ankiety dotyczącej liczby
badań przesiewowych w kierunku HIV wykonanych przez laboratoria na terenie całego kraju.
WYNIKI. W 2017 r. w Polsce rozpoznano zakażenie HIV u 1 419 osób (wskaźnik rozpoznań 3,69 na 100 000
mieszkańców), w tym u 51 obcokrajowców. Częstość nowo wykrywanych zakażeń HIV wzrosła w porównaniu
z rokiem poprzednim o prawie 8%, a w porównaniu z medianą w latach 2011-2015, prawie o 28%. Ogółem
u 108 osób rozpoznano AIDS (zapadalność 0,28 na 100 000), a 20 osób chorych na AIDS zmarło (0,05 na 100
000). Zakażenia HIV wystąpiły głównie u osób w wieku od 20 do 39 lat (69,5%) i mężczyzn (88,5%). Wśród
osób ze znaną drogą transmisji zakażenia, 69,5% nowo rozpoznanych zakażeń HIV zgłoszono wśród mężczyzn
utrzymujących kontakty seksualne z mężczyznami (MSM). Odsetek osób zakażonych w tej grupie, podobnie
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jak odsetek osób zakażonych w wyniku kontaktów heteroseksualnych zmniejszył się w porównaniu z rokiem
poprzednim o odpowiednio 5,7% i 6,4%. Odsetek zachorowań na AIDS, w przypadku których zakażenie HIV
wykryto równocześnie z rozpoznaniem AIDS, zwiększył się w porównaniu z rokiem 2016 o 6% punktów procentowych (z 68% do 74% zachorowań na AIDS).
WNIOSKI. Najwięcej osób zakażonych HIV nadal rejestrowanych jest w grupie MSM, co wymaga podtrzymywania działań profilaktycznych prowadzonych w tej populacji kluczowej. Należy również podjąć działania
prowadzące do zwiększenia liczby osób z nowo rozpoznanym zakażeniem, włączonych do opieki medycznej
oraz poprawić niską częstość wykonywania badań w kierunku HIV w całej populacji.
Słowa kluczowe: AIDS, zakażenie HIV, epidemiologia, Polska, rok 2017

INTRODUCTION

WSTĘP

In the European region (30 EU countries) in 2017
year, there were 25,352 newly diagnosed HIV infections
(diagnosis rate 6.2 per 100,000) (1). The highest
diagnosis rate1 was reported in Latvia (18.8 - 371 HIV
infections) and in Estonia (16.6 - 219 HIV infections),
and the lowest in Slovakia (1.3 - 70 HIV infections)
and in Slovenia (1.9 - 39 HIV infection). Poland ranks
10th among countries with lowest rate of HIV infections
(diagnosis rate 3.7 – 1,402 HIV infections). Despite the
growing number of newly diagnosed HIV infections
throughout WHO European region, mainly in the
Eastern Europe, the trend of detection the new HIV
infections is decreasing in the world, so actions taken
for years to fight with HIV epidemic are beginning to
bring satisfactory results. More and more countries
try to achieve 90-90-90 target set by UNAIDS, which
assumes that 90% of all people living with HIV will
know their HIV status and 90% of all people diagnosed
with HIV will take antiretroviral therapy and 90% of
all those receiving antiretroviral treatment will achieve
HIV-RNA suppression to 2020 years (2).
According to the latest data, the target is
already achieved in most countries of the Western
Europe region, which may translate into a favorable
epidemiological trend in the region (3).
Over the last decade, the number of cases of AIDS in
the EU/EEA has been steadily declining, while in eastern
Europe almost doubled. Overall, the incidence of AIDS in
the European region has stabilized and even insignificantly
go down by 7% between 2012 and 2017 (1).
Since the implementation of epidemiological
surveillance of HIV/AIDS in Poland in 1985, by the
end of 2018 HIV infection was registered in 22,901
people, 3,574 cases of AIDS and 1,390 deaths of
people with AIDS. The aim of the study is to assess the
epidemiological situation of HIV infections and AIDS
and deaths of people with AIDS in 2017 in Poland
compared to previous years of the HIV epidemic (4).

W regionie europejskim (30 krajów UE) w 2017
roku, odnotowano 25 353 nowe zakażenia HIV (wskaźnik rozpoznawalności 6,2 na 100 000 mieszkańców) (1).
Najwyższy wskaźnik1 odnotowano na Łotwie (18,8 371 zakażeń HIV) i w Estonii (16,6 - 219 zakażeń HIV),
a najniższy na Słowacji (1,3 - 70 zakażeń HIV) oraz na
Słowenii (1,9 - 39 zakażeń HIV). Polska znalazła się
na 10 miejscu wśród państw z najniższym wskaźnikiem
nowych rozpoznań (wskaźnik rozpoznawalności 3,7 1 402 zakażenia HIV). Pomimo rosnącej liczby nowych
rozpoznań HIV w całym regionie europejskim WHO,
głównie na wschodzie Europy, trend wykrywania nowych zakażeń HIV na świecie jest spadający, więc można zauważyć korzyści wynikające z walki z epidemią
HIV na świecie. Coraz więcej państw dąży również do
osiągnięcia celu wytyczonego przez UNAIDS, który zakłada, że 90% wszystkich osób żyjących z HIV będzie
wiedziało o swoim zakażeniu oraz 90% wszystkich osób
ze zdiagnozowanym zakażeniem HIV będzie objętych
terapią antyretrowirusową, oraz 90% wszystkich osób
na leczeniu antyretrowirusowym osiągnie supresję
wiremii, do roku 2020 (2). Według najnowszych danych
cel jest już osiągnięty w większości krajów regionu Europy zachodniej, co może przekładać się na korzystny
trend epidemiologiczny w regionie (3). W ciągu ostatniej dekady liczba przypadków AIDS w UE/EOG stale
spadała, podczas gdy na wschodzie Europy prawie się
podwoiła. Ogólnie, zapadalność na AIDS w regionie europejskim ustabilizowała się, a nawet spadła nieznacznie o 7% między 2012 r. a 2017 r. (1). Od wdrożenia
nadzoru epidemiologicznego nad HIV/AIDS w Polsce
w 1985 r. do końca 2018 r. zarejestrowano zakażenie
HIV u 22 901 osób, 3 574 zachorowania na AIDS oraz
1 390 zgonów osób chorych na AIDS. Celem opracowania jest ocena sytuacji epidemiologicznej zakażeń HIV
i zachorowań na AIDS oraz zgonów osób chorych na
AIDS w 2017 w Polsce w porównaniu z poprzednimi
latami epidemii HIV (4).

1

note: indicators corrected for delay reported cases
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(uwaga: wskaźniki skorygowane o przypadki zgłaszane z opóźnieniem).
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MATERIALS AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

The assessment of the epidemiological situation in
2017 is based on the results of the analysis of newly
detected HIV infections and AIDS diagnoses, provided
by doctors (ZLK-4 form) and/or laboratories (ZLB-3
form) to the Sanitary Inspection and verified by the
end of December 2018. Reported cases are classified
according to the HIV and AIDS case definition for
epidemiological surveillance established by the
decision of the European Commission (5) of 19 March
2002 (under Decision No 2119/98/EC of the European
Parliament and the European Council).
Data on the number of HIV screening tests
performed in 2017 come from a voluntary survey
carried out annually among laboratory managers
(6). The questionnaire collects aggregate data on
the characteristics of people undergoing testing e.g.
gender, age group and the sites of testing. The number
of deaths due to diseases caused by HIV (ICD-10
codes: B20-B24) comes from the Central Statistical
Office (CSO) (7).

Ocena sytuacji epidemiologicznej HIV w 2017 r.
oparta jest na wynikach analizy zgłoszeń nowo wykrytych zakażeń HIV i zachorowań na AIDS, przekazanych przez lekarzy (formularz ZLK-4) i/lub kierowników laboratoriów (formularz ZLB-3) do Inspekcji
Sanitarnej i zweryfikowanych do końca grudnia 2018
roku. Nowo wykryte przypadki klasyfikowane są zgodnie z definicją przypadku HIV i AIDS wykorzystywaną do celów nadzoru epidemiologicznego zgodnie
z Decyzją Komisji Europejskiej z dnia 19 marca 2002
roku (5). Definicja przypadków, jednolita dla całej UE,
stosowana jest w celu zgłaszania chorób zakaźnych do
sieci Wspólnoty na podstawie Decyzji No 2119/98/
EC Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej.
Dodatkowe informacje o liczbie wykonanych badań
przesiewowych w kierunku zakażenia HIV w Polsce
w 2017 r. oraz dodatnich wyników testów potwierdzenia pochodzą z dobrowolnej ankiety przeprowadzanej
corocznie w laboratoriach, które wykonują badania
w kierunku HIV (6). W ankiecie zbierane są dane zagregowane, w podziale na płeć, grupy wieku badanych
osób oraz miejsce wykonania badania. Dodatkowe informacje o liczbie zgonów z powodu choroby wywoływanej przez HIV (kody ICD-10: B20 – B24) w 2017 r.,
pochodzą z Głównego Urzędu Statystycznego (7).

RESULTS AND DISCUSSION
HIV testing in 2017. In 2017, at least 1,736,660
screening tests for HIV infection among Polish citizens
were conducted (Table 1). The test rate was 45 tests per
1000 inhabitants, and after excluding the candidates
for blood donors, about 11 tests per 1000 inhabitants.
Number of tests performed was lower compared to
the previous year, but this was a minor decrease (below
1%). Data regarding to the number of HIV tests were
provided by 190 laboratories from the whole country.
The frequency of detection of HIV infection among
Polish citizens was 0.09 per 100 performed tests.
Compared to other testing sites, the highest HIV
test rates were observed among patients of sexually
transmitted infection clinics (2.0%) and among those
detained in prisons (1.7%). Information on clients of
Voluntary Counseling and Testing (VCT) sites run by
National AIDS Centre were included in the category
other/unknown due to lack of this information at the
laboratories.
However, according to the 2017 report of the
National Program for the Prevention of HIV Infections
and Combating AIDS, (8), there were 34,673 tests
for HIV performed in VCT, and 492 people were
diagnosed with HIV infection (frequency is 1.42%).
The frequency of detecting new HIV infections among
VCT clients is markedly higher than in the general
population, e.g. almost 36 times higher than among the
people testing in primary health care settings.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Badania przesiewowe w kierunku HIV. W roku
2017 wykonano ogółem co najmniej 1 736 660 testów
przesiewowych w kierunku zakażenia HIV obywateli
polskich (Tab. I.), tj. 45 testów na 1000 mieszkańców.
Po wykluczeniu testów wykonywanych rutynowo
u kandydatów na dawców krwi, liczba wykonanych testów zmniejsza się do około 11 testów na 1000. Liczba
wykonanych testów przesiewowych w kierunku HIV
była niższa niż w roku ubiegłym, jednak procentowo
spadek był niewielki (poniżej 1%). Informacje o liczbie badań wykonanych w kierunku HIV uzyskano ze
190 laboratoriów, działających na terenie całego kraju.
Ogółem częstość wykrywania HIV u obywateli polskich wyniosła 0,09 na 100 badań. Najwyższą częstość w porównaniu z innymi grupami odnotowano
wśród pacjentów poradni skórno-wenerologicznych
(2,0%) oraz wśród osób osadzonych w więzieniach
lub aresztach (1,7%). Informacje na temat osób testujących się w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych (PKD) prowadzonych przez Krajowe Centrum
ds. AIDS, włączono do kategorii inne/nieznane z powodu braku możliwości wskazania przez laboratoria,
czy badana próbka mogła pochodzić od klienta PKD.
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Table I. Testing for HIV in Poland in 2017
Tabela I. Badania na obecność przeciwciał anty-HIV w Polsce w 2017 r.
Testing site or reason for testing
Primary care clinic
Infectious diseases clinics and other specialist clinics
Sexually transmitted infection clinics
Drug treatment centers
General hospitals
Medical staff
Pregnancy care centers
Prisons
Blood donors
Other / unknown**
Polish citizens (total)
Foreigners

Total
29 821
28 619
1 377
102
48 489
3 821
16 189
359
1 305 998
301 885
1 736 660
1 333

Reported number of tests
HIV positive
Frequency*
13
0.04
139
0.49
28
2.03
0
0.00
163
0.33
0
0.00
4
0.02
6
1.67
32
0.002
1 180
0.27
1 565
0.09
11
0.83

*Number of positive tests with respect to number of screening tests (per 100 tests)
**tests from VCT were included in other category

This indicates that the assumption that VCT will
reach people with an increased risk of HIV infection
is achieved. The population of VCT is mainly people
who take risky sexual contacts, including men who
have sexual contact with men or people with more than
5 sexual partners throughout their all lives (8).
From all laboratories, which took part in
questionnaire prepared by NIPH-NIH, 149 laboratories
(78.4%) reported the number of tests aggregated by
gender. There were more tests performed among
females than among men, respectively 71% and
29% (8% of the tests was conducted among pregnant
women from all women). Data regarding the age of
tested individuals were provided by 110 laboratories
(57.9%). The majority of the tests were recorded in the
20-39 age group – over 66%.
In 2017 year, 1,333 tests were conducted among
non-Polish citizens residing in Poland. Among tested
foreigners, about 423 tests were performed in refugee
centres.
Data from laboratories supply information on the
number of performed tests but not on the number of
tested individuals. Data are obtained in an aggregated
form, without the possibility of excluding multiple tests
in one person. Thus, the number of reactive results may
not correspond to the number of newly detected infections
reported in routine epidemiological surveillance.
HIV infection in 2017. In 2017, HIV was
diagnosed in 1,419 people (diagnosis rate was 3.69 per
100,000). Compared to 2016, there were more cases
- 35 cases , and compared to the median for the years
2011-2015, this was an increase of 27.5%. Above 16%
all newly detected cases of HIV infection (228 cases)
were reported with delay, already in 2018.
Increasing in the number of new infections
was noted among foreigners also. Compared to the
previous year, there was an increase of almost 16% in
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Ze sprawozdania z realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS opracowanego na lata 2017–2021 (8) za rok 2017, wynika jednak,
że w PKD wykonano 34 673 testy w kierunku HIV, w tym
zakażenie potwierdzono u 492 osób (częstość wynosi
1,42%). Częstość wykrywania nowych zakażeń wśród
klientów PKD jest więc wielokrotnie wyższa niż w populacji generalnej, np. prawie 36 razy wyższa niż wśród
badanych w podstawowej opiece zdrowotnej. Wskazuje
to na zgodne z założeniami dotarcie przez PKD do osób
o zwiększonym ryzyku zakażenia HIV. Populacja klientów PKD to głównie osoby podejmujące ryzykowne kontakty seksualne, w tym mężczyźni utrzymujący kontakty
seksualne z mężczyznami, czy osoby posiadające > 5
partnerów seksualnych w ciągu całego życia (8).
Spośród wszystkich laboratoriów biorących udział
w ankiecie przygotowanej przez NIZP-PZH, 149
(78,4%) podało liczbę wykonanych testów w podziale
na płeć badanych osób, w tym badania wśród kobiet
stanowiły większość w porównaniu z badaniami wśród
mężczyzn, odpowiednio 71% i 29% testów (w tym 8%
wykonano u kobiet badanych w czasie ciąży, w odniesieniu do wszystkich badanych kobiet). Dane dotyczące wieku badanych osób podało 110 laboratoriów
(57,9%). Najwięcej badań odnotowano w grupie wiekowej 20-39 lat – ponad 66%. W roku 2017 wykonano
także 1 333 testy u osób będących obywatelami innego kraju, ale przebywającymi na terenie Polski. Wśród
badanych cudzoziemców 423 testy wykonano u osób
przebywających w ośrodkach dla uchodźców.
Należy jednak pamiętać, że dane dotyczące liczby
wykonanych badań przesiewowych w Polsce dotyczą
liczby wykonanych testów. Są to więc dane zagregowane i nie można wykluczyć duplikatów, co powoduje, że liczba zakażonych w każdej z grup może nie do
końca odpowiadać liczbie nowo wykrytych zakażeń
zgłoszonych w rutynowym nadzorze.
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the number of newly detected HIV infections among
foreigners and compared with the average number of
HIV diagnoses among foreigners between 2011-2015
years it increased by 132%. In 2017, there were 51
HIV cases among non-Polish citizens (35 men and 16
women), 12 with known nationality – Ukraine citizens.
Among all foreigners possible transmission were
heterosexual contacts - 6 cases, PWID - 3 cases and
MSM – 3 cases.
The voivodeship with the highest rate of newly
detected HIV infections was Mazowieckie – 296 diagnosis
(rate of diagnoses 5.50 per 100,000), and with the lowest
number of new HIV infections was Świętokrzyskie –
16 cases (1.28 per 100,000). In comparison with 2016,
significant increasing by 77% was noted in Wielkopolskie
voivodeship. Moreover the increasing in diagnosis rate
was recorded in 8 voivodeships (Table II).
The HIV infection was most often detected in the
age group between 30 and 39 years – 579 (40.8%).
Above 70% of all infected persons in this age group were
recorded in 5 voivodeships: Lubelskie, Mazowieckie,
Opolskie, Pomorskie and Warmińsko-mazurskie.
17 people infected with HIV (1.2%) were detected
in persons under 20 years of age, including three
children in age 1-2, and four people in age 15-17 years,
and 10 people in age 18-19 years (Table III). HIV
infection concern mainly men: 1,256 cases (88.5% of
the total). There were 160 HIV infections diagnosed
among women (11.3%). The highest percentage
of HIV infections among women was in Podlaskie
voivodeship (34.8%) and the lowest was in KujawskoPomorskie (4.5%).
Table IV summarizes the newly detected HIV
infections in different regions in Poland in 2017, according
to the probable transmission route. As previously, the
information on transmission route was not reported for
the majority of cases (872 – 61.5% of the total). And this
percentage of missing data is slightly higher than in 2016
(756-57.5% of the total) and higher than the average from
last 6 years (671 - 57.2% of the total).
Among cases with known probable route of
infection, the most numerous group were MSM – 380
cases (69.5% of cases with a known transmission
route). The second largest group were people infected
by heterosexual contact - 103 people (18.8% of cases
with a known transmission route).
People who most likely acquired HIV due to the use
of injection drugs accounted for less than 6% of newlydiagnosed with known transmission route (30 people).
Compared with previous year, the percentage of new
HIV infections reported in MSM group and in the group
infected by heterosexual contacts decreased relatively by
5.7% and 6.4%. Additionally the number of new infections
in the PWID group decreased by 16.7% in comparison to
2016. However among people without transmission route
the increasing in trend was noted (by 4% percentage point).

Zakażenia HIV w 2017 roku. Ogółem w 2017 r.
rozpoznano zakażenie HIV u 1 419 osób (3,69 na 100 000
mieszkańców), tj. o 104 przypadki więcej niż w roku
2016, oraz o 27,5% więcej niż wyniosła mediana za lata
2011-2015. Ponad 16% nowo wykrytych przypadków
zakażenia HIV (228 przypadków) zostało zgłoszonych
z opóźnieniem, dopiero w kolejnym roku tj. w 2018.
Wzrost liczby zakażeń notowany jest również
wśród obcokrajowców. W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił wzrost o prawie 16%, a w porównaniu ze średnią liczbą zakażeń wśród imigrantów z lat
2011-2015 wzrost wynosił ponad 132%. W roku 2017
zakażenie HIV wykryto u 51 obywateli innego kraju
przebywających na terenie Polski (35 mężczyzn i 16
kobiet), w tym 12 osób miało podane obywatelstwo
i byli to obywatele Ukrainy. Wśród tych osób wskazano, że do zakażenia doszło w wyniku kontaktów heteroseksualnych – 6 przypadków, wstrzykiwania narkotyków – 3 przypadki oraz kontaktów seksualnych
z osobą tej samej płci – 3 przypadki (zakażenia wśród
MSM).
Najwięcej nowych osób zakażonych HIV w 2017 r.
rozpoznano w województwie mazowieckim – 296
(wskaźnik rozpoznań 5,50 na 100 000), a najmniej w województwie świętokrzyskim – 16 przypadków (1,28 na
100 000). W porównaniu z rokiem 2016 istotny wzrost,
o ponad 77%, odnotowano w województwie wielkopolskim. Ponadto wzrost wskaźnika rozpoznań odnotowano
w 8 innych województwach (Tab. II).
Najwięcej nowych zakażeń HIV wykryto u osób
w grupie wieku od 30 do 39 lat – 579 (40,8%). Odsetek
osób zakażonych HIV w tej grupie wiekowej wyniósł
ponad 70% w 5 województwach: lubelskim, mazowieckim, opolskim, pomorskim, oraz warmińsko-mazurskim. W wieku poniżej 20 lat wykryto 17 osób zakażonych HIV (1,2%), w tym troje dzieci w wieku 1-2
lat oraz 4 osoby w wieku 15-17 lat i 10 osób w wieku
18-19 lat (Tab. III). Zakażenia HIV dotyczyły głównie mężczyzn – 1 256 przypadków (88,5% ogółu),
wśród kobiet wykryto 160 nowych zakażeń (11,3%).
Największy odsetek zakażonych kobiet stwierdzono
w woj. podlaskim (34,8%), a najmniejszy w woj. kujawsko-pomorskim (4,5%).
W tabeli IV zestawiono nowo wykryte przypadki
zakażenia HIV w 2017 roku w poszczególnych województwach, według prawdopodobnej drogi zakażenia.
Podobnie jak w roku ubiegłym o większości osób (872
– 61,5% ogółu) brak jest informacji co do drogi zakażenia wirusem HIV, i jest to nieco więcej niż w roku poprzednim (756 – 57,5% ogółu) oraz więcej niż średnia
z poprzednich 6 lat (671 – 57,2% ogółu). Wśród osób
o znanej drodze transmisji zakażenia najliczniejszą
grupę stanowią MSM – 380 osób (69,5% przypadków
o znanej drodze transmisji) oraz osoby zakażone poprzez kontakty heteroseksualne – 103 osoby (18,8%).
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Tabela II. Nowo wykryte przypadki zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce w latach 2011-2017, wg województw
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HIV and AIDS in Poland in 2017

Zakażenia HIV i zachorowania na AIDS w Polsce w 2017 roku

The majority of HIV infections in the MSM
group were registered in 7 voivodeships: KujawskoPomorskie, Pomorskie, Mazowieckie, Łódzkie,
Wielkopolskie, Dolnośląskie and Śląskie. Even
though MSM were the dominant group in most of the
regions, this number was similar to group infected
by heterosexual contacts in voivodeships: Lubelskie,
Lubuskie, Podlaskie and Świętokrzyskie.
A particularly high percentage of cases reported
without specifying the probable transmission
route was recorded in the following voivodeships:
Kujawsko-Pomorskie (90.0%), Lubuskie (88.9%) and
Małopolskie (82.7%).
Among HIV infected blood donors (26 cases),
three were infected by heterosexual contacts and five
were MSM.
Among all newly detected HIV infections reported
in 2017 year, 21.1% were notified both by doctors
(ZLK-4 form) and by laboratories (ZLB-3 form).
For 59.7% of cases, the notifications were sent by
laboratories only and 19.2% were filled by doctors
only.
AIDS incidence in 2017. In 2017, 108 cases of
AIDS were diagnosed (incidence 0.28 per 100,000),
more than in 2016 (an increase of 6 cases). This is the
first recorded increased in the incidence of AIDS since
2011. However, as regards the median from 2011-2015,
there were 49 less cases (decreased by 31.2%). Among
total number of cases diagnosed in 2017, 13.9% - (15
cases) were registered with a delay in 2018, which
results from the process of verification in accordance
with the case definition (5). Among all AIDS cases
registered in 2017 (121 cases), 21.5% were cases
diagnosed in 2016; one case was diagnosed in 2004
and 2007, and the remaining 76.9% were diagnosed
in 2017.
The number of AIDS registered in voivodeships
ranged from 0 in the Kujawsko-Pomorskie and
Lubelskie up to 20 cases in the Śląskie.
In 2017, the increased incidence in relation
to 2016 occurred in 7 voivodeships, including
a significant increase in Podlaskie voivodeship
(incidence 0.76 per 100,000), Zachodniopomorskie
(incidence 0.59 per 100,000) and Śląskie (incidence
0.44 per 100,000). The incidence remained at the
same level in voivodeships: Dolnośląskie, KujawskoPomorskie, Lubelskie, Mazowieckie, Podkarpackie
and Warmińsko-Mazurskie. A significant decrease in
incidence was recorded in three voivodeships: Łódzkie
(0.36 per 100,000), Opolskie (0.20 per 100,000) and
Małopolskie (0.06 per 100,000) (Table II).
In 2017, AIDS was diagnosed in 93 men (86.1%)
and 15 women (13.9%). The most numerous groups
were MSM and PWID (23 persons in each group,
21.3%), while 17 cases (15.7%) were diagnosed

Osoby, które prawdopodobnie zakaziły się w wyniku
stosowania środków odurzających we wstrzyknięciach
– stanowiły niecałe 6% nowo rozpoznanych zakażeń
o znanej drodze transmisji (30 osób). W porównaniu
z rokiem poprzednim, odsetek zakażeń w grupie MSM
i osób zakażonych poprzez kontakty heteroseksualne,
zmniejszył się odpowiednio o 5,7% i 6,4%. Podobnie liczba rozpoznań w grupie PWID spadła o 16,7%
w porównaniu z rokiem 2016. Natomiast wzrost nastąpił tylko w grupie osób zakażonych, zgłoszonych
z brakiem danych na temat drogi zakażenia (wzrost
o 4% punkty procentowe). Najwięcej zakażonych
mężczyzn utrzymujących ryzykowne kontakty seksualne z innymi mężczyznami zarejestrowano w 7 województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim, mazowieckim, łódzkim, wielkopolskim, dolnośląskim,
śląskim. Pomimo, że dominującą populacją są MSM,
to jednak w niektórych regionach można zauważyć, że
liczba osób zakażonych w tej populacji jest zbliżona
do liczby osób zakażonych w wyniku kontaktów heteroseksualnych, m.in. w woj. lubelskim, lubuskim,
podlaskim i świętokrzyskim. Bardzo wysoki odsetek
przypadków zgłoszonych bez podania prawdopodobnej drogi transmisji odnotowano w woj. kujawsko-pomorskim (90,0%), lubuskim (89,2%), małopolskim
(82,7%).
Wśród zakażonych dawców krwi (26 przypadków), u trzech osób do zakażenia doszło w wyniku
kontaktów heteroseksualnych, a u pięciu w wyniku
kontaktów MSM. Wśród wszystkich zgłoszeń w roku
2017, formularz zgłoszenia zarówno od lekarza, jak
i z laboratorium pozyskano w przypadku 21,1% rozpoznań. Zgłoszenia tylko z laboratoriów otrzymano
dla 59,7%, a tylko zgłoszenia lekarskie - dla 19,2%
rozpoznań.
Zachorowania na AIDS w 2017 roku. W 2017 r.
rozpoznano 108 przypadków zachorowania na AIDS
(zapadalność 0,28 na 100 000), więcej niż w 2016 r.
(wzrost o 6 przypadków). Jest to pierwszy odnotowany wzrost liczby zachorowań na AIDS od 2011 roku.
W odniesieniu do mediany z lat 2011-2015 odnotowano jednak o 49 przypadków mniej (spadek o 31,2%).
Wśród wszystkich przypadków rozpoznanych w 2017
roku 13,9% - (15 przypadków) zarejestrowano z opóźnieniem w roku 2018, co wynika z procesu weryfikacji
zgłoszeń zgodnie z Definicją przypadku (5). Wśród
wszystkich zachorowań na AIDS zarejestrowanych
w roku 2017 (121 zachorowań), 21,5% zgłoszeń stanowiły przypadki rozpoznane w 2016 roku; po jednym
zachorowaniu rozpoznano w 2004 i 2007 roku, a pozostałe 76,9% rozpoznano w roku 2017.
Liczba rozpoznanych zachorowań zarejestrowanych w województwach wahała się od 0 w woj. kujawsko-pomorskim i lubelskim do 20 przypadków
w województwie śląskim. W 2017 r. wzrost zapadal185
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in people infected through heterosexual contacts.
Compared to the previous year, the number of AIDS
cases in the MSM group decreased (31 cases in 2016
vs. 23 cases in 2017), while among PWID and among
people with heterosexual contacts remained at similar
level, there were 23 cases among PWID and 18 cases
among heterosexual people in 2016.
In the age distribution of persons diagnosed with
AIDS the dominating group were the people aged
30-39 year - 41.7% of cases (Table V). The second
largest group were people aged 40-49 years (28 cases
- 25.9%).
Comparing 2017 to the previous year, the
following trends in the probable transmission route
were observed in individual age groups: age group
40-49 years - a drop in the percentage of PWID (from
52.2% to 30.4%), age group 50- 59 years - an increase
in the percentage of heterosexual people among new
cases(from 11.1% to 23.5%); age group 20-29 years- a
drop in the percentage of heterosexual people (from
22.2% to 5.9%).
In 2017, at least one AIDS-related disease was
determined in all 108 AIDS patients, 81 (75.0%) were
diagnosed with only one indicator disease, 20 cases
(18.5%) were diagnosed with 2 diseases, and 5 cases
(4.6%) – with three, 2 cases (1.9%) – with four. Number
of people, who have been diagnosed with specific
indicator diseases at the time of AIDS diagnosis are
shown in Figure 1. The most frequently diagnosed
AIDS indicator disease was pneumonia caused by
Pneumocystis pneumoniae (28 cases, 25.9%), while
the second most frequent was the wasting syndrome
due to HIV infection (24 cases, 22.2%).
The number of CD4 cells at the time of diagnosis
of AIDS was given for 71 AIDS patients (65.7% of
the total), ranging from 0 to 418 cells per microliter
(the average number was 76 cells per microliter). The
value lower than 50 cells per microliter was reported
in 37 cases (52.1% among persons with reported CD4
count), in 29 cases (40.8%) it ranged from 50 to 199

ności w stosunku do 2016 r. nastąpił w 7 województwach, w tym znaczący w województwie podlaskim
(zapadalność 0,76 na 100 000), zachodniopomorskim
(zapadalność 0,59 na 100 000) oraz śląskim (zapadalność 0,44 na 100 000). Bez większej zmiany pozostała
zapadalność w woj. dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, mazowieckim, podkarpackim oraz
warmińsko-mazurskim. Znaczący spadek zapadalności odnotowano w 3 województwach: łódzkim (0,36
na 100 000), opolskim (0,20 na 100 000) oraz małopolskim (0,06 na 100 000) (Tab. II).
W 2017 r. rozpoznano AIDS u 93 mężczyzn
(86,1%) i 15 kobiet (13,9%). Najliczniejszą grupę stanowili MSM oraz PWID (po 23 osoby w każdej grupie,
21,3%), natomiast 17 zachorowań (15,7%) rozpoznano u osób podejmujących kontakty heteroseksualne.
W porównaniu do roku ubiegłego liczba przypadków
AIDS w grupie MSM spadła (31 przypadków w 2016 r.
vs 23 przypadki w 2017 r.), natomiast liczba zachorowań w grupie PWID i osób utrzymujących kontakty
heteroseksualne utrzymuje się na zbliżonym poziomie,
odpowiednio 23 przypadki w grupie PWID i 18 przypadków wśród osób heteroseksualnych.
Rozkład wieku osób, u których rozpoznano AIDS
był następujący: dominowały osoby z grupy wieku
30-39 lat – 41,7% zgłoszeń (Tab. V). Drugą co do
wielkości grupą były osoby w wieku 40-49 lat (28
przypadków – 25,9%). Porównując 2017 rok do ubiegłego roku, w poszczególnych grupach wiekowych
oraz w zależności od prawdopodobnej drogi zakażenia
zaobserwowano następujące tendencje: grupa wiekowa 40-49 lat - spadek odsetka wśród PWID (z 52,2%
do 30,4%), grupa wiekowa 50-59 lat - wzrost odsetka
osób heteroseksualnych wśród nowych zachorowań
(z 11,1% do 23,5%); grupa wiekowa 20-29 lat - spadek
odsetka osób heteroseksualnych (z 22,2% do 5,9%).
W 2017 r. u wszystkich 108 chorych na AIDS
określono co najmniej jedną chorobę wskaźnikową
AIDS, u 81 (75,0%) zdiagnozowano tylko 1 chorobę
wskaźnikową u 20 (18,5%) zdiagnozowano 2 choroby,

Fig. 1. Indicator diseases among AIDS cases diagnosted in 2017. Number of cases
Ryc. 1. Choroby wskaźnikowe wśród osób chorych na AIDS, rozpoznanych w 2017 r. Liczba przypadków
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Table III. Newly diagnosed HIV infections in Poland in 2017, by sex, age and voivodeship of residence
Tabela III. Nowo wykryte przypadki zakażenia HIV w Polse w 2017 r. wg płci, wieku i województwa
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5

11

25

23

2

T

zachodniop.

29

1

0

2

4

15

7

0

F

mazowieckie

139 266

wielkop.

131

1

1

4

19

60

45

1

M

małopolskie

M

92

14

3

5

7

41

20

2

4

0

0

0

1

1

2

0

F

9

0

0

1

1

4

3

0

F

1

0

0

4

8

4

0

T

102

14

3

6

8

46

23

2

T

17
Unknown

13

1

0

0

3

7

2

0

M

opolskie

1256

30

32

83

216

509

371

15

M

29

0

0

1

2

11

15

0

M

33

0

0

1

3

13

16

0

T

160

4

5

14

31

68

36

2

F

3

0

0

1

0

2

0

0

UKN

POLAND

4

0

0

0

1

2

1

0

F

podkarpackie

1419

34

37

98

247

579

407

17

T
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Table IV. Newly diagnosed HIV infections in Poland in 2017, by voivodeship and transmission group
Tabela IV. Nowo rozpoznane przypadki zakażenia HIV w Polsce w 2017 r. wg województwa i prawdopodobnej drogi
zakażenia
Transmission group*
Infections
Voivodeship
among
MSM
PWID
Het
MtC O/Unk**
Total
blood donors
POLAND
1. Dolnośląskie
2.Kujawsko-pomorskie
3.Lubelskie
4.Lubuskie
5.Łódzkie
6.Małopolskie
7.Mazowieckie
8.Opolskie
9.Podkarpackie
10.Podlaskie
11.Pomorskie
12.Śląskie
13.Świętokrzyskie
14.Warmińsko-mazurskie
15.Wielkopolskie
16.Zachodniopomorskie
Unknown

380
43
2
5
1
23
16
140
3
8
6
19
46
5
4
33
21
5

30
4
0
0
1
1
1
5
2
1
1
0
2
0
3
4
5
0

103
8
0
4
1
7
3
27
2
5
7
4
11
5
2
3
13
1

3
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0

903
79
20
14
33
36
119
124
10
19
8
43
121
6
12
136
27
96

1419
134
22
23
37
67
139
296
17
33
23
66
180
16
21
176
67
102

26
2
0
2
0
0
2
5
0
3
0
0
4
0
1
4
2
0

* MSM - men who have sex with men, PWID - people who inject drugs, Het - heterosexual contact, MtC - child of HIV+ mother,
O/Unk - other/unknown
** include 31 cases with known transmission: 28 cases - sexual contact, missing type of contact, one person with transfusion and one
person with iatrogennic transmission (both abroad), one case with other transmission

cells per microliter, and in 5 cases (7.0%) exceeded 200
CD4 cells per microliter. Antiretroviral treatment (any
attempt to treat) before the occurrence of full-blown
AIDS of all reported cases in 2017 was administered
only for 19 people (17.6% of patients). Concurrent
diagnosis of HIV and AIDS has been reported in 80
patients diagnosed with AIDS. It should be emphasized
that the percentage of late diagnoses among AIDS cases
in the last three years has remained within 63-74%,
while the number of AIDS cases among people who
previously knew their serostatus shows a downward
trend (Table VI).
Deaths and mortality among AIDS cases in
2017. According to CSO data for diseases caused by
HIV (code ICD-10: B20-B24), in 2017, 89 people
died in Poland (mortality 0.23 per 100,000). 20 deaths
of people infected with HIV were reported to the
Sanitary Inspection, which occurred in 2017. Of the
reported deaths, 90% (18/20) were deaths due to HIV/
AIDS. Referring this number to CSO data, it can be
concluded that only 22.5% of deaths due to HIV/AIDS
were reported (20/89).
According to data submitted to surveillance, no deaths
were recorded in the case of half of the voivodeships:
Kujawsko-Pomorskie, Lubelskie, Łódzkie, Małopolskie,
Opolskie, Pomorskie, Świętokrzyskie and WarmińskoMazurskie.
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u 5 (4,6%) – trzy, a u 2 (1,9%) – cztery. Liczbę osób,
u których rozpoznano określone choroby wskaźnikowe w momencie rozpoznania AIDS przedstawia rycina 1. Najczęściej rozpoznawaną choroba wskaźnikową
AIDS było zapalenie płuc wywołane przez Pneumocystis pneumoniae (28 przypadków, 25,9%), natomiast
drugą co do częstości było wyniszczenie organizmu
w przebiegu zakażenia HIV (24 przypadki; 22,2%).
Liczbę komórek CD4 w chwili rozpoznania AIDS podano dla 71 chorych na AIDS (65,7% ogółu), wahała się
ona w granicach od 0 do 418 komórek na mikrolitr (średnia
liczba wynosiła 76 komórek na mikrolitr). Wartość niższa
niż 50 komórek na mikrolitr była podana w 37 przypadkach
(52,1% wśród osób z podanymi wartościami CD4), w 29
przypadkach (40,8%) mieściła się w przedziale od 50 do
199 komórek na mikrolitr, a u 5 osób (7,0%) przekraczała
200 komórek CD4 na mikrolitr. Leczenie antyretrowirusowe (jakakolwiek próba leczenia) przed wystąpieniem pełnoobjawowego AIDS spośród wszystkich odnotowanych
zachorowań w 2017 r. było podjęte zaledwie u 19 osób
(17,6% chorych). Równoczesne rozpoznanie HIV i AIDS
odnotowano u 80 pacjentów z rozpoznaniem AIDS. Należy podkreślić, że odsetek późnych rozpoznań wśród zachorowań na AIDS w ostatnich trzech latach utrzymuje się
w granicach 63-74%, podczas gdy liczba zachorowań na
AIDS wśród osób, które wcześniej znały swój serostatus,
wykazuje tendencję spadkową (Tab. VI).
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Table V. AIDS cases in Poland in 2017 by sex, age* and
transmission group
Tabela V. Zachorowania na AIDS w Polsce w roku 2017, wg
płci, wieku* i drogi zakażenia

Zgony i umieralność osób chorych na AIDS
w 2017 roku. Według danych GUS z powodu chorób
wywoływanych przez HIV (kod ICD-10: B20–B24)
w 2017 r. zmarło w Polsce 89 osób (umieralność 0,23
na 100 000). Do Inspekcji Sanitarnej zgłoszono 20 zgonów osób zakażonych HIV, do których doszło w 2017
r. Spośród zgłoszonych zgonów 90% (18/20) stanowiły zgony z powodu HIV/AIDS. Odnosząc tę liczbę do
danych GUS można wnioskować, że zgłoszono jedynie 22,5% zgonów z powodu HIV/AIDS (20/89).
Według danych przekazanych do nadzoru,
w przypadku połowy województw nie odnotowano żadnego zgonu m.in. w woj.: kujawsko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, małopolskim, opolskim,
pomorskim, świętokrzyskim oraz warmińsko-mazurskim. W pozostałych województwach liczba zgonów wynosiła od 1 do 5 zgonów (Tab. II).

Sex*

Transmission group*

Age
group
(years)

M

F MSM PWID Het MtC

<20

1

0

0

0

0

20-29

12

3

3

3

30-39

38

7

10

40-49

26

2

6

50-59

10

3

2

5

0

1

60 i >
Total

93** 15 23**

Total

0

O/
Unk
1

1

1

0

8

15

11

8

0

16

45

7

4

0

11

28

2

4

0

5

13

0

0

0

4

5

23

17

0

45

108**

* age at AIDS diagnosis; M - males, F - females; MSM - men who have
sex with men, PWID - people who inject drugs, Het - heterosexual
contact, MtC - mother-to-child, O/Unk - other/unknown
**one person has no age data

Table VI. AIDS cases in Poland in 1986-2017, by the year of diagnosis and time lapse between the diagnosis of HIV infection and AIDS
Tabela VI. AIDS w latach 1986-2017, wg roku rozpoznania AIDS oraz czasu między stwierdzeniem zakażenia HIV a zachorowaniem na AIDS
Time lapse between detection of HIV infection and AIDS diagnosis:
Year of AIDS
AIDS within 3
3 months or more after
Total*
between 1 to
diagnosis
months of HIV
HIV diagnosis, but no
3 years or later
3 years
diagnosis
later than 1 year
1986-1995
143
28
98
151
420
1996-2000
211
25
88
313
637
2001-2005
349
32
64
289
734
2006
90
5
14
58
167
2007
73
5
15
50
143
2008
104
6
13
57
180
2009
78
6
10
37
131
2010
87
7
17
62
173
2011
108
6
13
57
184
2012
87
3
13
54
157
2013
92
9
8
52
162
2014
107
3
6
32
148
2015
80
5
12
31
128
2016
69
9
6
17
102
2017
80
10
2
16
108
Total
1758
159
379
1276
3574
* excludes 26 cases with missing date of HIV diagnosis

In the other voivodeships, the number of deaths
ranged from 1 to 5 deaths (Table II). In 2017, 18 men
(90.0%) and 2 women (10.0%) died. One-fourth of
deaths were reported among PWID, while deaths of
people most likely infected by heterosexual contacts
and MSM accounted for 10.0% and 20.0% of all
deaths, respectively. The highest percentage of deaths
was recorded in the age group 30-39 years and 40-49
years (in each group 35.0% of all deaths). In 2017, 17
deaths were reported at the same time with the AIDS
notification identified at the time of death.

W 2017 roku zmarło 18 mężczyzn (90,0%) i 2 kobiety (10,0%). Jedną czwartą zgonów odnotowano wśród
PWID, natomiast zgony osób najprawdopodobniej
zakażonych drogą kontaktów heteroseksualnych oraz
MSM stanowiły odpowiednio 10,0% i 20,0% wszystkich zgonów. Największy odsetek zgonów odnotowano w grupie wiekowej 30-39 oraz 40-49 (po 35,0%
ogółu zgonów). W roku 2017, 17 przypadków zgonów
było zgłoszonych jednoczasowo ze zgłoszeniem AIDS
rozpoznanym w chwili zgonu.
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SUMMARY

PODSUMOWANIE

In 2017, there was a slight increase in the number
of newly detected HIV infections (1,419) compared to
2016 (1,315) (4). The final number of new diagnoses in
2017 may still be higher, due to reporting delay.
One of the most important problems related to the
HIV epidemic in Poland are the low testing rates. In
2017 only 4.5% from all population were tested for
HIV, whereas excluding tests among blood donors
this percentage runs down to 1.1% of population. Low
frequency of testing, is in line with high percentage
of unrecognized infections, what was confirmed by
European estimates, and it amounts to almost 17%
in Central and Eastern Europe (3, 9). Surveillance
data indicate on stable number of late presenters.
HIV infected person unaware of their HIV status are
potentially source of infection for other people, that is
why the increased of testing is so important in Poland.
Among all reported 1,419 HIV infected cases
in 2017 year, clinical notifications were received
for 40.3% cases. Additionally, 25% of AIDS cases
concerned people who had previously been diagnosed
with HIV infection. Among all 108 AIDS diagnosis,
19 cases received antiretroviral therapy before AIDS
and 73 people did not undertake such treatment. All of
these indicates delays in linkage-to-care of people with
HIV infection, especially among self-testing people.
According to the Polish AIDS Society, access to free
treatment is possible to all infected person irrespective
of CD4 count or viral suppression (10). Nonetheless,
as research study TAK indicate, many people with
HIV infection are not linked to specialist care – 37.9%
(88/232) (11, 12).
On the other hand, it was confirmed by Prof.
Parczewski and co-authors in observational study, that
the proportion of treated patients who achieve HIV RNA
suppression in Poland is over 90% (13). Outcome from
this study are very promising for the Polish population.
The low linkage-to-care level translated into increased
individual risk of AIDS as well as continued risk of
onward HIV transmission (14).
Majority of registered cases have only information
from ZLB reports which come from laboratories and
concern of detection of biological agents of infection.
Unfortunately these reports do not contain information
needed to asses epidemiological HIV situation in
Poland, because they do not have information on
probable transmission route, clinical stage of patients
at diagnosis, CD4 counts at diagnosis or previous HIV
testing results
Missing data on probable transmission route limit
full understanding of HIV epidemiology in Poland, but
even these incomplete data provide sufficient evidence
that the MSM population is crucial in terms of HIV

W 2017 r. odnotowano niewielki wzrost liczby nowych zakażeń HIV (1 419 przypadków) w porównaniu do roku 2016 (1 315 przypadków HIV) (4). Należy
jednak pamiętać, że w wyniku opóźnień w zgłaszalności liczba przypadków w 2017 r. może jeszcze ulec
zwiększeniu.
Jednym z głównych problemów związanych z epidemią HIV pozostaje niski odsetek testujących się
osób w Polsce. W roku 2017 tylko 4,5% społeczeństwa wykonało test w kierunku HIV, w tym po wykluczeniu rutynowych badań wśród krwiodawców jest
to 1,1% populacji. Z niską częstością wykonywanych
badań związany jest wysoki odsetek nierozpoznanych
zakażeń, co potwierdzają oszacowania europejskie,
w których wynosi on prawie 17% dla Europy Środkowo-Wschodniej (3, 9). Dane z nadzoru wskazują na
utrzymującą się liczbę późnych rozpoznań. Zakażone
osoby nieświadome swojego statusu serologicznego
stanowią potencjalne źródło zakażenia innych osób,
dlatego tak ważne jest zwiększenie odetka testujących
się osób w Polsce.
Wśród wszystkich zgłoszonych 1 419 nowych zakażeń w 2017 r., zgłoszenie lekarskie otrzymano dla
40,3% pacjentów. Dodatkowo, 25% rozpoznanych zachorowań AIDS dotyczy osób, u których HIV został
rozpoznany wcześniej. Wśród nowych rozpoznań zachorowań na AIDS tylko 19 osób na 108 miało wdrożone leczenie przed rozpoznaniem AIDS, a w przypadku 73 osób nie podjęto takiego leczenia. Wszystkie
te dane mogą wskazywać na opóźnione objęcie opieką
osób z rozpoznanym zakażeniem HIV, szczególnie
w przypadku osób badających się z własnej inicjatywy.
Zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa
Naukowego AIDS, obecnie dostęp do bezpłatnego leczenia jest możliwy bez względu na liczbę komórek
CD4, czy poziomu wiremii, dla każdego zakażonego
pacjenta (10). Pomimo to, jak potwierdzają także wyniki badań projektu TAK, znaczny odsetek osób z rozpoznanym zakażeniem HIV nie jest objętych opieką
specjalistyczną po rozpoznaniu zakażenia – 37,9%
(88/232) (11, 12). Natomiast jak wskazują wieloośrodkowe badania prof. Parczewskiego i wsp., odsetek pacjentów leczonych, którzy osiągają supresję HIV RNA
wynosi ponad 90% (13). Wyniki tych badań dla populacji Polski są więc bardzo obiecujące, dlatego niski
poziom objęcia leczeniem osób zakażonych przekłada
się na zwiększone ryzyko wystąpienia AIDS w tej grupie oraz kontynuację ryzyka dalszej transmisji wirusa
(14).
Dla większości rejestrowanych zgłoszeń dostępna jest tylko informacja przesłana na formularzu ZLB
tj. zgłoszenie wykrycia czynnika chorobotwórczego
przez laboratoria. Niestety zgłoszenia te nie dostarcza-
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transmission in Poland. Among cases with known
transmission route, the percentage of MSM is the
highest. On the other hand, it seems that prophylactic
measures undertaken in this group may already have
some effects, as the number of new diagnoses in this
group went down by almost 6% compared to 2016 and
is now at the level of the average value from last 5
years (between 2011-2015 years).
In last years, the number of diagnoses of HIV
infection among foreigners increased. But the
nationality data obtained as part of surveillance are
incomplete.
In 2017 on 513 reports ZLK/ZLB (36.2% from
all) the data nationality were missing. Probably the
majority of these reports concern Polish citizens, but
taking into account the increasing number of migrants
who had valid documents confirming the right to stay
on the territory of Poland, it can be speculated that
the number of infections among non-Polish citizens is
much higher than only the 3.6% of the new diagnoses
indicated in surveillance (51/1,419 all infections in
2017).
In 2017, as compared to the previous year, there was
an increase by 18% of the number of people granted
the right for permanent stay on the territory of Poland
and by 40% of the number of people granted temporary
stay rights. The increase concerned especially the
citizens from Ukraine, Russia and Belarus (15).
Taking into account the data from UNAIDS report, in
last 10 years, the largest increase in HIV incidence, of
almost 30%, was noted in Eastern Europe and Central
Asia (16). Public health a interventions targeting
foreigners arriving in Poland from this region should
be considered.

ją pełnej informacji o sytuacji epidemiologicznej HIV
w Polsce, ponieważ nie podają informacji o prawdopodobnej drodze zakażenia, ani stanie klinicznym
pacjenta, liczbie komórek CD4 przy rozpoznaniu zakażenia HIV, czy poprzednio wykonanych badaniach
w kierunku HIV.
Chociaż brak danych na temat prawdopodobnej
drogi transmisji zakażenia HIV ogranicza ocenę sytuacji epidemiologicznej HIV w Polsce, to opierając
się na dostępnych danych z rutynowego nadzoru, nie
ulega wątpliwości, że problem zakażeń HIV w Polsce
dotyczy populacji MSM. Wśród osób ze znaną drogą
zakażenia, odsetek osób MSM jest najwyższy. Wydaje się jednak, że działania profilaktyczne w tej grupie
mogą przynosić już pewne korzyści, ponieważ liczba
zakażeń wśród MSM spadła o prawie 6% w porównaniu z 2016 r., natomiast w porównaniu do średniej
z pięciu lat (między 2011-2015 rokiem), liczba zakażeń w tej grupie utrzymuje się na podobnym poziomie.
W ostatnich latach wzrasta również liczba nowo
rozpoznanych zakażeń HIV wśród obcokrajowców.
Niestety dane o narodowości, pozyskiwane w ramach
nadzoru są niepełne. W roku 2017 na 513 formularzach
ZLK/ZLB (36,2% ogółu zakażonych) nie wskazano
obywatelstwa. Prawdopodobnie większość tych zgłoszeń dotyczy obywateli Polski, jednak przy rosnącej
liczbie osób, które otrzymują dokumenty potwierdzające prawo pobytu na terytorium Polski, należy założyć, że liczba zakażonych imigrantów jest większa niż
wykazane w nadzorze 3,6% nowych zakażeń (51/1419
zakażonych w 2017 r.). W roku 2017 w porównaniu
z rokiem poprzednim liczba osób, które posiadają kartę pobytu na czas stały wzrosła o prawie 18%, a na czas
określony o prawie 40%. Wzrost ten dotyczył głównie
obywateli Ukrainy, Rosji i Białorusi (15). Biorąc pod
uwagę dane z raportu UNAIDS, w ostatnich 10 latach,
największy prawie 30% wzrost nowych zakażeń HIV
odnotowano we wschodniej Europie i Centralnej Azji
(16), należałoby więc rozważyć objęcie interwencjami
zdrowia publicznego osoby przyjeżdzające do Polski
z tej części świata.

