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ABSTRACT

OBJECTIVE OF THE ARTICLE. The introductory text to the Epidemiological Chronicle (EC) of the 
Epidemiological Review contains data on the incidence of infectious and parasitic diseases in Poland in 2018 
compared to 2017 data and medians from 2012-2016. It is a general overview of the epidemiological situation of 
infectious and parasitic diseases in Poland. With regard to selected diseases, widening and deepening picture is 
in the content of remaining articles of the epidemiological chronicle.
MATERIAL AND METHODS. The source data for this article are mainly individual reports submitted by 
doctors to the County Sanitary/Epidemiological Stations. The basic material of this study is the data published 
in the bulletins “Infectious diseases and poisoning in Poland in 2018” and “Immunization in Poland in 2018”, as 
well as data published in the reports “Influenza and suspected influenza in Poland in 2018”.
Data on deaths due to infectious diseases come from the summaries of the Demographic Research Department 
of the Central Statistical Office.
RESULTS AND THE DISCUSSION. As in previous years, the highest incidence was recorded in the category 
of upper respiratory tract infections and, but to a much lesser extent, gastrointestinal infections. For at least two 
decades, there has been a shift in the profile of gastrointestinal infections characterized by an increase in viral 
infections compared to bacterial infections. Regarding healthcare associated infections, rotavirus infections 
predominate among children and C. difficile infections among adults. The later creates a serious, growing 
problem, largely related to the use of antibiotics, but also to fecal-oral transmission. Among infectious diseases, 
C. difficile caused the highest number of deaths in 2018.
Viral infection of the liver continues to be an important problem. Apart from hepatitis B and C, this also applies 
to hepatitis A, which took the form of an epidemic in 2017. In 2018, the incidence decreased by more than a half, 
but still the number of cases was about thirty times higher than for the median from 2012-2016.
Despite declining tendency for many years, the incidence of tuberculosis still remains above the numbers 
recorded in the developed countries of Western Europe.
In other disease groups, there was no marked increase in risk compared to previous years.

Key words: infectious diseases, epidemiology, public health, Poland, 2018

STRESZCZENIE

CEL PRACY. Artykuł wstępny do Kroniki Epidemiologicznej (KE) Przeglądu Epidemiologicznego zawiera 
dane dotyczące zapadalności na choroby zakaźne i pasożytnicze w Polsce w 2018 r. w porównaniu z danymi 
z 2017 r. i medianami z lat 2012-2016. Jest to ogólny przegląd sytuacji epidemiologicznej chorób zakaźnych i pa-
sożytniczych w Polsce. W odniesieniu do wybranych chorób jego rozwinięcie i pogłębienie stanowią pozostałe 
artykuły kroniki epidemiologicznej. 
MATERIAŁ I METODY. Dane źródłowe do tego artykułu stanowią głównie indywidualne zgłoszenia od 
lekarzy przekazywane do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych. Podstawowym materiałem ni-

© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

*Article was written under the task No.BE-1/2019 / Praca została wykonana w ramach zadania nr BE-1/2019



570

Małgorzata Sadkowska-Todys, Andrzej Zieliński, Mirosław P. Czarkowski

OBJECTIVE OF THE ARTICLE

The content of the article is an overview of the 
epidemiological situation of infectious diseases in 
Poland in 2018 compared to previous years. The 
remaining articles of the Epidemiological Chronicle 
presenting the current epidemiological situation of 
selected infectious diseases complement and deepen 
the assessment of the epidemiological situation in this 
period.

MATERIAL AND METHODS

The source data for this article are mainly 
individual reports submitted by doctors to the County 
Sanitary/Epidemiological Stations.  Those reports are 
then transferred in the form of collective summaries to 
the Provincial (voivodship) Sanitary/Epidemiological 
Stations, and then to the Department of Epidemiology 
of Infectious Diseases and Surveillance of the NIZP-
PZH. In the case of selected diseases, the NIZP-PZH 
also receives forms of individual epidemiological 
interviews describing the incidence of the disease, 
which are then analyzed and presented in the form of 
separate Epidemiological Chronicle (EC) articles. In 
its final form, the collective analysis of the incidence 
of infectious and parasitic diseases in Poland is carried 
out in the Section of Monitoring and Analysis of 
the Epidemiological Situation of the Department of 
Epidemiology of Infectious Diseases and Surveillance. 
The results of this analysis are published on the NIZP-
PZH website in the Epidemiological Reports. The 
main material of this study is the data published in 

CEL PRACY

Treść artykułu stanowi przegląd sytuacji epidemio-
logicznej chorób zakaźnych w Polsce w 2018 r. w po-
równaniu do lat poprzednich. Uzupełnieniem i pogłę-
bieniem oceny sytuacji epidemiologicznej w tym okre-
sie są pozostałe artykuły Kroniki Epidemiologicznej 
przedstawiające aktualną sytuację epidemiologiczną 
wybranych chorób zakaźnych. 

MATERIAŁ I METODY

Dane źródłowe do tego artykułu stanowią głównie 
indywidualne zgłoszenia dokonywane przez lekarzy, 
kierowane do Powiatowych Stacji Sanitarno-Epide-
miologicznych, które następnie w formie zestawień 
zbiorczych, przekazywane są do Wojewódzkich Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznych, a następnie do Zakła-
du Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP
-PZH. W przypadku wybranych chorób do NIZP-PZH 
trafiają także formularze indywidualnych wywiadów 
epidemiologicznych opisujących przypadek zacho-
rowania, które następnie są analizowane i przedsta-
wiane w formie osobnych artykułów KE. W swej 
ostatecznej formie analiza zbiorcza zapadalności na 
choroby zakaźne i pasożytnicze w Polsce jest doko-
nywana w Pracowni Monitorowania i Analizy Sytu-
acji Epidemiologicznej wchodzącej w skład Zakładu 
Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru. Wyniki 
tej analizy są publikowane w serwisie internetowym 
NIZP-PZH w zakładce Meldunki Epidemiologiczne. 
Podstawowym materiałem niniejszego opracowania 
są dane opublikowane w biuletynach „Choroby zakaź-

niejszego opracowania są dane opublikowane w biuletynach „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2018 
roku” i „Szczepienia ochronne w Polsce w 2018 roku”, oraz dane opublikowane w meldunkach „Zachorowania 
i podejrzenia zachorowań na grypę w Polsce” w 2018 r.
Dane dotyczące zgonów z powodu chorób zakaźnych pochodzą z zestawienia Departamentu Badań Demogra-
ficznych Głównego Urzędu Statystycznego.
WYNIKI I ICH OMÓWIENIE. Podobnie jak w poprzednich latach najwyższą zapadalność odnotowano 
w kategorii infekcji górnych dróg oddechowych oraz, ale w znacznie mniejszym zakresie, infekcji żołądkowo-
jelitowych. Co najmniej od dwu dekad występuje zmiana profilu zakażeń układu pokarmowego charakteryzu-
jąca się wzrostem 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, które stanowią poważny, narastający problem, w dużej mierze związany ze stosowa-
niem antybiotyków, ale również z transmisją fekalno-oralną. Wśród chorób zakaźnych C. difficile spowodowało 
w 2018 r. największą liczbę zgonów.
Wirusowe zakażenia wątroby są nadal ważnym problemem. Dotyczy to prócz wzw B i C również zapalenia 
wątroby typu A, które w 2017 r, przybrało formę epidemii. W 2018 r. nastąpił spadek zapadalności o ponad 
połowę, lecz nadal liczby zachorowań były około trzydziestokrotnie wyższe niż dla mediany z lat 2012-2016.
Mimo wieloletniej tendencji spadkowej zapadalność na gruźlicę pozostaje nadal w przedziale powyżej liczb 
notowanych w rozwiniętych krajach Europy zachodniej.
W innych grupach chorób nie było wyraźnego wzrostu zagrożeń w porównaniu z poprzednimi latami.

Słowa kluczowe: choroby zakaźne, epidemiologia, zdrowie publiczne, Polska, rok 2018
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ne i zatrucia w Polsce w 2018 roku” (1) i „Szczepienia 
ochronne w Polsce w 2018 roku” (2), oraz w „Meldun-
kach epidemiologicznych – Zachorowania i podejrze-
nia zachorowań na grypę” w 2018 r.

Praca stanowi podsumowanie danych nadzoru epi-
demiologicznego chorób zakaźnych w Polsce ze szcze-
gólnym uwzględnieniem dynamiki zmian na prze-
strzeni ostatnich siedmiu lat. Dokładniejsze przedsta-
wienie sytuacji epidemiologicznej wybranych, szcze-
gólnie ważnych pod względem epidemiologicznym 
chorób zakaźnych, zawierają pozostałe prace Kroniki 
epidemiologicznej.

Dane o zgonach pochodzą z zestawienia Departa-
mentu Badań Demograficznych GUS w zakresie zgo-
nów z powodu chorób zakaźnych i pasożytniczych za-
rejestrowanych w 2018 r.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Materiał zbiorczy, stanowiący podstawę przedsta-
wianego omówienia zawiera tabela 1. Jest w niej zesta-
wienie liczby zachorowań oraz współczynników zapa-
dalności na choroby zakaźne, podlegające nadzorowi 
epidemiologicznemu w Polsce za lata 2017 i 2018, oraz 
median tych wartości z pięciu poprzednich lat (2012-
2016).

Wirusowe infekcje górnych dróg oddechowych. 
Zachorowania na grypę i inne grypopodobne infekcje 
górnych dróg oddechowych stanowią wśród chorób 
zakaźnych nieodmiennie najliczniejszą grupę zacho-
rowań. W 2018 r. zgłoszono ogółem 5 239 293 przy-
padki (13 639,3/100 000), w tym u dzieci do lat 14 licz-
ba przypadków wyniosła 2 297 454 (39 305,3/100 000) 
Jak było to podkreślane w poprzednich KE, od czasu 
pandemii grypy A(H1N1) po krótkotrwałym spad-
ku zapadalności w sezonie 2010/2011, w następnych 
latach nastąpił wyraźny wzrost liczby zgłaszanych 
przypadków grypy i innych zakażeń górnych dróg 
oddechowych. Bywa to wiązane m.in. z podejmowa-
nymi lokalnie próbami „uszczelniania” nadzoru oraz 
pewnymi technicznymi ułatwieniami w przekazywa-
niu zgłoszeń do inspekcji. Zwraca też uwagę trudny do 
wyjaśnienia wysoki rozrzut zgłaszanych zapadalności 
między poszczególnymi województwami. Zgłaszana 
zapadalność w województwie pomorskim była dzie-
sięciokrotnie większa niż w województwie podkar-
packim i prawie trzy i półkrotnie większa niż w naj-
gęściej zaludnionym województwie śląskim. Kolejny 
podstawowy problem nadzoru epidemiologicznego 
nad grypą stanowi również notowana od lat mała licz-
ba laboratoryjnych potwierdzeń grypy. W 2018 r. licz-
ba potwierdzonych laboratoryjnie przypadków grypy 
wyniosła 3 892, również z bardzo dużymi różnicami 
pomiędzy województwami. Sygnalizowane tu różni-
ce wynikające prawdopodobnie z braku standaryzacji 

the bulletins “Infectious diseases and poisonings in 
Poland in 2018” (1) and “Vaccinations in Poland in 
2018” (2), and in “Epidemiological reports - Influenza 
and suspected influenza” in 2018.

The study summarizes data on epidemiological 
surveillance of infectious diseases in Poland, with 
particular emphasis on the dynamics of changes over 
the last seven years. A more detailed presentation of 
the epidemiological situation of selected infectious 
diseases of particular importance in epidemiology can 
be found in the remaining papers of the Epidemiological 
Chronicle.

Data on deaths come from the GUS Demographic 
Research Department. It is a compilation of deaths due 
to infectious and parasitic diseases registered in 2018.

RESULTS AND THEIR DISCUSSION

The summary material, which is the basis of the 
presented discussion, is shown in Table 1. It contains 
the number of cases and the incidence rates of infectious 
diseases subject to epidemiological surveillance in 
Poland for 2017 and 2018, and the medians of these 
values from the previous five years (2012-2016).

Viral infections of the upper respiratory tract. 
Influenza and other influenza-like infections of 
the upper respiratory tract are invariably the most 
numerous group of infectious diseases in Poland. In 
2018, a total of 5,239,293 cases (13,639.3 / 100,000) 
were reported. In children up to 14 years of age, the 
number of cases was 2,297,454 (39,305.3 / 100,000). 
After the influenza A (H1N1) pandemic was a short-
term decline in the 2010/2011 season, later there was 
a marked increase in the number of reported cases of 
influenza and other upper respiratory tract infections 
in the consecutive years. It was in certain extend 
related, to local attempts to improve the sensitivity 
of surveillance and of technical advances such as 
computerization of  reporting. There were also observed 
marked differences of reported incidence between 
individual voivodeships. The reported incidence in the 
Pomorskie Voivodeship was ten times higher than in 
the Podkarpackie Voivodeship and almost three and 
a half times higher than in the most densely populated 
Śląskie Voivodeship. Another important problem of 
influenza  surveillance is, noted for years, the low 
fraction of laboratory confirmations of  cases. In 2018, 
the number of laboratory-confirmed influenza cases 
was 3,892, also with very large differences between 
voivodeships. The differences signaled here, probably 
resulting from the lack of standardization of clinical 
diagnoses and the dubious representativeness of the 
some laboratory confirmations, indicate the need for 
vigorous action on the part of relevant institutions to 
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improve epidemiological surveillance on influenza 
and other upper respiratory tract infections (3). 

Poisonings and infections of the digestive system 
constitute an important indicator of the condition of 
hygiene in the country and food safety. For many years, 
Salmonella sp. have been the dominant etiological 
factor of food infections and poisoning in Poland. 
From the beginning of the 21st century to 2013, there 
was a downward trend in these infections. However, in 
the years following 2013 there was a certain increase 
in the incidence of intestinal infections caused mainly 
by S. Enteritidis, with stabilization in 2016-2018. 
In 2018, the number of infections with these bacilli 
amounted to 9,957 (25.9 / 100,000), which in relation 
to the median from 2012-2016 is an increase by 18.3%.