CONCLUSIONS
1. Promoting HIV testing, including improvement of

the availability of rapid HIV tests, remains priority
in Poland as well as in other European countries
in order to decrease the fraction of undiagnosed
cases.
2. Linkage to care of newly detected HIV infections
and increased awareness of free of charge treatment
should be one of the main targets in fighting with
HIV epidemic in Poland.
3. Considering the worrying trend of HIV infection
among MSM and the documented profits of preexposure prophylaxis (PreP), the access to this
type of prophylactic should be taken into account.
4. Growing problem of migration which observed in
the world and also in Poland, requires monitoring
of the HIV situation among migrants coming to
Poland.

WNIOSKI
1. Propagowanie testowania w kierunku HIV, w tym

szerszego dostępu do szybkich testów w kierunku HIV pozostaje zagadnieniem priorytetowym
w celu zmniejszenia frakcji osób niezdiagnozowanych, obserwowanej zarówno w Polsce, jak i innych krajach europejskich.
2. Objęcie opieką medyczną nowo rozpoznanych zakażeń HIV oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa o bezpłatnym i skutecznym leczeniu zakażeń HIV, powinno być jednym z głównych celów
walki z epidemią nowych zakażeń HIV w Polsce.
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ABSTRACT
In the last decade, the number of tetanus cases in Poland has not exceeded 20 cases. Since 1984, neonatal tetanus
has not been reported.
OBJECTIVE OF THE WORK. The aim of the study is to present the data of epidemiological surveillance of
tetanus in 2017 in a historical perspective, taking into account the role of protective vaccination and a reference
to activities for the elimination of neonatal tetanus on a global scale.
MATERIAL AND METHODS. The material of the study are individual reports on tetanus sent to the
Department of Epidemiology, NIZP-PZH and the bulletin “Infectious diseases and poisoning in Poland in 2017.
The historical data is based on earlier Polish and foreign studies.
RESULTS. In 2017, 11 cases of tetanus were reported. Four men and seven women got sick. One man died in
the age > 69.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. Tetanus is an infectious disease acquired in the environment and associated
with wound pollution. Few cases of illness in Poland are associated with non-compliance with recommendations
for booster vaccinations.
Key words: tetanus, epidemiological surveillance, Poland, year 2017
STRESZCZENIE
W ostatniej dekadzie liczby zachorowań na tężec w Polsce nie przekraczały 20 przypadków. Od 1984 r. nie odnotowano wystąpienia tężca noworodków.
CEL PRACY. Celem opracowania jest przedstawienie danych nadzoru epidemiologicznego nad tężcem w 2017 r.
w perspektywie historycznej z uwzględnieniem roli szczepień ochronnych i odniesieniem do działań na rzecz eliminacji tężca noworodków w skali światowej.
MATERIAŁ I METODY. Materiał opracowania stanowią formularze indywidualnych zgłoszeń zachorowań na
tężec nadsyłane do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH oraz dane biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce
w 2017 r. W zakresie danych historycznych oparto się na wcześniejszych opracowaniach polskich i zagranicznych.
WYNIKI. W 2017 r. zarejestrowano 11 zachorowań na tężec. Zachorowało czterech mężczyzn i siedem kobiet.
Zmarł jeden mężczyzna po 69 roku życia.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Tężec jest chorobą zakaźną nabywaną w środowisku i powiązaną z zanieczyszczeniem ran. Nieliczne zachorowania w Polsce są związane z niedopełnieniem zaleceń dotyczących szczepień przypominających.
Słowa kluczowe: tężec, nadzór epidemiologiczny, Polska, rok 2017
INTRODUCTION

WSTĘP

The etiological factor of tetanus is anaerobic
sporulating bacillus Clostridium tetani. Tetanus is an
infectious disease caused by an environmental factor
that can enter the body through wound contamination.

Czynnikiem etiologicznym tężca jest beztlenowa
pałeczka zarodnikująca Clostridium tetani. Tężec jest
chorobą zakaźną wywołaną przez czynnik środowiskowy, który może przedostać się do organizmu przez

*Article was written under the task No. 6/EM.1/2018 / *Praca została wykonana w ramach zadania nr 6/EM.1/2018
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

193

Andrzej Zieliński, Jolanta Rudowska
Postoperative infections has been occuring rarely
after gastrointestinal operations. There are also cases
of infections associated with intravenous drug use
1). An infected person is not a source of infection.
The primary reservoir of C. tetani and the source of
infection is the soil and digestive tract of numerous
livestock and dogs, rodents and other types of animals
that carry C. tetani. Their feces play an important role as
a soil contaminating agent in which the germ is stored
permanently in the form of spores. Tetanus is a serious
disease caused by the action of the bacterial toxin
produced by this rod, which affects the nervous system
leading to painful muscle contractions that prevent
controlled motor activity. The tetanus incubation period
is from 3 days to 3 weeks (average 7 days). However,
in rare cases, incubation periods from day to several
months have been reported. The most common form
of this disease is generalized tetanus characterized by
lockjaw, stiff neck, strong back lordosis (opistotonus).
There are also spasms of facial mimic muscles (risus
sardonicus) and dysphagia. Stiffness and spasms of
the respiratory, laryngeal and abdominal muscles
can cause respiratory failure and lead to death. Other
complications include fractures associated with muscle
spasms and aspiration pneumonia. It is characteristic
that systolic spasms can be caused by a slight touch or
weak visual or auditory stimuli.
Untreated cases of generalized tetanus result in
death in over 70% of cases, but in people over 65
years of age and in infants mortality reaches 100%.
Treatment of adult cases reduces mortality to about 20
percent. Cases with a longer incubation period tend to
be milder and rarely end in death.
The rare local form of tetanus is limited to the
area of the occurrence of bacteria. In light cases, it is
manifested by the weakness of the affected limb, but
may have a form of severe painful contractions of
limited location. The local tetanus variety may refer to
the muscles innervated by the cranial nerves, especially
the facial nerve (cranial tetanus) (2).
Neonatal tetanus is a generalized form of tetanus
in newborn babies. The most common cause is the
contamination of the umbilical cord stump with
C. tetani spores, which is related to the places in
which the labor occurs and hygiene neglects by the
assistants during childbirth. In particular, this applies
to cutting, tying and dressing the umbilical cord. This
form of tetanus occurs usually 3-14 days after delivery
(supervision recommendations cover a period of 3-28
days). Clinical symptoms correspond to the picture
of generalized tetanus. Usually, the first symptom
observed is the inability to suck. Tetanus associated
with pregnancy usually develops in non-immunized
women as a result of unprofessional abortions or
neglect of hygiene at birth (3).
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zanieczyszczenie ran. Rzadko zdarzały się zachorowania pooperacyjne, szczególnie po operacjach przewodu
pokarmowego. Bywają też przypadki zakażeń związanych z przyjmowaniem narkotyków dożylnych (1).
Zakażony człowiek nie jest źródłem zakażenia. Podstawowym rezerwuarem C. tetani i źródłem zakażenia
jest gleba oraz przewód pokarmowy licznych zwierząt
gospodarskich oraz psów, gryzoni i innych rodzajów
zwierząt będących nosicielami C. tetani. Ich kał odgrywa ważną rolę jako czynnik infekujący glebę, w której
zarazek jest przechowywany trwale w postaci zarodników. Tężec jest poważną chorobą wywołaną przez
działanie wytwarzanej przez tę pałeczkę toksyny bakteryjnej, która wpływa na układ nerwowy prowadząc
do bolesnych skurczów mięśni uniemożliwiających
kontrolowaną aktywność ruchową. Okres wylęgania
tężca wynosi od 3 dni do 3 tygodni (średnio 7 dni).
Jednak w rzadkich przypadkach zgłaszano okresy inkubacji od jednego dnia do kilku miesięcy. Najczęstszą
postacią tej choroby jest tężec uogólniony charakteryzujący się szczękościskiem, sztywnością karku, silnym wygięciem pleców o typie lordozy (opistotonus).
Występują też skurcze mięśni mimicznych twarzy (risus sardonicus) oraz zaburzenia połykania. Sztywność
i skurcze mięśni oddechowych, krtaniowych i brzusznych mogą powodować niewydolność oddechową
i prowadzić do śmierci. Innymi powikłaniami są złamania związane ze skurczami mięśni oraz zachłystowe
zapalenie płuc. Charakterystyczne jest to, że spazmy
skurczowe mogą być wywoływane przez lekki dotyk
albo słabe bodźce wzrokowe lub słuchowe.
Nieleczone przypadki tężca uogólnionego kończą
się zgonem w ponad 70% przypadków, a u osób powyżej 65 r. ż. i u niemowląt śmiertelność sięga 100%.
Leczenie osób dorosłych zmniejsza śmiertelność do
około 20 procent. Przypadki o dłuższym okresie wylęgania zwykle przebiegają łagodniej i rzadziej kończą
się śmiercią.
Rzadko występuje miejscowa forma tężca ograniczona do okolicy miejsca występowania przetrwalników. W lekkich przypadkach objawia się ona słabością
zajętej kończyny, a w ciężkich bolesnymi skurczami
o ograniczonej lokalizacji. Odmiana lokalnego tężca może dotyczyć mięśni unerwionych przez nerwy
czaszkowe, szczególnie nerw twarzowy (2).
Tężec noworodków to uogólniona postać tężca
u nowo narodzonych dzieci. Najczęstszą przyczyną
jest zanieczyszczenie kikuta pępowiny zarodnikami
C. tetani, co pozostaje w związku z warunkami,
w jakich odbywa się poród i z zaniedbaniami higienicznymi ze strony osób asystujących przy porodzie.
W szczególności dotyczy to przecinania, podwiązywania i opatrywania pępowiny. Ta postać tężca występuje
najczęściej 3-14 dni po porodzie (definicja dla potrzeb
nadzoru obejmuje okres 3-28 dni). Objawy kliniczne
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Tetanus spores are widespread in the soil in all
geographical areas. After getting into the wound,
they are transformed into vegetative forms capable of
producing two exotoxins. One of them, tetanospasmine,
is a neurotoxin that plays a key role in the pathogenesis
of tetanus. It acts on the structures of the central nervous
system. Secreted by vegetative forms of bacteria, it is
taken up by the ends of the lower motor neurons and
reaches the spinal cord and the brainstem via axonal
transport. At the level of the central nervous system, the
toxin blocks the release of inhibitory neurotransmitters,
which leads to hyperactivity and increased activity
of lower motor neurons, and consequently to spastic
muscle contractions.
Diagnosis of tetanus is based on clinical symptoms
and there are no routine laboratory tests. Additional
indications are provided by C. tetani culture from the
wound, detection of circulating tetanus toxin and lack
of antibodies against tetanus. These tests are used in
research rather than in everyday medical practice.
Prevention of tetanus, in cases of wounds, begins
with the assessment of the degree of soiling of the wound
and its cleansing, and then protection from secondary
contaminants. The prevention of neonatal tetanus
requires, however, the creation of an infrastructure that
ensures delivery in conditions of adequate standards
of hygiene and the preparation of properly trained
personnel. However, the key to the prophylaxis of all
tetanus forms is protective vaccination. The basis of
vaccination is tetanus toxoid, chemically inactivated
tetanus neurotoxin, tetanospasmine.
In the treatment of severe tetanus, tetanus immune
globulin (TIG) is used to inactivate the tetanus toxin
that circulates in the body. The horse anti-tetanus
serum used previously for this purpose often produced
adverse reactions in the form of serum sickness.
In the 1960s, it was widely replaced with human
immunoglobulin preparations 4).
In Poland, vaccination of children against tetanus
was initiated in 1955 with the DT vaccine. In 1960
started widespread vaccination with the currently used
DTP vaccine. Vaccinations against tetanus are included
in the Protective Vaccination Program annually
announced by the Chief Sanitary Inspector. This program
corresponds to WHO recommendations. According
to this program, mandatory tetanus vaccination is
given to children under the DTP vaccination course in
three doses, as primary vaccination at 2, 3-4 and 5-6
months of age with the recommendation of eight-week
intervals. The supplementary dose is administered at
16-18 months of age, and booster doses at the age of 6
as DTaP, and at 14 years of age then as dTaP and in 19
years of age as dT. After this period, it is recommended
to use booster doses every 10 years 5,6).
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odpowiadają obrazowi tężca uogólnionego. Zwykle
pierwszym obserwowanym objawem jest niemożność
ssania. Tężec związany z ciążą zazwyczaj rozwija się
u nieimmunizowanych kobiet w wyniku nieprofesjonalnych aborcji lub zaniedbań higienicznych przy porodach (3).
Zarodniki tężca są rozpowszechnione w glebie
we wszystkich obszarach geograficznych. Po przedostaniu się do rany przekształcają się w formy wegetatywne zdolne produkować dwie egzotoksyny. Jedna
z nich, tetanospasmina, jest neurotoksyną odgrywającą
kluczową rolę w patogenezie tężca. Toksyna tężcowa
działa na struktury centralnego układu nerwowego.
Wydzielana przez wegetatywne formy bakterii jest pobierana przez końcówki dolnych neuronów ruchowych
i na drodze transportu aksonowego dociera do rdzenia
kręgowego i pnia mózgu. Na poziomie centralnego
układu nerwowego toksyna blokuje uwalnianie neuroprzekaźników hamulcowych, co prowadzi do nadpobudliwości i wzrostu aktywności niższych neuronów
motorycznych, a w konsekwencji do spastycznych
skurczów mięśni.
Diagnostyka tężca opiera się na objawach klinicznych i nie ma w niej rutynowo stosowanych testów laboratoryjnych. Dodatkowych przesłanek do rozpoznania dostarcza hodowla C. tetani z rany, wykrycie krążącej toksyny tężcowej i brak przeciwciał przeciwko
tężcowi. Badania te używane bywają raczej w pracach
naukowych niż w codziennej praktyce lekarskiej.
Profilaktyka tężca, w przypadkach zranień, rozpoczyna się od oceny stopnia zabrudzenia rany i jej
oczyszczenia, oraz zabezpieczenia od zabrudzeń wtórnych. Zapobieganie tężcowi noworodków wymaga
jednak stworzenia infrastruktury zapewniającej odbywanie porodów w warunkach o odpowiednich standardach czystości oraz przygotowania odpowiednio
przeszkolonego personelu. Jednak podstawą profilaktyki wszystkich postaci tężca są szczepienia ochronne.
Podstawą szczepienia jest toksoid tężcowy, chemicznie inaktywowana neurotoksyna tężcowa, tetanospazmina.
W leczeniu ciężkich przypadków tężca mają zastosowanie immunoglobuliny przeciwtężcowe (tetanus
immune globulin (TIG). Ich działanie polega na inaktywacji krążącej w organizmie toksyny tężcowej. Stosowana w tym celu końska surowica przeciwtężcowa
dawała często niepożądane reakcje w postaci choroby
posurowiczej, w związku z czym w latach 60. ubiegłego wieku zastąpiono ją preparatami immunoglobulin
ludzkich (4).
W Polsce masowe szczepienia dzieci przeciw tężcowi rozpoczęto w 1955 r. szczepionką DT, a od 1960
r. wprowadzono używaną obecnie szczepionkę DTP.
Szczepienia przeciw tężcowi wchodzą w skład Programu Szczepień Ochronnych, corocznie ogłaszanego
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In Poland, due to the absence of neonatal tetanus
orns since 1984, there is no recommendation to
vaccinate women before delivery. However, in
countries where this type of tetanus is still present, the
recommendations for vaccinations prior to pregnancy
and if necessary during pregnancy should be strictly
implemented for the protection of the newborn by
maternal antibodies transmitted via the trans placental
route to the fetus.
People who are vaccinated according to the
vaccination schedule and follow the recommendations
for booster vaccinations every 10 years, need additional
vaccination In Poland, due to the absence of tetanus
of newborns since 1983, there is no recommendation
to vaccinate women before delivery. However, in
countries where this type of tetanus is still present, the
recommendations for vaccinations prior to pregnancy
and if necessary during pregnancy should be strictly
adhered to for the protection of the newborn by
maternal antibodies transmitted via the transplants to
the fetus.
People who are vaccinated with the vaccination
schedule and follow the recommendations for booster
vaccinations every 10 years, only in exceptional cases of
particularly extensive and contaminated wounds need
additional vaccinations and possibly administration of
immunoglobulin. However, due to the lack of patients
records of vaccination, in most hospitals and outpatient
clinics one dose of an anti-tetanus vaccine is routinely
given before dressing of the wound.
Treatment of tetanus requires special intensive
care units run by properly trained staff. The following
challenges are faced by a doctor taking tetanus
treatment:
•• Ensuring the maintenance of basic vital functions,
above all breathing.
•• Eliminate or mitigate mental stress, especially
feelings of anxiety or panic.
•• To reduce muscle tension.
•• Prevent tetanus toxin from reaching the central
nervous system. The primary drug in this area is
tetanus immunoglobulin (TIG).
•• Inhibition of the further production of tetanus
toxin by bacteria growing in the wound. Here, the
treatment includes antibiotic therapy and thorough
cleansing of the wound.
The illness of tetanus does not induce sufficient
immunity to prevent the next occurence of this
disease. Physicians should start or continue active
immunization with a tetanus toxoid vaccine as soon
as the condition of the patient stabilizes. 2.7)
The oldest descriptions of tetanus can be found
in the works of ancient doctors, among others in
the writings of Hippocrates. However, up to the
nineteenth century, data on the incidence of tetanus
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przez Głównego Inspektora Sanitarnego. Program ten
odpowiada zaleceniom WHO. Zgodnie z tym programem obowiązkowe szczepienia przeciw tężcowi są
podawane dzieciom ramach szczepienia DTP w trzech
dawkach, jako szczepienie podstawowe w 2, 3-4 i 5-6
miesiącu życia z zaleceniem odstępów ośmiotygodniowych. Dawka uzupełniająca podawana jest w 1618 miesiącu życia, a dawki przypominające w 6 roku
życia jako DTaP, w 14 r.ż. jako dTaP i w 19 r.ż. jako dT.
Po tym okresie zalecane jest stosowanie dawek przypominających co 10 lat. (5,6)
W Polsce z racji niewystępowania tężca noworodków od 1983 r. nie ma zalecenia szczepienia kobiet
przed porodem. Jednak w krajach, gdzie nadal występuje ten typ tężca, zalecenia szczepień przed planowanym zajściem w ciążę i w razie potrzeby w czasie ciąży,
winny być rygorystycznie przestrzegane ze względu
na ochronę noworodka przez matczyne przeciwciała
przekazywane płodowi drogą przezłożyskową.
Osoby poddające się szczepieniom zgodnie z kalendarzem szczepień i przestrzegające zaleceń dotyczących szczepień przypominających co 10 lat, tylko
w wyjątkowych przypadkach szczególnie rozległych
i zanieczyszczonych ran potrzebują dodatkowych
szczepień i ewentualnie podania immunoglobuliny
po zranieniach. Jednak, z racji braku posiadania przez
pacjentów dokumentacji szczepień, w większości oddziałów i ambulatoriów zabiegowych jedna dawka
szczepionki przeciwtężcowej podawana jest rutynowo
przed zaopatrzeniem rany.
Leczenie tężca wymaga specjalistycznych oddziałów intensywnej terapii prowadzonych przez odpowiednio wyszkolony personel. Przed lekarzem podejmującym leczenie tężca stoją następujące wyzwania:
• Zapewnienie utrzymania podstawowych funkcji
życiowych, przede wszystkim oddychania.
• Wyeliminowanie lub złagodzenie stresu psychicznego, szczególnie uczucia niepokoju lub paniki.
• Zmniejszenie napięcia mięśniowego.
• Zapobieżenie dotarciu toksyny tężcowej do centralnego układu nerwowego. W tym zakresie podstawowym lekiem jest immunoglobulina tężcowa
(TIG).
• Zahamowanie dalszej produkcji toksyny tężcowej
przez bakterie wegetujące w miejscu zranienia. Tu
leczenie obejmuje terapię antybiotykową oraz dokładne oczyszczenie rany.
Zachorowanie na tężec nie wywołuje dostatecznej
odporności zapobiegającej następnemu zachorowaniu na
tę chorobę. Lekarze powinni rozpocząć lub kontynuować
czynną immunizację szczepionką zawierającą toksoid
tężcowy, gdy tylko ustabilizuje się stan pacjenta (2,7).
Najstarsze opisy tężca można znaleźć w dziełach
starożytnych lekarzy, m.in. w pismach Hipokratesa.
Jednak do XIX w. dane na temat zapadalności na tężec
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were not collected and at most you can guess, based
on later observations of the situation in countries
where vaccination was not carried out, that the
tetanus incidence had to be high, and during the
wars, could take epidemic proportions . Reports
from the time of both the first and the second world
war also indicate this. In developed countries, the
incidence of tetanus has been drastically reduced
by the massive use of protective vaccination. In
the case of neonatal tetanus an important role was
also played by the introduction of high sanitary
requirements in relation to places and procedures
for deliveries.
In Poland, the number of tetanus cases reported
up to 1964 exceeded 300 cases annually, and in 19531956 the number of reports exceeded 400. During
this period, the death rate was usually around
70%, but in 1951 it amounted to as much as 97%.
These figures began to decline significantly only
a few years after the introduction of mass tetanus
vaccination in 1960. Since 1984, the annual number
of applications did not exceed 100. In the last decade
(2008-2017), the number of reported tetanus cases
remained in the range of 11-19, and the median was
14.
In the first two post-war decades, newborn tetanus
was a serious problem in Poland. The cases mainly
occurred at births received in private apartments in
rural areas. The solution was to be initiated in 1945,
creating the so-called labor chambers and training
midwives. However, its development was relatively
slow. There were also single cases of neonatal
tetanus after deliveries, which occurred in the
labor chambers. In epidemiological surveillance,
reports of neonatal tetanus cases remained in the
age category of <1 year, in which they accounted for
approximately 90%. In the first years (1960-1964),
after the introduction of mass tetanus vaccination,
the incidence of tetanus infants did not decrease
and in the years 19961, 1962 and 1964 it reached the
number of 40 cases or more. It was not until 1965
that 19 cases were recorded, which was more than
50% less than in the previous year. In the following
years a further downward trend was noted. The last
case of tetanus in Poland was recorded in 1984. (5,8)
In developing countries, neonatal tetanus is still
a very serious problem despite the success of WHO’s
efforts to eliminate this disease. At the turn of the
1980s and 1990s, the recorded number of neonatal
tetanus cases in subtropical zone countries was
around 30,000, and in the last decade these numbers
were below five thousand. But still planed terms of
neonatal tetanus elimination were not met 3).

Tężec w Polsce w 2017 roku

nie były gromadzone i co najwyżej można się domyślać, na podstawie późniejszych obserwacji sytuacji
w krajach, gdzie nie prowadzono szczepień, że zapadalność na tężec musiała być wysoka, a w czasie wojen, mogła przybierać rozmiary epidemiczne. Raporty
z czasu zarówno pierwszej ,jak i drugiej wojny światowej też wskazują na to. W krajach rozwiniętych zapadalność na tężec została radykalnie zmniejszona przez
masowe stosowanie szczepień ochronnych, a w przypadku tężca noworodków istotną rolę odegrało również wprowadzenie wysokich wymagań sanitarnych
w stosunku do miejsc i procedur odbierania porodów.
W Polsce liczby zgłaszanych przypadków tężca do
1964 r. przekraczały liczbę 300 przypadków, a w latach 1953-1956 liczby zgłoszeń przekraczały nawet
400. W tym okresie odsetek zgonów wynosił zwykle
około 70%, ale w 1951 r. wyniósł on aż 97%. Liczby te zaczęły wyraźnie spadać dopiero w kilka lat po
wprowadzeniu masowych szczepień przeciw tężcowi
w 1960 r. Od 1984 r. roczna liczba zgłoszeń nie przekroczyła 100. W ostatniej dekadzie (lata 2008-2017)
liczby zgłaszanych przypadków tężca pozostawały
w przedziale 11-19, a mediana wyniosła 14.
W pierwszych dwóch powojennych dekadach tężec noworodków był w Polsce poważnym problemem.
Przypadki dotyczyły głównie porodów odbieranych
w prywatnych mieszkaniach w ośrodkach wiejskich.
Rozwiązaniem miało być zainicjowane już w 1945 r.
tworzenie tzw. izb porodowych i szkolenie położnych.
Jednak ten kierunek rozwoju położnictwa postępował
stosunkowo wolno. Zdarzały się też pojedyncze przypadki tężca noworodków po porodach, które odebrano
w izbach porodowych. W nadzorze epidemiologicznym
zgłoszenia przypadków tężca noworodków pozostawały
w kategorii wiekowej <1 r. ż., w której stanowiły około
90%. W pierwszych latach (1960-1964) po wprowadzeniu masowych szczepień przeciw tężcowi zapadalność
niemowląt na tężec nie zmniejszyła się i w latach 1961,
1962 i 1964 osiągała liczby 40 przypadków lub więcej. Dopiero w 1965 r odnotowano 19 zachorowań, co
stanowiło w porównaniu z poprzednim rokiem spadek
o ponad 50%. W kolejnych latach odnotowano dalszą
wyraźną tendencję spadkową. Ostatni przypadek tężca
noworodków w Polsce odnotowano w 1984 r. (5,8)
W krajach rozwijających się tężec noworodków
stanowi nadal bardzo poważny problem, mimo sukcesów akcji WHO w dążeniu do eliminacji tej choroby.
Na przełomie lat 80. i 90. ubiegłego wieku zarejestrowane liczby przypadków tężca noworodków w krajach pasa subtropikalnego wynosiły około 30 tysięcy, a w ostatniej dekadzie liczby te wyniosły poniżej
pięciu tysięcy. Kolejne zakładane terminy eliminacji
tężca noworodków (2005, 2012) nie zostały jednak
dotrzymane (3).
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OBJECTIVE OF THE STUDY

CEL PRACY

The aim of the study is to present data on
epidemiological surveillance of tetanus in 2017 against
the background of the current situation in the world
and historical data on tetanus epidemiology in Poland.

Celem opracowania jest przedstawienie danych
nadzoru epidemiologicznego nad tężcem w 2017 r na
tle aktualnej sytuacji na świecie oraz danych historycznych dotyczących epidemiologii tężca w Polsce.

MATERIAL AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

The basic material used in this study was taken
from: individual forms of notification of tetanus sent
to the Department of Epidemiology, NIZP-PZH, as
well as bulletins “Infectious diseases and poisoning
in Poland in 2017” 9) and “Protective vaccinations in
Poland in 2017 r. “ Czarkowski MP et al, NIZP-PZH
and GIS, Warsaw 2017 10). Clinical and historical
data is based on information contained in other cited
articles.

Podstawowy materiał wykorzystany w tym opracowaniu został zaczerpnięty z: formularzy indywidualnych zgłoszeń zachorowań na tężec nadsyłanych do
Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH, a także z biuletynów „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 r.”
9) i „Szczepienia ochronne w Polsce w 2017 r.” (Czarkowski MP i in.; NIZP-PZH i GIS; Warszawa 2017)
10). Dane kliniczne i historyczne oparto na informacjach zawartych w pozostałych cytowanych pracach.

RESULTS

WYNIKI

The number of reported cases of tetanus in 2016
was 12, and in 2017 there were 11 of them, with one
notification from 2017 occurring in 2016. In 2017,
the diseases occurred in seven provinces: two in
Małopolskie, Mazowieckie, Podkarpackie and Śląskie,
and one in Lubelskie, Łódzkie and Świętokrzyskie.
(Tab. I).

Liczba zagłoszonych zachorowań na tężec w 2016 r.
wyniosła 12, a w 2017 r. było ich 11, przy czym jedno
zgłoszenie z 2017 r. wystąpiło w 2016 r. W 2017 r. zachorowania wystąpiły w siedmiu województwach: po dwa
w małopolskim, mazowieckim, podkarpackim i śląskim,
a po jednym w lubelskim, łódzkim i świętokrzyskim.
(Tab. I).
W 2017 r. zachorowała 4 mężczyzn i 7 kobiet.
Wystąpił jeden zgon u mężczyzny w przedziale wieku
70-79. Wśród mężczyzn odnotowano dwa przypadki
u osób poniżej 50. roku życia oraz dwa przypadki między 60. a 79. rokiem życia. Wśród kobiet wszystkie
przypadki wystąpiły po 70. roku życia. Nie odnotowano zgonów wśród kobiet. (Tab. II). Wśród zachorowań zgłoszonych w 2017 r. trzy wystąpiły w miastach, a osiem wśród ludności wiejskiej. (Tab. III).
Tylko jedno zachorowanie nastąpiło w miesiącu zimowym – w styczniu. Jedno zachorowanie miało miejsce
w maju, cztery zachorowania wystąpiły w czerwcu,
dwa w sierpniu i dwa we wrześniu. Wszystkie zgłoszenia dotyczyły osób hospitalizowanych.
Jako wrota zakażenia we wszystkich przypadkach
podano zranienia. W dwóch przypadkach była to rana
cięta, w jednym rana kąsana, w czterech rana kłuta
i w czterech rana tłuczona. Nie odnotowano zakażeń
szpitalnych ani związanych z przyjmowaniem narkotyków
W jednym przypadku zgłoszenia podano brak szczepień, a w pozostałych nie podano informacji o szczepieniu wykonanym w rekomendowanym okresie.

Table I. Tetanus in Poland in 2016 - 2017. Number of cases
and incidence per 100 000 population by voivodeship
Tabela I. Tężec w Polsce w latach 2016-2017. Liczba przypadków i zapadalność na 100 000 osób według województw
Voivodeship
Polska
1. Dolnośląskie
2. Kujawsko-Pomorskie
3. Lubelskie
4. Lubuskie
5. Łódzkie
6. Małopolskie
7. Mazowieckie
8. Opolskie
9. Podkarpackie
10. Podlaskie
11. Pomorskie
12. Śląskie
13. Świętokrzyskie
14. Warmińsko-Mazurskie
15. Wielkopolskie
16. Zachodniopomorskie
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case
12
1
1
4
2
1
1
1
1

2016
incidence
0.031
0.034
0.047
0.118
0.037
0.043
0.080
0.029
0.059

2017
case incidence
11
0.029
1
0.047
1
0.040
2
0.059
2
0.037
2
0.094
2
0.044
1
0.080
-

Tetanus in Poland in 2017

Tężec w Polsce w 2017 roku

Table II. Tetanus in Poland in 2017. Number of cases, incidence per 100 000 and deaths by age and sex
Tabela II. Tężec w Polsce w 2017 roku. Liczba przypadków, zapadalność na 100 000 ludności i zgony według płci i wieku
Males
Females
Total
Age range
case
incidence
deaths
case
incidence
deaths
case
incidence
deaths
0-19
20-29
30-39
1
0.031
1
0.016
40-49
1
0.038
1
0.019
50-59
60-69
1
0.043
1
0.020
70-79
1
0.101
1
4
0.270
5
0.202
1
80 i >
3
0.268
3
0.185
Total
4
0.022
1
7
0.035
11
0.029
1
Table III. Tetanus in Poland in 2017. Number of cases and incidence per 100 000 by sex in urban and rural population and
deaths by voivodeship
Tabela III. Tężec w Polsce w 2017 r. Liczba przypadków i zapadalność na 100 000 ludności wg płci, miejsca zamieszkania
i zgony wg województw
Males
Females
City
Country
Voivodeship
Deaths
case incidence case incidence case incidence case incidence
Polska
4
0.022
7
0.035
3
0.013
8
0.052
1
1. Dolnośląskie
2. Kujawsko-Pomorskie
3. Lubelskie
1
0.091
1
0.088
4. Lubuskie
5. Łódzkie
1
0.085
1
0.109
6. Małopolskie
2
0.115
2
0.114
7. Mazowieckie
1
0.039
1
0.036
2
0.104
8. Opolskie
9. Podkarpackie
2
0.184
1
0.114
1
0.080
10. Podlaskie
11. Pomorskie
12. Śląskie
1
0.046
1
0.042
2
0.057
13. Świętokrzyskie
1
0.164
1
0.145
1
14. Warmińsko-Mazurskie
15. Wielkopolskie
16. Zachodniopomorskie
-

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

In 2017, 4 men and 7 women fell ill. There was one
case of death in a man in the 70-79 age range. Among
men, there were two cases in people under 50 and two
cases between 60 and 79 years of age. Among women,
all cases occurred after the age of 70. There were no
deaths among women. (Tab. II). Among the cases
reported in 2017, three occurred in cities, and eight in
the rural areas. (Tab. III). Only one case occurred in
the winter month - in January. One disease occurred in
May, four cases occurred in June, two in August and
two in September. All reported cases were hospitalized.
In all cases portals of entry for infection were
wounds. In two cases it was a cut wound, one wounded
in one bite wound, four stab wounds and four crushed
wounds. There were no nosocomial or drug-related
infections.

Niskie liczby zgłoszeń zachorowań na tężec nie
dają podstaw do uogólnień statystycznych, mimo iż
w 2017 r. ich rozkład mieścił się w ramach wcześniej
obserwowanych prawidłowości: większość zachorowań miała miejsce na wsi poza okresem zimowym,
w miesiącach o większym nasileniu prac gospodarskich. Zachorowania występowały przede wszystkim
u osób w wieku 60 lat lub więcej. Charakterystyczną
cechą zgłaszanych przypadków jest, od wielu lat, brak
informacji o szczepieniach, co potwierdza potoczną
wiedzę o bardzo niskim poziomie zaszczepienia osób
w tych grupach wieku.
Bardzo niska liczba zgłoszeń zachorowań na tężec
jest dobrą informacją. Ciężkość choroby sprawia, że
osoby chore na tężec trafiają do szpitali, co wpływa
pozytywnie na wiarygodność danych nadzoru. Nie
jest to choroba, którą łatwo przeoczyć. Jedyny wyją199
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In one case, the lack of vaccination was reported,
and in the remaining cases information on vaccinations
done in the recommended period was not given.
SUMMARY AND CONCLUSIONS
Low numbers of reported cases of tetanus do not
give grounds for statistical generalizations, although in
2017 their distribution was within the framework of
early observed patterns: the majority of cases occurred
in rural areas beyond the winter period in the months
of higher intensity of farm work. The disease occurred
mainly in people aged 60 or more. A characteristic
feature of the reported cases was, for many years, lack
of information about vaccinations, which confirms
the general knowledge about the very low level of
vaccination of people in these age groups.
The very low number of tetanus cases is good news.
The severity of the disease means that people with
tetanus are hospitalized, which positively affects the
reliability of surveillance data. It is not a disease that is
easily overlooked. The only exception may be people
addicted to drugs injected intravenously. In this group,
contact with medical institutions may be limited. It is
also difficult to rule out the assumption that deaths due
to tetanus may be considered as deaths due to drug
overdoses in this group of people, especially in those
cases where there is no medical observation before
death.
The problem is how to raise public awareness
of the need for basic and buster vaccinations among
people over 60 years old. The disease, though rare,
takes people’s lives every year. Numbers of these
cases are very low. With the correct application of the
recommendations for prophylactic vaccination against
tetanus, they could be completely eliminated.
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tek mogą stanowić osoby uzależnione od narkotyków
przyjmowanych dożylnie. W tej grupie kontakt z instytucjami medycznymi może być ograniczony. Trudno też wykluczyć przypuszczenie, że zgony z powodu
tężca mogą być w tej grupie osób traktowane jako zgony z powodu przedawkowania narkotyków, szczególnie w tych przypadkach, gdy brak obserwacji lekarskiej przed zgonem.
Problemem pozostaje podniesienie świadomości
społeczeństwa o potrzebie szczepień podstawowych
i przypominających osób powyżej 60. roku życia. Choroba, choć rzadka, co roku odbiera ludziom życie. Chociaż
te przypadki są bardzo nieliczne, przy właściwym stosowaniu zaleceń, co do profilaktycznych szczepień przeciw
tężcowi, mogłyby być całkowicie wyeliminowane.

5. Gałązka A. Abgarowicz A. Teżec, w: Kostrzewski

6.

7.

8.

9.

10.

J. red. Choroby zakaźne w Polsce i ich zwalczanie
w latach 1961-1970. Warszawa 1973, PZWL, pp.
252-265
Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia. Komunikat
Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie Programu Szczepień
Ochronnych na rok 2019
Current recommendations for treatment of tetanus
during humanitarian emergencies WHO Technical
Note January 2010. WHO/HSE/GAR/DCE/2010. 2
Gałązka A, Tomaszunas-Błaszczyk J. Tężec, w:
Kostrzewski J, Magdzik W, Naruszewicz-Lesiuk D
red. Choroby zakaźne i ich zwalczanie na ziemiach
polskich w XX w. Warszawa 2001, PZWL.
Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 r.
(Czarkowski MP, et al. Warszawa 2015, NIZPPZH i GIS)
Szczepienia ochronne w Polsce w 2015 r. Czarkowski MP, et al. Warszawa 2017, NIZP-PZH i GIS

Received: 7.03.2019
Accepted for publication: 8.03.2019
Otrzymano: 7.03.2019 r.
Zaakceptowano do publikacji: 8.03.2019 r.
Address for correspondence:
Adres do korespondencji:
Prof. dr Andrzej Zieliński
Department of Epidemiology,
National Institute of Public Health
ul. Chocimska 24, 00-791 Warszawa
Poland

PRZEGL EPIDEMIOL 2019;73(2): 201-209

Epidemiological chronicle/Kronika epidemiologiczna
https://doi.org/10.32394/pe.73.19

Małgorzata Stępień

MALARIA IN POLAND IN 2014 - 2018*
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ABSTRACT
OBJECTIVE. Assessment of the epidemiological situation of imported malaria in Poland in 2014-2018 in
comparison with the situation in previous years.
MATERIAL AND METHODS. The analysis of data on malaria cases included in individual reports sent to the
Department of Epidemiology of NIPH-NIH by sanitary-epidemiological stations and aggregate data published in
annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland” was carried out. Reported cases were classified
according to the criteria of the case definition applicable in EU countries (2012/506 / EU).
RESULTS. In 2014-2018, a total of 141 cases of malaria were registered in Poland, all cases were imported from
malaria-endemic countries. The lowest number of cases reported in 2014 (19 cases), and the highest in 2016 (38
cases), the median number of cases in the period 2014-2018 was 28 and was by 27% higher than in the previous
5-year period. The incidence in the observed period was 0.7 per 1 million population and case fatality rate 3.6%
(5 deaths per 140 cases with known outcome). Patients were aged 18-74 years, median age was 38 years, males
accounted for 72% of all patients. In 89% of cases, infection was acquired in African countries and Cameroon
was the most frequently mentioned among countries of exposure. Species of Plasmodium was determined in
90% of invasions, of which P. falciparum accounted for 78%. Most of malaria patients registered in Poland
travelled for tourism/leisure (45%, 56/124) or business (43%, 53/124). People visiting the country of origin
(visiting friends and relatives, VFR) accounted for 10% of patients for whom the purpose of the trip was known.
The mean time of diagnostic delay between the onset of symptoms and the diagnosis was 6 days.
CONCLUSIONS. In recent years, there has been an increase in the number of malaria cases in Poland compared
to previous years, but the total number of cases remains low. After a few years of low fatality rate, the number
of deaths due to malaria increased again, likewise the number of cases with diagnostic delays (> 3 days after the
onset of symptoms) and severe disease. The obtained data indicate the need to strengthen activities that raise
the awareness of travellers on available prophylaxis and need to remind primary healthcare doctors about an
extended anamnesis including travel history and the consideration of malaria in diagnosing of a febrile patient.
Keywords: imported malaria, epidemiology, Poland, 2014-2018
STRESZCZENIE
CEL. Ocena sytuacji epidemiologicznej malarii w Polsce w latach 2014-2018 w porównaniu z sytuacją w poprzednich latach.
MATERIAŁ I METODY. Analizowano dane o zachorowaniach zawarte w indywidualnych raportach przesyłanych do Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH przez stacje sanitarno-epidemiologiczne
oraz dane zbiorcze publikowane w Biuletynach rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce”. Zgłoszone zachorowania klasyfikowano zgodnie z kryteriami definicji przypadku obowiązującej w krajach EU (2012/506/UE).
WYNIKI. W latach 2014-2018 zarejestrowano w Polsce 141 zachorowań na malarię, wszystkie przypadki zostały zawleczone z krajów endemicznego występowania malarii. Najniższą liczbę zachorowań odnotowano w 2014 r. (19 przypadków), a najwyższą w 2016 (38), mediana liczby zachorowań w latach 2014-2018 wynosiła 28 i była o 27% wyższa
niż w poprzednim okresie 5-letnim. Zapadalność w obserwowanym okresie wynosiła 0,7/1 mln mieszkańców, śmiertelność - 3,6% (5/140 zachorowań o znanym zejściu). Chorowały osoby w wieku 18-74 lata, mediana wieku wynosiła 38
*Article was written under the task No. 7/EM.1/2018 / *Praca została wykonana w ramach zadania nr 7/EM.1/2018
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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lat, mężczyźni stanowili 72% wszystkich chorych. W 89% przypadków do zarażenia doszło w krajach Afryki – wśród
krajów narażenia najczęściej wymieniany był Kamerun. Gatunek Plasmodium określono w 90% inwazji, w tym P. falciparum stanowił 78%. Większość chorych zarejestrowanych w Polsce podróżowała turystycznie (45%, 56/124) lub
w związku z pracą (43%, 53/124). Osoby odwiedzające kraj pochodzenia stanowiły 10% chorych, dla których znany był
cel podróżowania. Średni czas opóźnienia rozpoznania od początku objawów wynosił 6 dni.
WNIOSKI. W ostatnich latach odnotowano w Polsce wzrost liczby zawleczeń malarii w porównaniu z poprzednimi
latami, jednak całkowita liczba zachorowań pozostaje niska. Po kilkuletnim okresie niskiej śmiertelności ponownie odnotowano wzrost liczby przypadków śmiertelnych oraz zwiększenie odsetka zachorowań z opóźnionym rozpoznaniem
(>3 dni od wystąpienia objawów) oraz o ciężkim przebiegu. Uzyskane dane wskazują na konieczność wzmocnienia
działań podnoszących świadomość osób podróżujących w zakresie dostępnej profilaktyki oraz przypominania lekarzom
POZ o rozszerzonym wywiadzie obejmującym podróże i uwzględnianiu malarii w diagnostyce stanów gorączkowych.
Słowa kluczowe: malaria (zimnica), epidemiologia, Polska, lata 2014-2018
INTRODUCTION

WPROWADZENIE

Malaria is a notifiable disease under the European
TESSy system. In the EU / EEA malaria notification
rate maintained at a relatively stable level for
many years, at around 1 per 100 000 population (in
2016, 8,225 confirmed cases were registered, 1.2 /
100,000 population, excluding overseas territories or
departments) (1).
99.8% of confirmed cases are imported, however,
as of 2009, the number of reports on non-travel related
cases is increasing - these are both sporadic cases
related to the importation of infected mosquitoes
(luggage / airport malaria) and infections as a result
of local mosquito-borne malaria transmission (most in
Greece), and in recent years also nosocomial/ iatrogenic
infections (2). These latter cases were particularly
worrisome in connection with the malaria acquired
during stay in the hospital in three children , including
one case with fatal outcome (two children in Italy, one
of whom died and one in Spain) (3). In 2016, there
were a total of 11 cases locally-acquired: six reported
by Greece, two by France, and one P. falciparum case
each by: Spain, Germany and Lithuania. Cases were
classified as introduced malaria (mosquito-borne
transmission from an imported malaria case), airport
malaria or nosocomial (vector-borne or iatrogenic),
local transmission was not recognized (1).
In 2017, 13 locally acquired cases were reported: six
again in Greece, three in Cyprus (UK citizens), two in
France, two in Italy. It was probable, that two of these
cases have been acquired as iatrogenic (without relation
to the transfusion) (2). In 2018 (incomplete data) there
were 9 cases of introduced malaria in Greece and 1 case
of nosocomial malaria (in infant) in Spain.
In addition, in Western European countries there
is still a problem of a large number of cases among
migrants visiting relatives and friends (VFR) in the
country of origin. While the situation of immigrants
from sub-Saharan countries staying in Europe for many
years is well recognized and included in healthcare

Malaria jest chorobą podlegającą zgłaszaniu w ramach europejskiego systemu TESSy, w krajach EU/
EEA zapadalność na malarię utrzymuje się od wielu lat na względnie stałym poziomie ok. 1/100 tys.
mieszkańców (w 2016 r. zarejestrowano 8225 potwierdzonych przypadków, zapadalność 1,2/100 tys., bez
uwzględnienia terytoriów zamorskich) (1).
Przypadki importowane stanowią 99,8% potwierdzonych zachorowań, jednak począwszy od 2009 r.
zwiększa się liczba doniesień o występowaniu zachorowań niezwiązanych z podróżami - są to zarówno zachorowania sporadyczne związane z importem
zarażonych komarów (luggage/airport malaria). jak
i zachorowania w wyniku rodzimej transmisji malarii
(najwięcej w Grecji), a w ostatnich latach także zarażenia szpitalne/jatrogenne (2). Te ostatnie przypadki
wzbudziły szczególny niepokój w związku z zarażeniem malarią trojga dzieci przebywających w szpitalu,
w tym jednego ze skutkiem śmiertelnym (dwoje dzieci
we Włoszech, z których jedno zmarło, jedno w Hiszpanii) (3). W 2016 r. odnotowano ogółem 11 zachorowań nabytych lokalnie: sześć w Grecji, dwa we Francji, i po jednym w Hiszpanii, w Niemczech i na Litwie.
Przypadki sklasyfikowano jako malarię wprowadzoną
(ukłucie przez komara zarażonego lokalnie od osoby
z malarią zawleczoną), lotniskową lub szpitalną, nie
rozpoznano lokalnej transmisji (1). W 2017 r. zgłoszono 13 zachorowań nabytych lokalnie: ponownie sześć
w Grecji, trzy na Cyprze (obywatele UK), dwa we
Francji, dwa we Włoszech. Dwa z wymienionych zachorowań mogły być nabyte jatrogennie (bez związku
z transfuzją) (2). W 2018 r. (dane niepełne) w Grecji
ponownie wystąpiło 9 przypadków malarii wprowadzonej oraz 1 przypadek malarii szpitalnej (u niemowlęcia) w Hiszpanii.
Dodatkowo, w krajach Europy Zachodniej nadal istnieje problem dużej liczby zachorowań wśród migrantów odwiedzających krewnych i znajomych w kraju pochodzenia. O ile sytuacja imigrantów z krajów subsaha-
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programs (educational activities and chemoprophylaxis
available for travellers), recent immigrants who are
usually asymptomatic with low parasitaemia, may be
an actual problem of public health. In recently arrived
immigrants, parasites may persist in the blood for over
20 months after arrival, acting as a reservoir for locally
occurring mosquitoes as well as a threat to infected
people, especially pregnant women, in whom malaria
may be transmitted to the foetus vertically (4).
The data reported above indicate a direct risk of
restoring autochthonous transmission in European
malaria-free countries , including in Poland (where the
risk is limited to P. vivax for climatic reasons).
MATERIAL AND METHODS
The assessment of the epidemiological situation of
malaria in Poland in 2014-2018 was based on the results
of analysis of individual case reports on malaria sent to
Department of Epidemiology NIPH-NIH by sanitaryepidemiological stations (reports from 2014-2017) and
on data from annual bulletins “Infectious diseases and
poisonings in Poland” for the years 2014 - 2017 (5).
Since 2018, complete data on individual malaria cases
have been registered in the national Epidemiological
Interview Registration System (SRWE) kept in NIPHNIH. The assessment of epidemiological situation of
malaria in Poland in previous years was also used (6).
In the period 2014-2018 recorded malaria cases
that occurred in Poland (7) and met the case definition
adopted by the European Commission decision of 8
August 2012 (2012/506 / EU). In the years 2014-2018,
the case definition remained unchanged and did not
differ from the definition introduced in 2008 (8). As
a confirmed case was classified any person meeting
the clinical and the laboratory criteria i.e. person
with fever or history of fever and demonstration of
malaria parasites in blood films, or a nucleic acid or
a Plasmodium antigen in blood. According to the case
definition, if possible, differentiation of Plasmodium
species should be performed.
RESULTS
In 2014-2018, a total of 141 malaria cases were
registered in Poland. The number of cases per year ranged
from 19 in 2014 to 38 in 2016 (Table 1), and the incidence
ranged from 0.5 / 1 million population in 2014 to 1/1
million population in 2016. The number of cases registered
in 2016 (38 cases) reached the highest value in the last 20
years, similar values were noted in the past only in 1997
and 1998 (37 and 38 cases, respectively). The median
number of cases in 2014-2018 was 28, compared to 22 in
the previous 5-year period (2009-2013), which means an
increase by 27% compared to the median in 2009-2013.

Malaria w Polsce w latach 2014-2018

ryjskich przebywających w Europie od wielu lat jest dobrze rozpoznana i uwzględniana w programach opieki
zdrowotnej (działania edukacyjne i chemioprofilaktyka
dostępna dla wyjeżdżających), to problemem zdrowia
publicznego mogą być niedawno przybyli imigranci zarażeni bezobjawowo, zwykle z niskim poziomem parazytemii. U nowo przybyłych imigrantów zarodźce mogą
przetrwać we krwi nawet ponad 20 miesięcy, stanowiąc
zarówno rezerwuar dla lokalnie występujących komarów, jak i zagrożenie dla osób zarażonych, szczególnie
kobiet w ciąży, u których może dojść do przekazania
malarii płodowi na drodze wertykalnej (4).
Przytoczone dane wskazują na bezpośrednie ryzyko przywrócenia transmisji malarii w krajach, w których została ona wyeliminowana, w tym również
w Polsce (ze względów klimatycznych w zakresie
ograniczonym do P. vivax).
MATERIAŁ I METODY
Oceny sytuacji epidemiologicznej malarii w Polsce
w latach 2014-2018 dokonano na podstawie wyników
analizy raportów jednostkowych o zachorowaniach na
malarię nadesłanych do Zakładu Epidemiologii Chorób
Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH przez stacje sanitarno-epidemiologiczne (raporty z lat 2014-2017) oraz analizy danych z biuletynów rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia
w Polsce” za lata 2014 – 2017 (5). Od 2018 r. pełne dane
o indywidualnych zachorowaniach na malarię są rejestrowane w krajowym elektronicznym Systemie Rejestracji
Wywiadów Epidemiologicznych (SRWE) prowadzonym
w NIZP-PZH. Korzystano również z opisów sytuacji epidemiologicznej malarii w Polsce w poprzednich latach (6).
W analizowanym okresie 2014-2018 r. rejestrowano
zachorowania na malarię, które wystąpiły na terenie Polski (7) i spełniały kryteria definicji przypadku przyjętej
przez Komisję Europejską w decyzji z dnia 8 sierpnia
2012 r. (2012/506/UE). W okresie 2014-2018 stosowana definicja przypadku nie uległa zmianie i nie różniła
się w stosunku do definicji wprowadzonej w 2008 r.(8).
Za przypadek potwierdzony uznawano każdą osobę z gorączką lub gorączką w wywiadzie, u której wykazano
obecność zarodźców malarii w rozmazach krwi metodą
mikroskopii świetlnej, lub wykryto we krwi kwas nukleinowy lub antygen Plasmodium. Zgodnie z definicją
przypadku, jeżeli to możliwe, należy wykonać różnicowanie w obrębie rodzaju Plasmodium.
WYNIKI
W latach 2014-2018 w Polsce zarejestrowano ogółem 141 zachorowań na malarię. Liczba zachorowań rejestrowanych rocznie wahała się od 19 w 2014 r. do 38
w 2016 r. (Tab. I), a zapadalność wynosiła od 0,5/1 mln
ludności w 2014 r. do 1/1 mln mieszkańców w 2016 r.
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Middle
America
Oceania
TOTAL

Asia

Africa

Angola
Angola, Cameroon, Congo, DRC
Benin
Burkina Faso
Cameroon
Central African Republic
Chad
Côte d’Ivoire
Côte d’Ivoire; Senegal; Guinea; Mali
Democratic Republic of the Congo
Ethiopia
Gabon
Gambia
Gambia; Senegal
Gambia; Senegal; Sierra Leone
Ghana
Ghana, Sierra Leone
Guinea
Kenya
Liberia
Madagascar
Mali
Mali; Senegal; Mauritania
Nigeria
Nigeria, Cameroon, Angola
Nigeria, Equatorial Guinea
Rwanda
Sierra Leone
South Sudan
South Sudan, Uganda
Tanzania
Tanzania; Mozambique; Zanzibar
Togo
Uganda
India
Indonesia
Indonesia, Malaysia, Thailand
Pakistan
Thailand
Thailand, Cambodia
Dominican Republic
Panama
Papua New Guinea

Continent and country of exposure

2014
Number of
Number of
cases
deaths
1
1
2
1
1
1
1
2
2
4
1
1
1
1
19
1

2015
Number of
Number of
cases
deaths
2
1
3
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
29
1

2016
Number of
Number of
cases
deaths
6
1
4
1
2
2
1
1
2
5
1
2
1
1
1
2
2
1
1
1
38
-

Table I. Number of imported malaria cases and number of deaths in Poland in 2014-2018 by country of exposure
Tabela I. Importowane zachorowania i zgony z powodu malarii w Polsce w latach 2014-2018 wg kraju narażenia
2017
Number of
Number of
cases
deaths
2
1
4
3
2
1
2
3
2
1
1
2
1
1
1
27
-

2018
Number of
Number of
cases
deaths
1
1
1
2
1
3
1
2
1
1
2
1
4
1
1
1
1
1
2
2
1
28
3

Małgorzata Stępień

Malaria in Poland in 2014-2018

Males accounted for 72% of all reported cases (the
M: F ratio was 2.5: 1), age of the patients ranged from
18 to 74 years, most cases occurred in the age group of
21-30 and the median age was 38 years. As compared
to previous years, there were more cases among young
people aged 21-30 (32% in 2014-2018 vs. 28% in
2009-2013) and fewer cases among people over 50
years of age (16% vs. 26%).
All cases were classified as imported from endemic
malaria areas. In one case, the classification was disputable
due to a long diagnostic delay - more than a year after
returning from the countries of East Africa. In this case
P. vivax was identified as a causal agent, and the diagnosis
was probably related to relapse, not the primary infection
(9,10). The mean time of diagnostic delay in relation to
the date of symptoms onset was 6 days. In the calculation
of the mean delay of diagnosis two cases were not taken
into account - the above-mentioned probable relapse of
P. vivax malaria and relapse of malaria caused by P. ovale,
which occurred after 3 months from the first symptoms in
the country of exposure.
Clinical characteristics. In total, in three cases the
onset of symptoms in Poland were probably relapses
of P. vivax or P. ovale malaria (no documentation of
previous diagnosis and treatment). In five cases caused
by P. falciparum, symptoms have recurred in Poland after
previous ineffective treatment in the country of exposure.
In three people, co-infection with the dengue virus
was confirmed. In 2014, in two people who were
finally confirmed to have malaria, Ebola Virus Disease
was suspected in connection with the stay in Nigeria
during a confirmed Ebola transmission in that country.
In total, 138 out of 141 patients (98%) were
hospitalized. In 2015, three people originating in
malaria endemic countries in Africa or those living
there permanently received only outpatient treatment
due to refusal of hospitalization (in one case) and
return to their country of residence. In all three cases
malaria caused by P. falciparum was confirmed.
In 42 patients (30%) the course of the disease was
severe, including three cases caused by P. vivax or
mixed invasion without P. falciparum, as in the case of
a patient who refused hospitalization. In the latter case
no data on the disease’s outcome.
Deaths due to malaria were recorded in three of
the five analyzed years: one each in 2014 and 2015
and three deaths in 2018. (Table 1), case fatality in
the analyzed period was 3.6% (5/140 cases of known
outcome). Two out of five individuals who died were
not Poles. They were: a citizen of the Philippines a crew member on a ship that has arrived from Liberia
and a citizen of India temporarily staying in Poland.
All fatal cases were acquired in Africa, in four cases
the etiological agent was P. falciparum and in one case
the species of Plasmodium was not determined.
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Liczba zachorowań zarejestrowanych w 2016 r. (38
przypadków) osiągnęła najwyższą wartość w ciągu ostatnich 20 lat, podobne wartości odnotowano
w przeszłości tylko w 1997 i 1998 roku (odpowiednio 37 i 38 zachorowań). Mediana liczby zachorowań
w latach 2014-2018 wynosiła 28, w porównaniu do 22
w poprzednim okresie 5-letnim (2009-2013), co oznacza wzrost o 27% w stosunku do mediany 2009-2013.
Wśród zgłoszonych zachorowań mężczyźni stanowili 72% (stosunek M:K wynosił 2,5:1), wiek chorych
wahał się od 18 do 74 lat, najwięcej zachorowań wystąpiło w grupie wieku 21-30 lat, mediana wieku wynosiła 38 lat. W porównaniu z wcześniejszymi latami
odnotowano więcej zachorowań wśród ludzi młodych
w wieku 21- 30 lat (32% w latach 2014-2018 vs 28%
w latach 2009-2013) oraz mniej zachorowań wśród
osób po 50 r. ż. (16% vs 26%).
Wszystkie zachorowania zostały zakwalifikowane
jako przypadki importowane (zawleczenia) z krajów
endemicznego występowania malarii. W jednym przypadku kwalifikacja przypadku jako zawleczenia budziła wątpliwości w związku z dużym opóźnieniem rozpoznania – kilkanaście miesięcy po powrocie z krajów
Afryki Wschodniej. Jako czynnik etiologiczny w tym
przypadku rozpoznano P. vivax, a rozpoznanie dotyczyło prawdopodobnie nawrotu, a nie pierwszego rzutu choroby (9,10). Średni czas opóźnienia rozpoznania
w stosunku do daty wystąpienia pierwszych objawów
wynosił 6 dni. W obliczeniu średniego czasu opóźnienia rozpoznania nie uwzględniono dwóch zachorowań
– w/w prawdopodobnego nawrotu malarii vivax oraz
nawrotu malarii wywołanej przez P. ovale, który wystąpił po 3 miesiącach od pierwszych objawów w kraju narażenia.
Charakterystyka kliniczna zachorowań. Ogółem w trzech przypadkach wystąpienie objawów
w Polsce było prawdopodobnie nawrotem malarii vivax lub ovale (brak dokumentacji wcześniejszego rozpoznania i leczenia). W pięciu przypadkach wywołanych przez P. falciparum doszło do nawrotu objawów
w Polsce po wcześniejszym nieskutecznym leczeniu
w kraju narażenia.
U trzech osób potwierdzono jednoczesne zakażenie wirusem dengi. W 2014 r. u dwóch osób, u których
ostatecznie potwierdzono malarię, podejrzewano ebolę w związku z pobytem w Nigerii w okresie potwierdzonej transmisji wirusa ebola w tym kraju.
Ogółem hospitalizowano 138 spośród 141 chorych
(98%). W 2015 r. trzy osoby pochodzące z krajów endemicznego występowania malarii (w Afryce) lub mieszkające tam na stałe otrzymały leczenie ambulatoryjnie
w związku z odmową hospitalizacji (w jednym przypadku) i powrotem do kraju zamieszkania, u wszystkich
trzech potwierdzono malarię wywołaną P. falciparum.
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Laboratory confirmations. In 127 cases (90%)
the diagnosis of malaria was confirmed by blood films
microscopy (including one examination performed postmortem), in 9 cases (6%) the only confirmation was the
result of a rapid immunochromatographic test, remaining
5 cases were confirmed using PCR . A total of 43 patients
were tested with rapid tests (RDTs), of which four were
negative - the diagnosis of malaria in these cases was
based on the blood films microscopy results.
Species of Plasmodium was determined in 127 cases
(90%), including 7 cases confirmed exclusively on the basis
of RDT. Most cases were caused by P. falciparum (78%,
99/127), the second most frequent species was P. vivax
(13%; 17/127) (Table II). In six cases a mixed invasion was
diagnosed, in five of them P. falciparum was one of the
species. Most of the cases caused by P. falciparum (98%,
97/99) were imported from Africa (Table II).

U 42 chorych (30%) przebieg choroby określono
jako ciężki, w tym w trzech przypadkach wywołanych
P. vivax lub inwazją mieszaną bez udziału P. falciparum,
oraz w przypadku pacjenta który odmówił hospitalizacji.
W tym ostatnim przypadku brak danych o zejściu choroby.
Zgony z powodu malarii odnotowano w trzech z pięciu analizowanych lat: w 2014, 2015 oraz w 2018 r. (odpowiednio po jednym i trzy zgony) (Tab. I), śmiertelność
w analizowanym okresie wynosiła 3,6% (5/140 zachorowań o znanym zejściu). Dwie spośród pięciu zmarłych
osób nie były Polakami. Byli to: obywatel Filipin, będący
członkiem załogi statku, który przypłynął z Liberii oraz
obywatel Indii przebywający czasowo w Polsce. Wszystkie zachorowania zakończone zgonem zostały nabyte
w krajach Afryki, w czterech przypadkach czynnikiem
etiologicznym był zarodziec sierpowaty P. falciparum,
w jednym nie określono gatunku zarodźca.

Table II. Number of imported malaria cases in Poland in 2014-2018 by continent of exposure and species of Plasmodium
Tabela II. Importowane zachorowania na malarię w Polsce w latach 2014-2018 wg kontynentu narażenia i gatunku Plasmodium
Species of Plasmodium
of
Number of
Year & continent of exposure Number
cases
deaths
falciparum vivax
ovale malariae mixed
spp
Africa
16
13
2
1
1
2014
Asia
2
1
1
Middle America
1
1
Africa
27
24
1
1
1
1
2015
Asia
1
1
Oceania
1
1
Africa
35
22
1
1
2
9
2016
Asia
2
2
Middle America
1
1
Africa
22
18
2
1
1
2017
Asia
5
1
3
1
Africa
25
20
2
1
2
3
2018
Asia
3
3
TOTAL
141
99
17
5
6
14
5

Countries of exposure. In all cases of malaria
registered in 2014-2018, the probable area of acquisition
was established. 89% of malaria cases were acquired
in Africa and 9% - in Asia (Table I). 10 cases been
acquired while traveling to more than one endemic
country - in these cases, infection could be acquired in
each of the countries visited (Table I). Cameroon was
the country where the highest number of cases were
acquired, and next - Nigeria, which for many years
has been mentioned as the place of acquisition of the
largest number of cases registered in Poland.
Compared to previous years, the number of cases
acquired outside Africa decreased - in 2009-2013
malaria cases acquired in Asian countries accounted
for 24% of all cases (versus 9% in 2014-2018), and
acquired in South America 5.5% (in 2014-2018 no
cases acquired in South America).
Purpose of travel. Overall, purpose of travel was
determined in 124 out of 141 reported cases (88%).
Most of trips to endemic malaria countries were
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Potwierdzenia laboratoryjne malarii. W 127 przypadkach (90%) rozpoznanie malarii zostało potwierdzone
w badaniu mikroskopowym rozmazów krwi obwodowej
(w tym jedno badanie wykonane pośmiertnie), w 9 przypadkach (6%) jedynym potwierdzeniem był wynik szybkiego testu immunochromatograficznego, w pozostałych 5
potwierdzenie malarii uzyskano w badaniu PCR. Ogółem
badanie szybkimi testami wykonano u 43 osób, z czego
u czterech uzyskano wynik ujemny – rozpoznanie malarii
u tych chorych postawiono na podstawie wyniku rozmazu.
Gatunek Plasmodium określono w 127 przypadkach
(90%), w tym w 7 zachorowaniach potwierdzonych wyłącznie na podstawie badania szybkim testem. Większość
zachorowań została wywołana przez P. falciparum (78%;
99/127), drugim pod względem częstości gatunkiem był
P. vivax (13%; 17/127) (Tab.II). W sześciu przypadkach
rozpoznano inwazję mieszaną, w tym w pięciu z udziałem P. falciparum. Większość zachorowań wywołanych
przez P. falciparum (98%; 97/99) została zawleczona
z krajów Afryki (Tab. II).
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for tourism (45%, 56/124), traveling for business
accounted for a similar proportion (43%, 53/124).
Among tourist trips can be observed changes related to
current tourist destinations trends - over 30% of cases
in this group were acquired during trips to Gambia
and Senegal, which were rarely mentioned before.
Among those travelling for work-related purposes the
number of volunteers of a humanitarian organisation
and humanitarian missions attendees increased (9/53).
A separate group constitute members of crews of
ships or planes - in the analysed period, 6 seamen
with malaria were registered, including one fatal case.
People originating from countries endemic for malaria
accounted for 18% (26/141) of all patients, among
them were 12 people living for a long time in Poland
who travelled to their country of origin to visit family
or friends (VFR) (10%; 12/124 ), one person starting
studies in Poland and 7 people travelling in connection
with their work. In the remaining cases, there is no data
for the purpose of travelling.
Chemoprophylaxis use. Information on the use
of chemoprophylaxis was obtained from 124 people
(88%). Among them, 21 people reported taking
chemoprophylaxis, most of them were nonadherent
with regimen - the most common mistake was the
lack of regularity in taking, missed doses or stopping
use the medication too early. People who used any
chemoprophylaxis mostly travelled for business. One
patient who travelled to Papua New Guinea fell ill
despite taking the recommended antimalarial drug
with adherence to chemoprophylaxis regimen. 17
people did not answer the question about the use of
malaria chemoprophylaxis.
DISCUSSION AND CONCLUSIONS
The total number of imported malaria cases
increased in comparison with previous years, but still
remains at a low level. No locally acquired cases were
recorded. Among the total number of imported cases,
the predominance of people traveling for tourism or
business is still observed. The proportion of people
from endemic malaria countries (immigrants, students)
who have been infected during visit in the country of
origin remains low in comparison to Western European
countries, where persons of this group accounted for
30% to 80% of all cases (4).
Persons from endemic countries, visiting their
country of origin seem to be at higher risk of acquiring
malaria than those traveling for other purposes,
although the clinical course of malaria in this group
may be milder.
In the observed 5-year period, high fatality rate
due to malaria was reported, although deaths did not
occur in all years - in Poland case fatality rate was
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Kraje narażenia. We wszystkich przypadkach malarii
zarejestrowanych w latach 2014-2018 ustalono prawdopodobny obszar, na którym doszło do zarażenia. W 89% do
zarażenia doszło w krajach Afryki, w 9% - w krajach Azji.
(Tab. I). Do 10 zachorowań doszło po powrocie z podróży, które obejmowały więcej niż jeden kraj endemicznego
występowania malarii – w tych przypadkach do zarażenia
mogło dojść w każdym z odwiedzanych krajów (Tab. I).
Krajem, w którym doszło do największej liczby zarażeń
był Kamerun, w drugiej kolejności – Nigeria, która od wielu lat jest wymieniana jako miejsce nabycia największej
liczby zachorowań na malarię występujących w Polsce.
W porównaniu z wcześniejszymi latami zmniejszył się
udział zachorowań nabytych poza Afryką – w latach 20092013 malaria nabyta w krajach Azji stanowiła 24% wszystkich zachorowań (versus 9% w latach 2014-2018), a nabyta w krajach Ameryki Płd. 5,5% (w latach 2014-2018 brak
zawleczeń z Am. Płd.).
Cel podróży. Ogółem cel podróży ustalono w 124
spośród 141 zgłoszonych zachorowań (88%). Większość wyjazdów do krajów endemicznych malarii miała
charakter turystyczny (45%; 56/124), wyjazdy związane z pracą stanowiły podobny odsetek (43%, 53/124).
W grupie wyjazdów turystycznych można zaobserwować zmiany związane z aktualnymi kierunkami w ruchu
turystycznym – ponad 30% zachorowań w tej grupie zostało nabytych podczas wyjazdów do Gambii i Senegalu,
które wcześniej rzadko były wymieniane przez turystów.
Wśród osób wyjeżdżających w związku z pracą wzrosła
liczba zachorowań wolontariuszy pracujących w ramach
organizacji oraz misji humanitarnych (9/53). Odrębną
grupę stanowią członkowie załóg statków lub samolotów
– w analizowanym okresie odnotowano zachorowania
6 marynarzy, w tym jedno zakończone zgonem. Osoby
pochodzące z krajów endemicznych dla malarii stanowiły 18% (26/141) wszystkich chorych w analizowanym
okresie, wśród nich 12 osób mieszkających od dłuższego
czasu w Polsce, które podróżowały do kraju pochodzenia w celu odwiedzin rodziny i przyjaciół (10%; 12/124),
jedna osoba rozpoczynająca studia w Polsce oraz 7 osób
podróżujących w związku z wykonywaną pracą. O pozostałych brak danych co do celu podróżowania.
Chemioprofilaktyka malarii. Informację o stosowaniu chemioprofilaktyki uzyskano od 124 osób (88%).
Wśród nich 21 osób stosowało profilaktykę lekową,
większość przyjmowała leki niezgodnie z zaleceniami.
Najczęściej popełnianym błędem był brak regularności
w przyjmowaniu, pominięcie dawki lub zbyt wczesne
przerwanie przyjmowania leku. Osoby, które stosowały
jakąkolwiek chemioprofilaktykę w większości należały
do grupy podróżujących w związku z pracą. Jedna osoba
podróżująca turystycznie do Papui Nowej Gwinei zachorowała pomimo przyjmowania właściwego leku zgodnie
z zaleceniami. 17 osób nie udzieliło odpowiedzi na pytanie o leki p/malarii przyjmowane profilaktycznie.
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3.6% compared with 0.8% in the EU / EEA countries
in cases with known outcome in 2016. At the same
time, the incidence of malaria in Poland was about 10fold lower than in the EU / EEA countries. (1). Such
large differences in deaths between Poland and other
EU / EEA countries were observed earlier. In addition
to the structure of population of malaria patients, an
important factor affecting the clinical course and the
outcome of the disease is time to start the appropriate
treatment (11).
The number of diagnostic delays in Poland is
still high (over 75% diagnoses after 3 days from the
onset of symptoms) and the situation in this area is not
improved despite spreading information on the risk of
malaria before each travelling season.
It is particularly important to direct the information
to the primary care physicians because the most
diagnostic delays and delays in referrals to appropriate
specialist care occur in primary care.
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OMÓWIENIE WYNIKÓW I PODSUMOWANIE
Całkowita liczba importowanych zachorowań na
malarię wzrosła w porównaniu z poprzednimi latami,
jednak nadal utrzymuje się na niskim poziomie. Nie
odnotowano żadnego przypadku rodzimego. Wśród
ogółu zawleczonych zachorowań w Polsce w dalszym
ciągu obserwuje się przewagę osób podróżujących
turystycznie lub w związku z pracą. Udział osób pochodzących z krajów endemicznego występowania
malarii (imigrantów, studentów), które uległy zarażeniu podczas odwiedzin w kraju pochodzenia pozostaje niski w porównaniu do krajów Europy Zachodniej,
gdzie udział zachorowań osób z tej grupy wynosi 3080% (4). Ryzyko zarażenia malarią osób pochodzących z krajów endemicznych podczas wizyt w kraju pochodzenia jest wyższe niż osób podróżujących
w innych celach, chociaż przebieg kliniczny malarii
w tej grupie może być łagodniejszy.
W obserwowanym okresie 5-letnim odnotowano
wysoką śmiertelność z powodu malarii, chociaż nie
we wszystkich latach występowały przypadki śmiertelne – śmiertelność wynosiła 3,6% w porównaniu
z 0,8% wśród przypadków malarii o znanym zejściu
na obszarze EU/EEA w 2016 r., przy zapadalności ok.
10-krotnie mniejszej niż średnia w krajach EU/EEA
(1). Tak duże różnice na niekorzyść naszego kraju były
obserwowane już wcześniej. Poza strukturą populacji
osób chorujących istotnym czynnikiem wpływającym
na przebieg kliniczny i zejście choroby jest czas podjęcia właściwego leczenia (11).
Liczba opóźnionych rozpoznań malarii w Polsce
jest nadal wysoka (ponad 75% rozpoznań po upływie
3 dni od początku objawów) i sytuacja w tym zakresie
nie ulega poprawie mimo upowszechniania informacji
o możliwości zarażenia przed każdym sezonem wyjazdowym.
Szczególnie ważne jest kierowanie odpowiedniej informacji do lekarzy POZ, ponieważ najwięcej opóźnień
w rozpoznawaniu i kierowaniu do odpowiednich ośrodków występuje w podstawowej opiece zdrowotnej.
8. Definicje przypadków chorób zakaźnych na potrzeby nadzoru epidemiologicznego stosowane w
latach 2014-2017 (63 definicje). Zakład Epidemiologii NIZP-PZH, styczeń 2014. Available at:
http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/inne/
Def_PL2_3.pdf
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ABSTRACT
AIM OF THE STUDY. To evaluate the main features of TB epidemiology in 2017 in Poland and to compare
with the situation in the EU/EEA countries.
METHODS. Analysis of case- based data on TB patients from National TB Register, data on anti-TB drug
susceptibility testing results in cases notified in 2017, data from National Institute of Public Health- National
Institute of Hygiene on cases of tuberculosis as AIDS-defining disease, data from Central Statistical Office on
deaths from tuberculosis based on death certificates, data from ECDC report „European Centre for Disease
Prevention and Control/WHO Regional Office for Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe
2019-2017 data. Stockholm: European Centre for Disease Prevention and Control, 2019”.
RESULTS. In 2017, 5 787 TB cases were reported in Poland. The incidence rate was 15.1 cases per 100 000, with
large variability between voivodeships from 8.9 to 21.9 per 100 000. The mean annual decrease of TB incidence in
2013-2017 was 4.2%. In 2017, 5127 cases were newly diagnosed with no history of previous treatment i.e. 13.3 per
100 000. 660 cases i.e. 1.7 per 100 000 – 11.4% of all registered subjects were previously treated for tuberculosis.
In 2017, the number of all pulmonary tuberculosis cases was 5 531 i.e. 14.4 per 100 000. Pulmonary cases
represented 95.6% of all TB cases. In 2017, 256 extrapulmonary TB cases were found. In the whole country
there were 68 pediatric cases of tuberculosis. TB in children represented 1.2% of all cases notified in Poland in
2017. The incidence rates of tuberculosis were growing along with the age group from 1.2 per 100 000 among
children to 25.6 per 100 000 among subjects in the age group 45-64 years (the highest incidence rate). In 2017,
the incidence rate in the age group ≥65 years was 22.6 per 100 000.
The TB incidence among men i.e. 22.2 per 100.000 was 2.4 times higher than among women i.e. 8,4 per 100
000. The biggest difference in the TB incidence between the two sex groups occurred in persons aged 45 to 49
years – 36.1 vs. 8.1 and in age group 55- 59 years – 45.2 vs. 10.7. The TB incidence in rural population was lower
than in urban, respectively 14.2 per 100.000 and 15.6 per 100 000.
The number of all registered culture positive TB cases was 4 179. Pulmonary tuberculosis was bacteriologically
confirmed in 4 057 subjects. Culture-confirmed cases represented 72.2% of all TB cases and 73.4% of all
pulmonary TB cases. The number of smear-positive pulmonary TB cases reported in 2017 was 2 472 i.e. 6.4 per
100 000 accounting for 44.7% of all pulmonary TB cases and 60.9% of culture confirmed pulmonary TB cases..
TB was AIDS indicative disease in 16 subjects. In all patients with tuberculosis in Poland in 2017 there were 44
cases with MDR-TB (among them 12 foreigners) and 85 patients with resistance to isoniazid only, representing
respectively 1.2% and 2.2% of cases with known DST results (DSTs were available in 90.5% of all cultureconfirmed TB cases). In 2017, there were 108 patients of foreign origin among all cases of tuberculosis in Poland.
TUBERCULOSIS MORTALITY. There were 543 deaths due to tuberculosis reported in 2016 – 1.4 per 100 000;
526 people died from pulmonary and 17 from extrapulmonary tuberculosis. Mortality among males – 2.2 per
100 000 – was 3.7 X higher than among females – 0.6. 37.9% of all TB deaths were cases 65 years old and older –
3.3 per 100 000. In 2016, there was one death from tuberculosis in children and no deaths in adolescents. In 2016,
tuberculosis represented 0.14% of total mortality in Poland and 28.1% of mortality from infectious diseases.
*This work was carried out within the frame work of the statutory activities of the National Tuberculosis and Lung Diseases Research Institute,Theme 2,
Research Task No.4 / Praca została zrealizowana w ramach działalności statutowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc, Temat 2, Zadanie Nadawcze Nr 2.4
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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CONCLUSIONS. In 2017, the incidence of tuberculosis in Poland was lower than in 2016. Despite a continuous
decline it is still higher than the average in the EU/EEA countries. The highest incidence rates were observed
in older age groups. The incidence in males was more than 2 times higher than in females. The impact of migration
on the characteristics of tuberculosis in Poland is not substantial. In Poland, tuberculosis in children, tuberculosis
in persons infected with HIV and MDR-TB is less common than the average in the EU/EEA countries.
Keywords: tuberculosis (TB), TB cases, TB incidence, new cases, previously treated cases, pulmonary TB,
extrapulmonary TB, TB confirmed by culture, TB in children and adolescents, TB cases of foreign origin, TB in
prisons, TB/HIV co-infection, drug susceptibility reporting, multi-drug resistant TB, TB mortality, Poland, the
National Tuberculosis Register, 2017
STRESZCZENIE
CEL PRACY. Przedstawienie sytuacji epidemiologicznej gruźlicy w Polsce w 2017 roku przez porównanie ze
stanem w krajach Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
MATERIAŁ I METODY. Analiza danych zebranych w Krajowym Rejestrze Zachorowań na Gruźlicę dotyczących przypadków zarejestrowanych w 2017 roku, wyników lekowrażliwości prątków z rejestrów laboratoryjnych, danych Głównego Urzędu Statystycznego o zgonach z przyczyny gruźlicy, danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny o przypadkach gruźlicy jako choroby wskaźnikowej
AIDS oraz raportu ECDC o gruźlicy w krajach UE/EOG w 2017 roku.
WYNIKI. W 2017 roku zarejestrowano w Polsce 5 787 przypadków gruźlicy, 657 zachorowań mniej niż w roku
2016. Współczynnik zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci wynosił 15,1 (2016 rok- 16,8). 88,6% wszystkich przypadków stanowiły nowe zachorowania (5 127 chorych, współczynnik 13,3). Ponowne zachorowania
stanowiły 11,4% wszystkich przypadków. 5 531 osób (95,8% ogółu) miało gruźlicę płuc – współczynnik 14,4.
Chorzy wyłącznie na gruźlicę pozapłucną w liczbie 256, stanowili 4,4% wszystkich zachorowań. Najczęstszą
postacią gruźlicy pozapłucnej było gruźlicze zapalenie opłucnej (91 zachorowań). U 11 chorych, wśród których nie było dzieci w wieku do 14 lat, stwierdzono gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu.
W 2017 roku współczynnik zapadalności na gruźlicę był tym większy, im starsza była grupa wieku, ale tylko do
wieku 45-64 lata. Współczynnik zapadalności w najstarszej grupie wieku, tzn. u osób w wieku 65 lat i starszych,
wynosił 22,6 i był mniejszy niż w grupie wieku od 45 do 64 lat (25,6).
Zgłoszono 68 zachorowań na gruźlicę u dzieci do 14 roku życia (1,2% ogółu chorych) i 69 przypadków gruźlicy
u młodzieży w wieku od 15 do 19 lat – współczynniki odpowiednio 1,2 i 3,6. Liczba przypadków i zapadalność w grupie nastolatków były najmniejsze w historii Rejestru. W znaczącym odsetku młodocianych chorych (72,5% - 50 osób)
gruźlica została potwierdzona bakteriologicznie; u dzieci odsetek chorych z pewnym rozpoznaniem gruźlicy wynosił
tylko 22,1% (15 chorych). 26 nastolatków i 3 dzieci miało dodatnie także wyniki bakterioskopii plwociny.
Jak w latach wcześniejszych, zapadalność na gruźlicę u mężczyzn była ponad dwukrotnie większa niż u kobiet.
Zarejestrowano 4 126 zachorowań u mężczyzn – współczynnik zapadalności 22,2 i 1 661 zachorowań u kobiet
– współczynnik 8,4. Największa różnica zapadalności w grupach płci występowała u osób w wieku od 45 do 49
lat (36,1 vs. 8,1) i od 55 do 59 lat (45,2 vs. 10,7).
Największe współczynniki zapadalności na gruźlicę wszystkich postaci zarejestrowano w województwie lubelskim – 21,9; śląskim – 20,9 i mazowieckim – 19,3; najmniejszy- w województwie wielkopolskim – 8,9. W 12
województwach doszło do spadku zapadalności na gruźlicę w porównaniu z rokiem 2016.
W 4 057 przypadkach gruźlicy płuc (73,4%) rozpoznanie choroby było potwierdzone bakteriologicznie (współczynnik zapadalności– 10,6). Chorzy na gruźlicę płuc, w liczbie 2 472, u których prątki stwierdzono także
w bakterioskopii, stanowili 44,7% wszystkich przypadków gruźlicy płuc.
Cudzoziemcy (108) stanowili 1,9% ogółu chorych. Gruźlica była chorobą wskaźnikową u 16 chorych na HIV/
AIDS. Areszty śledcze i zakłady karne zgłosiły w 2017 roku 169 przypadków gruźlicy wykrytej u osób tam
osadzonych (współczynnik zapadalności 229,0 na 100 000 osadzonych).
44 chorych (1,2% przypadków ze znanymi wynikami lekowrażliwości), w tym 12 cudzoziemców, miało gruźlicę wielolekooporną (multidrug-resistant tuberculosis-MDR-TB).
UMIERALNOŚĆ NA GRUŹLICĘ. W 2016 roku gruźlica była przyczyną zgonu 543 osób. Współczynnik
umieralności – 1,4 – był jak w roku poprzednim. Największy współczynnik umieralności z powodu gruźlicy
stwierdzono w grupie wieku ≥ 65 lat – 3,3. Stwierdzono jeden zgon z powodu gruźlicy u dziecka. Nie odnotowano zgonu na gruźlicę u osób w wieku od 15 do 19 lat. Liczba zgonów z powodu gruźlicy u mężczyzn była 3,3
razy większa niż kobiet.
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WNIOSKI: Zapadalność na gruźlicę w Polsce w 2017 roku była mniejsza niż w roku poprzednim. Największe
współczynniki zapadalności stwierdza się w starszych grupach wieku. Zapadalność na gruźlicę w Polsce jest
wciąż większa niż średnia w krajach UE/EOG ale odsetki: dzieci wśród ogółu chorych na gruźlicę, przypadków
MDR-TB i gruźlicy współwystępującej z HIV są mniejsze niż w całej UE/EOC. W porównaniu z wieloma krajami europejskimi odsetek cudzoziemców wśród chorych na gruźlicę jest w Polsce mały.
Słowa kluczowe: gruźlica, przypadki, zapadalność, nowe zachorowania, przypadki leczone w przeszłości, gruźlica płuc, gruźlica pozapłucna, potwierdzenie bakteriologiczne gruźlicy, gruźlica u dzieci i młodzieży, gruźlica
u cudzoziemców, gruźlica u więźniów, współwystępowanie gruźlicy i HIV, wyniki lekowrażliwości, gruźlica wielolekooporna, umieralność, Polska, Krajowy Rejestr Zachorowań na Gruźlicę, rok 2017
INTRODUCTION
Tuberculosis (TB) is an infectious disease caused
by a group of species called the Mycobacterium
tuberculosis complex. World Health Organization
estimated that 10 million people fell ill with TB in
the whole world in 2017. Cases of tuberculosis have
been recorded in Poland for over 60 years and data has
been collected in the scope relevant to tuberculosis
surveillance. Since 1957, the National Tuberculosis and
Lung Diseases Research Institute has been collecting
and analysing epidemiological data on tuberculosis
obtained from the whole of the country.
The duty to report cases of tuberculosis is
imposed by the Polish law. According to the Act on
the prevention and control of infections and infectious
diseases in humans of 5 December 2008 and the Act
amending the above Act and Act on State Sanitary
Inspection of 13 July 2012 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 poviat state sanitary inspector or
the border state sanitary inspector responsible for the
area where such diagnosis was made or to voivodship
state sanitary inspector or other bodies competent
with respect to type of infectious disease, infection, or
death due to infectious disease. All case report forms
with data on the particular case of tuberculosis are
subsequently forwarded to the National Tuberculosis
and Lung Diseases Research Institute. The Institute,
that was designated by Chief Sanitary Inspectorate as
the body competent in the field of tuberculosis, keeps
the National Tuberculosis Register (Register).
AIM OF THE STUDY
Assessment of the epidemiological situation of
tuberculosis in Poland in 2017 by comparison with
that in the countries of the European Union (EU) and
European Economic Area (EEA) taking into account:
• the TB incidence in several population groups (in
various age groups, in males and females),
• the proportion of extrapulmonary TB among all
TB cases,

WPROWADZENIE
Zgodnie z szacunkami Światowej Organizacji
Zdrowia w 2017 roku 10,0 mln osób na świecie zachorowało na gruźlicę. Zapadalność na gruźlicę wyniosła
133 zachorowania na 100 000 ludności (od 120-148).
Globalną przeszkodą w walce z gruźlicą jest niemalejące rozpowszechnienie gruźlicy wywołanej przez
prątki oporne na najsilniejsze leki przeciwprątkowena ryfampicynę (RR-TB) i na ryfampicynę łącznie
z izoniazydem (MDR-TB). Liczbę chorych na RR-TB
i MDR-TB oszacowano w 2017 roku na 558 000; połowę tej liczby stanowili mieszkańcy Indii, Chin i Rosji.
Oszacowano, że największe odsetki chorych na RR-TB
i MDR-TB wśród ogółu chorych na gruźlicę są w krajach, które w przeszłości tworzyły Związek Radziecki.
W 2017 roku w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (UE/EOG) stwierdzono łącznie 55 337 przypadków gruźlicy. W 24 krajach Europy współczynniki zapadalności były mniejsze niż 10 na 100 000, co oznacza, że te kraje są w fazie poprzedzającej eliminację gruźlicy.
W Polsce, jak w większości krajów UE/EOG, działania związane z zapobieganiem i zwalczaniem gruźlicy
prowadzone są od dawna. Obowiązek zgłaszania zachorowań na gruźlicę ma w Polsce podstawę prawną. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r., określająca zasady i tryb
zapobiegania oraz zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1866 z późn. zm.).
oraz ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. o zmianie ustawy
o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej (Dz.U. z dnia 03.08.2012 r.) nakładają na lekarzy i felczerów obowiązek zgłaszania zachorowań na
gruźlicę. Przypadki zgłaszane są państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub państwowemu
granicznemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu
dla miejsca rozpoznania lub państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu lub innym podmiotom
właściwym ze względu na rodzaj choroby zakaźnej, zakażenia lub zgonu z powodu choroby zakaźnej. Wszystkie formularze zgłoszenia przypadku gruźlicy w Polsce
trafiają na koniec do Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc,
gdzie od 1957 roku prowadzony jest Krajowy Rejestr
Zachorowań na Gruźlicę.
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•
•
•
•
•
•
•

the participation of newly diagnosed and previously
treated cases,
the participation of cases with bacteriological
confirmation of TB diagnosis among all TB cases,
the burden of multidrug- resistant TB (MDR-TB),
TB cases of foreign-origin,
TB in prisons,
extent of the TB/HIV co-infection,
mortality from tuberculosis.
MATERIAL AND METHODS

Analysis of the data on TB cases reported in 2017
to the Register, on anti-TB drug susceptibility testing
results (DST), on deaths from TB (data obtained
from the Central Statistical Office), on cases in which
tuberculosis was the AIDS defining illness (data
provided by the National Institute of Public HealthNational Institute of Hygiene) and analysis of the data
from the report of the European Centre for Disease
Prevention and Control/WHO Regional Office for
Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring in
Europe 2019 -2017 data. Stockholm: European Centre
for Disease Prevention and Control, 2019.
TB drug susceptibility evaluation was made on the
basis of records provided by all laboratories in Poland
that perform DST.
RESULTS
In 2017, 5787 cases of tuberculosis were reported
in Poland. This number means 6657 cases less than
in the year before and 2294 cases less than in 2008.
The incidence rate of all forms of tuberculosis in 2017
was 15.1 per 100 000 population (later in the text, the
denominator in rates is skipped) and was lower by
10.1% as compared with 2016 (16.8) and lower by
28.8% than a decade ago in 2008 (21.2) (Tab. I).
In 2017, as in previous years, considerable
differences in the incidence of tuberculosis between
the voivodships were observed (Tab. II). For years, the
same voivodships have had the lowest and the same
the highest incidence rates. The highest incidence
of tuberculosis was in the voivodship Lubelskie –
rate 21.9; Śląskie – 20.9; Mazowieckie – 19.3. The
lowest incidence of tuberculosis in the country was
in voivodship Wielkopolskie – 8.9; Warmińskomazurskie – 9.2 and Zachodnio-pomorskie – 10.8.
In 2017, compared to the previous year, a decrease
in the TB incidence of tuberculosis occurred in 12
voivodships. The incidence rates higher than in 2016
were found in 4 voivodships: Wielkopolskie (8.9 vs.
8.1), Podlaskie (11.1 vs. 10.2), Lubelskie (21.9 vs.
20.8) and Lubuskie (12.9 vs. 12.8).
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CEL PRACY
Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej
gruźlicy w Polsce w 2017 roku uwzględniająca:
• zapadalność w grupach wieku i płci,
• udział wśród ogółu przypadków gruźlicy w 2017
roku:
• nowych zachorowań i wznów,
• gruźlicy płuc i pozapłucnej,
• gruźlicy z potwierdzeniem bakteriologicznym
i gruźlicy płuc z dodatnimi wynikiem badania bakterioskopowego plwociny
• zachorowań wywołanych przez prątki oporne na
izoniazyd i MDR-TB
• zachorowań u cudzoziemców
• przypadków gruźlicy w więzieniach,
• współwystępowanie gruźlicy i HIV,
• umieralność z powodu gruźlicy 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 Zachorowań na Gruźlicę, uzyskane z formularzy
zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy
(ZLK-2) dotyczące przypadków zarejestrowanych
w 2017 roku;
• wyniki lekowrażliwości prątków z rejestrów laboratoryjnych;
• dane uzyskane przez Główny Urząd Statystyczny
o zgonach według przyczyn;
• dane Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego- Państwowego Zakładu Higieny o przypadkach
gruźlicy jako choroby wskaźnikowej AIDS;
• raport: European Centre for Disease Prevention
and Control/WHO Regional Office for Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe
2019 – 2017 data. Stockholm: European Centre
for Disease Prevention and Control, 2019.
Współczynniki zapadalności/umieralności obliczono na 100 000 osób badanej populacji. W tekście
nie podawano mianownika współczynników.
WYNIKI
W 2017 roku zarejestrowano w Polsce 5 787 zachorowań na gruźlicę, tj. 657 zachorowań więcej niż
w roku 2016 i 2 294 mniej niż w roku 2008.
W 2017 roku współczynnik zapadalności na gruźlicę wynosił w Polsce 15,1. Był mniejszy o 10,1%
w porównaniu z rokiem 2016 (16,8) i o 28,8% niższy
niż 10 lat wcześniej (2008 rok-21,2) (Tab. I).
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Table I. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by age groups. Poland 1957 – 2017. Rates per 100 000
population. Data from National TB Register
Tabela I. Zapadalność na gruźlicę w Polsce w latach 1957 – 2017 w grupach wieku. Współczynniki na 100 000 ludności.
Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę
Total
0-14
15-19 20-44 45-64
65+
Total
0-14
15-19 20-44 45-64
65+
Years
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
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

In 2017, 5 127 persons (88.6% of all TB cases in
Poland; rate 13.3) were new TB cases. This means that
they have never been treated for TB or have taken antiTB drugs for less than one month. Previously treated
cases represented 11.4% of the total notified TB cases
(660 patients; rate 1.7).
In 2017, 5 531 subjects (95.6% of all TB cases)
were diagnosed with pulmonary tuberculosis; rate
14.4. The most common form of pulmonary TB was
infiltrative TB (94.8% of cases). Persons with diagnosis
of caseous pneumonia and miliary TB represented 0.4%
of all TB cases, with fibrous-cavernous tuberculosis0.2%. It is lower than ten years ago not to mention
the more distant past. In 2008 the proportion of cases
of caseous pneumonia and miliary TB was 1.2%; of
fibrous-cavernous tuberculosis – 1.1%.
In 2017, extrapulmonary tuberculosis (without
pulmonary involvement) was diagnosed in 256 patients
(4.4% of all registered cases – rate 0.7). Most patients
had pleural TB (91 cases), the next in respect to
number of patients was peripheral lymph node TB (40
cases), bone and joint TB (35 cases, including 12 with
spinal manifestation) and urogenital TB (22 cases).

W 2017 roku, jak w latach wcześniejszych, występowały znaczne regionalne różnice zapadalności na
gruźlicę. Od lat wskaźniki zapadalności są najwyższe
w tych samych kilku województwach. W 2017 roku
najwyższe współczynniki zapadalności na gruźlicę
wszystkich postaci zarejestrowano w województwie
lubelskim – 21,9 (w 2016 – 20,8), śląskim – 20,9 i mazowieckim – 19,3; najniższy- w województwie wielkopolskim – 8,9 (w 2016- 8,1), warmińsko-mazurskim
– 9,2 i zachodnio-pomorskim – 10,8 (Tab. II). Najwyższą w Polsce zapadalność na gruźlicę stwierdzono
u mężczyzn w woj. śląskim – 32,6; najniższą u kobiet
w Wielkopolsce – 4,8.
W 12 województwach doszło do spadku zapadalności na gruźlicę w porównaniu z rokiem 2016.
Wzrost zapadalności stwierdzono w woj. wielkopolskim (wzrost z 8,1 na 8,9), podlaskim (wzrost z 10,2
na 11,1); lubelskim (wzrost z 20,8 na 21,9) i lubuskim
(wzrost z 12,8 na 12,9).
W 2017 roku nowe zachorowania – 5 127 – stanowiły 88,6% wszystkich przypadków gruźlicy w Polsce,
ze współczynnikiem zapadalności 13,3. 660 chorych
było leczonych z powodu gruźlicy w przeszłości. Kolejne zachorowania stanowiły 11,4% ogółu zgłoszonych przypadków (współczynnik zapadalności – 1,7).
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Table II. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by voivodships. Poland 2013-2017. Rates per 100 000
population. Data from National TB Register
Tabela II. Zapadalność na gruźlicę w Polsce wg województw w latach 2013-2017. Współczynniki na 100 000 ludności.
Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę
Numbers
Rates
Voivodships
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
POLSKA
7250
6698
6430
6444
5787
18.8
17.4
16.7
16.8
15.1
1. Dolnośląskie
659
547
484
435
427
22.6
18.8
16.7
15.0
14.7
2. Kujawsko-pomorskie
348
287
297
279
239
16.6
13.7
14.2
13.4
11.5
3. Lubelskie
591
570
486
444
466
27.4
26.5
22.7
20.8
21.9
4. Lubuskie
209
143
115
130
131
20.4
14.0
11.3
12.8
12.9
5. Łódzkie
574
572
554
518
456
22.8
22.8
22.2
20.8
18.4
6. Małopolskie
560
538
555
497
458
16.7
16.0
16.5
14.7
13.5
7. Mazowieckie
1175
973
794
1304
1038
22.1
18.3
14.9
24.3
19.3
8. Opolskie
167
132
165
154
133
16.6
13.2
16.5
15.5
13.4
9. Podkarpackie
279
336
348
326
257
13.1
15.8
16.4
15.3
12.1
10. Podlaskie
150
134
125
121
131
12.5
11.2
10.5
10.2
11.1
11. Pomorskie
356
330
361
332
265
15.5
14.4
15.7
14.4
11.4
12. Śląskie
1100
1154
1213
972
952
23.9
25.1
26.5
21.3
20.9
13. Świętokrzyskie
309
296
277
289
206
24.3
23.4
22.0
23.0
16.5
14. Warmińsko-mazurskie
192
166
132
152
132
13.3
11.5
9.2
10.6
9.2
15. Wielkopolskie
343
321
289
281
311
9.9
9.3
8.3
8.1
8.9
16. Zachodnio-pomorskie
238
199
235
210
185
13.8
11.6
13.7
12.3
10.8

Eleven subjects, no children among them, suffered
from tuberculous meningitis and from other central
nervous system localization of TB. Of all 5 531
cases of pulmonary tuberculosis reported in 2017,
16 were diagnosed with a combination of pulmonary
and extrapulmonary TB. Such patients are registered
as cases of pulmonary tuberculosis. In Poland, the
extrapulmonary TB rate has been low for years.
In 2017, bacteriological (culture) confirmation was
obtained in 4 179 TB patients (72.2% of all TB cases)
including 4 057 cases with pulmonary TB (73.4%
of all pulmonary TB cases). Incidence rate of all
bacteriologically confirmed TB was 10.9 (Tab. III); of
pulmonary tuberculosis – 10.6. The highest incidence
rates of all bacteriologically confirmed TB were
found in voivodship Śląskie – 13.9; Lubelskie – 13.1;
Mazowieckie – 12.6 and Dolnośląskie – 12.5 while the
lowest in voivodships Warmińsko-mazurskie – 5.9;
Wielkopolskie – 7.7 and Podkarpackie – 9.0 (Tab. IV).
Sputum smears were positive in 2 472 subjects
(44.7% of all patients with pulmonary tuberculosis;
rate 6.4) (Tab. V). In 2017, as in the previous years from
2006, the incidence rate of smear positive pulmonary
tuberculosis was the highest in the age group from 45
to 64 years (12.2 in 2017). The highest incidence rates
of sputum smear positive tuberculosis were reported in
voivodships Dolnośląskie – 8.9 and Śląskie – 8.7; the
lowest- in Opolskie – 3.5.
In 2017, as earlier, there were differences between
voivodships relating the proportion of TB pulmonary
cases with bacteriological confirmation. The percentage
of cases with bacteriological confirmation among all
216

Dominującą postacią gruźlicy była gruźlica płuc.
W 2017 roku odnotowano 5 531 przypadków gruźlicy płuc,
które stanowiły 95,6% wszystkich zachorowań (współczynnik 14,4). W 2017 roku większość chorych (94,8%)
miała gruźlicę naciekową płuc. Gruźlicę włóknisto-jamistą płuc stwierdzono jedynie u 0,2% chorych; serowate
zapalenie płuc i prosówkę gruźliczą rozpoznano u 0,4%
przypadków. Dziesięć lat wcześniej (w 2008 roku) odsetek
chorych na serowate zapalenie płuc i prosówkę gruźliczą
wynosił 1,2%; na gruźlicę włóknisto-jamistą 1,1%.
Chorzy na gruźlicę pozapłucną bez jednoczesnych
zmian w płucach – 256 przypadków (328 w roku 2016)
(współczynnik 0,7), stanowili 4,4% ogółu chorych
zarejestrowanych w 2017 roku. Najczęstszą postacią
gruźlicy pozapłucnej było gruźlicze zapalenie opłucnej – 91 zachorowań – 35,5% wszystkich przypadków
o lokalizacji pozapłucnej. Po tej postaci gruźlicy następowała gruźlica obwodowych węzłów chłonnych – 40
chorych, gruźlica kości i stawów – 35 chorych, w tym
12 przypadków gruźlicy kręgosłupa oraz gruźlica narządów moczowo-płciowych – 22 chorych, w tym 18
przypadków gruźlicy układu moczowego i 4 przypadki gruźlicy narządów płciowych. Jedenaście osób
zachorowało na gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu. Nie było wśród nich dzieci do
lat 14. W 16 innych przypadkach gruźlica pozapłucna
współwystępowała z gruźlicą płuc. Tacy chorzy rejestrowani są jako przypadki gruźlicy płuc.
W 2017 roku u 4 179 chorych (72,2% wszystkich
przypadków), w tym w 4 057 przypadkach gruźlicy
płuc (73,4% chorych na gruźlicę płuc), gruźlica została potwierdzona w sposób definitywny, tzn. dodatnim
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pulmonary cases ranged from 60.5% in voivodship
lubelskie to 94.5% in voivodship kujawsko-pomorskie.
The rank-list of voivodships by culture confirmed
pulmonary TB notifications rates presents table VI.
Extrapulmonary localization of TB was confirmed
by culture in 47.7% of 256 cases (122 patients).

wynikiem posiewu. Współczynnik zapadalności na całą
gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie wyniósł 10,9
(w roku 2016- 12,0) (Tab. III, IV); na gruźlicę płuc –
10,6 (2016 rok- 11,6). Największą zapadalność na
gruźlicę płuc z dodatnim wynikiem posiewu plwociny
stwierdzono w grupie wieku od 45 do 64 lat (18,5).