In 2018, an unprecedented number of cases of 
bacterial dysentery was recorded (284). This increase 
was caused by two outbreaks with the possible 
importation of infections from abroad, but also by 
a few local outbreaks. In the outbreak that occurred in 
August 2018 in the Podkarpackie voivodship, 45 cases 
were reported among the participants of the Rainbow 
Gathering, among which 14 cases of Shigella sonnei 
infection was laboratory confirmed.

Intestinal infections caused by Campylobacter 
sp. are recorded in Western Europe as frequently 
as salmonellosis, while in Poland they are recorded 
relatively rarely, which is most likely due to the low 
frequency of laboratory testing for this pathogen. In 
2018, 726 cases were reported (1.89 / 100,000), which 
is a decrease of 16.9% compared to the previous year, 
but an increase of 11.6% compared to the median of 
2012-2016. As it was emphasized in the analyzes of 
epidemiological reports from previous years, the 
shortage of laboratory confirmations of food infections 
and poisonings is a serious chronic shortcoming of 
the epidemiological surveillance system in Poland. 
This also applies to tests for Yersinia sp. and E. coli, 
other etiological factors of food infections, which are 
important as indicators of food safety.

The importance of the problem of infections caused 
by Clostridium difficile, which has been growing in 
recent decades, was noticed relatively late, because 
these infections were not distinguished from the total 
number of intestinal bacterial infections until 2013, 
when 4,738 cases were recorded. Since then, an upward 
trend in infections caused by this microorganism has 
been observed. In 2018, 11,592 cases of these diseases 
were reported (30.2 / 100,000), which resulted in 
780 deaths. Compared to the previous year, it was 
an insignificant decrease in incidence by 0.6%, but 
compared to the median from 2013-2016, it was an 
increase by 53.3%.

The dominant risk factors for intestinal infections 
caused by C. difficile are hospitalization and the use of 

rozpoznań klinicznych, przy wątpliwej reprezenta-
tywności nielicznych potwierdzeń laboratoryjnych 
wskazują na konieczność podjęcia energicznych dzia-
łań ze strony odpowiednich instytucji na rzecz popra-
wy nadzoru epidemiologicznego nad grypą i innymi 
zakażeniami górnych dróg oddechowych (3).

Zatrucia i zakażenia układu pokarmowego sta-
nową ważny wskaźnik stanu higieny w kraju i bezpie-
czeństwa żywności. Przez szereg lat pałeczki Salmo-
nella były dominującym czynnikiem etiologicznym 
zakażeń i zatruć pokarmowych w Polsce. Od początku 
XXI w. do 2013 r. była obserwowana tendencja spad-
kowa tych zakażeń. Jednak w kolejnych latach nastą-
pił pewien wzrost zapadalności na zakażenia jelitowe 
wywołane głównie przez S. Enteritidis ze stabilizacją 
w latach 2016-2018. W 2018 r. liczba zakażeń tymi pa-
łeczkami wyniosła 9 957 (25,9/100 000), co w stosun-
ku do mediany z lat 2012-2016 stanowi wzrost o 18,3%.

W 2018 r. odnotowano niespotykaną od lat liczbę 
zachorowań na czerwonkę bakteryjną (284). Wzrost 
ten spowodowany był dwoma ogniskami z prawdo-
podobnym zawleczeniem zakażeń z zagranicy, ale 
też kilkoma ogniskami lokalnymi. W ognisku, które 
wystąpiło w sierpniu 2018 r. w województwie podkar-
packim wśród uczestników zgromadzenia Rainbow 
Gathering odnotowano 45 zachorowań, wśród których 
w 14 przypadkach potwierdzono laboratoryjnie zaka-
żenie Shigella sonnei.

Zakażenia jelitowe wywołane przez Campylobac-
ter sp. są w Europie Zachodniej rejestrowane podobnie 
często jak salmonelozy, natomiast w Polsce rejestro-
wane są stosunkowo rzadko, co najprawdopodobniej 
wynika z niskiej częstości laboratoryjnej weryfikacji 
zakażeń pokarmowych. W 2018 r. zgłoszono ich 726 
przypadków (1,89/100 000), co w porównaniu z po-
przednim rokiem stanowi spadek o 16,9%, ale w po-
równaniu z medianą 2012-2016 wzrost o 11,6%. Jak 
było to podkreślane w analizach raportów epidemio-
logicznych z poprzednich lat, niedostatek potwierdzeń 
laboratoryjnych zakażeń i zatruć pokarmowych jest 
poważnym chronicznym niedostatkiem systemu nad-
zoru epidemiologicznego w Polsce. Dotyczy to też 
badań w kierunku Yersinia sp. oraz E. coli, kolejnych 
ważnych czynników etiologicznych zakażeń pokar-
mowych będących istotnymi wskaźnikami bezpie-
czeństwa żywności.

Waga narastającego w ostatnich dekadach proble-
mu zakażeń wywołanych przez Clostridium difficile 
została dostrzeżona stosunkowo późno, bo zakażenia 
te w nadzorze wyodrębniono z ogólnej liczby bakte-
ryjnych zakażeń jelitowych dopiero w 2013 r., kiedy to 
odnotowano 4 738 przypadków. Od tego czasu obser-
wowany jest trend wzrostowy zakażeń wywołanych 
przez ten drobnoustrój. W 2018 r. zgłoszono 11 592 
przypadki tych zachorowań (30,2/100 000), które 
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antibiotics which causes decrease of saprophytic flora 
in the intestines. Hence, there is a reasonable suspicion 
that the differences in the incidence of these infections 
between social groups may be related to the frequency 
of hospitalization and the use of antibiotics. There is 
a large increase in the incidence after the age of 50, 
which continues to progress in the later age groups. 
Women suffer more often than men, and city dwellers 
more often than rural residents.

The problem of intestinal infections caused by 
Clostridium difficile, which in 2018 accounted for 
41.5% of all nosocomial outbreaks (4), is today one of 
the most serious challenges for the Committees and 
Teams for nosocomial infections. It requires serious 
rationalization of the use of antibiotics in medical care 
facilities. The situation in which healthcare-associated 
infections are the dominant cause of the deaths among 
all types of infections is alarming. 

Among the gastrointestinal infections of viral 
etiology in children, rotavirus infections are the most 
common. Due to their high contagiousness, they 
usually appear as outbreaks. Those are often outbreaks 
of nosocomial infections. In 2018, number of 23,263 
(60.6 / 100,000) rotavirus infections were reported. 
This number is 29.5% lower than in the previous year, 
but close to the median from 2012-2016.

In adults, viral gastrointestinal infections are most 
often caused by noroviruses. However, their actual 
number is difficult to estimate due to the small number 
of confirmations (5,358) with a much larger number 
of clinically diagnosed cases without laboratory 
confirmation (19,956).