Table III. Culture confirmed tuberculosis cases and tuberculosis notification rates by age in Poland 2008-2017. Rates per
100 000 population. Data from National TB Register
Tabela III. Zapadalność na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce w latach 2008-2017 w grupach wieku.
Współczynniki na 100 000 ludności. Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę
Year
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Total
5094
5223
4756
5581
5070
4825
4781
4630
4619
4179

Number of cases in age groups (years)
0-14
15-19 20-44 45-64
29
74
1549
2316
24
82
1603
2309
20
73
1432
2161
27
80
1583
2551
23
95
1505
2310
20
59
1427
2179
23
59
1405
2126
18
45
1386
2126
15
50
1422
2077
15
50
1255
1910

65+
1126
1205
1070
1340
1137
1140
1168
1055
1055
949

In 2017, as in earlier years, the highest incidence
rates of TB were observed in older age groups. The
rates increased with age from 1.2 in children (age from
0 to 14 years) to 25.6 in subjects aged 45-64 years. In
the age group 65 years and older the incidence rate was
22.6 (Tab. I). The patients aged 45-64 years represented
44.9% of all cases and were the biggest group. The
mean age of new cases of tuberculosis was 53.9 years.
The highest incidence rates in the age group 45-64
were observed also in respect to culture confirmed
pulmonary TB and to culture confirmed pulmonary TB
with positive sputum smears (Tab. I, III, V).
Children with tuberculosis represented 1.2% of
the total number of TB cases in Poland (68 pediatric
cases, 45 with pulmonary and 23 with extrapulmonary
TB). Intrathoracic lymph nodes TB was diagnosed in
11 children.
Tuberculosis was confirmed by culture in 15
(22.1%) pediatric TB cases only; in three children
sputum smears were also positive (Tab. III, V). In 53
cases with negative cultures of specimens, tuberculosis
was diagnosed on the basis of the clinical features.
In Mazowieckie voivodship definitive diagnosis of
tuberculosis was obtained in 1 out of 27 cases.
The highest incidence rates of tuberculosis in children
were recorded in voivodship Mazowieckie – 3.1; Śląskie
– 2.3 and Kujawsko-pomorskie – 1.9. In 5 voivodships
there were no pediatric TB cases (Tab. VII).

Total
13.4
13.7
12.5
14.6
13.2
12.5
12.4
12.0
12.0
10.9

Rates per 100 000 population
0-14
15-19 20-44 45-64
0.5
2.8
10.9
22.5
0.4
3.2
11.3
22.2
0.3
3.0
10.0
20.6
0.5
3.3
11.1
24.2
0.4
4.2
10.4
21.8
0.3
2.7
9.9
20.7
0.4
2.8
9.7
20.4
0.3
2.2
9.6
20.5
0.3
2.6
10.0
20.2
0.3
2.6
8.9
18.8

65+
21.9
23.4
20.7
25.8
21.0
20.5
20.2
17.7
17.1
14.8

Chorzy na gruźlicę płuc, u których prątki stwierdzono także w bakterioskopii, stanowili 44,7% wszystkich
chorych na gruźlicę płuc. Zarejestrowano 2 472 takich
wysoce zakaźnych chorych – współczynnik zapadalności 6,4 (w 2016 roku-6,8). W 2017 roku, podobnie
jak w latach począwszy od 2006 roku, współczynnik
zapadalności na gruźlicę płuc z dodatnim wynikiem
bakterioskopii był największy w grupie wieku od 45
do 64 lat (12,2 w 2017 roku). Wcześniej, z wyjątkami,
największa zapadalność na gruźlicę płuc z dodatnim
wynikiem bakterioskopii dotyczyła osób w wieku 65
lat i więcej (Tab. V).
W grupie 256 chorych na gruźlicę pozapłucną
rozpoznanie potwierdzono bakteriologicznie u 122 –
47,7%.
Największą w kraju zapadalność na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie stwierdzono w województwach: śląskim – 13,9; lubelskim – 13,1; mazowieckim – 12,6 i dolnośląskim – 12,5. Najmniejszą
zapadalność na gruźlicę potwierdzoną w posiewach
odnotowano województwie warmińsko-mazurskim –
5,9; wielkopolskim – 7,7 i podkarpackim – 9,0 (Tabela
IV). Odsetek przypadków gruźlicy płuc potwierdzonej
bakteriologicznie był, jak w latach ubiegłych, różny
w poszczególnych województwach: od 60,5% w woj.
mazowieckim do 94,5% w woj. kujawsko-pomorskim.
Ranking województw na gruźlicę płuc potwierdzoną
bakteriologicznie przedstawia tabela VI.
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Table IV. Culture confirmed tuberculosis cases and notification rates by voivodships. Poland 2017. Rates per 100 000
population. Data from National TB Register
Tabela IV. Zapadalność na gruźlicę potwierdzoną bakteriologicznie w Polsce w roku 2017 wg województw. Współczynniki
na 100 000 ludności. Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę
Numbers
Rates
Voivodships
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
POLSKA
4825
4781
4630
4619
4179
12.5
12.4
12.0
12.0
10.9
1. Dolnośląskie
478
420
384
367
364
16.4
14.4
13.2
12.6
12.5
2. Kujawsko-pomorskie
307
253
245
255
221
14.7
12.1
11.7
12.2
10.6
3. Lubelskie
357
387
337
329
279
16.5
18.0
15.7
15.4
13.1
4. Lubuskie
130
88
79
83
101
12.7
8.6
7.7
8.2
9.9
5. Łódzkie
341
370
362
371
308
13.5
14.8
14.5
14.9
12.4
6. Małopolskie
406
400
399
374
336
12.1
11.9
11.8
11.1
9.9
7. Mazowieckie
732
667
538
757
679
13.8
12.5
10.1
14.1
12.6
8. Opolskie
118
91
126
108
94
11.7
9.1
12.6
10.9
9.5
9. Podkarpackie
191
263
258
228
191
9.0
12.4
12.1
10.7
9.0
10. Podlaskie
126
116
106
99
118
10.5
9.7
8.9
8.3
10.0
11. Pomorskie
215
289
289
274
218
9.4
12.6
12.5
11.9
9.4
12. Śląskie
657
707
797
636
632
14.3
15.4
17.4
13.9
13.9
13. Świętokrzyskie
191
218
182
217
129
15.0
17.2
14.4
17.3
10.3
14. Warmińsko-mazurskie
122
111
101
113
85
8.4
7.7
7.0
7.9
5.9
15. Wielkopolskie
269
247
241
241
267
7.8
7.1
6.9
6.9
7.7
16. Zachodnio-pomorskie
185
154
186
167
157
10.8
9.0
10.9
9.8
9.2
Table V. Pulmonary sputum smear and culture positive cases of tuberculosis and notification rates by age groups. Poland
1994-2017. Rates per 100 000 population. Data from National TB Register
Tabela V. Zapadalność na gruźlicę płuc potwierdzoną w posiewie, z dodatnim wynikiem badania bakterioskopowego
w grupach wieku. Polska w latach 1994 – 2017. Współczynniki na 100 000 ludności. Dane z Krajowego Rejestru
Zachorowań na Gruźlicę
Year
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
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Total
4603
4273
4137
4054
4049
3711
3713
3636
3432
3501
3219
3253
3307
3291
3047
3063
2803
2916
2778
2859
2800
2714
2612
2472

Number of cases in age groups (years)
0-14 15-19
20-44
45-64
5
64
2053
1579
6
77
1910
1453
11
51
1807
1393
10
60
1747
1424
9
44
1728
1430
10
69
1471
1434
2
54
1525
1321
9
55
1442
1347
6
58
1228
1394
5
66
1235
1391
3
37
1166
1355
6
53
1115
1361
2
44
1125
1463
4
30
1026
1481
9
36
981
1477
6
36
974
1458
5
36
895
1351
6
36
878
1434
2
45
901
1307
5
31
889
1368
6
34
874
1345
4
23
826
1375
2
23
841
1276
3
26
768
1243

65+
902
827
875
813
838
727
811
783
746
804
658
718
673
640
544
589
516
562
523
566
541
486
470
432

Total
11.9
11.1
10.7
10.5
10.5
9.6
9.6
9.4
9.0
9.2
8.4
8.5
8.7
8.6
8.0
8.0
7.3
7.6
7.2
7.4
7.3
7.1
6.8
6.4

Rates per 100 000 population
0-14 15-19
20-44
45-64
0.1
2.0
14.3
20.2
0.1
2.4
13.3
18.2
0.1
1.6
12.6
17.2
0.1
1.8
12.2
17.1
0.1
1.3
12.1
16.8
0.1
2.1
10.3
16.4
0.0
1.6
10.7
14.8
0.1
1.6
10.2
14.7
0.1
1.8
8.9
15.0
0.1
2.1
8.9
14.6
0.0
1.2
8.4
13.9
0.1
1.8
8.0
13.8
0.0
1.6
8.0
14.6
0.1
1.1
7.3
14.6
0.2
1.4
6.9
14.4
0.1
1.4
6.9
14.0
0.1
1.5
6.3
12.9
0.1
1.5
6.1
13.6
0.0
2.0
6.2
12.3
0.1
1.4
6.2
13.0
0.1
1.6
6.1
12.9
0.1
1.1
5.7
13.3
0.0
1.2
5.9
12.4
0.1
1.4
5.4
12.2

65+
21.6
19.4
20.0
18.2
18.4
15.7
17.3
16.4
15.3
16.4
13.9
14.4
11.3
12.5
10.6
11.4
10.0
10.8
9.7
10.2
9.4
8.1
7.6
6.7
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Gruźlica w Polsce w 2017 roku

In 2017, there were 69 cases of tuberculosis among
Przez blisko pół wieku, do 2014 roku, największą
adolescents aged from 15 to 19 years (rate 3.6). 91.3% zapadalność na gruźlicę stwierdzano w najstarszej gruof all teenagers with TB had pulmonary TB. In 50 young pie wieku. W 2017 roku współczynnik zapadalności na
patients (72.5% of all adolescent cases) the disease was gruźlicę był tym większy, im starsza była grupa wieku,
bacteriologically confirmed, including 47 adolescents ale tylko do wieku 45-64 lat. Współczynniki wynowith pulmonary TB. 26 teenagers had positive sputum siły od 1,2 u dzieci do 14 roku życia do 25,6 u osób
smears (Tab. III, V). The highest numbers of teenagers w wieku od 45 do 64 lat. Chorzy w wieku od 45 do 64
with TB were found in voivodship Mazowieckie – lat tworzyli łącznie największy odsetek ogółu chorych
15 and Łódzkie – 10. The highest incidence rate of (44,9%). W latach wcześniejszych największe współtuberculosis in the age group from 15 to 19 years was czynniki zapadalności stwierdzano w najstarszej gruobserved in voivodship Łódzkie – 8.7. In the same pie wieku, u osób ≥65 lat. W 2017 roku współczynnik
voivodship the highest incidence of culture confirmed zapadalności w najstarszej grupie wieku, tzn. u osób
pulmonary TB was found in this age group (rate 6.1; w wieku 65 lat i starszych, wynosił 22,6 i był mniejszy
7 subjects). In voivodship Kujawsko-pomorskie – 2.8 niż w grupie wieku od 45 do 64 lat (Tab. I). Średnia
the highest rate of sputum smear positive pulmonary wieku nowych chorych na gruźlicę wynosiła 53,9 roku.
tuberculosis was recorded. In one voivodship onlyZgłoszono 68 przypadków gruźlicy u dzieci do
Lubuskie- there was no TB case in the age group from 14 roku życia (w roku 2016- 103), które stanowiły
15 to 19 years (Tab. VIII).
1,2% ogółu zachorowań. Wśród dzieci stwierdzono
In 2017, as in previous years, the male-to-female 45 przypadków gruźlicy płuc i 23 przypadki gruźlicy
ratio in all TB cases was >2. The proportion of men pozapłucnej. Gruźlicę węzłów chłonnych klatki pieramong all TB cases was 71.3%. There were 4 126 cases siowej rozpoznano w 11 przypadkach. Potwierdzenie
registered in men – rate 22.2 and 1 661 cases in women bakteriologiczne gruźlicy uzyskano u piętnaściorga
– rate 8.4. The biggest sex differences in incidence dzieci, czyli w 22,1% zachorowań w tej grupie wieku.
rates were observed in age group 45-49 (36.1 vs. 8.1) Wśród przypadków z pewnym rozpoznaniem gruźliand in age group 55-59 (45.2 vs. 10.7) (Fig. 1). The cy było 10 przypadków o płucnej lokalizacji chorolowest incidence rate of tuberculosis in Poland was in by, które stanowiły 22,2% wszystkich zachorowań
women in voivodship Wielkopolskie (4.8); the highest na gruźlicę płuc u dzieci oraz 5 przypadków gruźlicy
– in
men in thenotification
voivodship
Świętokrzyskie
tzn. 21,7% tej postaci choroby u dzieci.
Figure
1. Tuberculosis
rates by
sex and age. Poland(32.6).
in 2017. Rates perpozapłucnej,
100 000 population.
Rycina I. Zapadalność na gruźlicę wg płci i wieku w Polsce w 2017 roku. Współczynniki na 100 000 ludności.
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Rates per 100 000 population.
Ryc. I. Zapadalność na gruźlicę wg płci i wieku w Polsce w 2017 roku. Współczynniki na 100 000 ludności.
Data from National TB Register. Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę.

In 2017, 3614 cases of TB in urban areas (rate
15.6) and 2173 cases among the rural population (rate
14.2) were registered. In the past the epidemiological

U trojga dzieci dodatni był także wynik badania bakterioskopowego plwociny (Tab. III, V). U pozostałych 53 dzieci rozpoznanie gruźlicy nie było oparte
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situation of tuberculosis in Poland was worse in rural
than in urban areas. In 2017, the 8th time in the history
of Register, the incidence of TB in rural areas was
lower than in urban population.
Of all 5 787 TB cases reported in 2017, 108 were
of foreign origin (1.9%). In the group of foreign origin
TB patients there were 3 children and 6 teenagers. The
mean age of cases with foreign citizenship was 35.4
years. The most numerous group were the Ukrainians31 persons. In 2017, according to the data obtained
from the National Institute of Public Health - National
Institute of Hygiene, in 16 patients tuberculosis was
AIDS indicative disease. In Poland, HIV status of TB
patients has not been routinely tested.

na dodatnich wynikach badań mikrobiologicznych.
W województwie mazowieckim, gdzie zarejestrowano 27 – najwięcej w Polsce – zachorowań na gruźlicę
u dzieci do 14 roku życia, tylko 1 przypadek (gruźlica
płuc) został potwierdzony bakteriologicznie. W 2017
roku większą niż w roku poprzednim liczbę przypadków pediatrycznych odnotowano w 5 województwach.
W województwie lubuskim, świętokrzyskim, wielkopolskim, warmińsko-mazurskim i zachodnio-pomorskim nie stwierdzono żadnego przypadku gruźlicy
u dzieci do lat 14. W 3 województwach stwierdzono po
dwa przypadki gruźlicy dziecięcej. Największe współczynniki zapadalności na gruźlicę u dzieci stwierdzono
w województwach: mazowieckim – 3,1; śląskim – 2,3
i kujawsko-pomorskim – 1,9 (Tab. VII).

Table VI. Rank-list of voivodships by culture confirmed pulmonary tuberculosis notification rates. Poland 2017. Rates per
100 000 population. Data from National TB Register
Tabela VI. Ranking województw wg zapadalności na gruźlicę płuc potwierdzoną bakteriologicznie. Polska 2017 rok.
Współczynniki na 100 000 ludności. Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Voivodeships
POLAND
Dolnośląskie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Lubuskie
Łódzkie
Małopolskie
Mazowieckie
Opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Pomorskie
Śląskie
Świętokrzyskie
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Zachodnio-pomorskie

Rates
10.6
12.4
9.9
12.7
9.4
12.0
9.5
12.2
9.5
8.7
9.5
9.1
13.7
10.0
5.8
7.4
9.1

Tuberculosis was diagnosed in 169 prisoners
(incidence rate amounted to 229.0 per 100 000 inmates).
In 2017, 44 patients with MDR-TB were registered,
including 5 cases with extremely drug-resistant TB
(XDR-TB). 12 MDR-TB cases were of foreign origin
(27.3%). Subjects with MDR-TB represented 1.2% of
the cases with known drug susceptibility testing results
(DST results were available in 90.5% of all TB cases
with positive cultures). 85 patients (2.2% of cases with
known DST) were resistant to isoniazid only. There
were no cases resistant to rifampicin only.
Mortality from tuberculosis has been calculated
from death certificates gathered by the Central Statistical
Office. Tuberculosis was considered the underlying
cause of death in 543 of the deceased in 2016, which is
equivalent to 1.4 deaths per 100 000 population (Table
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Rank-list
POLAND
Warmińsko-mazurskie
Wielkopolskie
Podkarpackie
Pomorskie
Zachodnio-pomorskie
Lubuskie
Małopolskie
Opolskie
Podlaskie
Kujawsko-pomorskie
Świętokrzyskie
Łódzkie
Mazowieckie
Dolnośląskie
Lubelskie
Śląskie

Rates
10.6
5.8
7.4
8.7
9.1
9.1
9.4
9.5
9.5
9.5
9.9
10.0
12.0
12.2
12.4
12.7
13.7

W 2017 roku zarejestrowano 69 przypadków gruźlicy u młodzieży w wieku od 15 do 19 lat – współczynnik
3,6 (najmniejsza liczba chorych w tym wieku i najmniejsza zapadalność w historii Rejestru). Większość nastoletnich chorych – 91,3% – miała gruźlicę płuc. W odróżnieniu od dzieci, rozpoznanie wszystkich postaci gruźlicy
zostało potwierdzone bakteriologicznie u znaczącego odsetka młodocianych chorych (72,5%- 50 osób); gruźlicy
płuc – w 47 przypadkach. Dodatni wynik bakterioskopii
plwociny miało 26 nastolatków chorych na gruźlicę płuc
(Tab. III, V). Największą liczbę nastolatków chorych na
gruźlicę odnotowano w woj. mazowieckim – 15 i łódzkim – 10. W 9 województwach stwierdzono spadek zapadalności na gruźlicę wśród młodzieży w porównaniu
z rokiem 2016; w woj. opolskim, pomorskim i zachodnio-pomorskim odnotowano po jednym zachorowaniu.

Tuberculosis in Poland in 2017

IX). 526 subjects died because pulmonary tuberculosis.
In 2016, deaths from tuberculosis represented 0.14%
of all deaths and 28.1% of deaths due to infectious and
parasitic diseases in Poland.
The highest mortality rate (3.3) was in the age group
of 65 years and more. People aged 45-64 made up the
largest group among those who died of tuberculosis
(244 persons; rate 2.4). In 2016, one child died from
TB, there was no death from this cause in adolescents.
Mortality due to TB was more than 3.3 times higher in
men – 418 deaths – than in women – 125 deaths; rates
respectively – 2.2 and 0.6. Similar differences were
observed also in the previous years.

Gruźlica w Polsce w 2017 roku

Największą zapadalność na gruźlicę u nastolatków – 8,7
– stwierdzono w woj. łódzkim (Tab. VIII). Jednocześnie
w tym samym województwie odnotowano największą
w Polsce – 6,1 (17 przypadków) zapadalność na gruźlicę
płuc potwierdzoną bakteriologicznie u młodzieży. Największą zapadalność na gruźlicę płuc z dodatnim wynikiem bakterioskopii plwociny u młodzieży stwierdzono
w woj. kujawsko-pomorskim – 2,8 (3 przypadki).
W 2017 roku, podobnie jak w latach poprzednich,
zapadalność na gruźlicę w grupie mężczyzn była ponad
dwukrotnie większa niż u kobiet. Zarejestrowano 4 126
zachorowań u mężczyzn – współczynnik zapadalności
22,2 i 1 661 zachorowań u kobiet – współczynnik 8,4.

Table VII. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates in children (0-14 years old) by voivodships. Poland 2013-2017.
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 2013-2017.
Współczynniki na 100 000 ludności. Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę
Numbers
Rates
Voivodeships
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
POLAND
116
70
81
103
68
2.0
1.2
1.4
1.8
1.2
1. Dolnośląskie
1
5
2
2
2
0.2
1.2
0.5
0.5
0.5
2. Kujawsko-pomorskie
3
2
9
6
6
0.9
0.6
2.9
1.9
1.9
3. Lubelskie
8
2
5
7
2
2.5
0.6
1.6
2.2
0.6
4. Lubuskie
5. Łódzkie
3
2
2
2
2
0.9
0.6
0.6
0.6
0.6
6. Małopolskie
7
4
2
7
2
1.3
0.8
0.4
1.3
0.4
7. Mazowieckie
52
28
34
60
27
6.3
3.4
4.1
7.1
3.1
8. Opolskie
2
1.5
9. Podkarpackie
1
2
1
2
4
0.3
0.6
0.3
0.6
1.2
10. Podlaskie
2
2
1
1.2
1.2
0.6
11. Pomorskie
2
1
2
2
5
0.5
0.3
0.5
0.5
1.3
12. Śląskie
28
18
6
8
15
4.4
2.8
0.9
1.2
2.3
13. Świętokrzyskie
6
11
2
3.4
6.3
1.2
14. Warmińsko-mazurskie
1
1
3
0.4
0.4
1.4
15. Wielkopolskie
3
4
1
0.5
0.7
0.2
16. Zachodnio-pomorskie
1
3
2
0.4
1.2
0.8
-

The highest death rates from tuberculosis were in
voivodship Śląskie (2.4), the lowest – in voivodship
Opolskie (0.4) and Wielkopolskie (0.5). In 2015,
the highest mortality rate in Poland was in men in
voivodship Śląskie (3.4); the lowest (0.0- no death
from TB) – in women in voivodship Opolskie.
DISSCUSSION
In 2017, 55 337 cases of TB occurred in 31 EU
and EEA Member States, equivalent to 10.7 cases per
100 000 population. That was less than in previous
years (the estimated incidence worldwide- 133,0; in
Poland- 15,1). In 2013-2017, TB incidence in EU/
EEA countries decreased on average by 4.5%. In 24
countries of the region the incidence rates were less
than 10; in four countries: Romania, Lithuania, Latvia

Zachorowania u mężczyzn stanowiły 71,3% ogółu
zachorowań. Największa różnica zapadalności w grupach płci występowała u osób w wieku od 45 do 49
lat (36,1 vs. 8,1) i od 55 do 59 lat (45,2 vs. 10,7) (Rycina 1). Największą w kraju zapadalność na gruźlicę
wszystkich postaci stwierdzono u mężczyzn w woj.
śląskim – 32,6; najmniejszą- u kobiet w Wielkopolsce
– 4,8.
W 2017 roku zapadalność na gruźlicę mieszkańców miast była większa niż ludności wiejskiej – 15,6
vs. 14,2. Zarejestrowano 3614 przypadków gruźlicy
w miastach i 2 173 na wsi.
Wśród chorych na gruźlicę w 2017 roku było 108 cudzoziemców – 1,9% wszystkich przypadków, w tym troje
dzieci i sześcioro nastolatków. Średnia wieku cudzoziemców chorych na gruźlicę wynosiła 35,4 roku. Największą
grupę- 31 osób, stanowili Ukraińcy. Współwystępowanie
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and Bulgaria the incidence rates were above 20.To
the group of European countries with the lowest TB
incidence rates belonged Lichtenstein – 2.6; Iceland
– 4.1; Finland and Greece – 4.3; the Netherlands and
Slovakia – 4.6; Czech Republic and Denmark – 4.8.
The highest TB incidence rate in 2017 was observed in
Romania – 66.2.

gruźlicy i HIV jest w Polsce zjawiskiem rzadkim. Wg.
danych Narodowego Instytutu Zdrowia PublicznegoPaństwowego Zakładu Higieny, gruźlica była chorobą
wskaźnikową u 16 chorych na HIV/AIDS. Areszty śledcze i zakłady karne zgłosiły w 2017 roku 169 przypadków
gruźlicy wykrytej u osób tam osadzonych (współczynnik
zapadalności 229,0 na 100 000 osadzonych).

Table VIII. Tuberculosis cases and tuberculosis notification rates in adolescents (15-19 years old) by voivodships. Poland
2013-2017. Rates per 100 000. Data from National TB Register
Tabela VIII. Zapadalność na gruźlicę wszystkich postaci wśród młodzieży (15-19 lat) w Polsce wg województw w latach
2013- 2017. Współczynniki na 100 000. Dane z Krajowego Rejestru Zachorowań na Gruźlicę
Numbers
Rates
Voivodeships
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
POLAND
113
86
83
76
69
5.2
4.1
4.1
3.9
3.6
1. Dolnośląskie
9
4
7
5
4
5.9
2.8
5.0
3.7
3.1
2. Kujawsko-pomorskie
3
2
7
7
6
2.4
1.7
6.1
6.3
5.6
3. Lubelskie
17
5
3
8
4
13.0
4.0
2.5
6.9
3.6
4. Lubuskie
1
4
3
1.7
7.4
6.0
5. Łódzkie
4
11
7
3
10
3.0
8.6
5.7
2.5
8.7
6. Małopolskie
7
2
4
4
3
3.5
1.0
2.1
2.2
1.7
7. Mazowieckie
38
19
20
28
15
13.6
7.0
7.6
10.9
5.9
8. Opolskie
2
5
1
1
3.6
9.5
2.1
2.1
9. Podkarpackie
3
4
5
4
2.2
3.1
4.0
3.4
10. Podlaskie
2
2
1
2
2.7
2.9
1.5
3.3
11. Pomorskie
2
2
6
2
1
1.5
1.6
4.8
1.6
0.8
12. Śląskie
11
14
11
10
8
4.6
6.2
5.0
4.7
3.9
13. Świętokrzyskie
4
3
3
3
2
5.4
4.2
4.4
4.6
3.2
14. Warmińsko-mazurskie
1
3
1
2
3
1.1
3.5
1.2
2.5
4.0
15. Wielkopolskie
8
7
4
1
2
4.0
3.6
2.1
0.5
1.1
16. Zachodnio-pomorskie
1
3
2
1
1.0
3.2
2.3
1.2

As in previous years, a few countries reported large
numbers of cases. In 2017, 45% of all TB cases in the
EU/EEA occurred in the three countries - Romania, the
UK and Poland. Romania alone accounted for 23.5%
of all cases. In a majority of countries, the TB incidence
rates have fallen steadily during the last years.
In 2017, TB cases of foreign origin represented
33.1% (18299 persons) of all TB cases reported by
the EU/EEA countries. More than half of all foreignorigin TB patients registered in the EU/EEA countries
resided at the time of diagnosis in Germany, France
and the UK. The highest percentage of foreign origin
TB cases was reported by Malta (92.9%), Sweden
(90.0%) and Norway (88.5%). The lowest percentage
of foreign origin persons in the whole group of patients
with tuberculosis was in Bulgaria and Romania (<1%).
The one person with TB registered by Liechtenstein
was not a foreigner.
The previously untreated new cases represented
72.1% of all cases of tuberculosis in the EU/EEA. In 10
countries, including Poland, the proportion of patients
treated in the past exceed 10%. The percentage of such
patients was the highest in Romania (>20%).
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W 2017 roku zarejestrowano 44 chorych, u których rozpoznano MDR-TB, w tym 5 przypadków
gruźlicy wielolekoopornej o rozszerzonej oporności
(extremly drug resistant tuberculosis- XDR-TB). Dwanaście osób chorych na MDR-TB było cudzoziemcami (27,3%). MDR-TB stanowiła 1,2% przypadków
ze znanymi wynikami lekowrażliwości (w 2017 roku
dane o lekowrażliwości dostępne były u 90,5% chorych z dodatnimi wynikami posiewów). Stwierdzono
ponadto 85 chorych z opornością wyłącznie na izoniazyd (2,2% przypadków ze znanymi wynikami lekowrażliwości).
W 2016 roku gruźlica była przyczyną zgonu 543
osób (w 2016 roku – 537). Współczynnik umieralności – 1,4 – był jak w trzech poprzednich latach (Tabela
IX). Podobnie jak w latach poprzednich główną przyczyną zgonów z powodu gruźlicy była gruźlica płuc
– zmarło na nią 526 chorych. Największa liczba zmarłych na gruźlicę to osoby w wieku od 45 do 64 lat (244
osoby; współczynnik 2,4). Największy współczynnik
umieralności z powodu gruźlicy stwierdzono w grupie
wieku ≥ 65 lat – 3,3. W 2016 roku stwierdzono jeden
zgon dziecka z powodu gruźlicy, nie odnotowano żad-
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Proportion of persons with bacteriological
confirmation of tuberculosis among all TB cases was
higher in Poland than in the EU/EEA countries (72.2%
vs. 68.1%). The highest proportion of cases with
bacteriological confirmation was found in Liechtenstein
(100%- which means the only TB patient reported in
this country ); the lowest in Bulgaria (43.9%).
In Poland, since the seventies of the XX century to
2014 the incidence rates of TB has been growing along
with the age group. In 2017, the highest incidence rate
– 25.6 – was observed in the 45-64 year age group.
Patients in this age group accounted for the largest
proportion among all TB cases (44.9%). The highest
incidence rates in the age group 45-64 referred also
to pulmonary TB with bacteriological confirmation
and to TB with positive sputum cultures and smears.
In the EU/EEC countries with the high proportion of
foreign-origin TB cases there is a preponderance of
younger adults (in 2017, the highest incidence rate –
12.9– was in the 25-44 year age group). Immigrants
with TB are overall younger than native cases (in
Poland 35.4 vs. 53.9 years). On average adults older
>64 years accounted for less than 20% of all TB cases
in EU/EEC countries; the highest percentage of elderly
people among TB patients was found in Finland and in
Slovenia (> 1/3 of all cases).
In 2017, as in previous years in Poland, the
proportion of purely extrapulmonary tuberculosis in the
total number of cases was low (4.4%). In the EU/EEA
countries the overall proportion of extrapulmonary TB
was 22.6%. The highest proportion of extrapulmonary
cases occurred in United Kingdom (45.0%), in
Netherlands (41.7%) and in Norway (39.5%); the
lowest in Hungary (3.9%) and in Liechtenstein, where
the only TB case had pulmonary disease.
In Poland, the proportion of children under 15
years of age among all patients with tuberculosis has
been constantly low. In 2017, pediatric TB accounted
for 1.2% of all TB cases. The low incidence of pediatric
TB suggest that the impact of recent transmission on
the current TB dynamics is small.
Children under 15 years represented 4.4% of all TB
cases (with available information on age) in the EU/
EEA countries. The average incidence rate in pediatric
age group was higher in all EU/EEA countries than
in Poland (2.9 vs. 1.2). The highest incidence rates
of TB in children (>10 per 100 000) were reported in
Romania, Bulgaria and Lithuania.
In 2017, as in previous years, males were
overrepresented among TB cases in all EU/EAA
member States. The male-to-female ratio was 1.9:1.
The predominance of men was the biggest in older
age groups, like in Poland. The only country with a
predominance of women among TB cases was Cyprus.

Gruźlica w Polsce w 2017 roku

nego zgonu z tej przyczyny u osób w wieku od 15 do
19 lat. W latach 2012-2015 nie było zgonu z powodu
gruźlicy u dzieci; wśród nastolatków zgon z tej przyczyny stwierdzono ostatni raz w roku 2014 (1 zgon).
Zgony z powodu gruźlicy stanowiły 0,14% ogółu
zgonów w 2016 roku w Polsce i 28,1% zgonów z powodu wszystkich chorób zakaźnych i pasożytniczych.
Liczba zgonów z powodu gruźlicy u mężczyzn
– 418 – była 3,3 razy większa niż u kobiet – 125;
współczynniki odpowiednio – 2,2 i 0,6. Duże różnice
w umieralności pomiędzy mężczyznami a kobietami
stwierdzano także w ubiegłych latach.
Największy w Polsce współczynnik umieralności
z powodu gruźlicy wszystkich postaci zarejestrowano
w województwie śląskim – 2,4; najmniejszy- w woj.
opolskim – 0,4.
Po uwzględnieniu płci największy współczynnik
umieralności z powodu gruźlicy w Polsce zarejestrowano w 2016 roku u mężczyzn w woj. śląskim – 3,4;
najmniejszy – u kobiet w woj. opolskim – 0,00 (nie było
zgonu z tej przyczyny) oraz lubelskim – 0,1 (1 zgon).
Umieralność z powodu gruźlicy w 2016 roku była
większa u mieszkańców miast niż na wsi – 1,5 vs. 1,3.
DYSKUSJA
W 2017 roku we wszystkich (31) krajach UE/EOG
zarejestrowano łącznie 55 337 przypadków gruźlicy.
Współczynnik zapadalności na gruźlicę obliczony na
100 000 wszystkich mieszkańców wyniósł 10,7 (szacunkowa zapadalność na świecie – 133,0; w Polsce
– 15,1). W latach 2013-2017 zapadalność na gruźlicę
w krajach UE/EOG zmniejszała się średnio o 4.5% na
rok. Sytuacja epidemiologiczna gruźlicy różni się znacząco w poszczególnych krajach UE/EOG. W Księstwie Lichtensteinu współczynnik zapadalności wynosił 2,6 a w Rumunii- 66,2 na 100 000. W 24 krajach
UE/EOG współczynniki zapadalności były mniejsze
niż 10 na 100 000.
Do krajów o najmniejszej zapadalności, <5 na
100 000, należy, oprócz Księstwa Lichtensteinu, także Islandia – 4,1; Finlandia i Grecja – 4,3; Holandia
i Słowacja – 4,6; Czechy i Dania – 4,8. Cztery kraje
UE (Rumunia, Litwa, Łotwa, Bułgaria) miały współczynniki zapadalności większe niż 20 na 100 000. 45%
chorych na gruźlicę w UE/EOG pochodziła z 3 krajów- Rumunii, Wielkiej Brytanii i Polski. Chorzy zarejestrowani w Rumunii stanowili 23,5% wszystkich
przypadków gruźlicy w krajach UE/EOG.
W 2017 roku 33,1% wszystkich przypadków gruźlicy w UE/EOG (18 299 chorych) stanowiły osoby
urodzone w innym kraju niż kraj zgłaszający zachorowanie lub bez obywatelstwa tego kraju. Ponad połowa
z ogólnej liczby cudzoziemców chorych na gruźlicę
zarejestrowanych w UE/EOG zgłosiły Niemcy Francja
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In 2017, HIV status was reported in 25 583 TB
patients in the EU/EEA countries (76.0%); in 1006
cases (3.9% of people with known result) positive
result was found. HIV status was tested routinely in 23
countries. The highest percentage of TB patients with
HIV infection was found in Estonia (8.6%), Latvia
(11.0%) and Portugal (11.4%). The proportion of HIVinfected tuberculosis patients in the EU/EEA countries
has been declining from 2013. In Poland TB/HIV coinfection has been low for years.
In 2017, the average incidence rate of TB in prisons
in the EU/EEA countries was lower than in Poland
(155.0 per 100 000 inmates; in Poland – 229.0). The
highest proportion of prisoners among all TB patients
was in Latvia, Slovakia and Czech Republic (>4%).
TB in prisons remains poorly reported in EU/EEA
countries.
In Poland the proportion of cases with MDR-TB in
patients with known drug susceptibility testing results
was lower than average in the EU/EEA countries (1.2%
vs. 3.8% – 1 041 cases). The largest number of MDRTB cases were reported in Romania (361), in Lithuania
(249) and Germany (105). As in previous years,
MDR-TB was most prevalent in three Baltic countries
(from 10.6% in Estonia to 25.4% in Lithuania). The
proportion of MDR-TB cases among all TB patients
was lower than in previous years. Result of treatment of
MDR-TB patients was poor in the EU/EEA countries;
the success of treatment was reached in 44.8% of this
group of patients.
CONCLUSIONS
In 2017, the incidence rate of tuberculosis in
Poland was still higher than overall incidence in the
EU/EEA countries. In 2017, as in previous years,
significant geographical differences in the incidence of
TB were observed in Poland (from 8.9% to 21.9%). In
two Polish voivodships the incidence rates were lower
than the average in the EU/EEA countries.
Unlike in many EU/EEA countries, participation
of foreign-origin (non-citizen) TB cases among TB
patients in Poland was small. In Poland, men dominated
among TB patients to a greater extent than in most EU
and EEA countries. Sex differences in TB incidence
rates were generally larger in older adults. In Poland,
what was not common in whole Europe, the highest
TB incidence rate was in older subjects although not
in the oldest age group ≥65 years of age as it was until
2014.
In Poland, undesirable phenomena in TB
epidemiology as tuberculosis in children, tuberculosis
in persons infected with HIV and MDR-TB were less
common than in the EU/EEA countries.
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i Wielka Brytania. Do grupy krajów o największym odsetku imigrantów wśród chorych na gruźlicę należały
Malta (92,9%), Szwecja (90,0%), Norwegia (88,5%).
Odsetek cudzoziemców wśród chorych na gruźlicę był
najmniejszy w Bułgarii i Rumunii (<1%). Jedyny chory na gruźlicę zgłoszony przez Księstwo Lichtensteinu
nie był cudzoziemcem.
W krajach UE/EOG nowe przypadki gruźlicy,
o których wiadomo było, że nie były wcześniej leczone,
stanowiły 72,1% wszystkich zachorowań. Największy
odsetek chorych leczonych kolejny raz, >20%, stwierdzono w Rumunii. W kolejnych 9 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 (72,2% vs. 68,1%). Największy
odsetek pewnych przypadków gruźlicy stwierdzono
w Księstwie Lichtensteinu (100% czyli jedyny chory
z tego kraju), najniższy- w Bułgarii (43,9%).
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. W 2017 roku najwyższą zapadalność
stwierdzono nie u w grupie wieku ≥65 lat ale u osób
mających od 45 do 64 lat. Chorzy w tym wieku stanowili największy odsetek ogółu chorych (44,9%);
chorzy w wieku ≥65 lat – 25%. Największą zapadalność u osób w wieku od 45 do 64 lat stwierdzano także
w odniesieniu do gruźlicy płuc potwierdzonej bakteriologicznie oraz do potwierdzonej bakteriologicznie
z dodatnimi wynikami bakterioskopii plwociny. Największą zapadalność w krajach UE/EOG stwierdzono
w grupie wieku od 25 do 44 lat – współczynnik 12,9;
w grupie osób w wieku ≥65 lat i więcej zapadalność
wynosiła 10,3 i była mniejsza niż w młodszych grupach wieku, z wyjątkiem dzieci do lat 14. Osoby > 64
lat stanowiły mniej niż 20% przypadków. Największy
odsetek osób w wieku podeszłym wśród chorych na
gruźlicę był w Finlandii i Słowenii (> 1/3 wszystkich
przypadków). Na strukturę wieku chorych na gruźlicę
w krajach UE/EOG wpływa zapewne imigracja- imigranci są zwykle młodymi osobami. Także w Polsce
średnia wieku imigrantów chorych na gruźlicę była
w 2017 roku mniejsza niż chorych wywodzących się
ze społeczności autochtonicznej (35,4 vs. 53,9 lat).
W 2017 roku, podobnie jak w latach ubiegłych,
odsetek przypadków gruźlicy pozapłucnej (4,4% ogółu zachorowań) był w Polsce mały; w UE/EOG wynosił 22,6%. Największy odsetek chorych na gruźlicę
pozapłucną stwierdzono w Wielkiej Brytanii (45,0%),
Holandii (41,7%) i Norwegii (39,5%); najniższy- na
Węgrzech (3,9%) i w Księstwie Lichtensteinu, gdzie
stwierdzono tylko jedno zachorowanie na gruźlicę
i była to gruźlica płuc.
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W Polsce odsetek dzieci chorych na gruźlicę jest
od lat mały (1,2% ogółu chorych w 2017 roku), co
można tłumaczyć niską transmisją zakażenia prątkiem
gruźlicy w społeczeństwie a także niewielkim napływem do Polski rodzin z dziećmi z krajów o złej sytuacji epidemiologicznej gruźlicy. W krajach UE/EOG
odsetek dzieci wśród ogółu chorych na gruźlicę ze
znanym wiekiem wynosił 4,4%; współczynnik zapadalności w grupie pediatrycznej (2,9) był wyższy niż
w Polsce (1,2). Największe wskaźniki zapadalności na
gruźlicę u dzieci >10 na 100 000 odnotowano w trzech
krajach: Rumunii, Bułgarii, na Litwie.
W UE/EOG stwierdza się przewagę mężczyzn
wśród chorych na gruźlicę (1,9:1), największą, podobnie jak w Polsce, w starszych grupach wieku. U dzieci
poniżej lat 15 stosunek płci męskiej do żeńskiej wynosił 1,1:1. Jedynym krajem z większą liczbą kobiet
chorych na gruźlicę był Cypr.
W 2017 roku wynik badania HIV był znany
w 25 583 (76,0%) przypadkach w UE/EOG. Status zakażenia HIV w zgłaszanych przypadkach raportowały,
przy różnej kompletności danych, 23 kraje. Osiem krajów, w tym Polska, nie podają statusu HIV w zgłaszanych
przypadkach. Zakażenie HIV wykryto u 3,9% (1006) badanych osób. Największe odsetki osób chorych na gruźlicę i zakażonych HIV w grupie tych krajów, które miały dane o wyniku HIV u co najmniej 50% przypadków
gruźlicy, wykazano w Estonii (8,6%), na Łotwie (11,0%)
i w Portugalii (11,4%). Odsetek chorych na gruźlicę zakażonych HIV w krajach UE/EOG zmniejszał się stopniowo w ciągu ostatnich pięciu lat. W Polsce liczba osób
zakażonych HIV, u których gruźlica była chorobą wskaźnikową dla AIDS, jest od lat mała.
MDR-TB rozpoznano u 1041 osób w krajach UE/
EOG tzn. u 3,8% chorych z grupy 27339 ze znanymi
wynikami lekowrażliwości (w Polsce 1,2%). Odsetek
przypadków MDR-TB był większy wśród chorych ze
wznową choroby niż u osób leczonych po raz pierwszy (15,0% vs. 2,4%). Najwięcej takich przypadków
wykryto w Rumunii (361), na Litwie (249) i w Niemczech (105). W Estonii, na Łotwie i Litwie, tzn. w krajach o największym rozpowszechnieniu MDR-TB, ta
postać gruźlicy stanowiła od 10,6% do 25,4% przypadków gruźlicy. Udział chorych na MDR-TB wśród ogółu chorych na gruźlicę w krajach UE/EOG był w 2017
roku mniejszy niż w latach poprzednich. Wyniki leczenia MDR-TB są złe, sukces leczenia uzyskano 44,8%
chorych leczonych w krajach UE/EOG, 16,2% tych
chorych zmarło w czasie leczenia.
W 2017 roku zapadalność na gruźlicę wśród więźniów w krajach UE/EOG wynosiła 155,0 na 100 000
osadzonych w zakładach karnych. Dane o gruźlicy
u więźniów dostarcza 15 krajów. Chorzy na gruźlicę
przebywający w zakładach karnych stanowili średnio
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1,6% wszystkich chorych na gruźlicę w tych krajach,
które przesłały dane; w Czechach, Słowacji i na Litwie
odsetek chorych na gruźlicę więźniów przekroczył 4%
ogółu przypadków gruźlicy w tych krajach.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI
W 2017 roku liczba chorych i zapadalność na gruźlicę były mniejsze niż w 2016 roku. Współczynnik
umieralności z powodu gruźlicy w 2016 roku był taki,
jak rok wcześniej. Utrzymywały się znaczne różnice
współczynników zapadalności w poszczególnych województwach – od 8,9 w Wielkopolsce do 21,9 w woj.
lubelskim. W dwóch województwach – wielkopolskim
i warmińsko-mazurskim współczynniki zapadalności
(8,9 i 9,2) były mniejsze niż średnie w krajach UE/
EOG. W Polsce wśród chorych na gruźlicę dominowali mężczyźni, w stopniu większym, niż w przeważającej liczbie krajów UE i EOG. W Polsce, co nie jest
w Europie zjawiskiem typowym, największe współczynniki zapadalności stwierdza się od lat u starszych
osób, choć już nie w najstarszej grupie wieku ≥65 lat,
jak było do roku 2014. W Polsce odsetki: dzieci w całej zbiorowości chorych na gruźlicę, osób zakażonych
HIV i przypadków MDR-TB były niższe niż przeciętne w krajach UE i EOG. W porównaniu z wieloma
krajami UE i EOG procent imigrantów w zbiorowości
chorych na gruźlicę był w Polsce nieduży (większy
w grupie chorych na MDR-TB).
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Bacteria Legionella sp. found in water distribution systems, especially warm, transferred to water
spray devices for aerators and showers in the form of aerosols infected with them become a threat to the human inhaler.
OBJECTIVE. Assessment of colonization of the water supply network with Legionella bacteria in teaching and education
facilities in Małopolska in 2016 year.
MATERIAL AND METHODS. The results of water samples taken from plumbing installations were analyzed in teaching
and education facilities by employees of the State Sanitary Inspection of the Lesser Poland Voivodeship.
RESULTS. The results of 366 testing hot water samples in 111 teaching and education centers in Małopolska have shown
that in 123 testing samples (33,6%) in 48 centers (43,2%) the water sample was colonized with Legionella sp. and the water
quality did not meet the requirements of the current ordinance of the Minister of Health.
CONCLUSIONS. It is justified to periodically monitor the presence of Legionella sp. in water supply installations in teaching and education centers and taking action to reduce the colonization of these bacteria.
Keywords: Legionella sp., legionellosis, legionnaires’ disease, Pontiac fever, teaching and education centers

STRESZCZENIE
WSTĘP. Bakterie Legionella sp. bytujące w systemach dystrybucji wody, zwłaszcza ciepłej, przeniesione do urządzeń
rozpylających wodę perlatorów i pryszniców w formie zakażonych nimi aerozoli stają się zagrożeniem dla inhalującego je
człowieka.
CEL PRACY. Ocena kolonizacji sieci wodociągowej bakteriami Legionella sp. w placówkach nauczania i wychowania
w Małopolsce w 2016 r.
MATERIAŁ I METODY. Analizie poddano wyniki badań próbek wody pobranych z instalacji wodociągowych w placówkach nauczania i wychowania przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa małopolskiego.
WYNIKI. Wyniki badań 366 próbek ciepłej wody użytkowej w 111 obiektach nauczania i wychowania na terenie województwa małopolskiego wykazały, iż w 123 próbach (33,6%) w 48 obiektach (43,2%) była skolonizowana pałeczkami
Legionella sp. i jakość wody nie odpowiadała wymaganiom obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia.
WNIOSKI. Uzasadnione jest cykliczne monitorowanie obecności pałeczek Legionella sp. w instalacjach wodociągowych
obiektów nauczania i wychowania i podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia kolonizacji tymi bakteriami.
Słowa kluczowe: Legionella sp., legioneloza, choroba legionistów, gorączka Pontiac, placówki nauczania i wychowania
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INTRODUCTION

WSTĘP

Legionella sp. are found in the aquatic environment, both in natural and artificial reservoirs. In the
natural environment they constitute less than 1% of the
total bacterial population and they do not constitute an
epidemiological threat (1). The optimal temperature
for living and bacterial growth is in the range of 2550° C (but they also survive at 0-63 ° C), in pH 5,0–8,5
and with an oxygen content in water of 0.2-15 ppm (2).
The growth is favored by low recirculation space in
mainly hot water in plumbing installations, blind sections or tips, (called „dead branches” - those in which
water stagnation may occur at a distance of more than
3 m from the risers), in heaters, in water stagnations,
places covered with lime sediment, (aerators in taps,
showers). What is more, Legionella sp. rods can colonize air conditioners, air humidifiers, fountains and air
filters in cars (3) in windshield washer fluid (4) in car
washes (5).
Bacteria living in artificial water distribution systems are transferred with small droplets (with a diameter less than 5 μm) generated by devices producing
water-air aerosol for example showers, pearl bathtubs,
whirlpools, humidifiers, air-conditioning, are becoming the cause of dangerous diseases. The main source
of infection is aerosol and fluids and the respiratory
tract is the route of infection.
The range of clinical symptoms resulting from
pathogenic Legionella infections is wide from asymptomatic infections through the flu-like syndrome to
severe pneumonia associated with multi-organ failure
(6).
In connection with the entry into force on 11 January 2018 of the revised Ordinance of the Minister of
Health of 7 December 2017 on the quality of water
intended for human consumption (Journal of Laws of
2017, poz. 2294) the records regarding the obligation
to perform hot water tests for the presence of Legionella sp. have changed.
According to current regulations (annex no. 5 to
the Regulation mentioned above, Microbiological requirements that hot water should meet, minimum frequency of sampling of hot water and procedures depending on the results of the bacteriological examination), such tests should also be carried out in public
buildings, in which a water and air aerosol is generated
during their use. Until now, this obligation concerned
only buildings of collective residence and enterprises
of the entity performing medical activities such as stationary and round-the-clock health services (7).
In the present study, only a group of objects of
education and upbringing was analyzed (hereinafter:
teaching and upbringing) defined in accordance with
Report MZ-53 on hygiene activities for children and
youth to which we include: nurseries and children’s
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Pałeczki Legionella sp. występują w środowisku
wodnym, zarówno w naturalnych, jak i sztucznych rezerwuarach. W środowisku naturalnym stanowią mniej
niż 1% ogólnej populacji bakterii i nie stanowią zagrożenia epidemiologicznego (1). Optymalna temperatura
do życia i rozwoju bakterii mieści się w przedziale 25–
50oC, ale przeżywają nawet w temperaturze 0–63°C,
w pH 5,0–8,5 oraz przy zawartości tlenu w wodzie
0,2–15 ppm (2). Rozwojowi sprzyjają miejsca o niskiej
recyrkulacji głównie ciepłej wody w instalacjach wodociągowych, ślepych odcinkach lub końcówkach (tzw.
„martwe odgałęzienia” – tj. takie, w których mogą wystąpić zastoiska wody w odległości większej niż 3 m od
pionów), w podgrzewaczach, zasobnikach, miejscach
pokrytych osadem wapiennym (perlatory w bateriach,
prysznice). Ponadto pałeczki Legionella sp. mogą kolonizować klimatyzatory, nawilżacze powietrza, fontanny,
a także filtry powietrza w samochodach (3) w płynie do
spryskiwaczy (4) oraz w myjniach samochodowych (5).
Bakterie bytując w sztucznych systemach dystrybucji wody przenoszone są za pomocą drobnych kropelek
(o średnicy mniejszej niż 5 µm) wytwarzanych przez
urządzenia produkujące aerozol wodno-powietrzny, tj.:
prysznice, wanny perełkowe, jacuzzi, nawilżacze powietrza, klimatyzacje i stają się przyczyną niebezpiecznych chorób. Głównym źródłem zakażenia jest aerozol
oraz płyny, a drogą zakażenia są drogi oddechowe.
Zakres objawów klinicznych będących następstwem zakażeń patogennymi Legionella jest szeroki,
poczynając od bezobjawowych infekcji poprzez zespół grypopodobny do ciężkiego zapalenia płuc połączonego z niewydolnością wielonarządową (6).
W związku z wejściem w życie w dniu 11 stycznia
2018 r. znowelizowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294)
zmianie uległy m.in. zapisy dotyczące obowiązku wykonywania badań wody ciepłej pod kątem obecności bakterii
Legionella sp. Zgodnie z aktualnymi regulacjami (załącznik nr 5 do ww. rozporządzenia Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać ciepła woda, minimalna częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody oraz
procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego), badania takie należy wykonywać
również w budynkach użyteczności publicznej, w których
w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny. Dotychczas obowiązek ten dotyczył jedynie budynków zamieszkania zbiorowego i przedsiębiorstw
podmiotu wykonującego działalność leczniczą w rodzaju
stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (7).
W niniejszej pracy analizie poddano wyłącznie grupę
obiektów oświaty i wychowania (dalej: nauczania i wychowania) definiowanych zgodnie ze Sprawozdaniem
MZ-53 z działalności w zakresie higieny dzieci i mło-
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clubs, kindergartens and other forms of pre-school
education, junior high schools, general secondary
schools, secondary professional schools, special and
post-secondary schools, school complexes, school
workshops, hostels and boarding schools, continuing
education institutions, universities, institutions with
stays round-the-clock, care and education centers, day
care, out-of-school centers, recreation facilities.
In the light of the applicable law there is a need
to monitor water for the presence of Legionella sp. in
mentioned above teaching and upbringing centers in
order to take rational preventive actions minimizing
the potential effects of health hazards caused by microbiological contamination of hot water installations
mentioned above bacteria. Ordinance of the Minister
of Health of 7 December 2017 on the quality of water intended for human consumption (Journal of Laws
of 2017, item 2294) determines places, minimum frequency of sampling of hot water and the rules for further proceedings depending on the obtained results of
microbiological tests (Table I).

dzieży, do których zaliczamy: żłobki i kluby dziecięce,
przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego,
gimnazja, licea ogólnokształcące, ponadgimnazjalne
szkoły zawodowe, szkoły specjalne i policealne, zespoły szkół, warsztaty szkolne, bursy i internaty, placówki kształcenia ustawicznego, szkoły wyższe, placówki
z pobytem całodobowym, placówki opiekuńczo-wychowawcze, wsparcia dziennego, placówki wychowania pozaszkolnego, placówki rekreacyjne.
W świetle obowiązujących przepisów prawa wskazać
należy na konieczność prowadzenia monitoringu wody pod
kątem obecności bakterii Legionella sp. w ww. obiektach
nauczania i wychowania w celu podejmowania racjonalnych działań prewencyjnych, minimalizujących potencjalne skutki zagrożenia zdrowotnego wywołanego skażeniem
mikrobiologicznym instalacji ciepłej wody ww. bakterią.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez
ludzi (Dz. U. 2017, poz. 2294) określa miejsca, minimalną
częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody oraz zasady
dalszego postępowania w zależności od uzyskanych wyników badań mikrobiologicznych (Tab. I).

Table I. Frequency of sampling hot water and procedures depending on the results of the bacteriological test along with the
assessment of contamination with Legionella sp.
Tabela I. Częstotliwość pobierania próbek ciepłej wody oraz procedury postępowania w zależności od wyników badania bakteriologicznego wraz z oceną skażenia drobnoustrojami Legionella sp.
Number
Legionella sp.

Evaluation of
contamination

Procedure

None
or negligible

The system is under control - it does not
require any special actions to be taken.

After 1 year

≥100/100 ml

Average

If most of the samples are positive, the water
should be considered colonized by Legionella
sp., find the cause (review the technical network,
check the temperature of the water) and take
measures to reduce the number of bacteria.
Further distances (cleaning and disinfection)
depend on the result of the next test.

After 4 weeks, if the test
result does not change,
clean and disinfect, perform
the test after 1 week, then
after 1 year.

≥1000/100 ml

High

Intervention measures should be initiated
including cleaning and disinfection of the
system - the water is not suitable for showers.

After 1 week of cleaning
and disinfection, then every
3 months

≥10000/100 ml

Very high

Immediately switch off the device and install
hot water and carry out the cleaning of the
sanitizing procedures.

After 1 week of cleaning
and disinfection, then every
3 months

<100/100 ml

According to the regulations, the obligation to perform hot water tests of the Legionella sp. parameter
in educational and upbringing centers rests with the
school authority (most often these are local government authorities). The authorities of the State Sanitary
Inspection do not carry out such tests for this category
of centers.

Frequency of testing

Zgodnie z przepisami obowiązek wykonywania
badań ciepłej wody użytkowej parametru Legionella
sp. w obiektach oświaty i wychowania spoczywa na
organie prowadzącym (najczęściej są to władze samorządowe). Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie
wykonują badań w powyższym zakresie dla tej kategorii obiektów.
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THE AIM OF THE STUDY

CEL PRACY

Assessment of colonization of the water supply network with Legionella bacteria in teaching and education
facilities in Małopolska in 2016 year. It should be emphasized that no one has ever conducted research so far
in this type of public facilities in Poland and thus there is
no available research literature addressing this problem.

Celem pracy jest ocena kolonizacji sieci wodociągowej bakteriami Legionella sp. w placówkach nauczania i wychowania w Małopolsce w 2016 r. Należy podkreślić, iż jak dotąd nikt wcześniej nie prowadził badań
w tego typu obiektach użyteczności publicznej w Polsce
i tym samym brak jest dostępnej literatury badawczej
podejmującej ten problem.

MATERIAL AND METHODS
The results of tests of samples taken in educational and
upbringing facilities were analyzed by employees of the
State Sanitary Inspection of the Lesser Poland Voivodeship. The samples were tested in an accredited laboratory
(Nr AB 601) Provincial Sanitary and Epidemiological Station in Krakow. Water quality control in the presence of Legionella sp. in these facilities was part of the activities related to the preparations for the World Youth Day, which took
place on July 25-31, 2016 in Krakow. Pilgrims were accommodated in facilities located in the poviats (Myślenice,
Nowy Targ, Kraków and the poviat of the City of Kraków,
Limanowa, Wieliczka, Oświęcim, Nowy Sącz, Zakopane,
Chrzanów, Bochnia, Brzesko, Tarnów, Wadowice and Proszowice). Due to the need to ensure proper sanitary protection of public facilities designated as accommodation for
public pilgrims it was justified to test the water for the presence of Legionella sp. in showers in hygienic and sanitary
rooms before the arrival of guests and, if necessary, take
effective preventive actions to eliminate the bacteria. The
study covered objects such as: primary schools, junior high
school, post-secondary school, upper secondary school,
dormitories and boarding school, professional education
centers, student houses, inter-school sports centers, youth
cultural center and youth palace, youth educational center,
special educational and educational centers (Tab II).

MATERIAŁY I METODY
Analizie poddano wyniki badań próbek pobranych
w placówkach nauczania i wychowania przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa
małopolskiego. Próbki zostały przebadane w akredytowanym laboratorium (Nr AB 601) Wojewódzkiej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie.
Kontrola jakości wody na obecność Legionella sp.
w tych obiektach wchodziła w zakres działań związanych z przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży
(ŚDM), które odbyły się w dniach 25–31 lipca 2016 r.
w Krakowie. Pielgrzymi zakwaterowani zostali w obiektach zlokalizowanych na terenie powiatów (myślenickiego, nowotarskiego, krakowskim i powiat Miasto Kraków,
w powiatach limanowskim, wielickim, oświęcimskim,
suskim, tartrzańskim, chrzanowskim, bocheńskim, brzeskim, tarnowskim, wadowickim, proszowickim). Ze
względu na konieczność zapewnienia właściwego zabezpieczenia sanitarnego obiektów użyteczności publicznej
wyznaczonych jako miejsca noclegowe dla pielgrzymów,
uzasadnione było badanie wody na obecność bakterii
Legionella sp. w natryskach w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych przed przybyciem gości i ewentualne
podjęcie skutecznych działań naprawczych eliminujących bakterię.

Table II. Percentage of facilities tested in individual categories to the number of all registered buildings in the małopolskie voivodship
Tabela II. Procent obiektów kontrolowanych w poszczególnych kategoriach wobec liczby wszystkich obiektów zarejestrowanych w województwie małopolskim
%
Object type according to the classification The number of facilities in which The number of objects
inspected
of the MZ-53 reporting report
water samples were taken
registered in the province
facilities
dormitories and boarding school
proffesional education centers
student houses
junior high schools
inter-school sports centers
youth cultural centers and youth palaces
youth educational centers
special educational and upbringing
centers
primary schools
post-secondary schools
upper secondary school
Summary
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7
2
17
10
2
1
1

29
14
57
243
6
89
4

24%
14%
30%
4%
33%
1%
25%

2

30

7%

31
1
37
111

857
115
776
2129

4%
1%
5%
5%
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The following hot water sampling sites were selected, allowing assessment of the internal water supply network in the area of Legionella sp. contamination in public buildings:
1) outflow from the hot water tank or the nearest intake point;
2) the intake point furthest from the hot water tank;
3) place of water returning to the heater;
4) selected intermediate points, the number of which
depends on the size of the system.
The samples were collected by certified water samplers, employees of the State Sanitary Inspection of the
Lesser Poland Voivodeship. The tests were carried out in
accordance with the standard PN-EN ISO 11731-2:2008.
RESULTS
In 2016, in selected educational and upbringing facilities in the Lesser Poland voivodship 366 samples of domestic hot water were collected in 111 facilities. The test
results showed that in 123 samples (33.6%) in 48 facilities
(43.2%), water quality did not meet the requirements of the
current regulation of the Minister of Health (8) (Tab. III).

Badaniem objęto obiekty takie jak: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoła policealna, zespoły szkół, bursy i internaty, centra kształcenia zawodowego, domy studenckie,
międzyszkolne ośrodki sportowe, młodzieżowy dom kultury i pałac młodzieży, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze (Tabela II).
Wytypowano następujące miejsca pobierania próbek ciepłej wody, pozwalające na ocenę wewnętrznej
instalacji wodociągowej w zakresie skażenia bakteriami
Legionella sp. w budynkach użyteczności publicznej:
1) wypływ ze zbiornika ciepłej wody lub najbliższy
punkt czerpalny;
2) punkt czerpalny najdalej położony od zbiornika
ciepłej wody;
3) miejsce powrotu wody do podgrzewacza;
4) wybrane punkty pośrednie, których liczba zależała
od wielkości systemu.
Próbki zostały pobrane przez certyfikowanych próbkobiorców wody, pracowników Państwowej Inspekcji
Sanitarnej województwa małopolskiego. Badania przeprowadzono zgodnie z normą PN-EN ISO 11731-2:2008.

Table III. Number of hot water samples tested in individual facilities
Tabela III. Liczba próbek ciepłej wody przebadanych w poszczególnych obiektach
Number of samples
Number of
Facility
Type
According
to
warmer
water in which all
The type of facilities
hot water
the MZ-53 classification
Legionella sp. bacteria samples
tested
were detected.

%

Institutions of the lifelong education

5

0.00%

inter-school sports centres
youth cultural centers and
youth palaces
Institutions of the after school upbringing
dormitories and boarding
school
student houses
Facilities with the 24-hour stay
youth educational centers
special educational and
upbringing centers
Institutions with the 24-hour stay

7

0.00%

1

3

33.33%

1

10

10.00%

9

23

39.13%

22
3

67
13

32.84%
23.08%

5

7

71.43%

39

110

35.45%

junior high schools

19

36

52.78%

primary schools

24

96

25.00%

Institutions of the after school
upbringing

Functioning independently
schools

post-secondary schools

4

4 100.00%

Functioning independently schools

47

136

34.56%

School teams

36

105

34.29%

123

366

33.61%

Final sum:

Table III of the data submitted shows that the largest
number of samples, in which Legionella sp. were detected in facilities with the 24-hour stay in functioning
independently schools and school teams. Taking into account specific categories of facilities excluding facilities
where only one sample was taken, the highest percent-

WYNIKI
W 2016 r. w wytypowanych placówkach nauczania i wychowania na terenie województwa małopolskiego pobrano 366 próbek ciepłej wody użytkowej
w 111 obiektach. Wyniki badań wykazały, iż w 123
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age of colonization of water supply network was found
in junior high schools (70%), dormitories and boarding
schools (57,1%) and student houses (47,1%). The Table
IV shows the percentage of objects in terms of the presence of Legionella sp. together with the assessment of
contamination in individual categories of teaching and
upbringing facilities. In terms of the degree of contamination (none or negligible, medium, high, very high parameters specified in Table I of the Regulation (9) the
highest number of samples questioned fell within the
scope of medium contamination (74 samples), 39 samples of high contamination and 10 very high samples (in
4 objects, the number of Legionella spp. bacteria found
was 10,000 cfu / 100 ml). In 243 samples the number of
Legionella sp. was negligible or bacteria did not occur.

próbach (33,6%) w 48 obiektach (43,2%) jakość wody
nie odpowiadała wymaganiom obowiązującego rozporządzenia Ministra Zdrowia (8) (Tabela III)
Z przedstawionych w Tabeli III danych wynika, że
największą liczbę próbek, w których wykryto pałeczki
Legionella sp. pobrano w placówkach z pobytem całodobowym, w szkołach funkcjonujących samodzielnie
i zespołach szkół.
Biorąc pod uwagę konkretne kategorie obiektów
z wyłączeniem obiektów, w których pobrano tylko
jedną próbkę, najwyższy odsetek kolonizacji sieci
wodociągowej stwierdzono w gimnazjach (70%), bursach i internatach (57,1%) oraz domach studenckich
(47,1%).

Table IV. Percentage of objects where Legionella sp. was detected and assessment of contamination in particular categories
Tabela IV. Procent obiektów, w których wykryto obecności Legionella sp. wraz z oceną skażenia w poszczególnych kategoriach obiektów
Brak lub
Średnie
Wysokie
Bardzo wysokie
Procent
znikome
obiektów
Rodzaj obiektu
w których <100jtk/100 ml ≥100jtk/100 ml ≥1000jtk/100 ml ≥10000jtk/100 ml
wykryto
Liczba
Liczba
Liczba
Legionellę Liczba
%
%
%
%
próbek
próbek
próbek
próbek
Placówki kształcenia
ustawicznego
Placówki wychowania
pozaszkolnego
międzyszkolne ośrodki sportowe
młodzieżowe domy kultury
i pałace młodzieży
Placówki z pobytem
całodobowym
bursy i internaty
domy studenckie
młodzieżowe ośrodki
wychowawcze
specjalne ośrodki szkolnowychowawcze
Szkoły funkcjonujące
samodzielnie
gimnazja
szkoły podstawowe
szkoły policealne
Zespoły szkół
Suma końcowa
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0%
(0/2)
33.%
(1/3)
0%
(0/2)
100%
(1/1)
55.6%
(15/27)
57.1%
(4/7)
47.1%
(8/17)
100%
(1/1)
100%
(2/2)
42.9%
(18/47)
70%
(7/10)
32.3%
(10/31)
100%
(1/1)
37.8%
(14/37)
43.2%
(48/111)

5

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

9

90.0%

10.0%

0.0%

0.0%

7

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

2

66.7%

1

33.3%

0.0%

0.0%

71

64.6%

31

28.2%

8

7.3%

0.0%

14

60.9%

6

26.1%

3

13.0%

0.0%

45

67.2%

17

25.4%

5

7.5%

0.0%

10

76.9%

3

23.1%

0.0%

0.0%

2

28.6%

5

71.4%

0.0%

0.0%

89

65.4%

24

17.7%

16

11.8%

7

5.2%

17

47.2%

8

22.2%

8

22.2%

3

8.3%

72

75.0%

12

12.5%

8

8.3%

4

4.2%

0.0%

4

100.0%

69

65.7%

18

17.1%

15

14.3%

3

2.9%

243

66.4%

74

20.2%

39

10.7%

10

2.7%

1

0.0%

0.0%
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DISCUSSION
Research carried out in educational institutions in
2016 for the first time was carried out on such a large
scale. As demonstrated by the analysis, the risk of Legionella sp. infection is real, taking into account the
use of showers by the students after classes of physical activity. In addition, organized groups of adults and
employees of these institutions also use the sports and
sanitary infrastructure (10). A similar situation takes
place in facilities with a 24-hour stay (boarding houses, dormitories), where young people live and regularly use shower. At present, it is not known whether the
managers of the indicated educational institutions are
monitoring the condition of the internal water supply
network with regard to the colonization of Legionella
sp. The managers of these facilities and their users
(children and adolescents) have no knowledge and
awareness of the threat associated with colonizing the
water network and health consequences. In the case of
medical entities (hospitals, care and treatment institutions - ZOL) and social welfare homes (DPS), the State
Sanitary Inspection has full current and historical documentation of research on the presence of Legionella
sp. in the internal water supply network of these facilities. Analyzing the results of research conducted in
these facilities in 2016 in the Małopolskie voivodship,
it should be noted that in 32% of DPS facilities, 57.1%
of hospitals and in 20% of ZOL the presence of Legionella sp. was found. In 2017, the number of exceedances found in these facilities was still similar: DPS
- 35.2%, hospitals - 49.1%, ZOL - 29.4% (11). Studies
conducted in Greek hotels have shown that the risk of
water contamination with Legionella sp. in pool showers is 16.42%, in garden sprinklers 7.46%, and in the
pool water 5.97% (15). However, research conducted
in Japan indicated that 64% of samples from households and 3% from public entities, such as baths or hot
springs, showed the presence of Legionella sp (12).
It should be pointed out that the entire population is
sensitive to infection with Legionella sp., however, the
risk groups include people with immunocompromised
persons, for example people after organ transplants,
people with diabetes, neoplastic diseases, and chronic
respiratory diseases. In addition, men and older people
are more likely to be infected (13).
A systematic review of 47 studies published in
1981-2015 indicated that hot tubs, whirlpools and spa
pools are an important source of infection with Legionella sp. A study of 1,079 cases of Legionella infection showed that 57.5% of cases were diagnosed as
Pontiac fever (no deaths), and 42.5% as a legionella
disease, including 6.3% of deaths (14).
In 1998-2005 in Poland the number of serologically confirmed cases of legionellosis in children aged

Tabela IV przedstawia odsetek obiektów pod
względem obecności Legionella sp. wraz z oceną skażenia w poszczególnych kategoriach obiektów nauczania i wychowania. Pod względem stopnia skażenia
(brak lub znikome, średnie, wysokie, bardzo wysokie
– parametry określone w Tabeli I rozporządzenia (9))
największa liczba kwestionowanych próbek mieściła
się w zakresie skażenia średniego (74 próbki), 39 próbek skażenia wysokiego i 10 próbek bardzo wysokiego
(w 4 obiektach liczba stwierdzonych pałeczek Legionella sp. wyniosła 10000 jtk/100 ml). W 243 próbkach
liczba Legionella sp. była znikoma lub bakterie nie
występowały.
DYSKUSJA
Badania przeprowadzone w placówkach nauczania
i wychowania w 2016 r. były pierwsze zrealizowane na
tak szeroką salę. Zagrożenie zakażeniem pałeczkami
Legionella sp. jest realne, biorąc pod uwagę korzystanie przez uczniów po zajęciach wychowania fizycznego z pryszniców. Ponadto z infrastruktury sportowej
i sanitarnej korzystają również zorganizowane grupy
osób dorosłych i pracownicy tych placówek (10). Podobna sytuacja ma miejsce w placówkach z pobytem
całodobowym (internaty, akademiki), gdzie młodzi
ludzie mieszkają i regularnie korzystają z natrysków.
Obecnie nie wiadomo czy kierownicy wskazanych
placówek nauczania i wychowania monitorują stan
wewnętrznej sieci wodociagowej pod wzgledem kolonizacji Legionella sp. Zarządcy tych obiektów i ich
użytkownicy (dzieci i młodzież) nie mają wiedzy
i świadomości zagrożenia związanego ze skolonizowaniem sieci wodnej oraz konsekwencji zdrowotnych.
W przypadku podmiotów leczniczych (szpitali, zakładów opiekuńczo-leczniczych - ZOL) oraz domów
pomocy społecznej (DPS) Państwowa Inspekcja Sanitarna dysponuje pełną bieżącą i historyczną dokumentacją badań w zakresie obecności pałeczek Legionella
sp. w sieci wewnętrznej wodociągowej tych obiektów.
Analizując wyniki badań prowadzonych w tych obiektach w 2016 r. na terenie województwa małopolskiego należy zauważyć, że w 32% obiektów DPS, 57,1%
szpitali i w 20% ZOL stwierdzono obecność Legionelli sp. W 2017 r. liczba stwierdzonych przekroczeń,
w tych obiektach była nadal podobna: DPS – 35,2%,
szpitale – 49,1%, ZOL – 29.4% (11).
Badania przeprowadzone w greckich hotelach,
wykazały, że ryzyko zanieczyszczenia wody pałeczkami Legionella w prysznicach basenowych wynosi
16,42%, w tryskaczach ogrodowych 7,46%, a w wodzie w basenie 5,97% (15). Natomiast badania prowadzone w Japonii, wskazały, iż w 64% próbek pochodzących z gospodarstw domowych i w 3% z podmiotów publicznych, takich jak łaźnie czy gorące źródła
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3-17 years was 13 cases (16). Among small patients
diagnosed with legionellosis were patients with cancer,
hospitalized for other basic diseases, but also healthy
patients whose disease developed at home (17). Case
study published in 2005 by Mrozińska showed that
legionellosis can occur in children who are developing properly, healthy, without chronic diseases and is
usually diagnosed late when the child goes to hospital
in a serious condition. The source and causes of the
infection are not described in the publication. In subsequent years 2006-2017 in Poland, the number of serologically confirmed cases of legionellosis in children
aged 3-17 years amounted to 60 cases (18), which accounts for 24% of legionellosis cases in persons over
18 years of age in the period 2006-2017. In 2016, there
were no reports of diseases caused by Legionella sp.
in children in the Małopolskie voivodship. In adults,
there were 2 cases of legionellosis. In Poland, in 2016,
27 cases of legionellosis were reported, including 25
cases of Legionnaires’ disease and 2 cases of Pontiac
fever, including 2 deaths of people aged 59 and 69
(19). In Polish literature there are no other publications
that would report on the above issue. Also, there are no
foreign reports on the occurrence of Legionella sp. in
educational and upbringing facilities. The latest published article concerns risk assessment of Legionella
sp. in recreational spaces, such as fountains, showers at
swimming pools and spas, garden sprinklers in hotels,
does not include teaching and education facilities (20).
The media can find information about the occurrence
of Legionella sp. infection in schools in different countries, among others in Great Britain, USA, Ireland (21,
22, 23), however, there are no scientific studies analyzing the above topic. In 2018, a study was published in
kindergartens, schools, sports buildings, office buildings and nursing homes in Norway regarding the assessment of the use of various methods, among others thermal disinfection and membrane filtration in the
fight against Legionella pneumophila in urban shower
systems. Active surveillance did not show a significant effect of the methods assessed and no significant
positive correlation was found between the total heterotrophic number of platelets (heterotrophic bacteria
index) and Legionella pneumophila concentration,
and the risk of Legionella infection is assessed as low
and uncertain (24). As part of the European Center for
Disease Prevention and Control (ECDC), there is the
European Legionnaires’ Disease Surveillance Network
(ELDSNet), whose role is to detect, control and prevention of individual cases, group infections and outbreaks of legionnaires’ disease in EU / EEA countries,
as well as assistance in other countries to this extent.
As ECDC points out, the number of cases and group
cases associated with staying in a hotel or other tourist accommodation increases (25, 26). In 2001, there
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stwierdzono obecność pałeczki Legionella sp (12).
Należy wskazać, że cała populacja jest wrażliwa na zakażenie pałeczkami Legionella sp., jednakże do grup
ryzyka można zaliczyć osoby z obniżoną odpornością
np. osoby po przeszczepach narządów, osoby chore na
cukrzycę, choroby nowotworowe, przewlekłe schorzenia układu oddechowego. Ponadto na zakażenie częściej narażeni są mężczyźni, oraz osoby starsze (13).
Przegląd systematyczny 47 badań opublikowanych w latach 1981-2015 wskazał, że wanny z hydromasażem, jacuzzi i baseny typu spa stanowią istotne
źródło zakażenia bakteriami Legionella sp. Badanie
obejmujące 1 079 przypadków zakażenia Legionellą
wykazało, iż 57,5% przypadków zostało zdiagnozowanych jako gorączka Pontiac (bez żadnych zgonów),
a 42,5% jako choroba legionistów w tym 6,3% przypadków śmiertelnych (14).
W latach 1998-2005 w Polsce liczba potwierdzonych serologicznie przypadków legionelozy u dzieci
w wieku 3-17 lat wyniosła 13 przypadków (16). Wśród
małych pacjentów z rozpoznaną legionelozą byli chorzy z chorobą nowotworową, hospitalizowani z powodu innych chorób podstawowych, ale również pacjenci
zdrowi, u których choroba rozwinęła się w domu (17).
Analiza przypadków opublikowana w 2005 r. przez
Mrozińską wykazała, że legioneloza może występować
u dzieci prawidłowo rozwijających się, zdrowych, bez
chorób przewlekłych i zazwyczaj diagnozowana jest
późno, gdy dziecko trafia do szpitala w stanie ciężkim.
W publikacji nie opisano źródła i przyczyn zakażenia.
W kolejnych latach 2006-2017 w Polsce liczba potwierdzonych serologicznie przypadków legionelozy
u dzieci w wieku 3-17 lat wyniosła 60 przypadków (18)
(co stanowi 24% przypadków legionelozy u osób powyżej 18 roku życia w okresie 2006-2017). W 2016 r.
w województwie małopolskim zgłoszeń chorób wywołanych bakterią Legionella sp. nie odnotowano
u dzieci. U osób dorosłych odnotowano natomiast 2
przypadki legionelozy. W Polsce w 2016 r. zgłoszono
27 przypadków legionelozy, w tym 25 przypadków
choroby legionistów i 2 przypadki gorączki Pontiac,
w tym 2 zgony w wieku 59 i 69 lat (19).W literaturze
polskiej brak jest innych publikacji, które dotykałyby
powyższego zagadnienia. Również brak jest doniesień
zagranicznych dotyczących występowania Legionella
sp. w placówkach nauczania i wychowania. Najnowszy opublikowany artykuł dotyczy oceny zagrożenia
Legionellą sp. w przestrzeniach rekreacyjnych takich
jak fontanny, prysznice przy basenach i spa, ogrodowych spryskiwaczach w hotelach, nie obejmuje obiektów nauczania i wychowania (20). W mediach można
odnaleźć informacje o wystąpieniu zakażenia Legionella sp. w szkołach w różnych krajach m. in. w Wielkiej
Brytanii, USA, Irlandii (21, 22, 23), jednakże brak jest
naukowych opracowań analizujących powyższy temat.
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was an outbreak of Legionnaires’ disease in Spain
(27). Although there is an obligation in all EU / EEA
Member States to report cases of Legionnaires’ disease, it is likely that these data may be underestimated,
especially in the case of passive surveillance, and the
number of cases recorded increases systematically. In
2011-2015, 29 EU / EEA countries reported 30,532
cases of legionellosis to ECDC, of which 92.3% were
confirmed cases. The number of confirmed cases increased from 90.6% in 2011 to 93.3% in 2015. The increase in confirmed cases took place mainly in Poland
(from 44% in 2011 to 70% in 2015) as well as in Romania and Latvia. The highest age-adjusted maturity
ratio in the EU / EEA countries was recorded in 20132014 and it amounted to 1.3/100 000 of the population.
Registered cases in ECDC indicate that communityacquired infections (70.7%) were most common, but
also travel-related infections (19.9%), and only 7.3%
were hospital-acquired (28). This analysis indicates
the existence of a problem that has not been explored
in detail so far. Due to the lack of research addressing Legionella sp. in earlier years, as well as the lack
of available data from other voivodships or other European countries, the authors were not able to make
a comparative assessment.
CONCLUSIONS
The conducted research has shown that it is reasonable to monitor the presence of Legionella sp. in water
networks of public facilities (teaching and upbringing facilities). In 33.6% of samples taken, water quality was not
consistent with the requirements, and in 2.7% of samples
the number of Legionella sp. bacteria found was ≥10,000
cfu/100ml, which means very high contamination. Pollution of the internal water network was found in 43.2%
of the inspected facilities, therefore it is necessary to take
measures to reduce the colonization of Legionella sp. and
their multiplication in the network. The cyclic control of
water quality is therefore justified. Despite the statement
in the above objects that are subject to the analysis of the
presence of Legionella sp., in 2016 in the Małopolskie
voivodship there were no reports of diseases caused by
this disease agent in children. No reports clearly indicate
that the Legionnaires’ disease or Pontiac fever has not
occurred and may result from incomplete diagnosis in
this direction (29, 30). In 2016, only 3 urine specimens
(patients tested for Legionella infection) were provided
to the Laboratory for Bacteriological Serological Diagnostics in the Department of Bacteriology of NDAP-PZH
to determine the presence of legionella antigen (all turned
out to be negative) and 121 serum samples (in 14 samples antibodies were detected at a diagnostically significant level). This suggests that during treatment of cases
of pneumonia, the legionella infection and attempts to es-

W 2018 r. opublikowano badanie przeprowadzone
w przedszkolach, szkołach, budynkach sportowych,
budynkach biurowych oraz domach opieki w Norwegii
dotyczące oceny zastosowania różnych metod m. in.
dezynfekcji termicznej i filtracji membranowej w zwalczaniu Legionella pneumophila w miejskich systemach
prysznicowych. Aktywny nadzór nie wykazał istotnego wpływu ocenianych metod oraz nie stwierdzono
istotnej dodatniej korelacji między stężeniem całkowitej heterotroficznej liczby płytek (wskaźnik obecności bakterii heterotroficznych) a stężeniem Legionella
pneumophila, a ryzyko zakażenia pałeczkami Legionella ocenia się jako niskie i niepewne (24). W ramach
Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli
Chorób (ang. European Centre for Disease Prevention and Control, ECDC) funkcjonuje Europejska Sieć
Nadzoru na Chorobą Legionistów (ang. European Legionnaires’ Disease Surveillance Network, ELDSNet),
której rolą jest wykrywanie, kontrola i zapobieganie
pojedynczym przypadkom, zakażeniom grupowym
i ogniskom choroby legionistów w krajach UE/EOG,
jak i pomoc w powyższym zakresie innym krajom.
Jak wskazuje ECDC wzrasta liczba przypadków i zachorowań grupowych związanych z pobytem w hotelu
lub innym miejscu zakwaterowania turystycznego (25,
26). W 2001 r. doszło do wybuchu epidemii choroby
legionistów w Hiszpanii (27). Pomimo, że we wszystkich krajach członkowskich UE/EOG istnieje obowiązek zgłaszania przypadków choroby legionistów, to
przypuszczalnie dane te mogą być niedoszacowane,
szczególnie w przypadku nadzoru biernego, a liczba
stwierdzonych przypadków wzrasta systematycznie.
W latach 2011-2015 29 krajów UE/EOG zgłosiło 30
532 przypadki legionelozy do ECDC, spośród których
92,3% stanowiły przypadki potwierdzone. Liczba potwierdzonych przypadków wzrosła z 90,6% w 2011 r.
do 93,3% w 2015 r. Wzrost przypadków potwierdzonych nastąpił głównie w Polsce (z 44% w 2011 r. do
70% w 2015 r.) a także, w Rumunii oraz na Łotwie.
Najwyższy wskaźnik zapadalności skorygowany
o wiek w krajach UE/EOG odnotowano w latach 20132014 i wynosił on 1,3/100 000 ludności. Rejestrowane
przypadki w ECDC wskazują, że najczęściej odnotowywano zakażenia pozaszpitalne (70,7%), ale także
zakażenia związane z podróżą (19,9%), a jedyne 7,3%
były zakażeniami szpitalnymi (28).
Niniejsza analiza wskazuje na istnienie problemu,
który nie został do tej pory szczegółowo zgłębiony.
Ze względu na brak prowadzenia badań w kierunku
Legionella sp. w zakładach nauczania i wychowania
w latach wcześniejszych, a także brak dostępnych danych z innych województw lub innych krajów europejskich, autorzy nie mieli możliwości dokonania oceny
porównawczej.
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tablish the etiological factor are not considered too often
(31) - no laboratory tests for Legionella sp. the presented
data indicate a significant under-registration of cases of
legionellosis (32), independently from the age of the patient.
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WNIOSKI
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skontrolowanych obiektów, dlatego konieczne jest
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Tick-borne encephalitis (TBE) virus remains one of the main etiological agents of central nervous
system infections in Europe. The disease occurs endemically in Central and Eastern Europe, Southern part of Russia
and Scandinavia. Between 2000 and 2015 there were 3 662 registered TBE cases in Poland and approximately 45%
of them were reported in Podlaskie voivodeship. TBE typically develops as a result of being bitten by infected tick,
however, it can also be a consequence of ingestion of unpasteurized milk from viremic animal.
OBJECTIVES. The aim of the article was to underline to the importance of TBE virus transmission via alimentary
route and clinical description of four patients who developed TBE as a result of raw goat milk consumption.
MATERIAL AND METHODS. A retrospective analysis of documentation of four patients hospitalized in
Observational-Infectious Department of Independent Public Healthcare Centre in Hajnówka and Department of
Infectious Diseases and Neuroinfections at the Medical University of Bialystok from June 10th 2017 to July 11th
2017 due to alimentary TBE.
RESULTS. Patients were between 24 and 36 years of age. They have consumed goat milk from the same source.
None of the patients have been vaccinated against TBE virus. In all patients typical biphasic disease course with
the presence of prodromal and neurological phase was observed. TBE was confirmed by demonstration of antiTBE antibodies in serum and/or cerebrospinal fluid of patients.
CONCLUSIONS. Diagnosis of TBE should be considered in every case of encephalitis in endemic areas.
Due to the risk of TBE infection after consumption of unpasteurized milk from livestock, it is crucial to raise
awareness of general population and farm owners about the possibility of TBE infection via alimentary route.
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STRESZCZENIE
WSTĘP. Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) pozostaje jednym z głównych czynników etiologicznych zakażeń ośrodkowego układu nerwowego w Europie. Choroba występuje endemicznie w Europie Środkowej i Wschodniej, w południowej części Rosji oraz Skandynawii. W latach 2000-2015 na terenie Polski odnotowano 3 662 zachorowań na KZM, z czego około 45% dotyczyło mieszkańców województwa podlaskiego. KZM
rozwija się z reguły w następstwie ukłucia przez zakażonego kleszcza, ale może być także skutkiem spożycia
niepoddanego obróbce termicznej mleka od zakażonego zwierzęcia będącego w fazie wiremii.
CEL PRACY. Zwrócenie uwagi na znaczenie transmisji pokarmowej jako drogi zakażenia wirusem KZM oraz
charakterystyka kliniczna przypadków czterech pacjentów, którzy rozwinęli KZM w następstwie konsumpcji
surowego mleka koziego.
MATERIAŁ I METODY. Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji czterech pacjentów hospitalizowanych na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Hajnówce oraz w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku od
10 czerwca 2017r. do 11 lipca 2017 r. z powodu KZM nabytego drogą pokarmową.
WYNIKI. Pacjenci byli w wieku od 24 do 36 lat. Chorzy spożywali mleko kozie z tego samego źródła. Żaden
z pacjentów nie był poddany szczepieniu przeciw wirusowi KZM. U wszystkich chorych obserwowano dwufazowy przebieg choroby z obecnością fazy zwiastunowej i fazy neuroinfekcji. KZM potwierdzono obecnością
przeciwciał przeciw wirusowi KZM w surowicy krwi i/lub płynie mózgowo-rdzeniowym chorych.
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WNIOSKI. Rozpoznanie KZM powinno być rozważone w przypadku każdego zapalenia mózgu na terenach endemicznych. Ze względu na ryzyko zakażenia KZM po spożyciu niepasteryzowanego mleka od zwierząt gospodarskich, konieczne jest zwiększenie świadomości populacji ogólnej i właścicieli gospodarstw na temat możliwości
zakażenia wirusem drogę pokarmową.
Słowa kluczowe: kleszczowe zapalenie mózgu, KZM, epidemia mleczna, droga pokarmowa
INTRODUCTION

WSTĘP

Tick-borne encephalitis (TBE) virus belonging to the
Flaviviridae family remains one of the main etiological
factors of central nervous system (CNS) infections in
Europe (1-2). The disease is endemic in Central and Eastern
Europe, in the southern part of Russia and Scandinavia (3).
In the years 2000-2015, 3662 cases of TBE were reported
in Poland, which resulted in the average incidence of 0.330.92 per 100,000 inhabitants. The areas of particularly
high incidence are the Podlaskie Voivodship (about 45%
of documented cases of TBE, the incidence of 6/100 000
people) and the Warmian-Masurian Voivodeship (25% of
documented cases; incidence of 1.5 / 100,000 people) (4).
Although TBE virus (TBEV) infection in humans is most
frequently a consequence of bite by an infected tick, the
virus may also be transmitted through the consumption
of unpasteurized milk from viremic livestock (5). The
countries, in which transmission of the TBEV was
reported via the alimentary route, include Austria, Czech
Republic, Russia, Slovakia, Germany and Slovenia (610). Milk epidemics are associated most frequently with
the consumption of unpasteurized milk and cheese of goat,
cow or sheep (11). There are also reports documenting
the outbreaks of the milk-borne TBE epidemics in
Poland (12-14). Typically, the disease has a biphasic
course. Symptoms of the first phase include fever,
fatigue, muscle pain, headache, nausea, and vomiting.
In about 30% of patients after a short asymptomatic
period, the neurological phase may occur in the form of
meningitis, encephalitis, myelitis or a combination of
the aforementioned. The course of the disease is usually
mild, however, in about 2% of patients TBE can be fatal
(3). Despite the availability of an effective vaccine against
the TBEV, the incidence rate in many countries seems
to increase (15-17). The dominance of forested areas in
the Podlaskie Voivodeship provides suitable conditions
for ticks (18). In addition, climate changes leading to
more favorable meteorological conditions for the natural
transmission of the TBEV contributes to an increasing
number of infected ticks (3). The rise in TBE incidence
may also be attributed to changes in people’s behavior,
including the increase in consumption of non-heat-treated
dairy products (19). The aim of this report is to underline
the importance of alimentary transmission as a route of
infection with the TBEV and clinical description of four
patients who developed TBE following the consumption
of raw goat milk.

Wirus kleszczowego zapalenia mózgu (KZM) należący do rodziny Flaviviridae pozostaje jednym z głównych
czynników etiologicznych zakażeń ośrodkowego układu
nerwowego (OUN) w Europie (1-2). Choroba występuje
endemicznie w Europie Środkowej i Wschodniej, w południowej części Rosji oraz Skandynawii (3).W latach 20002015 na terenie Polski odnotowano 3 662 zachorowań na
KZM, co dało średnią zapadalność 0,33-0,92 w przeliczeniu na 100 000 mieszkańców. Do obszarów o szczególnie
wysokiej zachorowalności należy województwo podlaskie
(około 45% udokumentowanych zachorowań na KZM;
zapadalność ok. 6/100 000 osób) i województwo warmińsko-mazurskie (25%; 1,5/100 000 osób) (4). Chociaż zakażenie człowieka wirusem KZM najczęściej jest następstwem ukłucia przez zakażonego kleszcza, do transmisji
wirusa może dojść również po spożyciu* mleka niepoddanego obróbce termicznej, pochodzącego od zakażonego zwierzęcia będącego w fazie wiremii (5). Do krajów,
w których odnotowano transmisję wirusa KZM drogą pokarmową należą Austria, Czechy, Rosja, Słowacja, Niemcy i Słowenia (6-10). Najczęściej epidemie mleczne związane są z konsumpcją niepasteryzowanego mleka i serów
pochodzenia koziego, krowiego lub owczego (11). Dostępne są także doniesienia dokumentujące ogniska epidemii
mlecznej KZM na terenie Polski (12-14). Typowo choroba
ma przebieg dwufazowy. Objawy fazy zwiastunowej obejmują gorączkę, zmęczenie, bóle mięśniowe, bóle głowy,
nudności i wymioty. U około 30% chorych po krótkim
okresie bezobjawowym następuje faza neuroinfekcji mogąca przebiegać pod postacią: zapalenia opon mózgowordzeniowych, zapalenia mózgu, zapalenia rdzenia kręgowego bądź kombinacji kilku wyżej wymienionych. Przebieg choroby jest zazwyczaj łagodny, jednak w około 2%
przypadków KZM może zakończyć się zgonem chorego
(3). Mimo dostępności skutecznej szczepionki przeciwko
wirusowi KZM, wskaźnik zapadalności w wielu krajach
zdaje się wzrastać (15-17). Dominacja terenów zalesionych
na terenie województwa podlaskiego sprzyja zasiedleniu
kleszczy (18). Ponadto, zmiany klimatyczne przekładające
się na korzystniejsze warunki meteorologiczne dla naturalnej transmisji wirusa przyczyniają się do zwiększonej
liczby zakażonych kleszczy (3). Na wzrost zachorowań na
KZM mogą mieć również wpływ zmiany w zachowaniu
ludzi, m.in. wzrost spożywania produktów mlecznych niepoddanych obróbce termicznej (19).
Celem pracy jest zwrócenie uwagi na istotność transmisji pokarmowej jako drogi zakażenia wirusem KZM
oraz charakterystyka kliniczna przypadków czterech pacjentów, którzy zachorowali na KZM w następstwie konsumpcji surowego mleka koziego.
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MATERIALS AND METHODS

MATERIAŁ I METODY

A retrospective analysis of 4 medical histories of
patients aged between 24 and 36 years old who had
been hospitalized in the Infectious Diseases Ward of
General Hospital in Hajnówka and in the Department
of Infectious Diseases and Neuroinfections at the
Medical University of Białystok between 10th June
and 14th July 2017 due to alimentary tick-borne
encephalitis has been conducted. TBE was diagnosed
based on clinicoepidemiological data and presence of
IgM and IgG anti-TBEV antibodies both in serum and
cerebrospinal fluid (CSF).

Przeprowadzono retrospektywną analizę dokumentacji czterech pacjentów, w wieku od 24 do 36 lat, hospitalizowanych na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce oraz w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (UMB) od 10
czerwca 2017 do 14 lipca 2017 z powodu KZM nabytego
drogą pokarmową. KZM rozpoznano na podstawie danych
kliniczno-epidemiologicznych i obecności przeciwciał
przeciw wirusowi KZM w klasie IgM i IgG w surowicy
krwi i/lub płynie mózgowo-rdzeniowym (PMR) chorych.

RESULTS

WYNIKI

All of the patients were monks and they domiciled
in a monastery in Podlaskie Voivodeship. All four
patients were on a vegetarian diet, in which the source
of protein was consumption of raw goat milk. None of
the patients had been vaccinated against TBE. Cases
were characterized by a mild, biphasic course. Results
of laboratory tests are presented in Table.

Wszyscy czterej pacjenci byli mnichami, zamieszkującymi monastyr (tradycyjna nazwa klasztoru w Kościołach wschodnich) w województwie podlaskim. Prowadzili
wspólne gospodarstwo rolne na własny użytek. Pacjenci
pozostawali na diecie bezmięsnej, w której źródło białka
stanowiła konsumpcja niepasteryzowanego mleka koziego i jego przetworów. Żaden z chorych nie był uprzednio
zaszczepiony przeciw wirusowi KZM. Zestawienie wyników laboratoryjnych pacjentów przedstawiono w tabeli I.

Table 1. Results of laboratory tests in reported patients
Tabela 1. Wyniki badań laboratoryjnych opisywanych pacjentów
Patient no. 1
Patient no. 2
Serological tests
Tick-borne encephalitis
Serum IgM (VE/ml*)
52.44 ↑
56.21 ↑
Serum IgG (VE/ml)
33.17 ↑
11.39 ↑
CSF IgM (wME**)
13.15 ↑
12.32 ↑
CSF IgG (wME)
5.85 ↑
7.21 ↑
Lyme disease (BBU/mL)***
Serum IgM
8.7
Not examined
Serum IgG
10.2
Not examined
CSF IgM
0.4
0.3
CSF IgG
0.5
0.6
CSF examination
Color and transparency
aqueous. clear
aqueous. clear
Cytosis [cells/µl]
33 ↑
129 ↑
Glucose [mg/dl]
60
81 ↑
Protein [mg/dl]
39
49 ↑
% of lymphocytes
91
61
Chloride [mmol/l]
125
124
Nonne-Apelt test
(-)
(-)
Pandy test
(+)
(+)
Other
Epstein-Barr IgM
negative
Not examined
Blood culture
negative
Not examined
CSF – cerebrospinal fluid
* Cut-off values (IgM and IgG serum): 11 VE/ml
** Cut-off values (IgM and IgG CSF) : 1.5 wME
*** Cut-off values (IgM and IgG): 11 BBU/mL (serum). 5 BBU/mL (CSF)

Patient no. 3

Patient no. 4

38.23 ↑
0.91
12.80 ↑
2.3 ↑

Not examined
Not examined
13.25 ↑
10. 71 ↑

7.8
22.6 ↑
0.5
0.8

Not examined
Not examined
0.5
0.2

aqueous. clear
67 ↑
70
28 ↓
84
130
(-)
(-)

aqueous. clear
100 ↑
50
57 ↑
94
127
(-)
(+)

negative
Not examined

Not examined
Not examined
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PATIENT 1

PACJENT 1

On June 11th, a 25-year-old man with an
unremarkable medical history presented to the
Infectious Diseases Ward of General Hospital
with fever for the past 3 days, headache and ocular
pain. He had a history of tick bites, consumption
of unpasteurized milk and vertigo. On physical
examination the patient was feverish. Neurological
examination revealed no abnormalities. Laboratory
investigations showed leukopenia (WBC – 2,6x103/
µl) and thrombocytopenia (PLT – 111x103/µl). Chest
X-ray revealed inflammatory lesions in lungs. Serum
was negative for specific anti-TBEV antibodies.
Additional diagnostic tests were conducted to exclude
other infectious diseases, nonetheless, serum samples
were negative for toxoplasmosis, hepatitis B, EpsteinBarr virus, hepatitis C and Lyme disease. CSF
examination was performed, but no inflammatory
signs were found and serological tests for TBEV
infection were negative. During hospitalization,
the patient had a fever up to 38.6 °C, headache, and
nausea. Treatment with doxycycline, ceftriaxone,
paracetamol, ketoprofen, and intravenous hydration
were administered. The definite diagnosis during
hospital stay had not been established. On June
14th, the patient was transferred to the Department
of Infectious Diseases and Neuroinfections at the
Medical University of Białystok, where no specific
anti-TBEV antibodies were found in serum and CSF.
The patient had mildly elevated liver enzymes. During
hospitalization, the patient suffered from headaches
and sore throat. After achieving clinical improvement
patient was discharged home in good general
condition on June 21st. On June 24th, the patient was
readmitted to the Infectious Diseases Ward of General
Hospital complaining of relapse of fever, headaches,
and vertigo. Physical examination revealed fever and
tachycardia. On June 26th spinal tap was performed
and CSF analysis revealed lymphocytic pleocytosis.
Serological analysis of SCF confirmed TBE. The
patient was treated with mannitol, dexamethasone,
metamizole, paracetamol, and intravenous hydration.
The patient developed paresthesias. After neurological
consultation treatment with gabapentin was started.
After completion of treatment, on 7 July the patient
was discharged home in good clinical condition with
a recommendation of follow up visit in Infectious
Diseases Outpatient Clinic and referral to Neurology
Outpatient Clinic.