A particularly important group of patients in whom 
intestinal diseases may cause serious consequences 
in the form of dehydration and multi-electrolyte 
disorders are children up to 2 years of age. In 2018 
in this age group 21,559 (2,758.9 / 100,000) infections 
with an established etiological factor were recorded. 
and 17,488 (2,237.9 / 100,000) cases of diarrhea only 
“of presumably infectious etiology”. In terms of 
confirmed cases, it was a decrease by 11.2% compared 
to the previous year, and in the not confirmed - an 
increase by 3.3%.

Viral hepatitis is one of the most important items 
in the epidemiological surveillance of infectious 
diseases. Among them, a special role is played by 
infections caused by viruses of types B and C, which 
are transmitted parenterally, so that for a long period of 
time the spread of these infections was associated with 
medical procedures: transfusion of blood and blood 
products, as well as injections and blood sampling, 
in general with procedures that may lead to a break 
in the continuity of the skin or mucous membranes. 
People addicted to substances taken intravenously 
constitute a significant risk group of these infections. 

spowodowały 780 zgonów. W porównaniu z rokiem 
poprzednim był to nieistotny spadek zapadalności 
o 0,6%, ale w porównaniu medianą z lat 2013-2016 był 
to wzrost o 53,3%. 

Dominującymi czynnikami ryzyka zakażeń jelito-
wych wywołanych przez C. difficile są hospitalizacje 
oraz stosowanie antybiotyków ograniczających obec-
ność flory saprofitycznej w jelitach. Dlatego istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że różnice w zapadalności 
na te zakażenia w różnych grupach społecznych mogą 
wiązać się z częstością hospitalizacji oraz ze stosowa-
niem antybiotyków. Obserwowany jest duży wzrost 
zapadalności po 50 r. ż., który w późniejszych grupach 
wiekowych nadal wyraźnie postępuje. Częściej choru-
ją kobiety niż mężczyźni i mieszkańcy miast częściej 
niż mieszkańcy wsi. 

Problem zakażeń jelitowych wywołanych przez 
Clostridium difficile, które w w 2018 r. były przyczyną 
41,5% wszystkich ognisk zakażeń szpitalnych (4), sta-
nowi dziś jedno z najpoważniejszych wyzwań dla Ko-
mitetów i Zespołów ds. zakażeń szpitalnych, a szcze-
gólnie dla racjonalizacji stosowania antybiotyków 
w zakładach opieki medycznej. Bowiem sytuacja, gdy 
największą liczbę zgonów spośród wszystkich czynni-
ków zakaźnych wywołują zakażenia związane z opie-
ką medyczną, jest alarmująca.

Wśród zakażeń żołądkowo-jelitowych o etiologii 
wirusowej u dzieci najczęstsze są zakażenia rotawiru-
sowe. Ze względu na wysoką zaraźliwość zwykle wy-
stępują w postaci ognisk. Często są to ogniska zakażeń 
szpitalnych. W 2018 r. zgłoszono 23 263 (60,6/100 000) 
zakażenia rotawirusami. Jest to liczba o 29,5% mniej-
sza niż w poprzednim roku, ale bliska mediany z lat 
2012-2016.

U dorosłych wirusowe zakażenia układu pokarmo-
wego najczęściej są wywoływane przez norowirusy. 
Jednak rzeczywista ich liczba jest trudna do oszaco-
wania z racji małej liczby potwierdzeń (5 358), przy 
dużo większej liczbie przypadków rozpoznanych kli-
nicznie bez laboratoryjnego potwierdzenia (19 956).

Szczególnie ważną grupą pacjentów, u których 
schorzenia jelitowe mogą spowodować groźne następ-
stwa w postaci odwodnienia i zaburzeń wieloelektroli-
towych są dzieci do lat 2. W tej grupie wieku w 2018 r.  
odnotowano 21 559 (2 758,9/100 000) zakażeń 
z ustalonym czynnikiem etiologicznym oraz 17 488 
(2 237,9/100 000) biegunek jedynie „o przypuszczal-
nie” zakaźnej etiologii. W zakresie przypadków po-
twierdzonych był to spadek w porównaniu z poprzed-
nim rokiem o 11,2%, a w drugim wzrost o 3,3%. 

Wirusowe zapalenia wątroby stanowią jedną z naj-
ważniejszych pozycji w nadzorze epidemiologicznym 
nad chorobami zakaźnymi. Wśród nich szczególną 
rolę odgrywają zakażenia wywołane przez wirusy ty-
pów B i C, które przenoszone są drogą parenteralną, 
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For hepatitis B, sexual contacts are an important route 
of transmission, which in the case of hepatitis C play 
a marginal role, mainly limited to anal sex. If infection 
with these viruses becomes chronic, it may lead to 
cirrhosis and liver failure, and even primary cancer of 
this organ in the long term.

Despite the impressive progress in the treatment 
of both of the above-mentioned forms of hepatitis and 
the possession of an effective vaccine against hepatitis 
B, we have not recorded a decline in the incidence of 
these diseases in recent years. The problem is also the 
insufficient detection of new cases, related to the lack 
of financing by the NHF of laboratory screening tests 
for hepatitis B and C by general practitioners.

In 2018, the number of 3,196 (8.32 / 100,000) newly 
detected cases of hepatitis B were reported, which is 
a 4.9% decrease compared to 2017, but compared to 
the median of 2012-2016, which was 2 762 reported 
cases; it was an increase of 15.9%. For comparison: the 
median number of reported cases in 2008-2012 was 
1,583. 

The serious epidemic of hepatitis A  occurred in 
2017 and continued in 2018, although the number of 
new cases clearly decreased. In 2018, 1,455 (3.79 / 
100,000) new cases were recorded, which is a decrease 
by 51.6% compared to the previous year, but exceeds 
the median from 2012-2016 by 2,872.6%. There have 
also been 7 deaths due to this disease. The protracted 
length of the hepatitis A epidemic may contaminate 
the environment with the virus and spread the disease 
beyond the current risk group to the general population 
consisting of a large percentage of unvaccinated 
people. This should be an alarming signal for vigorous 
preventive measures to be taken by appropriate 
sanitary and epidemiological services.

The number of newly detected cases of hepatitis C 
in 2018 amounted to 3,442 (9.0 / 100,000), which was 
a 2.9% decrease in incidence compared to the previous 
year, and by 14.1% compared to the median from 2012-
2016.