25-letni mężczyzna, został przyjęty do Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala Ogólnego 10
czerwca 2017 roku z powodu utrzymującej się od
trzech dni gorączki, bólów głowy i gałek ocznych.
W wywiadzie pokłucia przez kleszcze, picie niepasteryzowanego mleka koziego, zawroty głowy. W badaniu przedmiotowym stwierdzono gorączkę. W badaniu neurologicznym nie stwierdzono odchyleń.
W badaniach laboratoryjnych z odchyleń od normy
obserwowano leukopenię (WBC – 2,6x103/µl) i trombocytopenię (PLT- 111x103/µl). W RTG klatki piersiowej uwidoczniono zmiany zapalne w płucach. W badaniach serologicznych surowicy krwi nie wykazano
swoistych przeciwciał przeciwko wirusowi KZM.
Wyniki badań serologicznych w kierunku zakażenia
toksoplazmozą, wirusem HBV, wirusem EBV, wirusem HCV, wirusem HIV i B. burgdorferi były ujemne. W badaniu PMR nie wykazano cech zapalnych ani
obecności swoistych przeciwciał przeciwko wirusowi
KZM. W czasie hospitalizacji pacjent gorączkował do
38,6oC, występowały bóle głowy i nudności. W leczeniu stosowano doksycyklinę, ceftriakson, paracetamol,
ketoprofen i nawodnienie dożylne. Nie ustalono przyczyny dolegliwości. 14 czerwca, pacjenta przekazano
do Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UMB,
gdzie wyniki wykonanych badań w kierunku KZM
były negatywne. Wykazano nieznacznie podwyższoną
aktywność enzymów wątrobowych. Podczas hospitalizacji pacjent zgłaszał bóle głowy i ból gardła. Po uzyskaniu poprawy klinicznej pacjenta wypisano do domu
21 czerwca. W dniu 24 czerwca, pacjent został ponownie przyjęty do Oddziału w Obserwacyjno-Zakaźnego
w Hajnówce z powodu gorączki, bólów i zawrotów
głowy. W badaniu przedmiotowym z odchyleń obserwowano gorączkę i tachykardię. 26 czerwca, wykonano punkcję lędźwiową uzyskując płyn mózgowo-rdzeniowy, w którym stwierdzono pleocytozę z przewagą
limfocytów. Badanie serologiczne PMR potwierdziło
zakażenie wirusem KZM. W leczeniu stosowano mannitol, deksametazon, metamizol, paracetamol i nawodnienie dożylne. Po zastosowanym leczeniu temperatura unormowała się i ustąpiły bóle głowy. W kolejnych
dniach wystąpiły zaburzenia czucia (parestezje). Po
konsultacji neurologicznej włączono do leczenia gabapentynę. Po zakończeniu leczenia, 7 lipca pacjenta
wypisano do domu w stanie ogólnym dobrym z zaleceniem kontroli w Poradni Chorób Zakaźnych i Poradni Neurologicznej.

PATIENT 2

PACJENT 2

A 24-year-old man with a history of Gilbert
Syndrome and essential tremor was admitted to the

24-letni mężczyzna z wywiadem zespołu Gilberta
i drżenia samoistnego, został przyjęty do Oddziału Ob-
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Infectious Diseases Ward of General Hospital on
June 24th following 4 days of fever and headache. The
patient complained of bilateral orbital pain, shivers,
and sore throat. The symptoms reoccurred after few
days of clinical remission. The patient denied any
recent tick bites. Physical examination revealed
fever, jaundice, and tachycardia. His neurological
examination was unremarkable. Routine laboratory
evaluation showed increased bilirubin concentration
(5,06 mg/dl) and leukocytosis (11,9x103/µl). Lumbar
puncture was performed and CSF analysis revealed
inflammatory features. Presence of both IgM and IgG
anti-TBEV antibodies was demonstrated in serum
and CSF. Clinical improvement was achieved after
symptomatic treatment with analgesics, ceftriaxone
(until exclusion of Lyme disease), mannitol,
dexamethasone, and intravenous hydration. On July
7th patient was discharged home in good clinical
condition with the recommendation of follow up visit
in Infectious Diseases Outpatient Clinic.
PATIENT 3
A 36-year-old, previously healthy male presented
to the Infectious Diseases Ward of General Hospital on
June 24th, with a few days history of fever, headache,
and vertigo. The patient had similar symptoms one
week ago and a after few days of clinical remission
they recurred. Physical examination revealed fever
and tachycardia. Meningeal signs were negative. The
patient did not report any tick bites. On June 14th, in
serum analysis performed on an outpatient basis,
anti-TBEV antibodies were not detected. Assays
for antibodies against Borrelia burgdorferi and EBV
virus were negative. On June 20th, repeated TBE
serum serology was positive for IgM. Laboratory
blood tests revealed leukopenia. Lumbar puncture
was performed. CSF analysis revealed inflammatory
features and presence of both IgM and IgG anti-TBEV
antibodies. On June 29th patient developed severe
headaches and tramadol infusion was administered.
After treatment with intravenous hydration, antiemetic
drugs (metoclopramide), analgesics, ceftriaxone (until
Lyme disease exclusion), mannitol, dexamethasone,
carbamazepine, and betahistine clinical improvement
was achieved. On July 11th patient was discharged home
in good clinical condition with a recommendation of
follow up visit in Infectious Diseases Outpatient Clinic.
PATIENT 4
A 29-year-old man with a history hepatitis B was
admitted to the Infectious Diseases Ward of General
Hospital on June 30th due to TBE confirmed by serology
on an outpatient basis. On June 27th ambulatory serum
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serwacyjno-Zakaźnego Szpitala Ogólnego w dniu 24
czerwca 2017r., z powodu utrzymującej się od czterech
dni gorączki i bólów głowy. Pacjent uskarżał się na bóle
gałek ocznych, dreszcze oraz ból gardła. Był to już drugi
nawrót podobnych objawów po kilkudniowym okresie
poprawy. Chory nie przypominał sobie, aby w ostatnim
czasie doszło do pokłucia przez kleszcze. W badaniu
fizykalnym przy przyjęciu stwierdzono gorączkę, zażółcenie powłok skórnych oraz przyspieszoną czynność
serca. Badanie neurologiczne nie wykazało istotnych
odchyleń. W badaniach laboratoryjnych wykazano podwyższone stężenie bilirubiny (5,06 mg/dl) i leukocytozę
(11,9 x 103/µl). Wykonano nakłucie lędźwiowe, uzyskując PMR o parametrach zapalnych. W badaniach serologicznych wykazano obecność przeciwciał w klasie IgM
i IgG przeciwko wirusowi KZM zarówno w surowicy,
jak i w PMR. W leczeniu zastosowano leki przeciwbólowe, ceftriakson (do chwili wykluczenia boreliozy),
mannitol, deksametazon i nawodnienie dożylne uzyskując poprawę stanu klinicznego. 7 lipca, pacjenta wypisano do domu w stanie ogólnym dobrym z zaleceniem
kontroli w poradni Chorób Zakaźnych.
PACJENT 3
36-letni mężczyzna, 24 czerwca 2017 roku, został
przyjęty do Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala Ogólnego, z powodu utrzymującej się od kilku
dni gorączki, bólów i zawrotów głowy. Był to drugi
nawrót powyższych dolegliwości po około tygodniowej poprawie. W badaniu przedmiotowym z odchyleń
stwierdzono gorączkę i przyspieszoną czynność serca.
Pacjent nie miał objawów oponowych. Pacjent zaprzeczył, aby w ostatnim czasie doszło do pokłucia przez
kleszcze. 14 czerwca, w wykonanych ambulatoryjnie
badaniach serologicznych nie wykazano swoistych
przeciwciał przeciwko wirusowi KZM. Wyniki badań
serologicznych w kierunku zakażenia B. burgdorferi
i EBV były ujemne. W powtórnie wykonanych badaniach, 20 czerwca u pacjenta stwierdzono serokonwersję przeciwciał klasy IgM przeciwko wirusowi KZM.
W badaniach laboratoryjnych z odchyleń od normy
stwierdzono leukopenię. Wykonano nakłucie lędźwiowe uzyskując PMR o parametrach zapalnych, w którym wykazano obecność przeciwciał w klasie IgM
i IgG przeciwko wirusowi KZM. 29 czerwca, w piątej
dobie hospitalizacji wystąpiły bóle głowy o znacznym
nasileniu. Zastosowano wlew tramadolu. W leczeniu
stosowano nawodnienie, leki przeciwwymiotne (metoklopramid), leki przeciwbólowe, ceftriakson (do
chwili wykluczenia boreliozy), mannitol, deksametazon, karbamazepinę i betahistynę uzyskując poprawę
kliniczną. 11 lipca, pacjenta wypisano do domu w stanie ogólnym dobrym z zaleceniem kontroli w poradni
Chorób Zakaźnych.
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serology was performed and it was positive for both IgM
and IgG anti-TBE specific antibodies. The assays for
antibodies against Borrelia burgdorferi were negative.
The patient reported tick bites that occurred near the
end of May 2017. Patient’s complaints included fever,
headache and left otalgia which had been present for 6
days. Physical examination revealed low-grade fever.
CSF analysis revealed inflammatory features and
presence of both IgM and IgG anti-TBEV antibodies.
Routine blood laboratory tests revealed normocytic
anemia, slightly elevated CRP and decreased TSH and
fT3 levels. The patient was treated with intravenous
hydration, analgesics, ceftriaxone (until Lyme disease
exclusion), mannitol, and dexamethasone. On July
11th, the patient was discharged home in good overall
condition with a recommendation of follow up visit in
Infectious Diseases Outpatient Clinic and referral to
an endocrinologist.
DISCUSSION
In the report above, we describe the fourth
outbreak of milk-borne TBE in Poland. Previously
reported outbreaks of the milk-borne TBE epidemics
occurred in the Olsztyn Voivodship in 1974 (current
Warmian-Masurian Voivodeship), in the Kielce
Voivodeship (current Świętokrzyskie Voivodeship)
in 1995 and the Wrocław Voivodeship (current
Lower Silesian Voivodeship) in 1996. The source of
the infection was fresh, unpasteurized cow’s milk
(1974) and goat’s milk (1995, 1996) (12-14). The
diagnosis of TBE should be considered in case of any
encephalitis in endemic areas. The lack of information
about a tick bite in medical history and non-specificity
symptoms in the interview may hinder the diagnosis
(9,20). The occurrence of small epidemics in people
who consume dairy products from the same source
can suggest a diagnosis of milk-borne infection (13).
It is important to obtain a thorough medical history
with stress on the patient’s dietary habits. In endemic
areas, TBE is a significant clinical problem, which can
lead to permanent complications (20). In the cases
described above, the course of TBE was mild which
was associated with young age, normal nutritional
status and lack of other risk factors for severe course
of the disease (3). The incubation period of the TBEV
in alimentary infection is about 3-4 days and is shorter
than in the case of a disease occurring after a tick bite
(20). In all four described cases, the course of the
disease was biphasic, which is characteristic of TBE
infection caused by European subtype of the virus
(20). All patients developed non-specific symptoms
such as headache, muscle pain, fatigue or fever.
Although the patients usually have positive meningeal
signs in the neurological phase, none of the herein
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PACJENT 4
29-letni mężczyzna z wywiadem wirusowego zapalenia wątroby typu B został przyjęty do Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala Ogólnego 30 czerwca
2017 roku, z powodu rozpoznania zakażenia KZM potwierdzonego wykonanymi ambulatoryjnie badaniami
serologicznymi. 27 czerwca, w surowicy krwi stwierdzono swoiste przeciwciała przeciwko KZM w klasie
IgM i IgG. Wyniki badań serologicznych w kierunku
zakażenia B. burgdorferi były ujemne. Chory zgłosił
pokłucie przez kleszcze pod koniec maja 2017. Pacjent
uskarżał się na trwającą od około sześciu dni gorączkę,
ból głowy oraz ból w okolicy ucha lewego. Przy przyjęciu badaniem przedmiotowym z odchyleń od normy
stwierdzono stan podgorączkowy. Wykonano nakłucie
lędźwiowe uzyskując PMR o parametrach zapalnych,
w którym wykazano obecność przeciwciał w klasie
IgM i IgG przeciwko wirusowi KZM. Podczas hospitalizacji w badaniach laboratoryjnych wykazano niedokrwistość normocytarną, nieznacznie podwyższone
CRP oraz obniżone wartości hormonu tyreotropowego
(TSH) i wolnej trijodotyroniny (fT3).W leczeniu zastosowano nawodnienie, leki przeciwbólowe, ceftriakson (do chwili wykluczenia boreliozy), mannitol i deksametazon uzyskując poprawę stanu klinicznego. 11
lipca, pacjenta wypisano do domu w stanie ogólnym
dobrym z zaleceniem kontroli w poradni Chorób Zakaźnych oraz kontroli w Poradni Endokrynologicznej.
DYSKUSJA
W powyższej pracy przedstawiono czwarte w Polsce opisane ognisko zakażeń wirusem KZM w formie gorączki mlecznej. Poprzednie ogniska epidemii
mlecznej KZM wystąpiły w województwie olsztyńskim
(obecnie warmińsko-mazurskie) w 1974 r., kieleckim
(obecnie świętokrzyskie) w 1995r. oraz województwie
wrocławskim (obecnie dolnośląskie) w 1996 r. Źródłem infekcji było świeże, niepasteryzowane mleko
krowie (1974 r.) oraz mleko kozie (1995 r., 1996 r.)
(12-14). Rozpoznanie KZM powinno być wzięte pod
uwagę w przypadku każdego zapalenia mózgu na terenach endemicznych. Brak w wywiadzie informacji
o pokłuciu przez kleszcze oraz niespecyficzne objawy
mogą utrudniać rozpoznanie (9,20). Występowanie
małych epidemii wśród osób spożywających produkty
mleczne pochodzące z tego samego źródła może nasuwać diagnozę (13). Istotne jest dokładne zebranie
wywiadu ze szczególnym uwzględnieniem nawyków
żywieniowych pacjenta. Na obszarach endemicznych
KZM jest istotnym problemem klinicznym i może prowadzić do trwałych powikłań (20). W opisanych wyżej przypadkach przebieg infekcji KZM był łagodny
co było związane z młodym wiekiem, prawidłowym
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described patients had meningeal signs (3). The results
of additional laboratory tests in TBE are non-specific
(3,20). In the first phase of the disease, 10-20% of
patients have neutropenia, thrombocytopenia or
elevated liver enzymes, while in the second phase there
may be slight leukocytosis (6). Elevated CRP level is
found in approximately 80% of patients. Typically,
the CSF analysis shows pleocytosis with lymphocyte
dominance and increased protein level. However, at
the beginning of the neurological phase, there may be
a predominance of neutrophils over lymphocytes in the
CSF. (6). Three elements are important in determining
the diagnosis: medical history, clinical symptoms
and serological tests confirming the etiology (3). The
clinical criterion is met by any patient with symptoms
of CNS inflammation, such as meningitis, encephalitis
or myelitis (21). The laboratory criterion requires one
of the following: the presence of specific antibodies
against the TBEV in the IgM and IgG class in the serum;
presence of specific antibodies against the TBEV in
the IgM class in CSF; seroconversion or a fourfold
increase in specific antibodies against the TBEV in
two serum assays; detection of TBEV nucleic acid in
the sample. Laboratory tests should be interpreted in
reference to the patient’s medical history (vaccination
status, possibility of infection with other viruses from
the Flaviviridae family) (22). The epidemiological
criterion requires the identification of the potential
source of infection (unpasteurized dairy products) (21).
With the growing trend of consuming unpasteurized
dairy products, there is a possibility of an increase in
the incidence of TBE cases acquired via the alimentary
tract in endemic areas (23, 24). Advocates of raw
dairy consumption postulate that heat-treated milk
has a lower nutritional value. However, this belief is
incorrect because most of the biological substances in
milk are thermostable or only slightly modified by the
pasteurization process (25). It should be remembered
that the temperature of 65 degrees is not enough to
inactivate the TBEV (11). Raw dairy products may
also be a source of Mycobacterium bovis, Salmonella,
Campylobacter, Brucella, Listeria, Shigella, E. coli,
Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes,
Yersinia enterocolitica, and Coxiella burnetii infection
(9). In an experimental model of TBE infection of
goats, cattle and sheep, it was shown that an animal
that is viremic can excrete the virus in the milk (11).
The viruses in milk remained detectable for 8-19
days by PCR (polymerase chain reaction) (24). The
infectious dose of the TBEV in humans via the oral
route remains unknown. Cattle, goats, and sheep
infected with the TBEV do not develop symptoms of
the disease. It has been proven that the TBEV treated
with low pH (1.49-1.80), similar to the pH of the gastric
acid, remains infectious for about two hours (24). Milk
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stanem odżywienia oraz brakiem innych czynników
ryzyka ciężkiego przebiegu zakażenia (3). Okres
wylęgania wirusa KZM przy zakażeniu drogą pokarmową wynosi 3-4 dni i jest krótszy niż w przypadku
choroby występującej po pokłuciu przez kleszcza (20).
We wszystkich czterech opisywanych przypadkach
przebieg choroby był dwufazowy, charakterystyczny
dla infekcji europejskim podtypem wirusa KZM (20).
Wszyscy pacjenci mieli objawy niespecyficzne, takie
jak bóle mięśni i głowy, zmęczenie, gorączka. Chociaż
u chorych z reguły stwierdza się dodatnie objawy oponowe w fazie neurologicznej, w opisanych wyżej przypadkach objawy oponowe były nieobecne (3). Wyniki
badań dodatkowych dotyczących KZM są niespecyficzne (3,20). W pierwszej fazie choroby u 10-20%
chorych stwierdza się neutropenię, trombocytopenię
lub podwyższoną aktywność aminotransferaz wątrobowych, zaś w drugiej fazie występuje nieznaczna
leukocytoza (6). Podwyższone stężenie CRP stwierdza się u około 80% chorych. Typowo badanie PMR
wykazuje pleocytozę z dominacją limfocytów i wzrost
stężenia białka. Jednak na początku fazy neuroinfekcji
może występować przewaga neutrofili nad limfocytami w PMR (6). W ustaleniu rozpoznania istotne są
trzy elementy: wywiad, objawy kliniczne oraz wyniki
badań serologicznych potwierdzających etiologię (3).
Kryterium kliniczne spełnia każdy pacjent z objawami
zapalenia OUN, to jest zapaleniem opon mózgowordzeniowych, zapaleniem mózgu bądź rdzenia kręgowego (21). Kryterium laboratoryjne wymaga spełnienia jednego z następujących: obecność specyficznych
przeciwciał przeciwko wirusowi KZM w klasie IgM
i IgG w surowicy; obecność specyficznych przeciwciał
przeciwko wirusowi KZM w klasie IgM w PMR; serokonwersja bądź czterokrotny wzrost specyficznych
przeciwciał przeciwko wirusowi KZM w dwóch
oznaczeniach surowicy; wykrycie kwasu nukleinowego wirusa KZM w próbce. Badania laboratoryjne
powinny być interpretowane zgodnie ze statusem pacjenta (historia szczepień, prawdopodobieństwo zakażenia innym wirusem z rodziny Flaviviridae) (22).
Kryterium epidemiologiczne wymaga ustalenia źródła
potencjalnego zakażenia (niepasteryzowane produkty mleczne) (21). Wzrost spożycia niepasteryzowanych produktów mlecznych może przyczyniać się do
wzrostu liczby przypadków zakażeń wirusem KZM
drogą pokarmową na terenach endemicznych (23,24).
Zwolennicy konsumpcji surowego nabiału postulują,
iż mleko poddane obróbce termicznej ma niższą wartość odżywczą. Przekonanie to jest jednak błędne,
gdyż większość substancji biologicznych zawartych
w mleku jest termostabilna bądź jedynie w niewielkim
stopniu modyfikowana przez proces pasteryzacji (25).
Należy pamiętać, iż temperatura 65 stopni nie wystarcza, aby inaktywować wirusa KZM (11). Surowe pro245
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products leave the stomach much earlier, reaching
the duodenum even within a few minutes. The virus
probably penetrates the M cells of Peyer’s patches, then
reaches the lymphatic tissue, from where it goes into
the bloodstream (24). Therefore, proper processing of
dairy products should be emphasized in the endemic
areas. It is also necessary to increase the awareness of
the general population and farm owners about the risk
factors and methods of preventing TBE by conducting
informational and educational campaigns. The most
effective method of prevention of TBE is vaccination.
The effectiveness of vaccines in regularly vaccinated
people reaches 99% (3). Milk-borne epidemics can
also be prevented by vaccinating animals. It has been
proved that in vaccinated animals after experimental
infection with TBEV, there were no viruses detected
in milk by RT-PCR (reverse transcription PCR)
(24). It should be remembered that all cases of TBE
are subject to obligatory reporting in Poland (21).
Mandatory reporting of positive serological results for
TBE by the laboratories to the appropriate authorities
in the patient’s place of residence aims to establish the
source of the epidemic as soon as possible in order to
limit the size of the outbreak. Treatment for TBE is
only symptomatic (6). It includes the use of analgesics,
anti-inflammatory drugs and intracranial pressure
reducing agents (20). The serum and CSF IgM and IgG
TBE-specific antibodies were detected in all described
patients. In herein reported cases, we cannot exclude
tick bite as a potential source of infection, because
the lack of information about it in the anamnesis
does not necessarily exclude this route of infection as
a patient may not notice the tick bite (10). However,
assuming that the average risk of the disease in
a person unvaccinated against TBE, after contact with
a tick with an unknown status of infection is about
0.38%, the probability of four concurrent symptomatic
infections is infinitesimal (26). Therefore, considering
that the patients consumed unpasteurized milk from
the same source, alimentary infection is most likely.
The limitation of the conducted analysis is the lack of
confirmation of the presence of the virus in goat’s milk
by PCR because of the retrospective character of the
study.
CONCLUSIONS
1. It should be noted that TBE can be transmitted
through the alimentary route by ingestion of raw
milk from infected livestock (especially goats)
bred in endemic areas.
2. TBEV infection in animals is asymptomatic, which
hinders the identification of infected individuals
and the determination of the potential source of
infection.
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dukty mleczne mogą być również źródłem zakażenia
Mycobacterium bovis, Salmonella, Campylobacter,
Brucella, Listeria, Shigella, E.coli, Staphylococcus
aureus, Streptococcus pyogenes, Yersinia enterocolitica, Coxiella burnetii (9). W modelu doświadczalnym
zakażenia wirusem KZM kóz, bydła i owiec, wykazano, że zwierzę będące w okresie wiremii może wydalać wirusa do mleka (11). Wirus w mleku pozostawał
wykrywalny przez 8-19 dni metodą PCR (polymerase chain reaction) (24). Dawka zakaźna wirusa KZM
dla ludzi poprzez drogę pokarmową pozostaje nieznana. Zgodnie z aktualnie dostępną wiedzą, bydło,
kozy i owce zakażone wirusem KZM nie mają objawów choroby. Udowodniono, że wirus KZM poddany
działaniu niskiego pH (1.49-1.80), zbliżonego do pH
soku żołądkowego, do około dwóch godzin pozostaje
wciąż zakaźny (25). Pokarmy mleczne opuszczają żołądek znacznie wcześniej, docierając do dwunastnicy
już nawet w ciągu kilku minut. Tam prawdopodobnie
wirus wnika do komórek M kępek Peyera, przedostając się do tkanki limfatycznej, skąd następnie trafia do
krwiobiegu (24). W związku z powyższym na terenach
endemicznych powinien zostać położony nacisk na
właściwą obróbkę produktów mlecznych. Konieczne
jest także zwiększenie świadomości populacji ogólnej
i właścicieli gospodarstw na temat czynników ryzyka
i metod profilaktyki zakażenia wirusem KZM poprzez
prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych.
Najskuteczniejszą metodą zapobiegania zakażeniu są
szczepienia przeciw KZM. Skuteczność szczepionek
u ludzi regularnie szczepionych sięga 99% (3). Ogniskom ludzkich epidemii mlecznych można zapobiegać
również poprzez szczepienie zwierząt. Udowodniono,
iż u zaszczepionych zwierząt po doświadczalnym zakażeniu wirusem KZM, nie wykryto obecności wirusa
w mleku metodą RT-PCR (reverse transcription PCR)
(24). Należy pamiętać, że zachorowania na KZM podlegają obowiązkowi zgłaszania w Polsce (21). Obowiązkowa zgłaszalność poprzez laboratoria dodatnich
wyników serologicznych do odpowiednich organów
w miejscu zamieszkania pacjenta, ma na celu jak najszybsze ustalenie źródła epidemii i ograniczenie wielkości ogniska. Leczenie KZM jest wyłącznie objawowe (6). Polega m.in. na stosowaniu leków przeciwbólowych, przeciwzapalnych i zmniejszających ciśnienie
wewnątrzczaszkowe (20). U wszystkich opisanych
pacjentów wykryto w surowicy oraz PMR przeciwciała IgM i IgG swoiste dla wirusa KZM. W opisanych
przypadkach nie możemy wykluczyć pokłucia przez
kleszcze jako potencjalnego źródła infekcji, gdyż brak
w wywiadzie informacji o pokłuciu nie musi wykluczać tej drogi zakażenia, co wynika z faktu iż pacjenci mogli nie zauważyć pokłucia przez kleszcze (10).
Jednak przyjmując iż średnie ryzyko wystąpienia fazy
objawowej u osoby niezaszczepionej przeciw KZM,
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3. People living in endemic areas should consume
milk products after appropriate heat treatment.
4. Diagnosis of TBE should be considered in case of
any encephalitis occurring in endemic areas.
5. It is necessary to propagate knowledge through
educational campaigns that increase the public
awareness of the general population and farm
owners about the possibility of infection with the
TBEV through the alimentary route.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Chronic kidney disease is a significant cause of morbidity and mortality among patients
infected with human immunodeficiency virus (HIV). Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) is widely used as the
part of combination antiretroviral therapy (cART) and may cause renal function impairment.
AIM. The primary objective of this analysis was to determine the rate of reversibility of kidney dysfunction and
factors correlated with eGFR improvement in patients treated with TDF.
MATERIALS AND METHODS. All patients who discontinued TDF between 2003 and 2015 were screened
and included in the study if the reason for withdrawal was nephrotoxicity. Kidney function (eGFR, proteinuria,
haematuria) was assessed on treatment and one year after discontinuation. Factors associated with not achieving
eGFR recovery one year after discontinuing TDF were assessed.
RESULTS. A total of 69 patients out of 1625 screened discontinued TDF due to nephrotoxicity and were included
in the analysis. At the end of the study period eGFR (CKD-EPI) improved in 52 (75,4%) patients. The eGFR
difference was 11,7 ml/min/1,73m2 (95% CI: 6,0 – 14,5). Two factors were associated with kidney function
improvement: the length of TDF treatment and baseline eGFR. Better recovery was observed in patients treated
with shorter (difference: 15,6 ml/min/1,73m2, 95% CI: 5,99 – 23,0) and in those with impaired renal function at
baseline (difference: 21 ml/min/1,73m2, 95% CI: 11,0 – 27,99).
CONCLUSIONS. In majority of patients who discontinue TDF therapy, kidney function improves during oneyear period. The drug withdrawal in case of eGFR deterioration should not be postponed.
Key words: chronic kidney disease, HIV infection, tenofovir
STRESZCZENIE
WSTĘP. Przewlekła choroba nerek jest istotną przyczyną chorobowości i śmiertelności u pacjentów zakażonych HIV. Fumaran tenofowiru dizoproksylu (TDF) jest często używany w leczeniu antyretrowirusowym i może
powodować upośledzenie czynności nerek.
CELE. Głównym celem pracy było określenie odwracalności uszkodzenia nerek oraz czynników związanych
z poprawą eGFR u pacjentów leczonych TDF po odstawieniu leku z powodu nefrotoksycznosci.
MATERIAŁ I METODY. Spośród wszystkich pacjentów, u których odstawiono TDF między 2003 a 2015 rokiem wybrano i włączono do badania tych, u których powodem była nefrotoksyczność leku. Oceniano czynność
nerek (eGFR, białkomocz, krwinkomocz) w trakcie leczenia i rok po odstawieniu TDF. Analizowano czynniki
związane z poprawą eGFR po roku od odstawienia leku.
WYNIKI. Spośród 1625 pacjentów u 69 przerwano leczenie TDF z powodu nefrotoksyczności i dane tych
osób zostały włączone do analiz. Poprawę eGFR (CKD-EPI) w rok po zaprzestaniu leczenia obserwowano u 52
(75,4%) pacjentów. Różnica między pomiarami eGFR wynosiła 11,7 ml/min/1,73m2 (95% przedział ufności: 6,0
– 14,5). Z poprawą czynności nerek były związane dwa czynniki: długość leczenia TDF oraz wyjściowa wartość
eGFR. Większą poprawę obserwowano u pacjentów leczonych tenofowirem krócej niż rok (różnica: 15,6 ml/
min/1,73m2, 95% przedział ufności: 5,99 – 23,0) oraz u osób z wyjściowo upośledzoną czynnością nerek (różnica: 21 ml/min/1,73m2, 95% przedział ufności: 11,0 – 27,99).
© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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WNIOSKI. U większości pacjentów czynność nerek ulega poprawie wciągu roku od odstawienia TDF. W przypadku wystąpienia objawów nefrotoksyczności nie należy opóźniać odstawienia leku.
Słowa kluczowe: przewlekła choroba nerek, zakażenie HIV, tenofowir
INTRODUCTION
Chronic kidney disease is a significant cause of
morbidity and mortality among patients infected with
human immunodeficiency virus (HIV). In western
European countries and the United States the evidence
of chronic kidney disease is present in 4,7%-9,7% of
HIV-infected patients, although in some reports it is as
high as 15% (1–5).
Tenofovir disoproxil fumarate (TDF) is widely
used as the part of combination antiretroviral therapy
(cART). Several cross-sectional studies showed an
increased prevalence of kidney function impairment
among patients treated with TDF (1, 6–8). The
observed abnormalities included increased creatinine
concentration, decreased eGFR and proximal renal
tubular dysfunction (PRTD). Some studies have
shown the correlation of TDF cumulative exposure
and the risk of chronic kidney disease (CKD) (9, 10).
However, it seems that loss of kidney function takes
place during first 12 months of treatment and kidney
function is stable in long term (11, 12).
Underlying mechanisms of TDF toxicity have not
been fully elucidated. Its toxicity has been linked to an
increased plasma drug concentration (13). Increased
intracellular TDF concentrations are postulated to cause
mitochondrial toxicity seen in cases of TDF-induced
proximal tubulopathy (14). Impaired renal function,
polymorphisms in genes for tubular transporters and
coadministration with boosted protease inhibitors
(PIs) may result in increased TDF concentration due
to impaired drug filtration (15, 16). Other causes of
kidney injury should also be considered (i.e. other
drugs, illegal substances, comorbidities or urinary tract
infections) (17).
AIM
The primary objective of this analysis was to
determine the rate of reversibility of kidney dysfunction
and factors correlated with eGFR improvement in
patients treated with TDF after drug cessation.
MATERIALS AND METHODS
This study was a single-centre retrospective
electronic chart review performed at an outpatient
HIV clinic. Medical records of all patients attending
outpatient Clinic for HIV patients, Hospital for
Infectious Disease in Warsaw between 2003 and 2015
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who discontinued TDF were screened. All participants
were 18 years old or older. Patients discontinuing the
drug due to nephrotoxicity were included into analysis.
Nephrotoxicity was determined at the discretion of
the clinician. Patients who missed renal function
assessment one year after drug discontinuation were
excluded from analyses.
Electronic medical records included demographic
data, TDF treatment length and laboratory tests. The
following kidney function parameters at baseline (on
treatment) and one year after drug discontinuation
were retrieved from the electronic medical records:
creatinine, proteinuria and haematuria (dipstick
test). Based on patients’ data, eGFR was calculated
according to Chronic Kidney Disease Epidemiology
Collaboration formula (CKD-EPI) (18). CKD stages
were defined according to the National Kidney
Foundation Kidney Disease Outcomes Quality
Initiative (NKF KDOQ) (19).
Patients were classified according to the
difference in kidney function before and after TDF
discontinuation. The recovery group was defined as
having eGFR higher after one year than at the baseline.
The non-improvement group was defined as having
eGFR the same or lower after one year than before
withdrawal.
In statistical analyses, non-parametric tests were
used for group comparisons as appropriate. Linear and
logistic regression models were used to investigate
factors related to study outcomes. Confidence interval
of 95% was used. Statistical analyses were performed
using R statistical software (version 3.5.1).
RESULTS
Among 1625 patients who discontinue TDF
between 2003 and 2015 at our centre, nephrotoxicity
was reported as the reason in 79 cases (4.8%). 10
patients (12.7%) were excluded from the study due to
missing clinical data. The final cohort consisted of 69
cases. Patients characteristic is provided in table 1.
Before tenofovir discontinuation 29 (42.0%)
patients had eGFR < 60 ml/min/1.73m2 according to
CKD-EPI equation and 3 (4.3%) patients had eGFR
< 30 ml/min/1.73m2. One year after stopping TDF
impaired renal function with eGFR < 60 ml/min/1,73m2
was observed in 9 (13.0%) patients and there were
no individuals with eGFR < 30 ml/min/1.73m2. The
detailed distribution of CKD stages is depicted in
Figure 1.
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Table I. Patients characteristic
Tabela 1. Charakterystyka grupy badanej
n

%

20-40

33

478

41-60

33

478

60+

3

43

MSM

19

275

Age

median

IQR

41 years

34-49

Route of HIV infection
heterosexual

19

275

IVDU

16

232

other

1

15

unknown

14

203

54

783

Male
Treatment duration
Weight
Creatinine (baseline)
Creatinine (at 1 y)

434 days

168-956

72 kg

585-815

117 mcmol/l

94-131

98 mcmol/l

86-110

eGFR (MDRD, baseline)

59 ml/min/173 m2

48-74

eGFR (MDRD, at 1 y)

67 ml/min/173 m

59-80

eGFR (CKD-EPI, baseline)

64 ml/min/173 m

50-81

eGFR (CKD-EPI, at 1 y)

2
2

75 ml/min/173 m

66-90

Dipstick proteinuria (baseline)

01 g/dl

0-059

Dipstick proteinuria (at 1 y)

0 g/dl

0-032

0

0-80

Dipstick haematuria (baseline)
Dipstick haematuria (at 1 y)
Baseline CD4
Nadir CD4

Figure 1. Frequency of

2

0
3
173 cells/mm
CKD
stages (G1

101 cells/mm3

0-10

–

64-367and
G5) before
45-178

one year after TDF

discontinuation according to CKD-EPI equation.

Baseline viremia (log)

48e4

14e3-12e5

Figure 1. Frequency of CKD stages (G1 – G5) before and one year after TDF discontinuation according to CKD-EPI equation
Rycina 1. Częstość występowania stadiów przewlekłej choroby nerek (G1 - G5) w trakcie leczenia i rok po odstawieniu TDF
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Figure 2. Changes in eGFR
in the
study group.
Figure
3. CKD-EPI
eGFR change according to TDF treatment duration (days).
Rycina 2. Zmiana eGFR (CKD-EPI) w trakcie badania.

Figure 3. CKD-EPI eGFR
change
according
to TDF
treatment
(days).
Figure
5. CKD-EPI
eGFR
change
accordingduration
to baseline
CKD-EPI eGFR.
Rycina 3. Zmiana eGFR (CKD-EPI) w zależności od czasu leczenia TDF (w dniach).

Figure 4. Median CKD-EPI eGFR change (ml/min/1,73m2) and TDF treatment
Rycina 4. Zmiana eGFR (CKD-EPI) w grupie leczonej TDF przez rok i więcej niż rok.
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Figure 4. Median CKD-EPI eGFR change (ml/min/1,73m2) and TDF treatment
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Figure 5. CKD-EPI eGFR change according to baseline CKD-EPI eGFR.
Rycina 5. Zmiana eGFR (CKD-EPI) w zależności od wyjściowej wartości eGFR.

Prior to TDF discontinuation creatinine level was
increased in 43 patients (62.3%), dipstick proteinuria was
positive in 34 patients (49.3%) and haematuria present
in 22 (31.9%). One year after TDF discontinuation
creatinine level was abnormal in 17 patients (24.6%),
dipstick proteinuria was positive in 17 patients (24.6%)
and haematuria was present in 15 (21.7%).
At the end of the study period we observed eGFR
(CKD-EPI) improvement in 52 (75.4%) patients.
eGFR decreased in 17 patients (24.6%). The difference
between eGFR measurements in the whole group was
11,7 ml/min/1.73m2 (p=0.00001; 95% CI: 6.0 – 14.5)
(Figure 2).
The study group was divided into two groups
according to TDF treatment duration. In the first
subgroup TDF was administered for less than 365
days (31 individuals, 44.9%) and in the second for 365
days or more (38 individuals, 55%). In the subgroup of
patients treated with TDF longer than one year kidney
function improvement was significantly lower than in
patients treated for less than a year: 4,7 ml/min/1.73m2
vs. 20.3 ml/min/1.73m2 (CKD-EPI; difference: 15.6 ml/
min/1.73m2, 95% CI: 5.99 – 23.0; p=0.0013) (Figure
3-4). In patients with impaired renal function at baseline
eGFR increase was significantly higher than in patients
with normal kidney function: 23.9 ml/min/1,73m2
vs. 2.9 ml/min/1.73m2 (CKD-EPI; difference: 21 ml/
min/1.73m2, 95% CI: 11,0-27,99; p=0.000003) (Figure
5). Gender, age, CD4 count (baseline and nadir), and
HIV viremia were not significantly correlated with
eGFR increase after TDF withdrawal.
DISCUSSION
In our cohort of people living with HIV TDF
withdrawal due to nephrotoxicity was not common
(4.8% of withdrawals). The main reason for

discontinuation was mild or moderate decrease in
eGFR. In some studies, almost one third of patients
develop mild renal impairment during TDF-containing
treatment (20). Although randomised controlled
studies reported much lower rates of nephrotoxicity
and eGFR decline associated with TDF treatment was
considered to be clinically irrelevant (21, 22).
Adverse effects of tenofovir on the kidney are
likely the result of tubular injury. Tubular cells
may undergo recovery with reversibility of kidney
function impairment (13, 23). Although renal injury
may be persistent in some patients. In our cohort TDF
nephrotoxicity in majority of patients was reversible.
In most cases renal function improved. Only 13%
of patients were classified as having chronic kidney
disease at least stage 3a after drug discontinuation (vs.
over 40% on treatment). Proteinuria and haematuria
were also less frequent at the end of the observation.
Although some authors report only partial recovery
of eGFR after TDF withdrawal in most studies kidney
function was restored rapidly and completely (24, 25).
For example, in the study by Jose et al the incomplete
recovery of kidney function after TDF withdrawal
was observed in 38% of patients (26). In this case
recovery was defined as eGFR within 5% of predicted
eGFR (according to the eGFR slope before TDF
administration). Definition of renal recovery vary
greatly across different studies and for this reason
direct comparisons between studies are not possible.
In the study group the data on kidney function
before starting TDF treatment were not available. As
described in detail in the methods section, we defined
recovery based on the difference between eGFR
values before and after TDF withdrawal. At the end
of our study renal function was not improved in 25%
of patients.
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Two variables were associated with kidney function
improvement in our cohort. First was the low baseline
eGFR what may seem counterintuitive. Although this
finding was confirmed in previous studies by Jose et
al. (26). Possible explanation is that low eGFR have
been linked to higher tenofovir concentrations (27).
In such patients a high tenofovir concentration may
cause more pronounced nephrotoxicity. Thus, the
drug withdrawal may result in better recovery.
The second variable associated with eGFR
improvement was time on the TDF treatment. In
patients taking tenofovir for shorter than one year
eGFR improvement after discontinuation was
significantly better. Similar results were seen in paper
published by Waver et al. (24) and Yoshino et al.
(28). In the first study patients with improved renal
function had a shorter duration of TDF therapy of 21
months compared to 40 months in patients who did not
improve. In the study by Yoshino et al. the duration of
TDF administration was 28 days in the recovery group,
405 days in the mild recovery group and 1,110 days in
the exacerbation group.
A limitation of this study is the small effective
sample size. The low rate of TDF discontinuation due
to nephrotoxicity resulted in the study group of 69
patients despite the long observation period (12 years)
and over 1 600 patients screened. The sample size was
too small to perform multivariate logistic regression
analysis. Following the guideline for a minimum
number of cases to include in the study to perform
multivariate logistic regression published by Peduzzi
et. all the study group should consist of at least 160
patients (29).
We were unable to consider other clinical factors
that influence kidney function such as nonadherence
and cardiovascular risk factors (diabetes, hypertension).
We cannot exclude the possibility that any observed
renal decline was due to other drugs, rather than to TDF.
It must be stressed that long-term antiretroviral
therapy was not yet associated with increased risk of
death due to renal disease by large HIV cohorts (30).
In majority of patients who discontinue TDF therapy,
kidney function improves during one-year period but
patients who are treated with TDF more than a year
are less likely to recover. This study supports renal
function monitoring during exposure to TDF and
confirms effectiveness of early withdrawal in case of
eGFR deterioration.
CONCLUSIONS
In majority of patients who discontinue TDF
therapy, kidney function improves during oneyear period. The drug withdrawal in case of eGFR
deterioration should not be postponed.
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ABSTRACT
INTRODUCTION. Although homelessness is a worldwide problem also present in Poland and the Małopolska
region, the data about it are not sufficient.
AIM OF THE STUDY. Assessment of the general situation in Cracow and help options for homeless people.
MATERIALS AND METHODS. A survey study conducted in 11 places offering refuge to homeless people in Cracow.
RESULTS. In Cracow, there were 691 places to sleep in 11 institutions. Nine out of 11 were open all year long
and most of them were available only for men. Five institutions offered meals, all of them had bathrooms, 7
places provided medical help.
DISCUSSION. The expected number of homeless people in Poland and in Cracow seems to be underestimated. Basic
needs of homeless people remain unsatisfied which decreases the possibility of transitioning out of homelessness.
CONCLUSIONS. Help available for homeless people in Cracow needs improvements in all of the areas examined.
Key words: homeless people, hygiene, medical help, social help
STRESZCZENIE
WSTĘP. Mimo iż bezdomność jest problemem ogólnoświatowym występującym również w Polsce i regionie
małopolskim, dane na jej temat nie są wystarczające.
CEL PRACY. Ocena sytuacji osób bezdomnych w Krakowie i dostępnej dla nich pomocy.
MATERIAŁY I METODY. Ankieta przeprowadzona w 11 miejscach oferujących schronienie dla osób
bezdomnych na terenie Krakowa.
WYNIKI. Na terenie Krakowa znajduje się 691 miejsc noclegowych w 11 instytucjach. Dziewięć z 11 jest
otwartych całorocznie, większość dostępna jest tylko dla mężczyzn. Pięć placówek oferowało posiłki, wszystkie
instytucje posiadały łazienki, w 7 miejscach zapewniano opiekę medyczną.
DYSKUSJA. Szacowana liczba osób bezdomnych w Polsce i Krakowie wydaje się być zaniżona. Podstawowe
potrzeby ludzi bezdomnych pozostają niezaspokojone, co obniża ich szanse na wyjście z bezdomności.
WNIOSKI. Pomoc oferowana ludziom bezdomnym w Krakowie wymaga rozwinięcia we wszystkich wymiarach.
Słowa kluczowe: osoby bezdomne, higiena, świadczenia medyczne, pomoc socjalna
INTRODUCTION

WSTĘP

Homeless people are a poorly defined social group
because there is a lack of a universal definition of

Osoby bezdomne to nieprecyzyjnie określona grupa społeczna, ponieważ nie istnieje uniwersalna definicja
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homelessness. In the United Kingdom, the Housing
Act of 1996 states that “a person is homeless if there
is no accommodation that they are entitled to occupy
or they have accommodation, but it is not reasonable
for them to continue to occupy this accommodation”.
The European Typology of Homelessness and Housing
Exclusion (ETHOS) defines a person as homeless if “they
have a deficit in at least two of the physical, legal and social
domains - also described as being roofless or houseless”.
Whereas in Australia, homelessness is defined as “primary
(without regular accommodation), secondary (living in
shelters or temporarily with family or friends or boarding
homes), or tertiary (living in substandard housing, e.g.,
boarding homes)” (1, 2). In Poland, a homeless person is
defined as somebody “not living in a residential unit, as
defined in provisions on the protection of tenants’ rights
and the housing resources of the commune, not registered
for permanent residence as defined in regulations on
population records, as well as a person that does not live
in a dwelling or is registered for permanent residence in
a place where there is no possibility of residence” (3).
The lack of a clear definition is a great challenge when
attempting to determine the number of homeless people
in a given region or country. The level of homelessness
in Poland was determined when a count was conducted at
night from 8 to 9 February 2017. Information was collected
from shelters, warming centers, hospitals, jails, etc., and in
non-residential areas such as railway stations, basements,
gardens, and streets (4). Generally, the number of homeless
people in Poland decreased from 36,160 to 33,410 people
between 2015 and 2017.
However, in the Małopolska region, in the same
period, the number of the homeless increased by 112
people, from 1,942 to 2,054 people. Despite these
changes, homelessness is still a significant problem in our
country (4). The detailed data are presented in Figure 1.

bezdomności. W Wielkiej Brytanii „Housing Act” z 1996
roku głosi, że „osoba jest bezdomna, jeżeli nie ma miejsca
zakwaterowania, do którego ma prawo wprowadzić się
lub ma zakwaterowanie, ale nie jest racjonalne, aby nadal
zajmowała to miejsce”. Europejska Typologia Bezdomności i Wykluczenia Mieszkaniowego (ang. European Typology of Homelessness and Housing Exclusion, ETHOS)
definiuje osobę, jako bezdomną, jeśli „ma deficyt w co
najmniej dwóch domenach fizycznych, prawnych i społecznych - również określanych jako pozbawione dachu
lub bezdomne”. Natomiast w Australii bezdomność jest
określana, jako „pierwotna (bez regularnego zakwaterowania), wtórna (mieszkanie w schronisku lub tymczasowo
z rodziną lub przyjaciółmi lub w pensjonacie) lub trzeciorzędowa (mieszkanie w niestandardowych mieszkaniach,
np. w domach z internatem)” (1,2). W Polsce bezdomny
to „osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym w rozumieniu przepisów o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy i niezameldowana na pobyt stały,
w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności, a także osoba niezamieszkująca w lokalu mieszkalnym i zameldowana na pobyt stały w lokalu, w którym nie ma możliwości
zamieszkania” (3). Brak jasnej definicji stanowi wielkie
wyzwanie przy próbie ustalenia liczby osób bezdomnych
w danym regionie lub kraju.
Liczba osób bezdomnych w Polsce została podana na
podstawie zliczania, które miało miejsce w nocy z 8 na 9
lutego 2017 roku. Informacje zbierano w schroniskach,
ogrzewalniach, szpitalach, więzieniach itd., oraz na innych terenach, takich jak stacje kolejowe, piwnice, ogródki
działkowe, ulice (4). Ogólnie w Polsce, liczba osób bezdomnych spadła pomiędzy rokiem 2015 a 2017, z 36 160
do 33 410 osób. Natomiast w województwie małopolskim,
w tym samym okresie, liczba ta wzrosła o 112 osób z 1942
osób do 2054 osób. Pomimo zachodzących zmian, bezdomność nadal stanowi duży problem w naszym kraju (4).
Szczegółowe dane przedstawiono na Rycinie 1.
Kraków jest drugim miastem pod względem liczby
mieszkańców, natomiast czwartym pod względem liczby
osób bezdomnych w naszym kraju (4). O ile liczba osób
bezdomnych jest możliwa do oszacowania lub policzenia,
to niewiele jest źródeł informujących o dostępie do pomocy
socjalnej i medycznej w zależności od kraju zamieszkania.
Również w Polsce te dane są skąpe i niedoprecyzowane.
CEL PRACY
Celem niniejszej pracy było zgromadzenie informacji dotyczących osób bezdomnych w Krakowie, pomocy,
którą mogą uzyskać, szczególnie miejsc do spania, pomocy medycznej, posiłków i dostępu do sanitariatów.

Fig. 1. The number of the homeless in Poland, by region,
in 2017 (4).
Ryc. 1. Liczba osób bezdomnych w Polsce w 2017 roku
z podziałem na województwa (4).
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MATERIAŁY I METODY
W badaniu wykorzystaliśmy metodę sondażu diagnostycznego oraz technikę ankiety. Jako narzędzie

Access of homeless people to social and medical help in Cracow

Cracow is a city that takes second place in terms of
the number of residents in Poland, while it is fourth as
regards the number of homeless people [4].
Although it is possible to estimate or count the
number of homeless people, there are few sources
of information about access to social and medical
assistance, depending on the country of residence. Also
in Poland, these data are insufficient and imprecise.
AIM OF THE STUDY
The aim of this study was to collect the data about
homeless people in Cracow, the help that they can get,
particularly about places to stay, medical help, meals,
and access to sanitary facilities.
MATERIALS AND METHODS
In the study, we used the diagnostic survey
method. As a research tool, we applied an our own
questionnaire containing 14 original questions divided
into four categories: accommodation, meals, medical
help and hygiene (Table I). We conducted surveys with
people managing 11 institutions which offer refuge for
homeless people in Cracow from 1st November 2017
to 25th April 2018. These institutions are financed or
supported by the Municipal Social Welfare Centre.
RESULTS
In 2017–2018, in centers offering refuge for the
homeless in Cracow, there were 691 places to sleep,
from which 596 were beds, 70 were mattresses and
25 were places to sit. Two places gave only overnight
shelter and the homeless had to leave obligatorily
during the day. In our survey, 8 out of 11 institutions
were homeless shelters, and the next 3 were a warming
center, a care facility, and an intervention institution,
respectively. The other places were open seasonally:
the center for people affected by violence only from 1st
November to 1st March, and the warming center from
August to June. Most of the institutions were available
only for men (54.5%). Three were dedicated to women
only (27.2%) and two were mixed-sex (18.2%). Only
two places admitted the homeless under the influence of
alcohol. One of them was available only in winter and
permitted only 2‰ of alcohol in the exhaled air. Five
(45.5%) places offered meals, but one of them served
them only for 50 people who were staying there. There
were 49 showers in 10 places (there were no data on
the number of showers from one of the places) with
hygienic products in all of them. In ten out of eleven
institutions, there was a possibility to take a shower
every day. The data that we obtained during the study
from 11 institutions are presented in detail in Table I.

Dostęp osób bezdomnych do pomocy socjalnej i medycznej w Krakowie

badawcze zastosowaliśmy autorski kwestionariusz
ankiety, który zawierał 14 pytań autorskich podzielonych na cztery kategorie: nocleg, wyżywienie, opieka
medyczna, higiena (Tabela I). Sondaż przeprowadziliśmy pomiędzy 1 listopada 2017 a 25 kwietnia 2018
z osobami zarządzającymi 11 miejscami oferującymi
schronienie dla osób bezdomnych w Krakowie. Ankietowane placówki są finansowane lub wspierane przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS).
WYNIKI
W latach 2017-2018 w ośrodkach oferujących schronienie bezdomnym w Krakowie było 691 miejsc noclegowych, w tym 596 łóżek, 70 materacy oraz 25 miejsc
do siedzenia. Dwa ośrodki udzielały schronienia tylko
w nocy, z obowiązkiem opuszczenia schroniska w ciągu dnia. W naszym badaniu osiem z 11 instytucji było
schroniskami dla bezdomnych, a kolejne trzy to odpowiednio: ogrzewalnia, placówka opiekuńcza oraz instytucja interwencyjna. Dziewięć z ankietowych instytucji
(81,8%) prowadziło działalność przez cały rok, dwie pozostałe działały sezonowo: ośrodek dla osób dotkniętych
przemocą tylko od 1 listopada do 1 marca, a ogrzewalnia
od sierpnia do czerwca. W większości placówek przebywać mogli jedynie mężczyźni (54,5%). Trzy instytucje
przyjmowały wyłącznie kobiety (27,2%) a dwie były koedukacyjne (18,2%). Jedynie w dwóch miejscach przyjmowano bezdomnych pod wpływem alkoholu, z zastrzeżeniem, że jedno z tych miejsc było dostępne tylko
zimą i przyjmowało bezdomnych, jeśli poziom alkoholu
w wydychanym powietrzu wynosił poniżej 2 ‰. W pięciu ankietowanych miejscach (45,5%) zapewniano wyżywienie, natomiast w jednym posiłki przewidziane były
jedynie dla 50 osób przebywających na terenie ośrodka.
W 10 instytucjach (nie uzyskano danych na temat jednego ośrodka) znajdowało się 49 pryszniców z dostępem do
wszystkich przyborów higienicznych. W dziesięciu z 11
miejsc z prysznica można było skorzystać codziennie.
Dane, które uzyskaliśmy podczas badania z 11 instytucji,
przedstawiono szczegółowo w Tabeli I.
Wśród 11 ankietowanych instytucji, siedem (63,6%)
zapewniało pomoc medyczną, jednak jedynie w 4 miejscach (36,4%) była ona świadczona przez lekarzy. Wyłącznie w jednej placówce lekarz był zatrudniony w ramach etatu i przyjmował chorych codziennie, w dwóch
lekarze dyżurowali w ramach wolontariatu dwa razy
w tygodniu w wyznaczonych godzinach. W ostatnim
ośrodku opiekę medyczną zapewniał lekarz współprowadzący placówkę jedynie dla bezdomnych ubezpieczonych. W pozostałych instytucjach, w których
świadczono pomoc medyczną, była ona udzielana przez
pielęgniarki (n=2; 18,2%) lub przez wyszkolony personel (n=1; 9,1%) i była to pomoc doraźna, w większości
przypadków ograniczając się do zmiany opatrunków.
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Płeć
przyjmowanych

Przyjmowanie
pod wpływem
alkoholu

nie

tak

pielęgniarka,
opiekun
medyczny

przeszkolony
personel

Kto
zapewnia
pomoc
medyczną?

tak (12)

nie

Miejsca
dla
chorych
(ile?)

tak

nie

2

3

tak

tak

tak

tak

tak

tak

Higiena

Czas
otwarcia

tak*, 1.12-31.03
jeśli <2 ‰

tak

1

Opieka zdrowotna

Rodzaj
instytucji

mężczyźni

tak

tak

Wyżywienie

Rodzaj
mniejsc
do spania
(liczba)
styczeńczerwiec,
sierpieńwrzesień

nie

tak (1)

49

Czy
Czy prysznic
Liczba
Produkty
zapewniono
dostępny
prysznicy higieniczne
leki?
codziennie?

Liczba
miejsc
do
spania

ogrzewalnia

mężczyźni
i kobiety

pielęgniarka,
lekarz na
wezwanie

tak

Czy
Dostęp do
zapewniono
pomocy
wyżywienie? medycznej

85

materace
(60),
miejsca
siedzące
(25)

cały rok

tak

tak

Nocleg

Tabela I. Dane uzyskane z ankiety przeprowadzonej w 11 instytucjach zapewniających schronienie dla osób bezdomnych w Krakowie.
Instytucja

Ogrzewalnia
ul. Wielicka 44B

schronisko

tak

1

ośrodek
listopadinterwencyjny marzec

łóżka

nie

brak danych

tak

12

mężczyźni

nie

tak

Chrześcijańskie
Schronisko dla
Bezdomnych “Dom
Korneliusza”
ul. Koprowa
cały rok

brak danych

2

placówka
opiekuńcza

nie

tak

łóżka (30),
materace
(10)

nie

nie

40

nie

lekarz

Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia
św. Ojca a Paulo
ul. Warszawska
kobiety

tak

tak

łóżka

tak

tak

10

nie

9

Ośrodek dla Osób
Dotkniętych
Przemocą, oś.
Krakowiaków

mężczyźni
i kobiety

tak

cały rok

nie

schronisko

przeszkolony
personel

łóżka

nie

32

nie

Chrześcijański
ośrodek pomocy
bezdomnym
“Dom Łazarza”,
ul. Nowogródzka 8

nie

cały rok

kobiety z dziećmi
powyżej 7 roku
życia
schronisko

tak

nie

łózka

tak

tak

55

6

12

Schronisko dla
bezdomnych kobiet,
ul. Sołtysowska 13c

tak

tak

mężczyźni

tak

mężczyźni

tak

cały rok

cały rok

lekarz

schronisko

nie
schronisko

tak

łóżka

nie

łóżka

brak danych

57

tak

80

nie

ul. Saska 9a

tak

ul. Skawińska 6

tak

nie

4

mężczyźni

tak

cały rok

nie

schronisko

nie dotyczy

łóżka

nie

20

brak danych

Wspólnota Emmaus

tak

tak

nie

tak

kobiety

brak
danych
cały rok

tak

schronisko

nie

łóżka

pielęgniarka,
lekarz dwa
razy w
tygodniu
60

tak

ul. Malborska

nie

tak

mężczyźni

-

tak

cały rok

-

9

schronisko

-

tak

łóżka

-

tak (50)

240

-

lekarz

Noclegownia
i Schronisko dla
Bezdomnych
Mężczyzn,
ul. Makuszyńskiego

691

tak, dla 50
osób wymaga- tak (lekarz
jących opieki rejonowy)
medycznej
Suma
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Healthcare

Hygiene

Sex of the
homeless
admitted
Yes, 1.12-31.03
if <2 ‰

Admitted
drunk?

No

Were there
meals provided?

Yes

Nurse,
medical
caretaker

Trained
staff

yes, 12

No

Yes

No

2

3

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Food

Opening
time

Males

Yes

1

Shelters

Table I. Data from a survey study conducted in 11 places offering refuge for the homeless in Cracow.

Institution
Type of
institution
January-June,
AugustDecember

Yes

Yes

Was the
Places for
Access
shower
No. of Hygienic
Who provided ill people Provided
to medical
medical help? (and if so - medicines showers products available
care
every day?
how many)

Type of
places
to sleep
Warming
center

No

yes,1

No. of
places
to sleep
Mattresses
60, seats 25

Males and
Females

Nurse,
physician is
called when
needed

Yes

85

Whole year

Yes

Yes

Ogrzewalnia
ul. Wielicka 44B

Shelter

Yes

1

An
1st Novemberinterventional
1st March
institution

Beds

No

No data
available

Yes

12

Males

No

Yes

Chrześcijańskie
Schronisko dla
Bezdomnych
“Dom Korneliusza”
ul. Koprowa
Whole year

No data
available

2

A care
facility

No

Yes

30 beds 10
mattresses

No

No

40

No

Physician

Zgromadzenie Sióstr
Miłosierdzia św.
Ojca a Paulo
ul. Warszawska
Females

Yes

Night stay

Yes

Yes

10

No

Yes

Ośrodek dla Osób
Dotkniętych
Przemocą,
oś. Krakowiaków

Males and
Females

9

Whole year

Yes

Shelter

No

Night stay

Trained staff

32

No

Chrześcijański
ośrodek pomocy
bezdomnym
“Dom Łazarza”,
ul. Nowogródzka 8

No

Females with
children over
7 y/o

No

Whole year

No

Shelter

Yes

All Day stay

Yes

Yes

55

6

12

Schronisko dla
bezdomnych kobiet,
ul. Sołtysowska 13c

Yes

Yes

Males

Yes

Males

Yes

Whole year

Whole year

Physicians

Shelter

No
Shelter

Yes

Beds

No

Beds

No data available

57

No

80

Yes

ul. Saska 9a

Yes

ul. Skawińska 6

Yes

No

4

Males

Yes

Whole year

No

Shelter

Not applicable

Beds

No

20

No data available

Wspólnota Emmaus

Yes

Yes

No

Yes

Females

NM

Whole year

Yes

Shelter

No

Beds

Nurse,
physician twice
a week
60

Yes

ul. Malborska

No

Yes
Males

Yes
Whole year

9
Shelter

Yes
Beds

Yes, 50
240

49

Physician

Noclegownia i
Schronisko dla
Bezdomnych
Mężczyzn,
ul. Makuszyńskiego

691

Yes, for 50 people
Yes [district
with special
doctor]
medical care
Total
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7 out of 11 institutions (63.6%) were providing
medical help but only in 4 cases (36.4%) it was
provided by physicians. In 1 institution, a medical
doctor was employed on a full-time basis, the doctor
was available every day, in two places medical doctors
were volunteering twice a week during designated
hours. In the last one, doctor’s help was available only
for homeless individuals with health insurance. In the
remaining institutions, medical help was provided by
nurses (n = 2, 18.2%) or by trained personnel (n = 1,
9.1%) and was available when needed, but in most cases,
it was changing dressings. Nine out of eleven institutions
were providing the most commonly used medicines
including antibiotics and antipyretic medicines. Detailed
availability of medical help is presented in Figure 2.

Dziewięć z 11 placówek zapewniało najczęściej stosowane leki, w tym antybiotyki i leki przeciw gorączkowe.
Szczegółowo zapewnienie pomocy medycznej przedstawiono na Rycinie 2.
Wśród ankietowanych instytucji tylko dwie posiadały specjalne miejsca wydzielone dla osób chorych
(łącznie 62 miejsca). W Chrześcijańskim Schronisku
dla Bezdomnych „Dom Korneliusza” oraz w Noclegowni i Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn na ul.
Makuszyńskiego dla chorych osób były przygotowane
osobne pomieszczenia, w tym, w drugim wyznaczone
było całe piętro. Natomiast w pozostałych placówkach,
które przyjmowały chorych, nie przeznaczono dla nich
oddzielnych miejsc i chorzy mogli w nich przebywać
pod warunkiem „samoobsługi”.

Deterioration of health of
the homeless during their
stay at the facility

Visit to the General
Practitioner or ED
(2/11; 18.2%)

Phone call consultation
(7/11; 63.7%)

Effective consultation /
arrival of a doctor

No similar situation in
the past
(2/11; 18.2%)

Ineffective consultation /
serious illness - visit to
the ED

ED – Emergency Department

ED – presenting
Emergency Department
Fig. 2. An algorithm
the procedures in the situation of health deterioration of a homeless person in the institutions
helping homeless people in Cracow.
Fig.przedstawiający
2. An algorithmpostępowanie
presenting thew procedures
in the situation
health deterioration
of a w różnych
Ryc. 2. Algorytm
sytuacji pogorszenia
stanuofzdrowia
osoby bezdomnej
schroniskach
w Krakowie.
homeless
person in the institutions helping homeless people in Cracow.

Only two institutions had special places for
patients (a total of 62 places). At the Chrześcijańskie
Schronisko dla Bezdomnych “Dom Korneliusza”
and the Noclegownia i Schronisko dla Bezdomnych
Mężczyzn on Makuszyński Street had separate rooms
for ill people, including the fact that, in the second
institution, a whole floor was offered. However, other
facilities that admitted ill people had no separate places
for them and the patients could stay at those places
under the condition of “self-service”.
DISCUSSION
From our experience, as people working with the
homeless (streetworkers), it appears that collecting
information about the number of homeless people is
very difficult because of their constant migration and
unknown places of residence. All these factors cause
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DYSKUSJA
Z naszych doświadczeń, jako osób pracujących
z bezdomnymi („streetworkerów”) wynika, że zbieranie
informacji o liczbie osób bezdomnych jest bardzo trudne, ze względu na ciągłą migrację osób bezdomnych
oraz nieznane lokalizacje ich pobytu. Wszystkie te czynniki powodują, że raport Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej (MPiPS) (5), o którym mowa we wstępie
niniejszej pracy, nie jest spójny z sytuacją, jaką można
zaobserwować w naszym kraju. Jednakże taka metoda
zliczania jest używana powszechnie, co może stanowić
wytłumaczenie zaniżonej liczby osób bezdomnych na
świecie (6), a także w Polsce. Wiarygodna ocena liczby bezdomnych pozwoliłaby oszacować zapotrzebowanie na liczbę miejsc dla bezdomnych w Krakowie.
Z porównania danych uzyskanych przez nas w trakcie
sondażu w placówkach pomagających osobom bez-
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the report from the Ministry of Labour and Social
Policy (5), mentioned in the introduction to this study,
not to be consistent with the situation observed in
our country. However, this method of calculation is
used worldwide, which can be an explanation for the
underestimation of the number of homeless people in
the whole world (6) and in Poland. Reliable estimation
of the number of the homeless would allow assessing
the need for new facilities for the homeless in Cracow.
Comparing data from the questionnaire in places
offering refuge for the homeless and data about their
numbers in Cracow in 2015, the basic need for places to
sleep was not covered (691 places and 1,050 homeless
people) (4). Moreover, some of the places are not open
all year round (Table I), which periodically reduces
the availability of accommodation for the homeless.
We cannot forget that homeless people form a kind of
micro-community in which there are also couples. As
volunteers of the “Przystań Medyczna” foundation,
we received information that these couples prefer to
stay outside than to have a possibility to sleep in the
shelter separately. For these reasons, homeless people
are forced to sleep on benches in parks, under bridges
or on train platforms. It is a serious problem especially
during late autumn and in winter when the temperature
is below 0°C, which poses a threat to their health
and lives. Romaszko et al. point out that the problem
is growing with the number of people drinking
alcohol (78.5% in Poland), making them sensitive to
hypothermia (7). Unfortunately, it is often caused by
addiction maintained due to the fear of the effects of
withdrawal. In Cracow, it is important considering the
fact that simultaneous accommodation for men and
women is available only in two places. ‰). In Poland,
the number of deaths caused by hypothermia in the
autumn/winter period was oscillating between 62 to
178 from 2012 to 2018 (8). This amount of deaths may
suggest that the city council in Cracow should organize
more facilities where the homeless can find refuge
from low temperatures and also consider preparing
shelters for people who are intoxicated.
Although the interviewed institutions offering help
for the homeless in Cracow are financed entirely or
partially by the Municipal Social Welfare Centre and
it would be expected that it allows coordination, the
information flow about the available places and the
possibility of redirecting homeless people in case of
overcrowding, as a matter of fact, does not exist. Lack
of coordination may contribute to improper diagnosis
or underestimation of the needs of the homeless.
Hope for improvement of homeless status in Poland
and in Cracow is the introduction of the Charter of
Homeless Rights. The document is now in the project
phase. It was prepared by the European Federation of
National Organisations Working with the Homeless
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domnym oraz z danych o liczbie bezdomnych w roku
2015 w Krakowie nie pokryto zapotrzebowania na miejsca noclegowe (691 miejsc i 1050 osób bezdomnych)
(4). Co więcej, niektóre z placówek nie są czynne przez
cały rok (Tabela I), co okresowo zmniejsza dostępność
miejsc noclegowych dla bezdomnych. Nie można także
zapominać, że bezdomni tworzą rodzaj „mikrośrodowiska”, w którym łączą się również w pary. Jako wolontariusze Fundacji „Przystań Medyczna” uzyskaliśmy
informacje, że te pary wolą pozostać na zewnątrz, niż
osobno mieć możliwość nocowania w schroniskach.
Z tych powodów osoby bezdomne zmuszone są spać na
ławkach w parkach, pod mostami lub na peronach. Jest
to poważny problem, szczególnie występujący późną
jesienią i zimą, gdy temperatura spada poniżej 0°C, co
stanowi zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Romaszko
i wsp. wskazują, iż problem z otrzymaniem noclegu rośnie wraz z liczbą osób pijących alkohol (78,5% w Polsce), co czyni je wrażliwymi na hipotermię (7). Niestety,
często jest to spowodowane uzależnieniem utrzymywanym przez strach przed skutkami wycofania. W Krakowie ten aspekt jest istotny ze względu na możliwość
równoczesnego nocowania kobiet i mężczyzn tylko
w dwóch placówkach. W Polsce liczba zgonów z powodu hipotermii w okresie jesienno-zimowym mieściła się
w granicach od 62 do 178 w latach od 2012-2018 (8). Ta
liczba zgonów może sugerować, że władze miasta Krakowa powinny zorganizować więcej miejsc, w których
bezdomni mogą znaleźć schronienie przed niskimi temperaturami, a także rozważyć przygotowanie schronień
dla osób odurzonych.
Mimo, iż ankietowane instytucje udzielające pomocy osobom bezdomnym w Krakowie są finansowane w całości lub częściowo przez MOPS i można by
oczekiwać, że ten fakt umożliwia koordynację, to przepływ informacji w zakresie posiadania wolnych miejsc
i możliwości przekierowania bezdomnych w wypadku
przepełnienia właściwie nie istnieje. Brak koordynacji może przyczyniać się do niewłaściwego zdiagnozowania lub niedoszacowania potrzeb bezdomnych
również w innych aspektach. Nadzieją na polepszenie
statusu osób bezdomnych w Polsce, w tym również
w Krakowie, jest wprowadzenie Karty Praw Bezdomnych. Obecnie dokument znajduje się w fazie projektu.
Został on przygotowany przez Europejską Federację
Organizacji Narodowych Pracujących z Bezdomnymi
(FEANTSA) oraz przez „Housing Rights Watch”. Zawiera zobowiązania władz publicznych w stosunku do
podstawowych praw osób dotkniętych bezdomnością.
Komisja Przeciwdziałania Bezdomności ma również
na uwadze potrzebę dostosowania założeń Karty do
warunków polskich (9).
Z naszego badania wynika, że tylko 5 z 11 krakowskich schronisk (45,5%) zapewniało posiłki dla
bezdomnych, a w większości z pozostałych osoby
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(FEANTSA) and Housing Rights Watch. It includes
commitments by public authorities to the basic rights
of people affected by homelessness. The Commission
for Counteracting Homelessness also has in mind the
need to adapt the Card’s assumptions to the Polish
conditions (9).
From our study, it appears that only 5 of 11 shelters
in Cracow (45.5%) provided meals for the homeless
and, in most of the remaining ones, homeless people
had the opportunity to prepare food by themselves.
According to the data from the Municipal Social
Welfare Centre, in 2016 in Cracow, there were 7
kitchens preparing hot meals for the homeless, the
poor and the elderly. Altogether, the institutions were
issuing about 1,350 meals daily. In 2016, the number
of meals provided amounted to 328,443 and was
similar in the years 2013–2015. The number of people
receiving these meals in the years 2013–2015 was
around 4,000 each year (4). According to these data,
the number of meals issued exceeds the estimated
number of homeless individuals in Cracow. Moreover,
the number of people receiving free meals (4,344)
is higher than the estimated number of the homeless
in Cracow, which suggests that poor and older, nonhomeless people are also using this form of help (4).
Taking all these data into account, the availability
and quantity of meals for the homeless population in
Cracow seem to be satisfactory. However, it is difficult
to clearly evaluate the obtained data. First of all, there
is no access to any information about the methods used
to count people receiving free meals, so we cannot be
sure that the number given is reliable. Secondly, most
of the shelters with open access to the kitchen and the
possibility to prepare food by the homeless themselves
did not provide food products or offer ready hot meals.
It could lead to a situation when homeless individuals
do not have any ingredients to prepare a meal.
Moreover, we did not receive data about the quality
of the food.
According to the Municipal Social Welfare
Centre, in Cracow kitchens, the provided meals were
mainly one-dish (n=5; 71.4%), especially soups (n=4;
57.1%). There were 2 places (28.6%) serving twocourse meals. Four of these places (57.1%) were also
providing packed lunch for homeless individuals, and
1 (14.3%) was preparing packages for holidays for
them. Homeless people could also receive meals in 2
milk bars and 1 restaurant, thanks to the administrative
decision (10). In our study, we did not receive clear
information about the form of meals served in shelters,
because the kind of meal often depended on the food
available on a particular day. Koh et al. claim that, in
half of the places preparing food for homeless people,
the only hot meal provided was soup. It is clear that
it cannot cover the total energy and nutrition needs.
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bezdomne miały możliwość przygotowania jedzenia
samodzielnie. Z danych MOPS wynika, że w 2016
roku w Krakowie działało 7 kuchni przygotowujących
gorące posiłki dla osób bezdomnych, starszych i biednych. Wszystkie instytucje łącznie przygotowywały
około 1 350 posiłków dziennie. W 2016 roku liczba
wydanych posiłków wyniosła 328 443 i była podobna
jak w latach 2013-2015. Liczba osób korzystających
z tej pomocy w latach 2013-2015 wynosiła około 4000
rocznie (4). Z przedstawionych powyżej danych wynika, że liczba wydawanych posiłków przekracza szacowaną liczbę osób bezdomnych w Krakowie. Co więcej,
liczba osób korzystających z darmowych posiłków jest
wyższa niż oszacowana liczba bezdomnych w Krakowie, co sugeruje, że osoby biedne i starsze, niebędące
osobami bezdomnymi, również korzystają z tej formy
pomocy (4). W związku z powyższym, dostępność
i liczba posiłków dla bezdomnych w Krakowie wydaje się być zadowalająca. Uzyskane dane trudno jednak
ocenić jednoznacznie. Po pierwsze, nie ma dostępu do
informacji na temat metod zastosowanych do policzenia osób korzystających z darmowych posiłków, więc
nie ma pewności, czy podana liczba jest wiarygodna.
Ponadto, większość schronisk z wolnym dostępem do
kuchni i możliwością przygotowywania jedzenia nie
zapewniała potrzebnych produktów. Mogło to prowadzić do sytuacji, gdy bezdomni nie mieli z czego
przygotować posiłku. Nie uzyskaliśmy także danych
o jakości żywności.
Według MOPS w krakowskich kuchniach podawano najczęściej posiłki jednodaniowe (n=5; 71,4%),
zwłaszcza zupy (n = 4; 57,1%). W dwóch miejscach
(28,6%) serwowano dwudaniowy obiad. Cztery kuchnie (57,1%) wydawały także paczki z jedzeniem dla
bezdomnych, a w jednej (14,3%) przygotowywano dla
nich paczki na święta. Bezdomni mogli także korzystać
z posiłków w 2 barach mlecznych i jednej restauracji
na podstawie decyzji administracyjnej (10). W naszym
badaniu nie uzyskaliśmy jednoznacznych informacji
co do formy wydawanych posiłków w schroniskach,
gdyż często rodzaj posiłku zależał od dostępnej w danym dniu żywności. Koh i wsp. stwierdzają, iż w połowie miejsc przygotowujących jedzenie dla osób
bezdomnych jedynym ciepłym posiłkiem była zupa.
Oczywiste jest, że nie może to pokryć całkowitego
zapotrzebowania organizmu na energię i składniki odżywcze. Co więcej bezdomni są populacją szczególnie
narażoną na niedożywienie, z powodu alkoholizmu,
zażywania narkotyków oraz chorób fizycznych i psychicznych (11). Nieodpowiednia dieta jest szkodliwa
dla ich zdrowia, może między innymi zaburzyć proces
gojenia ran (12).
Powszechnie wiadomo, iż ryzyko infekcji bakteryjnej i pasożytniczej wzrasta bez odpowiedniej higieny. Leibler i wsp. nadmieniają, że dostęp do sanitaria-

Access of homeless people to social and medical help in Cracow

Moreover, the homeless are a population particularly
vulnerable to malnutrition, because of alcoholism, drug
use, physical and mental illnesses (11). Inappropriate
diet is bad for their health, it may, inter alia, disturb the
process of wound healing (12).
It is common knowledge that the risk of bacterial
and parasitic infections increases without proper
hygiene. Leibler et al. mention that access to sanitation
facilities may also positively influence mental health.
One of the social stigma factors is the appearance
of the homeless and access to sanitation facilities
increases the chance to find a job and transition out of
homelessness (13). The previously mentioned Charter
of Homeless Rights includes a declaration of access
to toilets and showers for the homeless in order to
maintain hygiene for the sake of health and dignity
(14). According to the data from surveys, homeless
people staying in institutions in Cracow (except one)
have the opportunity to take a shower every day.
They also have access to sanitary articles. However,
the number of shower facilities in the majority of the
shelters is inadequate with reference to the number of
people staying there, which may hinder maintaining
proper hygiene. In Cracow, there is only one public
bath with five showers (condition as of July 2018).
However, women can only use it two days a week (5
hours in total), while it is four days a week for men (17
hours in total). According to the data from the “Dzieło
Pomocy św. Ojca Pio” foundation, every month, the
homeless take about 500 showers there. Once a week,
they can use the services of a hairdresser. Also, four
washer-dryers are available (15). It is worth noticing
that the public bath offers fewer showers per month
than half the number of the homeless (500 showers vs
1,056 homeless people) (4, 15). Taking into account
only this place, a single homeless person can take a
shower only once in two months, which is insufficient
considering the social standards in force when it comes
to hygiene. Additionally, according to the data we
received as streetworkers, people under the influence
of alcohol cannot enter the area where the previously
mentioned public bath is located.
Homelessness and health problems often coexist and
affect each other. On one hand, a bad health condition
and disability were the fifth most frequent reason for
homelessness in Poland in 2017 and were responsible
for 4,766 of its cases (13.2%) (5). On the other hand,
homelessness causes new diseases and worsens existing
ones. As a result of a bad health condition, homeless
people are more likely to benefit from medical care.
Fazel et al. show that the homeless are more often
admitted to hospital and their stay lasts longer (at
least 2 days longer in severe cases) than in the general
population (2). Bharel et al. mention that the homeless
are more often admitted to the Emergency Room, i.e.
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tów może pozytywnie wpływać również na zdrowie
psychiczne. Jednym z powodów stygmatyzacji społecznej jest wygląd bezdomnego, a dostęp do sanitariatów zwiększa szansę na znalezienie pracy i wyjście
z bezdomności (13). Wspomniana wcześniej Karta
Praw Bezdomnych zawiera deklarację dostępności
do toalet i pryszniców celem utrzymania higieny dla
godności człowieka (14). Z danych uzyskanych przez
nas w sondażu wynika, iż osoby bezdomne przebywające w placówkach prowadzonych na terenie Krakowa (z wyjątkiem jednej) mają możliwość korzystania
z pryszniców codziennie. Mają też zapewniony dostęp
do artykułów higienicznych. Jednak liczba pryszniców
w większości schronisk jest nieproporcjonalna w stosunku do liczby przebywających tam osób, co może
utrudniać utrzymywanie prawidłowego stanu higieny.
W Krakowie dostępna jest tylko jedna publiczna łaźnia
wyposażona w 5 pryszniców (stan na czerwiec 2018).
Jednak kobiety mogą korzystać z niej tylko przez dwa
dni w tygodniu (w sumie 5 godzin), a mężczyźni –
cztery dni (w sumie 17 godzin). Z danych Fundacji
„Dzieło Pomocy św. Ojca Pio” wynika, iż co miesiąc
bezdomni biorą około 500 pryszniców. Raz w tygodniu mogą skorzystać z usług fryzjera. Do dyspozycji mają 4 pralko- suszarki (15). Warto podkreślić, że
liczba pryszniców oferowanych przez łaźnię publiczną
jest o ponad połowę mniejsza, niż szacowana liczba
osób bezdomnych (500 pryszniców vs. 1056 osób) (4,
15). Uwzględniając tylko to miejsce, każdy bezdomny mógłby się wykąpać tylko raz na dwa miesiące, co
jest niewystarczające, zważywszy na obecne standardy społeczne dotyczące higieny. Dodatkowo z danych
uzyskanych przez nas jako „streetworkerów” wynika,
że osoby pod wpływem alkoholu nie mogą wejść na
teren, na którym znajduje się wspomniana łaźnia.
Bezdomność i problemy zdrowotne często współistnieją ze sobą i wpływają na siebie. Z jednej strony, zły stan zdrowia i niepełnosprawność były piątą z najczęstszych przyczyn bezdomności w Polsce
w 2017 i były odpowiedzialne za jej 4 766 przypadków
(13.2%) (5). Z drugiej strony, bezdomność powoduje
wystąpienie nowych chorób i pogorszenie przebiegu
już istniejących. Ze względu na słabą kondycję zdrowotną, bezdomni z większym prawdopodobieństwem
korzystają z usług medycznych. Fazel i wsp., wykazują, że bezdomni są częściej przyjmowani do szpitala,
a ich pobyty są dłuższe (o co najmniej 2 dni w ostrych
przypadkach) niż w populacji ogólnej (2). Bharel
i wsp. zaznaczają, iż osoby bezdomne częściej trafiają
także do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego- średnio
cztery razy w roku (16). Jednak w sytuacjach mniej zagrażających życiu, osoby bezdomne mają ograniczony
dostęp do opieki medycznej z powodu braku ubezpieczenia zdrowotnego. Stychlerz zaznacza, iż bezdomni
objęci programem wychodzenia z bezdomności mieli
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4 times a year, on average (16). However, in less lifethreatening cases, the homeless have limited access to
medical care due to the absence of health insurance.
Stychlerz signalizes that homeless people included in
the programme of recovery from homelessness had
obligatory health insurance. Nevertheless, people not
included in the programme had no insurance. They
can apply for borough decision (proper to the place
of residence) confirming the right to health benefits
funded by public resources. The decision is based on
community interview and the amount of income. Also,
a homeless person must submit documents confirming
Polish citizenship and residence in the territory of
Poland (17). The last criterion could be a problem
because homeless individuals often do not have such a
document due to loss or theft. As a result, the majority
of homeless people in Poland remain without medical
care except for life-threatening conditions.
Data from the Municipal Social Welfare Centre in
Cracow state that the percentage of ill and chronically
ill people among the homeless in the years 2011–2016
was stabilized at the level of 64–68%; however, in
2016, this number increased and reached 77% (30%
for ill and 47% for chronically ill) (4). Another problem
among homeless people is disability. Almost 46%
of homeless people living in Cracow in 2016 were
disabled. Similarly, this percentage increased since
2015, when it amounted to 34.1% (and was stable since
2013) (4). This seems to be important in the discussion
about providing medical help in places offering such
help for the homeless in Cracow. Healthcare provided
in the places surveyed is differentiated and regrettably
insufficient. In the majority of the shelters surveyed,
an ill person can be admitted under the condition that
they are self-sufficient, however, the exact definition of
this ‘self-sufficiency’ remains unclear. There are also
no standards in force on the proceeding in the event
of a person’s condition getting worse and when he/
she requires specialist care in places without medical
staff. In the majority of shelters, homeless individuals
have the possibility to get medication if a doctor had
prescribed it and they cannot afford it, and that creates
the opportunity to treat residents of Cracow’s shelters.
Medical help is also provided outside of shelters.
As for medical care in Cracow, there is only one place
(Clinic for Homeless and Poor People) run by “Doctors
of Hope” helping homeless individuals (4). Medical
services are provided regardless of health insurance
by doctors, nurses, and trained volunteers. Only in
2016, there were 15 956 interventions including
consultations, small procedures like prescribing
medicaments and putting on dressings. Another piece
of evidence that the currently available medical care
for homeless individuals in Cracow is inadequate is
the activity of the newly created “Przystań Medyczna”
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obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne. Niemniej jednak, osoby niezakwalifikowane do podobnego programu nie miały obowiązkowego ubezpieczenia. Mogą
one starać się o decyzję gminy (właściwej ze względu
na miejsce zamieszkania) potwierdzającą prawo do
świadczeń zdrowotnych ze środków publicznych. Decyzja taka wydawana jest na podstawie wywiadu środowiskowego i wielkości dochodu. Osoba bezdomna
musi także dostarczyć dokumenty potwierdzające obywatelstwo polskie i zamieszkanie na terytorium Polski
(17). Ostatnie kryterium może stanowić problem, ponieważ bezdomni często nie mają dokumentów z powodu zgubienia ich lub kradzieży. W związku z tym
większość bezdomnych w Polsce pozostaje bez opieki
medycznej poza stanami zagrożenia życia.
Z danych krakowskiego MOPS wynika, że udział
procentowy osób chorych i chorych przewlekle wśród
bezdomnych w latach 2011-2016 był ustabilizowany
na poziomie 64-68%, jednak w 2016 liczba ta wzrosła
i wyniosła 77% (30% chorych i 47% chorych przewlekle) (4). Wśród osób bezdomnych częstym zjawiskiem
jest również niepełnosprawność. Prawie 46% bezdomnych żyjących w Krakowie w 2016 roku stanowiły
osoby niepełnosprawne. Ponownie, liczba ta wzrosła
od 2015 roku, kiedy to wynosiła 34,1% (i była ustabilizowana na tym poziomie od 2013) (4). Fakt ten
wydaje się być istotny w dyskusji na temat dostępności pomocy medycznej w placówkach pomagającym
osobom bezdomnym w Krakowie. Opieka zdrowotna
zapewniania w ankietowanych przez nas placówkach
jest zróżnicowana i niestety zwykle niewystarczająca.
W większości ankietowanych przez nas placówek chore osoby bezdomne były przyjmowane pod warunkiem
„samoobsługi”, czego właściwe znaczenie pozostaje
niejasne. Nie ma również ustalonych standardów postępowania w przypadkach pogorszenia stanu zdrowia,
gdy chory wymaga opieki specjalistycznej w instytucjach, w których były braki personelu medycznego.
W większości schronisk bezdomni mogli otrzymać
leki, jeśli zostały przepisane przez lekarza, a sami nie
mieli na nie środków, co umożliwiało leczenie podopiecznych krakowskich placówek.
Pomoc medyczna jest świadczona osobom bezdomnym także poza schroniskami. W Krakowie istnieje tylko jedna przychodnia (Przychodnia Lekarska
dla Ludzi Bezdomnych i Ubogich) prowadzona przez
Stowarzyszenie „Lekarze Nadziei”, zapewniająca pomoc osobom bezdomnym (4). Usługi medyczne są
świadczone przez tę instytucję niezależnie od posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, przez lekarzy, pielęgniarki i wyszkolonych wolontariuszy. Tylko w 2016
roku wykonano 15 956 interwencji, na które składały
się konsultacje lekarskie, małe zabiegi pielęgniarskie
oraz wydawanie leków i materiałów opatrunkowych.
Kolejnym dowodem na to, że obecna opieka zdrowot-
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foundation. The foundation has started its activity in
November 2017 and since then has been providing
medical care for homeless people during designated
hours, twice a week, in Planty Park in Cracow. Help
is provided by volunteer physicians and medical
students. It is another important way of helping as
there are no organizations providing medical help
in the dwellings of the homeless. Also, this way, the
activity of the foundation is aimed at individuals who
cannot be found in the places surveyed.
SUMMARY
The socio-epidemiological situation of homeless
people in Cracow is differentiated. Institutions
providing overnight stay do not have enough places
to accommodate all the homeless living in the city.
However, the number of meals seems to cover the
needs of homeless people concerning food, even if
not every shelter provides meals for the residents.
Kitchens which provide meals for people in need
every day help shelters in that case. The possibility to
maintain hygiene in the places surveyed also varies
and is usually insufficient because the number of
showers is unsatisfactory considering the number of
residents. Additionally, access to basic medical help
in institutions helping homeless people varies. In
some of the shelters, medical help is provided by a
physician, in the other ones by trained staff. Medical
care is also provided by the Clinic run by “Doctors
of Hope” and the “Przystań Medyczna” foundation
which helps individuals who do not live in shelters or
spikes. The creation of the Homeless Rights Card can
prompt significant changes in the areas mentioned. All
organizations helping homeless people should broaden
the scope of help provided, especially as regards
medical help.
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ABSTRACT
In Poland, out of the 21 species of ticks described, two species have the greatest epidemiological significance:
Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus. Their participation in the transmission of etiologic agents of
vector diseases such as Lyme disease, tick-borne encephalitis, human granulocytic anaplasmosis, babesiosis,
rickettsiosis and many others is widely known. Due to the often severe and sometimes fatal course of diseases
transmitted by ticks, a great deal of emphasis is placed on prophylactic activities, minimizing the possibility of
biting and transfering pathogens along with the arachnid saliva. In addition to means of personal protection,
including appropriate clothing, protective vaccinations, avoiding tick habitats or body checking after returning
from this type of places, one of the most important elements of anti-tick prevention is the use of effective
repellents. The key role of using the repellent is to discourage the arthropod from attacking and to prevent it from
taking food, as a result of which there is no phenomenon of transmission of pathogens from the hematophage to
the host organism. The most commonly used substances with arthropod repellent properties are: N-N-diethylm-toluamide (DEET), 3-(N-acetyl-N-butyl) aminopropionic acid ethyl ester (IR3535), icaridine, permethrin
and essential oils. However, it should be remembered that no repellent ever protects 100% all the time after
application - its use should be considered as one of many elements of personal protection in the prevention of
tick bites.
Key words: repellents, tick-bite prevention, ticks, tick-borne diseases
STRESZCZENIE
W Polsce spośród opisanych 21 gatunków kleszczy największe znaczenie epidemiologiczne mają dwa gatunki:
kleszcz pospolity Ixodes ricinus i kleszcz łąkowy Dermacentor reticulatus. Powszechnie znany jest ich udział
w transmisji czynników etiologicznych takich chorób wektorowych jak borelioza z Lyme, kleszczowe zapalenie
mózgu, ludzka anaplazmoza granulocytarna, babeszjoza, riketsjozy, a także wielu innych. Ze względu na często
ciężki, a niekiedy nawet śmiertelny przebieg chorób przenoszonych przez kleszcze, bardzo duży nacisk kładzie
się na działania profilaktyczne, minimalizujące możliwość ukłucia i przekazanie żywicielowi patogenów wraz ze
śliną pajęczaka. Oprócz środków ochrony osobistej, takich jak odpowiedni ubiór, szczepienia ochronne, unikanie
siedlisk kleszczy czy też przeglądanie ciała po powrocie z tego typu miejsc, jednym z najważniejszych elementów
profilaktyki przeciwkleszczowej jest stosowanie skutecznych repelentów. Kluczowa rola zastosowania repelentu
polega na zniechęceniu stawonoga do ataku oraz uniemożliwienie mu pobierania pokarmu, w wyniku czego nie
występuje zjawisko transmisji patogenów do organizmu żywiciela z organizmu hematofaga. Obecnie najczęściej
wykorzystywanymi substancjami o właściwościach odstraszających stawonogi krwiopijne są: N-N-dietylo-
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m-toluamid (DEET), ester etylowy kwasu 3-(N-acetylo-N-butylo)aminopropionowego (IR3535), ikarydyna,
permetryna oraz olejki eteryczne. Należy jednak pamiętać, że żaden repelent nie chroni w 100% przez cały
czas po zastosowaniu- jego użycie powinno być traktowane jako jeden z wielu elementów ochrony osobistej
w profilaktyce przeciwkleszczowej.
Słowa kluczowe: repelenty, profilaktyka przeciwkleszczowa, kleszcze, choroby odkleszczowe
INTRODUCTION

WSTĘP

Tourism development, conducting various activities
in green recreational areas, and people’s visit to nonurbanized areas increase the possibility of direct contact
with the questing ticks. These arachnids are increasingly
found in urban areas, particularly in strongly urbanized
areas. The range of ticks is expanding to new areas
every year (1). Because of their high epidemiological
significance as reservoirs and vectors of transmission
(sometimes fatal) diseases, it is very important to
prevent bites from these arthropods (2). It is extremely
difficult to control the prevalence and population of these
arthropods in the environment (1,3). Various activities
have been conducted such as arranging space—mowing
the grass, removing weeds, cutting down bushes and
shrubs, raking and removing fallen leaves, thus limiting
the population of rodents and small mammals with
a positive effect and thereby reducing the occurrence
and activity of ticks. However, these activities can only
be performed on small and limited areas up to 1 ha
(4), such as park squares and areas around residential
buildings, but they are difficult to perform in large forest
areas or fallow land. Studies on environmental activities
such as reducing the reservoir of animals that are ticks’
hosts (cervids, wild boars, and rodents) and transforming
natural environments (cutting down dense bushes,
mowing grass, and removing weeds) were carried out in
large-wooded areas or wild ecotones, which reduced the
population of ticks (5).
Killing forest animals alone to reduce the tick
population, however, cannot be encouraged and cannot be
used as the main (only) method to reduce the number of
these arachnids (1). The tick population in the environment
can be controlled by using acaricides; however, these
treatments are very rarely used due to their harmful effect
not only on ticks but also on other animals living in the
same environment. Therefore, with limited possibilities
to eradicate ticks in the environment, the most important
approach is individual protection from ticks (3,6).

Rozwój turystyki, prowadzenie aktywności na zielonych terenach rekreacyjnych, a także wkraczanie ludności
na tereny niezurbanizowane zwiększa prawdopodobieństwo bezpośredniego kontaktu z oczekującymi na żywiciela kleszczami. Pajęczaki te coraz częściej spotykane są
na terenach miejskich, niekiedy silnie zurbanizowanych.
Zasięg występowania kleszczy z roku na rok rozszerza się
o nowe tereny (1). Ze względu na ich duże znaczenie epidemiologiczne jako rezerwuarów oraz wektorów chorób
transmisyjnych (niekiedy śmiertelnych), bardzo istotne jest
zapobieganie ukłuciom przez te stawonogi (2). Kontrolowanie występowania i liczebności populacji tych stawonogów w środowisku jest wyjątkowo trudne (1,3). Działania
takie jak: porządkowanie przestrzeni - koszenie trawy, usuwanie chwastów, przecinka zarośli i krzewów, grabienie
i usuwanie opadłych liści; ograniczenie populacji gryzoni
i małych ssaków odnoszące pozytywny skutek – ograniczenie występowania i aktywności kleszczy - niestety są
możliwe do wykonania tylko na niedużych i ograniczonych terenach do 1 ha (4) takich jak: parki skwery i tereny
wokół zabudowań mieszkalnych, ale trudne w przypadku
wielkich terenów leśnych, czy ugorów. Istnieją badania
dotyczące działań środowiskowych takich jak: redukowanie rezerwuaru zwierząt będących żywicielami kleszczy
(jeleniowatych, dzików, gryzoni), przekształcanie środowisk naturalnych (przecinka gęstych zarośli, wykaszanie traw, usuwanie chwastów) prowadzonych na dużych
przestrzeniach zalesionych lub dzikich ekotonach, których
przeprowadzenie obniżyło liczebność populacji kleszczy
(5). Jednak odstrzał zwierząt leśnych wyłącznie po to, aby
zredukować populację kleszczy nie może mieć miejsca
i nie może być stosowany jako główna (jedyna) metoda
zmniejszenia liczby tych pajęczaków (1). Podobnie zwalczanie kleszczy w środowisku za pomocą akarycydów –
zabiegi te są stosowane bardzo rzadko ze względu na ich
szkodliwy wpływ, jaki wywierają nie tylko na kleszcze, ale
i żyjące w tym samym środowisku inne zwierzęta. Dlatego
przy ograniczonych możliwościach zwalczania kleszczy
w środowisku najważniejsza jest ochrona indywidualna
(3,6).

INDIVIDUAL PROTECTION AGAINST TICKS
– PREVENTIVE ACTIONS
The most effective way to protect against ticks
is to avoid places where ticks live and prevent them
from invading humans (7). Other activities of personal
protection used to protect against tick bites are as
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OCHRONA INDYWIDUALNA PRZED
KLESZCZAMI – DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE
Najskuteczniejszym sposobem ochrony przed
kleszczami jest unikanie miejsc, w którym kleszcze żyją

Repellents in prevention of tick-borne diseases

follows: wearing appropriate clothing, checking
the body surface after visiting the areas potentially
populated by ticks, and using commercially available
effective repellents. (3,6). Surveys conducted during
2012–2013 by the National Institute of Public
Health—National Institute of Hygiene (NIPH-NIH)
(8) on prevention and anti-tick activities used by people
visiting recreational areas of Warsaw and surrounding
areas showed that 40% of respondents use protection
attire against ticks (long sleeve shirt, long pants, socks,
and full shoes) on a walk in the woods/park, while
other people (about 60%) do not. After returning from
the forest and park area, 59% respondents did not
watch the clothes, while 41% did not watch the body.
Over 44% of people declared that they found ticks on
the body. Ticks were most often located on the legs
(41 cases) and the torso (31 cases). To the question of
how to properly remove a tick from the skin, 47.9%
of people answered incorrectly (8). In a study carried
out in the Lublin region, 35% of respondents declared
using a protective outfit to protect against ticks
invasion (9). In addition, Asman et al. reported that in
Upper Silesia, 90% of people who visited doctors in
health centers to remove an attached tick admitted that
they did not use repellents (10). According to previous
research, the awareness of tick-borne diseases and the
possibility of contracting them among the respondents
is low, and simple preventive behaviors are usually
underestimated.
TICKS – DANGEROUS ARTHROPODS
In our geographical region, ticks pose a greater
threat to the health and life of people and animals than
other blood-sucking arthropods such as mosquitoes
or black flies. The role of ticks in the transmission of
pathogens is well known and documented in many
scientific publications, and tick-borne diseases in
Poland are a serious epidemiological problem (6,11,12).
In Poland, mosquitoes and black flies as pathogen
vectors do not play such a major role as ticks do. In
the epidemiological reports published by NIPH-NIH,
diseases such as malaria, West Nile fever, and dengue
are recorded sporadically, and most often, cases of
infections occurred outside the country. In addition,
to date, research has not been carried out on the
identification and characterization of viruses, bacteria,
fungi, and parasites, whose reservoir and vectors may
be Polish native species of mosquitoes and flies. All
ticks found worldwide (over 900 species) are obligatory
temporal parasites of animals and humans (3).
There are 21 species of ticks in Poland, and two of
them are well known: common tick (Ixodes ricinus)
and meadow tick (Dermacentor reticulatus) (7). The
common tick (I. ricinus) occurs throughout Poland.