The serious hepatitis A epidemic that occurred in 
2017 continued in 2018, although the number of new 
cases clearly decreased. In 2018, 1,455 (3.79 / 100,000) 
new cases were recorded, which is a decrease by 
51.6% compared to the previous year, but exceeds 
the median from 2012-2016 by 2,872.6%. There have 
also been 7 deaths due to this disease. The protracted 
length of the hepatitis A epidemic may contaminate 
the environment with the virus and spread the disease 
beyond the current risk group to the general population 
consisting mostly unvaccinated people. This should be 
an alarming signal for vigorous preventive measures to 
be taken by appropriate sanitary and epidemiological 
services.

przez co przez długi okres czasu szerzenie się tych 
zakażeń było wiązane z procedurami medycznymi: 
przetaczaniem krwi i preparatów krwiopochodnych 
oraz z iniekcjami i pobieraniem krwi, a także z zabie-
gami i procedurami diagnostycznymi mogącymi pro-
wadzić do przerwania ciągłości powłok skórnych lub 
śluzówek. Istotna grupę ryzyka tych zakażeń stanowią 
osoby uzależnione od substancji przyjmowanych do-
żylnie. Dla wzw typu B ważną drogą przenoszenia są 
kontakty płciowe, które w przypadku wzw C odgry-
wają rolę marginalną, głównie ograniczoną do seksu 
analnego. Jeżeli zakażenie tymi wirusami przejdzie 
w stan przewlekły, grozi to w wieloletniej perspek-
tywie marskością i niewydolnością wątroby, a nawet 
rakiem pierwotnym tego narządu. 

Mimo imponujących postępów w leczeniu obu 
wymienionych wyżej postaci wzw i posiadania sku-
tecznej szczepionki przeciw wzw typu B nie odnoto-
wujemy w ostatnich latach spadków zapadalności na 
te choroby. Problemem pozostaje też niedostateczna 
wykrywalność nowych przypadków związana m. in. 
z brakiem finansowania przez NFZ przesiewowych 
badań laboratoryjnych w kierunku wzw B i C przez 
lekarzy pierwszego kontaktu. 

W 2018 r. zgłoszono 3 196 (8,32/100 000) nowo wy-
krytych przypadków wzw B, co w porównaniu z 2017 
r. stanowi spadek o 4,9%, ale w stosunku do mediany 
z lat 2012-2016, która wyniosła 2 762 zgłoszone przy-
padki; był to wzrost o 15,9%. Dla porównania: me-
diana liczb zgłoszonych przypadków z lat 2008-2012 
wynosiła 1 583 przypadki.

Liczba nowo wykrytych przypadków wzw C 
w 2018 r. wyniosła 3 442 (9,0/100 000), co stanowi-
ło spadek zapadalności w stosunku do poprzedniego 
roku o 2,9%, a w stosunku do mediany z lat 2012-2016 
o 14,1%

Groźna epidemia zapalenia wątroby typu A, która 
wystąpiła w 2017 r., trwała nadal w 2018 r., choć liczby 
nowych zachorowań uległy wyraźnemu zmniejszeniu. 
W 2018 r. odnotowano 1 455 (3,79/100 000) nowych 
zachorowań, co stanowi spadek w porównaniu z po-
przednim rokiem o 51,6%, ale medianę z lat 2012-2016 
przekracza o 2 872,6%. Odnotowano też 7 zgonów 
z powodu tej choroby. Przeciąganie się epidemii wzw 
A, grozi skażeniem środowiska wirusem i rozsze-
rzeniem się zachorowań poza dotychczasową grupę 
ryzyka na populację ogólną składającą się w dużym 
odsetku z osób nieszczepionych. Powinno to stanowić 
alarmujący sygnał do podjęcia energicznych działań 
profilaktycznych przez odpowiednie do tego służby 
sanitarno-epidemiologiczne.

Od kilku lat poważnym problemem epidemiolo-
gicznym są zachorowania na płonicę. Wysoki poziom 
zapadalności na tę chorobę utrzymuje się nadal, choć 
nie osiąga tak dużych liczb jak w poprzednich latach. 
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For several years now, scarlet fever has been 
a serious epidemiological problem. The high incidence 
of this disease continues, although it is not as high as 
in some of the previous years. In the 2017, there were 
16,411 (42.7 / 100,000) cases, and in 2018 the number 
was 18,781 (48.9 / 100,000). The 2018 result was higher 
than that of 2017 by 14.5%, but lower than the median 
for 2012-2016 by 25.0%.

Data from recent years indicate a certain slowdown 
in the upward trend in the incidence of Lyme disease 
observed in the last decade. In 2018 have been reported 
20,150 (53.5 / 100,000) cases, a number  which was 
comparable to those reported in 2016 and 2017, but 
higher by 48.0% then the median of 2012-2016. Lyme 
borreliosis, as a vector-borne disease with a reservoir 
among many species of wild animals, depends largely 
on their abundance and the state of infection. The 
observed global warming may play an important role 
in human incidence by influencing the size of the tick 
population and the percentage of infected rodents.

In 2018, 1,172 (3.05/100,000) newly diagnosed 
HIV infections were reported. It was a decrease by 
17.4% compared to 2017, and in relation to the median 
from 2012-2016, an increase by 3.7%. The decline in 
the number of new HIV infections in 2017 and 2018 
is a deviation from the steady upward trend observed 
over the last fifteen years. However, the preliminary 
results of the 2019 reports indicate that this change is 
of random character.

The number of AIDS cases registered in 2018 was 
102 (0.27 / 100,000). It is lower than in the previous 
year by 5.5%, but compared to the median from 2012-
2016, it is lower by 31.0%. The number of deaths 
from AIDS increased from 89 to 98 compared to the 
previous year.

The increasing availability of effective treatment 
of HIV infections and the associated increase in the 
survival time of infected persons clearly affects the 
relationship between the number of new infections 
and the number of new AIDS cases. It also reduces the 
level of anxiety related to HIV infection, which would 
be a beneficial phenomenon, if it were not associated 
with the increased frequency of risky behaviors.

As for the route of transmission of newly detected 
HIV infections declared by infected persons, for the 
five-year period 2014-2018, the formerly predominant 
route through intravenous injections amounts to 20.7% 
of the obtained responses and is in the range between 
the percentage of infections in heterosexual intercourse 
(19.9 %), the percentage of men having sex with men 
(24.8%). In the risk evaluation one should take into 
account the proportions of people who engage in each 
of these types of sex.

The number of cases of tick-borne encephalitis 
(TBE) in 2018 was 197 (0.51 / 100,000) cases, which, 

W poprzednim 2017 r. wystąpiło 16 411 (42,7/100 000) 
zachorowań, a w 2018 r. liczba zachorowań wyniosła 
18 781 (48,9/100 000). Wynik z 2018 r. był wyższy od 
tego z 2017 r. o 14,5%, ale niższy od mediany z lat 
2012-2016 o 25,0%.

Dane z ostatnich lat wskazują na pewne wyhamo-
wanie obserwowanej w ostatniej dekadzie tendencji 
wzrostowej zapadalności na boreliozę z Lyme. W 2018 r.  
zgłoszono 20 150 (53,5/100 000) zachorowań, co było 
poziomem porównywalnym z latami 2016 i 2017, ale 
od mediany z lat 2012-2016 był to wzrost o 48,0%. Bo-
relioza z Lyme jako choroba przenoszona przez wek-
tory i mająca rezerwuar wśród wielu gatunków dzikiej 
zwierzyny w dużym stopniu zależy od ich liczebności 
i stanu zakażenia. Obserwowane ocieplenie klimatu 
poprzez wpływ na liczebność populacji kleszczy i od-
setki zakażonych gryzoni może odgrywać ważną rolę 
w zapadalności u ludzi.

W 2018 r. zgłoszono 1 172 nowo rozpoznane za-
każenia HIV (3,05/100 000). Był to spadek o 17,4% 
w stosunku do 2017 r., a w stosunku do mediany z lat 
2012-2016 wzrost o 3,7%. Spadek liczby nowych za-
każeń HIV w latach 2017 i 2018 stanowi odchylenie 
od obserwowanej w ostatnim piętnastoleciu stałej ten-
dencji wzrostowej. Jednak wstępne wyniki raportów 
z 2019 r. wskazują raczej na to, iż zmiana ta ma cha-
rakter losowy.

Liczba zachorowań na AIDS zarejestrowanych 
w 2018 r. wyniosła 102 (0,27/100 000). Jest ona mniej-
sza w porównaniu z rokiem poprzednim o 5,5%, ale 
w porównaniu z medianą z lat 2012-2016 mniejsza 
o 31,0%. Liczba zgonów z powodu AIDS w porówna-
niu z poprzednim rokiem wzrosła z 89 do 98.

Wzrastająca dostępność skutecznego leczenia za-
każeń HIV i związane z nią wydłużenie okresu prze-
żywalności osób zakażonych wyraźnie wpływa na 
relacje między liczbami nowych zakażeń, a liczbami 
nowych przypadków AIDS. Zmniejsza też poziom 
lęku dotyczącego zakażenia HIV, co byłoby zjawi-
skiem korzystnym, gdyby nie wiązało się ze wzrostem 
częstości zachowań ryzykownych. 

Jeśli chodzi o deklarowaną przez osoby zakażone 
drogę transmisji nowo wykrywanych zakażeń HIV, 
to dla pięciolecia 2014-2018, dominująca dawniej dro-
ga przez iniekcje substancji dożylnych wynosi 20,7% 
uzyskanych odpowiedzi i mieści się w przedziale po-
między odsetkiem zakażeń w stosunkach heterosek-
sualnych (19,9%), odsetkiem mężczyzn uprawiających 
seks z mężczyznami (24,8%). Porównując obie drogi 
transmisji seksualnej należy w cenie ryzyka uwzględ-
nić proporcje osób uprawiających te rodzaje seksu.

Liczba zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu 
(KZM) wyniosła w 2018 r. 197 (0,51/100 000) przy-
padków, co w porównaniu z poprzednim 2017 r. sta-
nowiło spadek zapadalności o 30,4%. W 2017 r. liczba 
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compared to the previous 2017, was a 30.4% decrease 
in the incidence. In 2017, the number of TBE cases 
was 283 (0.74 / 100,000). Tick-borne encephalitis 
is transmitted by Ixodes ricinus, but also by the 
consumption of unpasteurized milk and its products 
mainly from infected goats. There is a vaccine 
available against TBE infections, which is especially 
recommended for people working or frequent in 
wooded areas and consumers of goat dairy. In 2018, 
58,998 people were vaccinated against TBE, which is 
an increase of 49% compared to the previous year.

In 2018, only 2 cases of trichinosis were reported 
under epidemiological surveillance. It can be assumed 
that after numerous disease outbreaks, occurring 
most often after the consumption of wild boar meat, 
which were reported in the first decade of the 21st 
century, there was a clear improvement in veterinary 
supervision over hunted animals.

Among the exotic diseases that are not endemic 
in Poland, but are imported into our country and 
sometimes cause severe diseases, one should mention 
dengue, with 30 cases reported in 2018, and malaria, 
with 28 cases reported. Neither of these two diseases 
has resulted in death.

In 2017, there were no cases of particularly 
dangerous infectious diseases: plague, anthrax, 
diphtheria, widespread childhood paralysis, rabies and 
viral hemorrhagic fever other than dengue fever.

Acute widespread childhood paralysis caused 
by wild-type polio virus has not occurred in Poland 
since 1984. In 2018, no VAPP - acute vaccine-related 
paralysis - was reported.

Corynebacteriun diphteriae cases of bacteremia 
with toxogenic and non-toxic strains observed in some 
countries, especially in Brazil, are severe in many 
cases, but occur without characteristic inflammatory 
symptoms and nasopharyngeal croup, so it does not 
meet the criteria for diagnosing diphtheria required in 
the European Union. In 2018, such a case happened 
in Poland and ended in death. Hence the paradoxical 
report showing no case of diphtheria, but showing 
(after the Central Statistical Office) death caused by 
the etiological factor of this disease.

Such a situation should be regulated by the relevant 
bodies of the ECDC and included in the International 
Classification of Diseases.

According to data of GUS (Chief Statistical Office 
of Poland), 2 205 people died in Poland in 2018 due to 
infectious and parasitic diseases1  The share of deaths 
from these causes in the total number of deaths in 
Poland (414,200) amounted to 0.53%, and mortality 
per 100 thousand population – 5.7. Both indicators 

1 Including deaths from certain forms of infectious meningitis and 
influenza deaths (symbols G00-G05 and J10-J11 according to the 
International Classification of Diseases ICD-10).

zachorowań na kleszczowe zapalenie mózgu wyniosła 
283 (0,74/100 000). Kleszczowe zapalenie mózgu jest 
przenoszone przez Ixodes ricinus, ale też przez spo-
żywanie niepasteryzowanego mleka i jego produktów 
pochodzących głównie od zakażonych kóz. Przeciw 
zakażeniom KZM jest dostępna szczepionka, któ-
ra jest szczególnie zalecana osobom pracującym lub 
często przebywającym na terenach zalesionych i kon-
sumentom nabiału pochodzącego od kóz. W 2018 r.  
szczepieniom przeciw KZM zostało poddanych 58 998 
osób, co w porównaniu z poprzednim rokiem stanowi 
wzrost o 49%.

W 2018 r. w nadzorze epidemiologicznym zgłoszo-
no tylko 2 zachorowania na włośnicę. Można przy-
puszczać, że po licznych ogniskach zachorowań, wy-
stępujących najczęściej po spożyciu mięsa z dzików, 
jakie były raportowane w pierwszej dekadzie XXI w. 
nastąpiła wyraźna poprawa w nadzorze weterynaryj-
nym nad upolowanymi zwierzętami. 

Wśród chorób egzotycznych, które w Polsce nie 
występują endemicznie, ale są do naszego kraju za-
wlekane i niekiedy powodują ciężkie stany chorobowe 
należy wymienić dengę, której w 2018 r. zgłoszono 30 
przypadków oraz malarię, której zgłoszono 28 przy-
padków. Żaden z przypadków obu tych chorób nie za-
kończył się zgonem. 

W 2017 r. nie odnotowano zachorowań na szczegól-
nie niebezpieczne choroby zakaźne: dżumę, wąglik, 
błonicę, nagminne porażenie dziecięce, wściekliznę 
oraz wirusowe gorączki krwotoczne poza dengą. 

Ostre nagminne porażenie dziecięce wywołane 
dzikim szczepem wirusa polio nie wystąpiło w Polsce 
od 1984 r. W 2018 r. nie zgłoszono też VAPP – ostrego 
porażenia związanego z wirusem szczepionkowym.