Repelenty w zapobieganiu chorobom odkleszczowym

i uniemożliwienie im dokonania inwazji na człowieka
(7). Innymi działaniami ochrony osobistej, służącymi
do zabezpieczenia się przeciwko ukłuciom kleszczy,
jest profilaktyka polegająca na: noszeniu odpowiedniej
odzieży, sprawdzanie powierzchni ciała po przebywaniu na terenach potencjalnie zasiedlonych przez kleszcze, oraz stosowaniu skutecznych, dostępnych w sprzedaży repelentów (3,6). Badania ankietowe przeprowadzone w latach 2012-2013 przez Narodowy Instytut
Zdrowia Publicznego-Państwowy Zakład Higieny (8)
dotyczące profilaktyki i działań antykleszczowych stosowanych przez osoby odwiedzające tereny rekreacyjne
Warszawy i okolic wykazały, że 40% ankietowanych
stosuje ubiór chroniący przed inwazją kleszczy (koszula z długim rękawem, długie spodnie, skarpety i pełne
buty) na spacerze po lesie/parku, pozostałe osoby (ok.
60%) nie. Po powrocie z terenów leśno – parkowych
ubrań nie oglądało 59%, natomiast ciała nie oglądało
41% ankietowanych. Ponad 44% osób deklarowało, że
znajdowało kleszcze na ciele. Kleszcze najczęściej były
lokalizowane na nogach (41 przypadków) i na tułowiu
(31 przypadków). Na pytanie jak prawidłowo usunąć
kleszcza ze skóry 47,9% osób odpowiedziało błędnie
(8). W badaniach przeprowadzonych na terenie Lubelszczyzny 35% respondentów deklarowało stosowanie
stroju chroniącego przed inwazją kleszczy (9). Ponadto
w badaniach Asmana i wsp. na terenie Górnego Śląska,
90% osób zgłaszających się do lekarzy w ośrodkach
zdrowia w celu wyjęcia wkłutego kleszcza przyznało,
że nie stosowało repelentów (10). Z przeprowadzonych
badań wynika więc, że świadomość dotycząca chorób
odkleszczowych i możliwości zachorowania na nie
wśród osób ankietowanych jest niska, a proste zachowania profilaktyczne są zazwyczaj bagatelizowane.
KLESZCZE – NIEBEZPIECZNE STAWONOGI
W naszym regionie geograficznym, kleszcze stanowią większe zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi
i zwierząt niż inne odżywiające się krwią stawonogi,
np. komary, czy meszki. Rola kleszczy w przenoszeniu patogenów jest dobrze poznana i udokumentowana
w wielu publikacjach naukowych, a choroby odkleszczowe są w Polsce poważnym problemem epidemiologicznym (6,11,12). W naszym kraju komary i meszki
jako wektory patogenów nie odgrywają tak wielkiej
roli jak kleszcze. W Meldunkach epidemiologicznych
publikowanych przez NIZP-PZH choroby takie jak:
malaria, gorączka Zachodniego Nilu, denga, itp. są odnotowywane sporadycznie, najczęściej są to przypadki
zakażeń, jakie nastąpiły poza granicami naszego kraju.
Ponadto brak jest aktualnych badań, dotyczących identyfikacji i charakterystyki wirusów, bakterii, grzybów
i pasożytów, których rezerwuarem i przenosicielami
mogą być nasze rodzime gatunki komarów i meszek.
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Fig. 1 Distribution of ticks from the species Ixodes ricinus and Dermacentor reticulatus in Poland (own study)
Ryc. 1. Rozmieszczenie kleszczy z gatunków Ixodes ricinus i Dermacentor reticulatus na terenie Polski (opracowanie własne)

It occurs in a moderately moist and shady environment,
most often in deciduous and mixed forests with rich
undergrowth as well as in clusters of bushy vegetation.
It gathers in places where it has the greatest likelihood
of meeting the host—near forest paths, on the edge of
logs, and in transition zones between different types of
environments. It rarely inhabits open areas and dry forests
(13).
Meadow tick (D. reticulatus) occurs in Poland as
two separate populations: eastern and western. Two
separate areas of meadow tick occurrence may be
associated with the extending transition zone between
the oceanic and continental climate in central Poland,
which affects the vegetation and associated animal
world. Through the middle of Poland, there are borders
of the range of a huge number of species of animals and
plants; it is estimated that 52% of species occurring in
Poland are transitional, that is, occurring in both the
east and west of Poland’s borders 14).
The meadow tick D. reticulatus inhabits open areas
or areas poorly covered with trees and shrubs, and are
moderately moist. It prefers natural deciduous forests
associated with watercourses or large reservoirs of
stagnant water. This species mostly inhabit the riparian
forests growing on banks of rivers and lakes as well as
meadows on the outskirts of forests with a fairly high
level of groundwater. Ticks occurring in their natural
environment are ectoparasites of wild animals such
as deer, elk, wild boar, and rodents. However, people
working in forests (foresters and woodcutters) or
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Wszystkie kleszcze żyjące na świecie (ponad 900
gatunków) są obligatoryjnymi, czasowymi pasożytami
zewnętrznymi zwierząt i człowieka (3).
W Polsce występuje 21 gatunków kleszczy, a najbardziej znane są dwa: kleszcz pospolity (Ixodes ricinus) i kleszcz łąkowy (Dermacentor reticulatus) (7).
Kleszcz pospolity (Ixodes ricinus) występuje w całej Polsce.
Bytuje w umiarkowanie wilgotnym i zacienionym
środowisku, najliczniej występuje w lasach liściastych
i mieszanych o bogatym podszyciu, a także w skupiskach roślinności krzaczastej. Gromadzi się w miejscach, gdzie ma największa szansę spotkania żywiciela
– w pobliżu ścieżek leśnych, na skraju polan i w strefach przejściowych między różnymi typami środowisk.
Rzadko zasiedla tereny otwarte i suche bory (13).
Kleszcz łąkowy (Dermacentor reticulatus) występuje na terenie naszego kraju jako dwie osobne populacje: wschodnia i zachodnia.
Dwa oddzielne obszary występowania kleszcza łąkowego mogą być związane z rozciągającą się
strefą przejściową pomiędzy klimatem oceanicznym
a kontynentalnym na terenie środkowej Polski, co ma
wpływ na szatę roślinną i związany z nią świat zwierzęcy. Przez środek Polski przebiegają granice zasięgu ogromnej liczby gatunków zwierząt i roślin, szacuje się, że 52% gatunków występujących w Polsce
ma charakter przejściowy, tzn. występuje zarówno na
wschód, jak i na zachód od naszych granic. (14).
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people periodically visiting forests and environments
willingly settled by ticks, such as pickers of forestry,
hunters, farmers, runners, tourists, and vacationers,
may also be exposed to their invasion. Currently, both
species of ticks are often found in urban areas, that
is, in parks, squares, allotments and backyards, and
urban forests, where they live on plants (grasses and
low bushes) growing by the paths used by animals
and people for walking. It is estimated that in urban
areas, the risk of infections of people with pathogens
transmitted by ticks is as high as that in forest areas
(15). The factor conducive to the expansion of ticks
into urban areas is the creation of so-called ecological
corridors (strips of shelters, undeveloped river beds,
and vast parks with varied vegetation), through which
wild animals carrying tick can migrate to the cities.
Ticks can also dwell on dogs traveling with
their owners and on large animals transported for
commercial or breeding purposes (16).
TICKS AS A VECTOR OF PATHOGENS
Ticks are vectors of over 60 viruses (of which 20
are etiological factors of human and animal diseases),
11 bacterial pathogens including rickettsial disease
causing spotted fevers, and 5 genotypes of Borrelia
burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum—
etiological factor of human granulocytic anaplasmosis
and human babesiosis (2,12).
Pathogens can be transmitted through all life stages
of tick. All active stages of I. ricinus can attack humans
(13), but nymphs and females are most frequently
found to attack humans (17). In contrast, for ticks of
the species D. reticulatus, man is a rare and rather
accidental host (18). If , the attack does occur, the host
is parasitized mainly by the adult population of this
tick species and less often by nymphs (19,20).
In Poland, Lyme disease is the most common
registered tick-borne disease (6,11). Data from
epidemiological studies conducted by the Department
of Epidemiology of the NIPH-NIH every year shows an
upward trend in the number of incidences (Fig. 2): in
2016, the number of registered cases was 21,220, whereas
in 2017 and 2018, 20,139 and 21,528, respectively,
cases were reported. In Europe, as the etiological factor
of Lyme borreliosis, two most frequently observed
genospecies of Borrelia burgdorferi sensu lato are
Borrelia afzelii and Borrelia garinii (21). The infections
caused by Borrelia burgdorferi sensu stricto as well
as by Borrelia valaisiana and Borrelia lusitaniae,
which are most commonly found in coinfection, are
less frequently detected (22,23). The abovementioned
genospecies belonging to the complex Borrelia
burdorferi sensu lato are responsible for “classic” Lyme
borreliosis with symptomatology including the nervous
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Kleszcz łąkowy D. reticulatus zamieszkuje tereny otwarte albo słabo porośnięte drzewami i krzewami oraz umiarkowanie wilgotne. Preferuje naturalne
lasy liściaste związane z ciekami wodnymi lub dużymi
zbiornikami wód stojących. Najliczniej zamieszkuje
łęgi porastające brzegi rzek i jezior oraz łąki na obrzeżach lasów, o dość wysokim poziomie wód gruntowych. (13).
Kleszcze występujące w swoim naturalnym środowisku są ektopasożytami dzikich zwierząt, tj. jeleni,
łosi, dzików, gryzoni, itp. Jednak na ich inwazję mogą
być narażeni także ludzie pracujący w lasach (leśnicy,
drwale) lub osoby okresowo odwiedzające lasy i środowiska chętnie zasiedlane przez kleszcze, np. zbieracze runa leśnego, myśliwi, rolnicy, biegacze, turyści,
wczasowicze.
Obecnie oba gatunki kleszczy są często spotykane na terenach zurbanizowanych: w parkach, na
skwerach, ogródkach działkowych i przydomowych
oraz lasach miejskich, gdzie bytują na roślinach (trawy, niskie krzewy) rosnących przy ścieżkach, którymi
uczęszczają zwierzęta i ludzie udający się na spacery.
Szacuje się, że na terenach miejskich zagrożenie zakażeniami ludzi patogenami przenoszonymi przez kleszcze jest tak samo wysokie jak na obszarach leśnych
(15). Czynnikiem sprzyjającym ekspansji kleszczy
na tereny zurbanizowane jest tworzenie tzw. korytarzy ekologicznych (pasma zadrzewień, niezagospodarowane koryta rzek, rozległe parki o urozmaiconej
szacie roślinnej), którymi dzikie zwierzęta wędrują do
miast, a wraz z nimi przenoszą się przyczepione do
nich kleszcze. Kleszcze łąkowe mogą też bytować na
psach, podróżujących ze swymi właścicielami oraz na
dużych zwierzętach przewożonych w celach handlowych lub hodowlanych (16).
KLESZCZE JAKO WEKTORY PATOGENÓW
Kleszcze są przenosicielami ponad 60 wirusów
(z których 20 jest czynnikami etiologicznymi chorób
człowieka i zwierząt domowych), 11 patogenów bakteryjnych, w tym riketsji wywołujących gorączki plamiste, 5 genogatunków krętków z gatunku Borrelia burgdorferi sensu lato, Anaplasma phagocytophilum - czynnika etiologicznego ludzkiej anaplasmozy granulocytarnej oraz pierwotniaków z rodzaju Babesia, będących
czynnikiem etiologicznym ludzkiej babeszjozy (2,12 ).
Patogeny mogą być przenoszone przez wszystkie
stadia rozwojowe kleszczy. Wszystkie aktywne stadia
rozwojowe I. ricinus atakują ludzi (13), ale najczęściej
znajdowane były nimfy i samice (17). Natomiast dla
kleszczy z gatunku D. reticulatus człowiek zostaje żywicielem rzadko i raczej przypadkowo (18). Jeśli już
tak się stanie, pasożytują na nim głównie osobniki dorosłe, rzadziej nimfy (19,20).
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system, cardiovascular system (heart), the osteoarticular
W Polsce spośród chorób przenoszonych przez
system, and skin.
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Fig. 2 Number of Lyme disease cases in Poland in 2000-2018 (data from NIPH-NIH)
Ryc. 2 Zachorowania na boreliozę w Polsce w latach 2000-2018 (dane NIZP-PZH)

In addition, tick-borne encephalitis, human
granulocytic anaplasmosis, and babesiosis have
a serious epidemic importance (Table 1).
Ticks may have a direct negative impact on
the host’s immunity during feeding, causing lifethreatening tick paralysis and severe allergic reactions
(13).
REPELLENTS AS A MAJOR ELEMENT
OF ANTI-TICK PROPHYLAXIS
The use of repellents on the skin may be one of
the most effective ways to avoid host–vector contact.
It can therefore be assumed that repellents indirectly
contribute to the prevention of arthropod diseases (27).
Repellents are properly selected according
to factors such as active substances, chemical
compounds, and devices emitting sounds and light;
they can also be living organisms which, by their
action, confuse, discourage, and/or repel animals from
places where their presence is particularly undesirable.
For repelling blood-sucking arthropods, synthetic and
plant origin substances that cause immediate escape
from the treated skin or clothing fragment and most
importantly—resolution of sting or bite—are used.
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W roku 2016 liczba zarejestrowanych przypadków
wyniosła 21 220, w 2017 – 21 528, natomiast w 2018
roku zgłoszono 20 139 zachorowań. W Europie jako
czynnik etiologiczny boreliozy z Lyme najczęściej
wymieniane są dwa genogatunki należące do gatunku (kompleksu) Borrelia burgdorferi sensu lato – B.
afzelii i B. garinii (21). Rzadziej wykrywa się zakażenia wywoływane przez B. burgdorferi sensu stricto,
a także B. valaisiana i B. lusitaniae, które najczęściej
występują w koinfekcjach. (22,23). Wymienione genogatunki należące do kompleksu Borrelia burdorferi
sensu lato są odpowiedzialne za wywoływanie „klasycznej” boreliozy z Lyme z symptomatologią obejmującą układ nerwowy, układ krążenia (serce), a także
układ kostno-stawowy i skórę. Ponadto wśród krętków
rodzaju Borrelia istnieje grupa bakterii wywołujących gorączki powrotne o grypopodobnym przebiegu,
w których rzadko obserwowano występowanie rumienia wędrującego - objawu patognomicznego w przebiegu boreliozy z Lyme. Przedstawicielem tej grupy
jest m.in. Borrelia miyamotoi, której materiał genetyczny został wykryty w kleszczach Ixodes ricinus na
terenie Polski (24,25, 26).
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Table I. Pathogens with the highest epidemiological significance transmitted by ticks in Europe (from z „Effect of climate
change on medically important ticks population in Europe with respect to distribution and tick-borne diseases.
Methods of limiting a contact of ticks with the people. (in) Dhang P. (red.). Climate change impacts on urban pests.,
modificated)
Tabela I. Patogeny o największym znaczeniu epidemiologicznym przenoszone przez kleszcze na terenie Europy (z „Effect
of climate change on medically important ticks population in Europe with respect to distribution and tick-borne
diseases. Methods of limiting a contact of ticks with the people.. (w) Dhang P. (red.). Climate change impacts on
urban pests., zmodyfikowane)
Pathogen
Disease
Vector/s
Occurence
TBE virus
Tick-borne enIxodes ricinus; I. persulcatus
Whole Europe
(Flaviviridae)
cephalitis
CCHF virus(Nairovirus)

Crimean- Kongo
Hemorrhagic
Fever (CCHF)

Hyalomma marginatum; different
species from genus Hyalomma;
Ixodes ricinus; Dermacentor marginatus; Haemaphysalis punctata

Bhanja virus
(Bunyaviridae)

Bhanja disease

Haemaphysalis spp;Dermacentor
Southern Europe; Balkans; Romania;
spp; Hyalomma spp;Amblyomma
Czech Republic; Portugal; Spain
spp;Ripicephalus spp;

Eyach disease

Ixodes ricinus; I.ventalloi

Germany; France; Netherlands;
Czech Republic

Lyme boreliosis

Ixodes ricinus; I. ; other vectors:
Dermacentor marginatus; Hyalomma punctata; Ripicephalus
sanguineus

Whole Europe

Eyach virus
(Coltivirus)
Borrelia burgdorferi
sensu lato:
B. afzelii; B.burgdorferi
s.str; B.garinii;
B.lusitaniae; B.valaisiana
Borrelia spp. different
than Borrelia burgdorferi
sensu lato

Soft ticks (Argasidae):
Tick-borne relapsnithodoros spp.
ing fever
Ixodes ricinus

Or-

Albania; Bulgaria; France; Greece;
Hungary; Kosovo; Macedonia;
Moldowa; Portugal; Russia; Turkey;
Ukraine.

Greece; Cyprus: Portugal; Sweden;
Germany
Southern Europe: Bosnia and Herzegovina; Croatia; Greece; France;
Portugal; Slovenia; Spain; Turkey.
Russia; Italy.

Rikettsia conorii

Mediterranean
spotted fever

Rickettsia helvetica

Spotted fever ;
Ixodes ricinus
cardiac symptoms

Switzerland; Sweden; France; Italy

Rickettsia slovaca

TIBOLA (Tickborne lymphademopathy)

Dermacentor spp; Dermacentor
marginatus

Armenia; Austria; Czech Republic;
France; Germany; Hungary; Italy;
Lithuania; Portugal; Russia; Slovakia; Spain; Switzerland.

Anaplasma (Erlichia)
phagocytophilum

Human granulocytic anaplasmosis

Ixodes ricinus

Belgium; Bulgaria; Czech Republic;
Denmark; Germany; Greece; Ireland;
Italy; Netherlands; Norway; Poland;
Portugal; Russia; Slovenia; Spain;
Sweden; Sweden; United Kingdom

Babesia spp.

Human babesiosis

Ixodes spp; Dermacentor spp;
Ripicephalus spp.

Ireland; France; Poland; Portugal;
Russia; Switzerland; United Kingdom

Ripicephalus sanguineus

The use of repellents against mosquitoes, ticks, and
flies ensures temporary limitation of contact with these
arthropods as well as protection against their bites.
Many factors can affect the effectiveness of repellents
used on the skin. The most important of these factors
are the chemical structure of the active substance and
the properties of the repellent formulation. In addition,
physical factors such as temperature and humidity,
condition of the skin (thickness of the skin, damage

Duże znaczenie epidemiczne ma również kleszczowe zapalenie mózgu (KZM), ludzka anaplazmoza
granulocytarna oraz babeszjoza.
Kleszcze podczas żerowania mogą bezpośrednio
negatywnie oddziaływać na organizm żywiciela, powodując m.in. zagrażający życiu paraliż kleszczowy,
a także silne odczyny alergiczne (13).
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to the surface of the skin and other skin tissues), the
number of sudoriferous glands, and the intensity of
perspiration (e.g., intensive perspiration may shorten
the time of effective protection). Therefore, it is very
important to use the repellent in accordance with the
instructions (method of use) as provided on the labels.
The duration of protection that repellent can provide
depends on the chemical properties of the compound,
environmental characteristics (temperature, time of
day, wind speed, light, and humidity), potential host
characteristics (sweating, skin condition, individual
sensitivity, nutrition, mobility, and diseases such as
diabetes), and the tick species
Before World War II, several preparations were
available to repel mosquitoes and were also used against
other blood-borne arthropods. These preparations were
based on natural vegetable oils, mainly citronella oil
extracted from lemongrass Cymbopogon nardus.
In 1929, dimethyl phthalate (DMP) was developed,
and in 1937, patented indalon was developed, which
was widely used in the 50s and 60s in the US, until
the introduction of products such as N-N-diethyl-mtoluamide (DEET) (28).
Currently, repellents may contain synthetic or natural
active substances. The literature data show that the following
synthetic active substances are most commonly used in
repellents: DEET; 3-(N-acetyl-N-butyl) aminopropionic
acid, ethyl ester (IR3535); and 1-piperidinecarboxylic acid
(KBR 3023, Icaridin); the effectiveness of these substances
has been confirmed in studies.
N-N-DIETHYL-M-TOLUAMIDE (DEET)
N-N-diethyl-m-toluamide is an active substance
with a broad spectrum of activity and most frequently
used as a component of repellents. The commercial
repellents available in Poland most often contain DEET
in concentrations ranging from 7% to 35%. Repellants
with formulations containing 50% and even 100% DEET
for use in special conditions are also commercially
available. Formulations containing 30% DEET provide
100% protection against ticks for over 3 hours (own tests
carried out on D. reticulatus ticks). DEET is considered
as a “gold standard” compared to other repellents.
However, it is quite a controversial substance. Some
studies have found that DEET is easily and quickly
absorbed by human skin. Absorption of this substance
occurs at the level of 0.8%/h; in addition, the substance
accumulates in the skin and fatty tissues for 1–2 months
(29). Wróblewska-Łuczka et al. analyzed the possibility
of DEET accumulation in forestry workers using
repellents daily and found that in repeated doses, DEET
does not accumulate in the surface layers of the skin and
is excreted in urine and feces (30). It has also been found
that excessive or inappropriate use of products with this
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REPELENTY JAKO KLUCZOWY ELEMENT
PROFILAKTYKI ANTYKLESZCZOWEJ
Stosowanie repelentów na skórę może być jednym
z najbardziej skutecznych sposobów na uniknięcie
kontaktu wektor – gospodarz. Można więc przyjąć, że
repelenty przyczyniają się pośrednio do zapobiegania
chorobom przenoszonym przez stawonogi (27).
Repelenty to właściwie dobrane czynniki, takie
jak: substancje aktywne, związki chemiczne, urządzenia emitujące dźwięki, światło, mogą być to również
organizmy żywe, które swoim działaniem dezorientują i zniechęcają oraz odstraszają zwierzęta z miejsc,
w których ich obecność jest szczególnie niepożądana.
Do odstraszania stawonogów krwiopijnych używane są
substancje syntetyczne i pochodzenia roślinnego, które wywołują natychmiastową ucieczkę z traktowanego
fragmentu skóry lub odzieży i co najważniejsze - rezygnację z ukłucia lub ugryzienia. Stosowanie środków
odstraszających komary i kleszcze oraz meszki to realna
gwarancja czasowego ograniczenia kontaktów z tymi
stawonogami, a także ochrony przed ich ukłuciami.
Istnieje wiele czynników mogących wpływać na
skuteczność repelentów stosowanych na skórę. Najważniejszymi z nich są budowa chemiczna substancji
aktywnej oraz właściwości formulacji repelentu. Istotny wpływ mają ponadto czynniki fizyczne takie jak:
temperatura i wilgotność powietrza oraz kondycja skóry (grubość skóry, uszkodzenia powierzchni naskórka
i innych tkanek skóry), liczba gruczołów potowych
i intensywność pocenia się (np. intensywne wydzielanie potu może skrócić czas skutecznej ochrony).
Bardzo ważne jest stosowanie repelentu zgodnie ze
wskazówkami (sposobem użycia) zamieszczonych na
etykietach. Czas ochrony, jaką może zapewnić repelent
jest różny. Zależy od właściwości chemicznych związku, cech środowiska (temperatura, pora dnia, szybkość wiatru, światło, wilgotność), cech potencjalnego
żywiciela (pocenie się, kondycja skóry, indywidualna
wrażliwość, odżywianie się, ruchliwość, choroby, np.
cukrzyca) oraz gatunku kleszcza.
Przed II wojną światową dostępnych było kilka preparatów odstraszających komary, ale stosowano je również przeciwko innym stawonogom krwiopijnym. Były
oparte na naturalnych olejkach roślinnych, głównie olejku citronellowym pozyskiwanym z trawy cytrynowej
Cymbopogon nardus. W 1929 opracowano DMP (ftalan
dimetylu), a w 1937 opatentowano indalon, szeroko stosowany w latach 50. i 60. w USA, aż do wprowadzenia
środków z DEET (N-N-dietylo-m-toluamid) (28)
Obecnie w skład repelentów mogą wchodzić substancje czynne syntetyczne lub pochodzenia naturalnego. Z danych z piśmiennictwa wynika, że w repelentach najczęściej stosowane są następujące syntetyczne substancje aktywne, tj.: N-N-dietylo-m-toluamid
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active substance may involve the following side effects:
encephalopathy, convulsions, coma, and skin irritation
(31). Higher concentrations of DEET dissolve plastics;
therefore, repellent preparations with this substance
should not be used on clothing, footwear, etc.
3-[N-BUTYL-N-ACETYL]-AMINOPROPIONIC
ACID, ETHYL ESTER (IR 3535)
Another active substance frequently used in
repellents is 3-(N-butyl-N-acetyl-aminopropionic acid,
ethyl ester (IR3535), known under the name EBAAP.
It has been used in Europe since 1970 and in the
USA since 1999. It is effective not only for ticks but
also for mosquitoes, tsetse (Glossinidae), horse flies
(Tabanidae), and black flies (Simuliidae). IR3535 also
repels wasps. Toxicological studies have shown good
skin tolerance and general safety (32). In preparations
registered in Poland, this active substance usually
occurs in a concentration of 7–20%. Studies have shown
that IR3535 used in preparations at a concentration of
20% has a long-lasting effect of repelling Amblyomma
americanum ticks—up to 12 hours (33).
ICARIDIN
The component of repellents is sometimes icaridin
also known as picaridin, KBR 3023, or Bayrepel, which
was first synthesized in 1990 and is available in the market
since 2000. The preparations are most often available in
a concentration of 10–20% of the active susbstance. The
present study showed varying effectiveness of repelling
I. ricinus and D. reticulatus ticks by preparations
containing 20% icaridin. Repellent efficacy of one of the
two preparations for repelling I. ricinus ticks was 100%
after 1.5 hours and 80% after 2, 3, and 4 hours; the second
preparation showed inferior repellent efficacy—after 1.5
hours, the repellent efficacy was 60% and decreased after
3 hours to 30%. The repellent efficacy of both preparations
for D. reticulatus was higher than that for I. ricinus. The
preparations showed 100% effectiveness of repelling
meadow ticks after 1.5 hours, and after the successive
time intervals of 2, 3, and 4 hours, the effectiveness was
approximately 80–85%.
PERMETHRIN
In the 70s, the first pyrethroids were synthesized
and characterized by greater durability than that of
pyrethrum. Currently, they are a part of many insecticide
preparations. An example is permethrin, which is used for
the impregnation of clothing intended for use by the army,
forestry workers, and hunters. Permethrin has a shortlasting repellent effect and a long-lasting killing effect.
Among the various methods of impregnation of clothing
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(DEET); ester etylowy kwasu 3-(N-acetylo-N-butylo)
aminopropionowego (IR3535); kwas 1-piperydynokarboksylowy KBR3023 (ikarydyna), których skuteczność potwierdzona została w badaniach.
DEET – N-N-DIETYLO-M-TOLUAMID
DEET-N-N-dietylo-m-toluamid jest substancją aktywną wykazującą szerokie spektrum działania i najczęściej stosowaną jako składnik repelentów. Rynkowe preparaty odstraszające dostępne w Polsce zawierają najczęściej DEET w stężeniach od 7 do 35%. W sprzedaży
są również dostępne preparaty zawierające 50%, a nawet 100% DEET przeznaczone do stosowania w szczególnych warunkach. Preparaty zawierające 30% DEET
zapewniają 100% ochronę przed kleszczami przez
ponad 3 godziny (badania własne przeprowadzone na
kleszczach D. reticulatus). DEET jest uważany za „złoty standard” w stosunku do innych repelentów. Jednak
jest to substancja dość kontrowersyjna. W niektórych
badaniach stwierdzono, że DEET łatwo i szybko wchłaniany jest przez ludzką skórę. Wchłanianie tej substancji odbywa się na poziomie 0,8%/h, ponadto substancja
ta kumuluje się w skórze i tkankach tłuszczowych przez
1-2 miesiące (29). W badaniach Wróblewskiej – Łuczki
i wsp. dotyczących możliwości kumulacji DEET w organizmach leśników używających repelentów codziennie, w dawkach powtarzanych kilkukrotnie stwierdzono, że DEET nie gromadzi się w powierzchniowych
warstwach skóry, jest wydalany z moczem i kałem (30).
Stwierdzono także, że nadmierne lub niewłaściwe użycie produktów z tą substancją aktywną może wiązać się
z następującymi efektami ubocznymi: encefalopatią,
drgawkami, śpiączką, podrażnieniem skóry (31). Wyższe stężenia DEET rozpuszczają tworzywa sztuczne,
dlatego nie należy stosować preparatów odstraszających z tą substancją na odzież, obuwie, itp.
IR3535 (ESTER ETYLOWY KWASU 3-(N-ACETYLO-N-BUTYLO)AMINOPROPIONOWEGO)
Inną często wykorzystywaną w repelentach substancją aktywną jest IR3535 (ester etylowy kwasu 3-(N-acetylo-N-butylo-aminopropionowego) znana pod nazwą
EBAAP. W Europie jest znana od 1970r, w USA od 1999r.
Jest skuteczna nie tylko w stosunku do kleszczy, ale także
komarów, much tse-tse (Glossinae), much końskich (Tabanidae) i meszek (Simullidae). IR3535 odstrasza również
osy. Badania toksykologiczne wykazały, dobrą tolerancję
dla skóry i ogólne bezpieczeństwo (32). W preparatach zarejestrowanych w Polsce ta substancja aktywna występuje
najczęściej w stężeniu 7-20%. W badaniach wykazano, że
IR3535 zastosowany w preparatach w stężeniu 20% wykazuje długo utrzymujący się efekt odstraszania kleszczy
Amblyoma americanum - do 12 godzin (33).
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with permethrin, the method using polymer carriers at
elevated temperature proved to be the most effective one. It
has been shown that wearing clothes impregnated with this
substance significantly reduced the risk of ticks’ bites. Of
the 138 I. ricinus ticks harvested during the study, only 6
were noted in volunteers wearing permethrin-impregnated
clothing, and 132 ticks were found in volunteers wearing
unimpregnated clothing. The repelling efficacy of the
impregnated clothing was determined as 95.5% (34,35).
PLANT-BASED ESSENTIAL OILS
Repellent properties are also characteristics of
some natural substances. The most frequently used are
essential oils: citronella oil from lemon eucalyptus,
lavender, anise, field mint, bergamot, lemon, camphor,
coconut, cinnamon, clove, eucalyptus, geranium,
nutmeg, orange flowers, pine, and thyme. However,
their efficacy against ticks has been shown to be
significantly lower than that of DEET (36). Increasing
the concentration of oils may increase the effect of
tick repellency, but high concentration, applied on
the skin, may cause irritation and toxic effect on the
human nervous system. Many plant products also have
properties that are toxic to vertebrates, e.g., eugenol
is a substance that irritates the eyes and skin and has
been proven to be a mutagen; citronellol irritates eyes
and is also a mutagen, which affects reproductive and
nervous systems. Commercial repellents are available in
various formulations, such as sprays, atomizers, lotions,
gels, creams, tissues impregnated with a deterrent, PVC
bracelets or silicone with cross-linked active substance,
slices for sticking on clothing or other surfaces, and
devices emitting ultrasound. The present study carried
out at NIPH-NIH showed that some of the mentioned
formulations do not ensure sufficient protection against
ticks, e.g., bracelets containing citriodiol and slices
additionally containing essential oils. Both products did
not have a repellent effect on D. reticulatus ticks. During
the testing of the repellent effect of the device emitting
ultrasound, D. reticulatus ticks showed no response to
the device (37). In the survey carried out by NIPH-NIH
employees, spray formulations (47.9%), fluid (12.4%),
and gel (7.8%) dominated among the formulations
purchased by respondents (8).
PERFECT REPELLENT—SUMMARY
The ideal repellent should have low toxicity for
the user, that is, it should not cause skin irritation and
allergy. It should provide full protection in the longest
possible time, and hence, indirectly limit the spread
of diseases transmitted by blood-borne arthropods. In
addition, it should not destroy clothing, have a neutral
odor, be easy to use, be commercially available, and
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IKARYDYNA
Składnikiem repelentów bywa ikarydyna, znana również pod nazwą pikarydyna, KBR 3023 lub Bayrepel.
Zsyntetyzowana w 1990 r., dostępna na rynku od 2000r.
W preparatach najczęściej spotykana w stężeniu 10-20%.
Badania własne wykazały (w opracowaniu), że skuteczność odstraszania kleszczy I. ricinus i D. reticulatus przez
preparaty zawierające 20% ikarydyny różniła się. Skuteczność odstraszania kleszczy I. ricinus jednego z preparatów
wynosiła 100% po upływie 1,5 godziny, 80% po upływie
2, 3, 4 godzin, drugi preparat wykazał gorszą skuteczność
odstraszania - po 1,5 godziny skuteczność odstraszania
preparatu wyniosła 60% i malała, po upływie 3 godzin
skuteczność odstraszania wyniosła 30%. Skuteczność odstraszania D. reticulatus przez oba preparaty była wyższa
w porównaniu do I. ricinus. Preparaty wykazały 100%
skuteczności odstraszania kleszczy łąkowych po upływie
1,5 godziny, po upływie kolejnych przedziałów czasowych
2, 3, 4 godzin skuteczność wynosiła ok. 80-85%.
PERMETRYNA
W latach 70. zsyntetyzowano pierwsze pyretroidy
charakteryzujące się większą trwałością od pyretrum.
Obecnie wchodzą one w skład wielu preparatów owadobójczych. Przykładem jest permetryna, stosowana do
impregnacji odzieży przeznaczonej do użytku przez: wojsko, pracowników leśnych, myśliwych. Permetryna wykazuje krótkotrwałe działanie odstraszające oraz długotrwałe działanie zabijające. Wśród różnych metod impregnacji odzieży permetryną najbardziej skuteczna okazała
się metoda z wykorzystaniem nośników polimerowych
w podwyższonej temperaturze. Wykazano, że noszenie
odzieży zaimpregnowanej tą substancją w znacznym
stopniu zmniejszyło ryzyko ataku i ukłucia przez kleszcze. Na 138 kleszczy I. ricinus, odłowionych w czasie
badania, tylko 6 odnotowano u ochotników noszących
odzież zaimpregnowaną permetryną, zaś 132 kleszcze
znaleziono na ochotnikach noszących odzież niezaimpregnowaną. Skuteczność odstraszania impregnowanej
odzieży określono na 95,5 % (34,35).
OLEJKI ROŚLINNE
Właściwościami repelentnymi odznaczają się także
niektóre substancje naturalne. Najczęściej wśród nich
wymieniane są olejki eteryczne: olejek citronellowy
z eukaliptusa cytrynowego, lawendowy, anyżkowy,
mięty polnej, bergamotowy, cytrynowy, kamforę, kokosowy, olejek cynamonowy, goździkowy, eukaliptusowy, geraniowy, muszkatołowy, z kwiatów pomarańczy, sosnowy, tymiankowy. Wykazano jednak, że ich
skuteczność wobec kleszczy jest zdecydowanie mniejsza niż skuteczność DEET (36). Zwiększenie stężenia
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have a low price. The ideal repellent should also be safe
for the environment. A repellent that would meet all
these criteria is yet to be produced.
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A. Work has not published before and will not be
submitted for publication prior to its publication
in Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological
Review.
B. The contribution of each author to the article should
be described.
C. A statement that the work does not infringe the
copyrights or other rights of third parties and there
is no conflict of interest with other persons or
institutions.
2. Instructions for the preparation of the manuscript
The manuscript should be prepared in accordance with
the instruction for authors.
Note! The content of the manuscript cannot exceed 12
pages, including abstract, references,
figures and tables.
2.1. Printed manuscript intended for publication should
be sent to the editor in 1 copy in
the format A4, written on one side with a margin of 4
cm on the left side and 1.5 spacing between
lines (28-31 lines per page). The pages of the manuscript
should be numbered.
The manuscript must be accompanied by the copies of
the article in the electronic form (CDROM or sent by
e-mail: przegepidem@pzh.gov.pl).
By providing a CD, authors should ensure that the text
is identical with the text of the
manuscript and give a clear file name of the stored
article.
The materials should be prepared using Arial font for
figures, diagrams and photographs (10-12 pts) and
Times New Roman font for figure captions and the
written text.
2.2. The first text page should contain the following
sequence centred on the page: the full name of the
author(s) in italics, the title (in bold capital letters)
and name(s) of the institution(s) where the work
was made.
2.3. The editors reserve the right to correct stylistic
errors and terminology and upon the consent of the
authors make the abridgments in the text.
In the article the following parts should be present:
Introduction, Objective, Material and Methods,
Results, Discussion, Conclusions, References,
Address for correspondence. Abstract should be
composed of the following parts: Introduction,
Objective, Material and Methods, Results,
Conclusions (capital letters, bold, 10 points).
The particular parts of the article may include subtitles
provided the structure of the article would be of higher
transparency then.
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A. Praca nie została i nie zostanie złożona do druku w innym czasopiśmie przed opublikowaniem jej w Przeglądzie Epidemiologicznym - Epidemiological Review.
B. Określenie udziału (wkładu) poszczególnych autorów w opracowanie artykułu.
C. Praca nie narusza praw autorskich, ani innych praw
stron trzecich i nie zachodzi konflikt interesów z innymi osobami lub instytucjami.
2. Zasady przygotowania manuskryptu pracy przesyłanej do publikacji
Redakcja przyjmuje prace w wersjach polskiej i angielskiej.
Wyjątkowo, jeżeli przygotowanie tekstu w języku
angielskim mogłoby nastręczać trudności, prosimy
o załączenie listy użytych specjalistycznych nazw
i określeń z tłumaczeniem na język angielski.
Strona edytorska tych prac powinna być zgodna z Instrukcją dla Autorów: streszczenie w językach angielskim 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 manuskryptu o formacie A4, pisane jednostronnie z zachowaniem
marginesu 4 cm z lewej strony i 1,5 odstępu pomiędzy
wierszami (28-31 wierszy na stronie). Poszczególne
strony manuskryptu powinny być numerowane.
Do wydruku manuskryptu należy załączyć plik artykułu w formie elektronicznej (na płycie CD) lub przesłać na adres e-mail: przegepidem@pzh.gov.pl).
Wersja elektroniczna musi być identyczna z tekstem
wydruku i zawierać nazwę pliku, w którym jest zapisany artykuł.
Pliki i wersja papierowa powinny być przygotowane
z wykorzystaniem czcionki typu Arial do rycin, wykresów 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 (autorów) kursywą, tytuł angielski pracy (dużymi pogrubionymi literami alfabetu), tytuł polski (dużymi niepogrubionymi literami alfabetu), nazwę (nazwy) instytucji/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 usterek stylistycznych i nazewnictwa oraz dokonywania za
zgodą Autorów koniecznych skrótów w tekście.

Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
ABSTRACT. Abstract should recapitulate the facts
and conclusions contained in the article – ca 250 words
(Times New Roman, 10-12 points).
Abstract should be attached to the manuscript on
a separate, unnumbered page.
KEYWORDS (3-5) should be placed under the
abstract, e.g.
Key words: Hib vaccination, the effectiveness
INTRODUCTION - provides the need (justification)
of the study and clearly specifies the purpose of research.
The literature quoted in the introduction should be
limited only to positions that have a direct relationship
with the content of this study. In the introduction, the
results or conclusions from the research should not be
included.
MATERIAL AND METHODS - in case of commonly
known methods, indicate the position of literature,
together with statistical methods used in study. If the
methods are already published but not widely known,
give a brief description, while for new or substantially
modified methods - deliver a full description.
In the epidemiological articles information should
be provided about the plan (protocol) of the study
covering the study population (age, sex, history of
immunization and other important characteristics),
procedures of randomization and criteria used for
allocation of persons to each group.
RESULTS - should be given in a logical sequence
in the text, with a possible reference to the tables
and figures. Data from the tables and figures should
not be repeated in the text where the most important
information should be summarized.
DISCUSSION - is to highlight new or important aspects
of research results and discuss their implications and
indicate their limitations. The results of own research
should be evaluated against the background of the
literature quoted by the authors. Do not repeat the detailed
data presented in the previous parts of the article.
CONCLUSIONS - should be specified in points or
presented briefly in a narrative form. Conclusions
should be logically connected with the objectives of
the research outlined in the introduction. Statements
and conclusions not based on the obtained results
should be avoided. Authors should refrain from
statements about the costs or benefits, if their work
does not contain economic data and their analysis. If
the hypothesis is expressed, it must be clearly stated
that it is a hypothesis. Do not present the results in
conclusions!

W tekście artykułu należy wyróżnić następujące części:
Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, Dyskusja, 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 podtytułami, o ile uczyni to tekst bardziej przejrzystym.
STRESZCZENIE I ABSTRAKT - Streszczenie powinno rekapitulować fakty i wnioski zawarte w pracy – ok.
250 wyrazów. Streszczenie i abstrakt należy dołączyć do
manuskryptu na oddzielnych, nienumerowanych kartkach.
SŁOWA KLUCZOWE (3-5) - w języku polskim
i angielskim powinny być umieszczone: polskie pod
streszczeniem, angielskie pod abstraktem, np.
Słowa kluczowe: Hib, szczepienia, skuteczność
Key words: Hib, vaccination, effectiveness
WSTĘP – należy omówić uzasadnienie podjętych badań i wyraźnie je sprecyzować oraz sformułować cel
prowadzonych badań.
Cytowane we wstępie piśmiennictwo należy ograniczyć 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 nieznanych, podać krótki opis z pozycjami piśmiennictwa,
natomiast dla nowych lub istotnie zmodyfikowanych
metod – podać ich pełny opis.
W pracach epidemiologicznych należy podać informacje o planie (protokole) badania obejmującym badaną
populację (wiek, płeć, historię szczepień ochronnych
i inne ważne cechy), metody randomizacji, czy przydziału do poszczególnych grup.
WYNIKI – należy podać w logicznej sekwencji w tekście, z ewentualnym powołaniem się na tabele i ryciny.
Danych z tabel i rycin nie należy powtarzać w tekście,
gdzie powinny być podsumowane
najważniejsze informacje.
DYSKUSJA – należy podkreślić nowe lub ważne
aspekty wyników badań i omówić ich implikacje oraz
podać ich ograniczenia. Wyniki własnych badań powinny być ocenione na tle piśmiennictwa wykorzystywanego przez autorów artykułu. Nie należy powtarzać
szczegółowych danych przedstawionych w poprzednich częściach artykułu.
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Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
REFERENCES - should be limited only to the items
mentioned in the text and directly related to the topic of
the work - no more than 30 items. References should
be arranged in order of their citation. When quoting
the publication in the text only the serial number of it
should be given in parentheses. The publications cited
in tables or figure legend should be included in the
references and should be numbered after the citations
in the text.
Work accepted for publication but not yet published,
should be marked as “in press”; authors should obtain
written permission to cite such a position, as well as
confirmation that the work cited has been accepted for
publication.
When listing the references following sequence should
be maintained:
a) the name of the author(s) and the first letters of their
names. If the number of authors does not exceed three,
list all authors, if more than three, list the first three
authors followed by et al.;
b) the full title of the work;
c) recognized abbreviation of journal title (according
to The List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) year;
e) volume:
f) first and last page of work.
Do not use italics, bold or underlining.
For non periodic publications (e.g. books), give the
author(s) chapter title, book title, name and initials of
the editor, place of publication, publisher and year of
publication and page number(s) of the cited chapter.
EXAMPLES:
Articles from the journal:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U, et al. Pertussis
in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860-6.
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is
associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann Intern Med 1996; 124 (11): 980-3.
Items without the author: should be cited as
anonymous or editorial. For example: Cancer in South
Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.
Books and monographs:
Note! Be sure to specify the page to which the
author refers.
1. Juszczyk J, Gladysz A. Differential diagnosis of
infectious diseases. 2nd ed. Warsaw: PZWL, 1996:
page(s).
2. Material published by institution: World Health
Organization / United Nations Children’s Fund.
State of the world’s vaccines and immunization.
Geneva: WHO, 1996: page(s).
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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 niewynikających z własnej obserwacji.
Autorzy powinni wystrzegać się stwierdzeń na temat
kosztów lub korzyści, jeżeli ich praca nie zawiera ekonomicznych 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 kolejności ich cytowania. Przy cytowaniu prac w tekście
należy podawać w nawiasach okrągłych tylko liczbę
porządkową odnośnej publikacji w spisie piśmiennictwa. Należy również podać pozycje cytowane w tabelach lub w legendzie rycin.
Prace akceptowane do druku, ale jeszcze niepublikowane, 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 następującą kolejność:
a) nazwisko autora (-ów) i pierwsze litery ich imion.
Jeżeli liczba autorów nie przekracza
trzech należy zacytować wszystkich, jeżeli autorów
jest więcej niż trzech, należy
zacytować trzech i dodać „i in” (et al.).
b) tytuł pracy w pełnym brzmieniu;
c) tytuł czasopisma w uznanym skrócie (według The
List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) rok;
e) tom;
f) pierwsza i ostatnia strona pracy
Dla wydawnictw nieperiodycznych (np. książek) należy podać autora (-ów), tytuł rozdziału w pracach zbiorowych, tytuł książki, nazwisko i inicjały jej redaktora,
miejsce wydania, wydawcę i rok wydania oraz strony
od – do cytowanego rozdziału.
PRZYKŁADY:
Artykuły z obcojęzycznego czasopisma medycznego:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U,et al. Pertussis in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860–6.
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is
associated with an increased risk for pancreatobiliary
disease. Ann Intern Med 1996;124(11):980–3.
Pozycje bez autora należy cytować jako: Anonimowe
lub Editorial. Np.: Cancer in South Africa [editorial].
S Afr Med J 1994;84:15.

Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
3. Chapter in the book: Krotochwil-Skrzypkowa
M. Postvaccinal reactions and complications. In:
Debiec B, Magdzik W, ed. Vaccinations. 2nd ed.
Warsaw: PZWL: 1991:76-81.
4. Report from the conference: Bengtsson S, Solheim
BG. Enforcement of data protection, privacy and se
curity in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet
P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92
Proceedings of the 7th World Congress on Medical
Informatics, 1992 Sep 6-10, Geneva, Switzerland.
Amsterdam: North-Holland, 1992,1561-5.
5. Quoting articles distributed electronically on the
internet can be done by listing their web address
and bibliographic data of the printed version, if
any, eg. Outbreak of bacterial conjunctivitis at the
College-New Hampshire. MMWR 2002; 51:205-7
http://www.cdc.gov/mmwr/
Address for correspondence - should include the
name and institutional or personal address of the
Author(s), phone number and e-mail.
Tables - should be typed on separate pages/ sheets
and numbered in sequence of Roman numbers. The
numbering of the tables should correspond to the
sequence of their appearance in the text. Tables should
be provided with titles (at the top).
Each column of the table should have a short header,
a broader explanation should be given in footnotes
below the table, not in the header. Statistical measure
of variability used in tables should be given such as
standard deviation or standard error of the mean. The
number of tables should be limited to truly necessary
for documentation of results.
Figures – should be saved as PDF, JPG, PNG, GIF,
TIFF, bitmap (in the correct resolution) and submitted
along with the printout on separate pages. Figures
should be provided with captions.
In case of photographs or graphic files without captions,
their numbers and captions should be included in
the file names or a separate file with all figures with
captions should be submitted.
References to figures or tables should be given in a form
of consecutive numbers in parentheses, for example
(Fig. 1) or (Table I). Places to include illustrative
material in the text should be marked on the margin of
the manuscript.
Text within tables, diagrams and figures as well as
axis captions and graph legends should be provided
only in English.
THE REVIEW PROCESS
Each article is evaluated by at least two independent
reviewers.

Artykuły z polskojęzycznego czasopisma medycznego:
Kostrzewski J. Postępy wykorzenienia poliomyelitis
w świecie. Przegl Epidemiol 1994;48:355–60.
Naruszewicz-Lesiuk D, Wieczorkiewicz N, Iwińska-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
chorób zakaźnych. Wyd 2. Warszawa: Wydaw. Lek.
PZWL; 1996: strona od – do.
2. Jeśli autorem jest organizacja: World Health
Organization / United Nations Children’s Fund.
State of the world’s vaccines and immunization.
Geneva: WHO; 1996: strona od – do.
3. Rozdział w książce: Krotochwil-Skrzypkowa M.
Odczyny i powikłania poszczepienne. W: Dębiec
B, Magdzik W, red. Szczepienia ochronne. Wyd 2.
Warszawa: PZWL;1991: 76–81.
4. Doniesienie z konferencji: Bengtsson S, Solheim
BG. Enforcement of data protection, privacy
and security in medical informatics. In: Lun KC,
Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors.
MEDINFO 92. Proceedings of the 7thWorld
Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6–10;
Geneva, Switzerland. Amsterdam: Nort-Holland;
1992,1561–5.
5. Cytowanie
artykułów
rozpowszechnianych
w formie elektronicznej przez internet może
być dokonywane przez podanie ich adresu
internetowego oraz danych bibliograficznych ich
wersji drukowanej, jeśli taka istnieje, np. Outbreak
of Bacterial Conjunctivitis at a College--New
Hampshire. MMWR 2002;51:205-7. http://www.
cdc.gov/mmwr/
Adres do korespondencji – należy podawać nazwę
i adres miejsca pracy lub prywatny autora (autorów)
oraz podać numery telefonów i adres e-mail.
Tabele – należy umieścić na oddzielnych stronach/
arkuszach i ponumerować kolejno cyframi rzymskimi. 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 nagłówek, a szersze wyjaśnienia powinny być zamieszczone
w odnośnikach pod tabelą, a nie w nagłówku. Zawartość tekstowa tabel, diagramów i rycin oraz tytuły osi
i legenda wykresów powinny być przygotowane w języku angielskim.
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Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
Reviewers and authors do not know their identities
(“double-blind review process”).The review is to
be submitted in written form. It has to determine
unequivocally whether the manuscript should be
published, revised or rejected. Based on the reviews
gathered, Editors make the final decision with regard
to the publication of articles. On an annual basis
Epidemiological Review publishes a list of reviewers
who have collaborated with editorial board.
FEE FOR PUBLICATION
Fee for articles accepted for printing in the amount
PLN 400 (including VAT) for Polish Authors and EUR
100 for foreign Authors.
The payment rules apply to manusc ript sent to Editor
after January 1,2018.

W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać zastosowane
statystyczne miary zmienności, takie np. jak standardowe odchylenie czy standardowy błąd średnich. Liczbę tabel należy ograniczyć tylko do istotnie niezbędnych dla dokumentacji uzyskanych wyników.
Ryciny – powinny być zapisane w jednym z wymienionych formatów: PDF, JPG, PNG, GIF, TIFF, mapa
bitowa (w odpowiedniej rozdzielczości) i załączone na
oddzielnych wydrukach, w wersji elektronicznej w oddzielnych plikach.
Ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy w językach angielskim i polskim.
W przypadku fotografii i plików graficznych utworzonych bez podpisu – numeracja i podpis (w całości) powinny być zawarte w nazwie pliku lub należy dołączyć
oddzielny plik z wykazem rycin z podpisami.
W odpowiednim miejscu tekstu należy podać w nawiasach kolejne numery rycin lub tabel np. (Ryc. 1)
lub (Tab. I). Miejsca włączenia materiału ilustracyjnego powinny być zaznaczone ołówkiem na marginesie
manuskryptu.
ZASADY RECENZOWANIA
Każda praca jest poddawana ocenie przez co najmniej
2 niezależnych recenzentów.
Recenzenci i autorzy prac nie znają swoich tożsamości
(tzw.”double-blind review process”).
Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu
do publikacji, dopuszczenia po poprawkach lub jego
odrzucenia.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułów do
publikacji podejmuje redakcja na podstawie uzyskanych recenzji. Raz w roku czasopismo podaje do wiadomości listę recenzentów współpracujących z redakcją.
OPŁATY ZA PUBLIKACJĘ
Za prace publikowane w Przeglądzie Epidemiologicznym - Epidemiological Review od stycznia 2018 roku
pobierane są opłaty (za prace przyjęte do druku) w wysokości 400 PLN (z VAT) dla autorów polskich i 100
EU dla autorów zagranicznych
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