Obserwowane w niektórych krajach, szczególnie 
w Brazylii, przypadki bakteriemii szczepami tokso-
gennymi i nietoksogennymi Corynebacteriun difte-
riae w wielu przypadkach mają ciężki przebieg, ale 
występują bez charakterystycznych objawów zapal-
nych i nalotów w nosogardzieli, a przez to nie spełniają 
przyjętych nadzorze w Unii Europoejskiej kryteriów 
rozpoznania przypadku błonicy. W 2018 taki przy-
padek zdarzył się w Polsce i zakończył się zgonem. 
Stąd paradoksalny raport niewykazujący przypadku 
błonicy, a wykazujący (za głównym Urzędem Staty-
stycznym) zgon wywołany czynnikiem etiologicznym 
tej choroby. 

Taka sytuacja powinna zostać uregulowana przez 
odpowiednie do tego gremia ECDC i uwzględniona 
w Międzynarodowej klasyfikacji chorób.

Według danych GUS, z powodu chorób zakaźnych 
i pasożytniczych w 2018 r. zmarło w Polsce 2 205 
osób.1 Udział zgonów z tych przyczyn w ogólnej licz-

1 Przy uwzględnieniu zgonów powodu niektórych postaci zapalenia opon 
mózgowych i mózgu wywołanych przez czynniki zakaźne oraz zgonów 
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were slightly higher (by 14% and 11% respectively) 
compared to those recorded in 2017, but they did not 
exceed the median values   of the past ten years. (Fig. 1)

In individual voivodships, the share of deaths due 
to infectious diseases in the total number of deaths 
ranged from 0.16% in the voivodship Świętokrzyskie 
and 0.22% in Lubelskie to 0.75% in Pomorskie and 
0.80% in Łódzkie, and mortality - from 1.8 / 100,000 
in the Świętokrzyskie and 2.5 in Lubelskie to 7.3 in 
Pomorskie and Śląskie and 10.3 in Łódzkie.

In urban areas, infectious diseases caused 0.60% 
of all deaths, while in rural areas - 0.43%. The overall 
mortality due to these diseases in cities (6.6 / 100,000) 
in 2018 was higher than the mortality in rural areas 
(4.4) by almost 50%.

As in the previous years, the share of infectious 
diseases in the causes of male deaths (0.59%; mortality 
6.8 / 100,000), clearly exceeded the share of these 
diseases in the causes of female deaths (0.47% and 4.8, 
respectively).

The highest mortality due to infectious and parasitic 
diseases was recorded among seniors - in the 80-84 
age group it amounted to 32.9 / 100 000, and in the 
age group over 85 - 55.4/100 000. However, infectious 
diseases had the largest percentage share in the overall 

bie zgonów w Polsce (414 200) wyniósł 0,53%, a umie-
ralność - w przeliczeniu na 100 tys. ludności - 5,7. Oba 
wskaźniki były nieco wyższe (odpowiednio o 14% 
i o 11%) w porównywalne z odnotowanymi w 2017 r., 
nie przekraczały jednak wartości median z minionych 
dziesięciu lat. (Ryc. 1)

W poszczególnych województwach udział zgonów 
z powodu chorób zakaźnych w ogólnej liczbie zgonów 
wahał się od 0,16% w woj. świętokrzyskim i 0,22% 
w lubelskim do 0,75% w pomorskim i 0,80% w łódz-
kim, a umieralność - od 1,8/100 000 w woj. święto-
krzyskim i 2,5 w lubelskim do 7,3 w pomorskim i ślą-
skim oraz 10,3 w łódzkim.

W miastach choroby zakaźne były przyczyną 
0,60% ogółu zgonów, natomiast na wsi - 0,43%. Ogól-
na umieralność z powodu tych chorób w miastach 
(6,6/100 000) była w 2018 r. wyższa od umieralności 
na wsi (4,4) o prawie o 50%.

Tak jak w latach poprzednich, udział chorób zakaź-
nych w przyczynach zgonów mężczyzn (0,59%; umie-
ralność 6,8/100 000, przewyższał wyraźnie udział 
tych chorób w przyczynach zgonów kobiet (odpowied-
nio: 0,47% i 4,8).

Najwyższą umieralność z powodu chorób zakaź-
nych i pasożytniczych odnotowano wśród seniorów - 
w grupie wieku 80-84 lata wyniosła ona 32,9/100 000, 

z powodu grypy (symbole G00-G05 i J10-J11 wg Międzynarodowej 
Klasyfikacji Chorób ICD-10).

Ryc.1 Wykres 1

Page 1

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

Year

M
or

ta
lit

y 
pe

r 1
00

.0
00

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Pe
rc

en
ta

ge

  Mortality per 100.000
  Percentage

Fig. 1. Infectious diseases mortality per 100.000 population and deaths from infectious diseases as percentage of all deaths 
by year - Poland 1989-2018
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 1989-2018
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mortality of children, especially the youngest children. 
The share of infectious diseases in 2018 was 5.77% in 
the causes of deaths of children in the third year of life, 
and 5.88% of children in the fourth year of life (3 and 
2 deaths, respectively).

Together, over 80% of all deaths due to infectious 
diseases in 2018 were caused by: Clostridium difficile 
infections (780 deaths; 35.4% of all deaths from 
infectious diseases), tuberculosis and its late sequelae 
(529 deaths; 24.0% ), viral hepatitis (all types, including 
late sequelae of hepatitis - 169 deaths; 7.7%), bacterial 
meningitis and / or encephalitis (129 deaths; 5.9%), 
influenza (110 deaths, 5.0% ) and AIDS (98 deaths; 
4.4%).
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a w grupie powyżej 85 lat - 55,4. Największy procen-
towy udział miały jednak choroby zakaźne w ogól-
nej umieralności dzieci, przede wszystkim dzieci 
najmłodszych. I tak. w przyczynach zgonów dzieci 
w trzecim roku życia udział chorób zakaźnych wy-
niósł w 2018 r. 5,77%, a dzieci w czwartym roku życia 
- 5,88% (odpowiednio 3 i 2 zgony).

Ponad 80% wszystkich zgonów z powodu chorób 
zakaźnych w 2018 r. spowodowały łącznie: zakażenia 
wywołane przez Clostridium difficile (780 zgonów; 
35,4% wszystkich zgonów z powodu chorób zakaź-
nych), gruźlica i jej późne następstwa (529 zgonów; 
24,0%), wirusowe zapalenia wątroby (wszystkie typy, 
łącznie z późnymi następstwami wzw - 169 zgonów; 
7,7%), bakteryjne zapalenie opon mózgowych i/lub 
mózgu (129; 5,9%), grypa (110 zgonów, 5,0%) oraz 
AIDS (98 zgonów; 4,4%).
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ABSTRACT

INTRODUCTION. The aim of the study is to present the current state of knowledge on the influence of vitamin 
D levels on the severity of the course of COVID-19.
MATERIAL AND METHODS. The latest available literature was reviewed until October 30, 2020 from the 
PubMed database.
RESULTS. The literature reports that vitamin D has immunomodulatory and anti-inflammatory effects. 
It reduces the expression of cytokines such as IL-6, TNF-α and INF-γ, regulates the activity of T helper 
lymphocytes, and other elements of the immune system at the molecular level. The deficiency of this vitamin 
promotes the activation of the renin-angiotensin-aldosterone system, contributing to the development of acute 
respiratory distress syndrome. The severity of the course of SARS-CoV-2 infection depends on comorbidities, 
the development and course of which may also be affected by vitamin D levels (coagulopathies, pulmonary, 
cardiological, metabolic diseases). Most of the analyzed research studies from different countries indicated 
a relationship between insufficient vitamin D levels and a more severe course of COVID-19 and an increase 
in mortality due to it, especially among the elderly. Researchers agree that further analyzes are necessary 
concerning both the influence of the vitamin D blood serum levels on the morbidity and mortality due to 
COVID-19 as well as the use of its supplementation in the struggle against SARS-CoV-2 virus. There are 
reports of possible beneficial interactions of vitamin D with other substances, such as quercetin, estradiol, some 
microelements, and other vitamins.
CONCLUSIONS. Maintaining an adequate level of vitamin D has a positive effect on the functioning of the 
immune system. At the moment, there is insufficient evidence to establish a clear relationship between vitamin 
D levels and the severity of COVID-19. It is necessary to conduct further research on a larger study group. The 
literature does not mention the use of vitamin D as a medication for COVID-19. People at risk of vitamin D 
deficiency should consider vitamin D supplementation at the current time of the pandemic.

Key words: vitamin D, COVID-19, SARS-CoV-2

STRESZCZENIE

CEL. Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy na temat wpływu poziomu witaminy D na 
stopień ciężkości przebiegu COVID-19.
MATERIAŁ I METODY. Dokonano przeglądu najnowszej dostępnej literatury do dnia 30.10.2020 z bazy 
danych PubMed. 
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WYNIKI. Witamina D ma działanie immunomodulujące i przeciwzapalne. Zmniejsza ekspresję cytokin ta-
kich, jak IL-6, TNF-α i INF-γ, reguluje działanie limfocytów T pomocniczych oraz innych elementów układu 
odpornościowego na poziomie molekularnym. Niedobór tej witaminy sprzyja aktywacji układu renina-angio-
tensyna-aldosteron, przyczyniając się do rozwoju zespołu ostrej niewydolności oddechowej. Stopień ciężkości 
przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 zależy od chorób współistniejących, na których rozwój i przebieg poziom 
witaminy D również może mieć wpływ (koagulopatie, schorzenia pulmonologiczne, kardiologiczne, metabo-
liczne). Większość analizowanych prac badawczych z różnych krajów wskazała na związek niewystarczającego 
poziomu witaminy D z cięższym przebiegiem COVID-19 i zwiększeniem śmiertelności z jej powodu, szczegól-
nie wśród osób starszych. Badacze są zgodni co do konieczności prowadzenia dalszych analiz dotyczących za-
równo wpływu poziomu witaminy D w surowicy krwi na zachorowalność i śmiertelność z powodu COVID-19, 
jak i wykorzystywania jej suplementacji w walce z wirusem SARS-CoV-2. Pojawiają się doniesienia o możli-
wych korzystnych interakcjach witaminy D z innymi znanymi substancjami, takimi jak kwercetyna, estradiol, 
niektóre mikroelementy i inne witaminy.
WNIOSKI. Utrzymywanie odpowiedniego poziomu witaminy D wpływa pozytywnie na funkcjonowanie 
układu odpornościowego. Nie ma na ten moment wystarczających dowodów na stwierdzenie jednoznacznego 
związku między poziomem witaminy D a ciężkością przebiegu COVID-19. Autorzy nie postulują za zastoso-
waniem witaminy D jako leku na chorobę COVID-19. Osoby z grupy ryzyka niedoboru witaminy D powinny 
rozważyć jej suplementację w obecnym czasie pandemii.

Słowa kluczowe:  witamina D, COVID-19, SARS-CoV-2

INTRODUCTION

The outbreak of the new coronavirus SARS-CoV-2 
pandemic has prompted scientists to search for an 
effective vaccine, drugs, and other substances that 
might potentially alleviate the course of infection, 
strengthen immunity and help fight the disease until 
an effective treatment regimen is determined. In the 
spring of 2020, reports began to appear in the scientific 
literature about the impact of vitamin D levels in the 
body on the severity of COVID-19 and hence the 
decrease of mortality due to this disease. Vitamin D is 
a substance with a high safety profile, widely used in 
clinical practice.

Vitamin D is a fat-soluble organic steroid 
chemical. The source of vitamin D for humans is both 
endogenous production by ultraviolet radiation and 
exogenous food consumption (1). In the liver, vitamin 
D converts to 25-hydroxyvitamin D - 25(OH)D, which 
is the major circulating metabolite of vitamin D and 
is used as an indicator of vitamin D status. The active 
form of vitamin D is 1,25-dihydroxyvitamin D - 
1,25(OH)2D called calcitriol (2). Vitamin D deficiency 
is a problem affecting over a billion people worldwide 
and may be associated with an increased incidence 
of infectious diseases of the respiratory system, such 
as influenza and community-acquired pneumonia 
(1,3,4). The main reason for a severe course and 
deaths due to COVID-19 is acute respiratory distress 
syndrome (ARDS) as a consequence of an exacerbated 
inflammatory response with uncontrolled oxidative 
stress and inflammation at the lung level (3). It was 
shown that the cytokine storm is intensified with 
vitamin D deficiency (2).

WSTĘP

Wybuch pandemii nowego koronawirusa SARS-
CoV-2 skłonił naukowców do poszukiwań skutecznej 
szczepionki, leków oraz innych substancji, które po-
tencjalnie mogą złagodzić przebieg infekcji, wzmoc-
nić odporność i pomóc w walce z chorobą do czasu 
ustalenia skutecznego schematu leczenia. W literatu-
rze naukowej zaczęły pojawiać się wiosną 2020 roku 
doniesienia o wpływie poziomu witaminy D w organi-
zmie na stopień ciężkości przebiegu COVID-19, a co 
za tym idzie zmniejszenie śmiertelności z powodu tej 
choroby. Witamina D jest substancją o dużym profilu 
bezpieczeństwa, szeroko stosowaną w praktyce kli-
nicznej.

Witamina D jest organicznym steroidowym związ-
kiem chemicznym rozpuszczalnym w tłuszczach. 
Źródłem witaminy D dla człowieka jest zarówno 
produkcja endogenna pod wpływem promieniowa-
nia ultrafioletowego, jak i spożycie egzogenne wraz 
z pokarmem (1). W wątrobie witamina D przekształca 
się w 25-hydroksywitaminę D - 25(OH)D, która jest 
głównym krążącym metabolitem witaminy D, stoso-
wanym jako wskaźnik statusu witaminy D. Aktywną 
formą witaminy D jest 1,25-dihydroksywitamina D - 
1,25(OH)2D, czyli kalcytriol (2). Niedobór witaminy 
D jest problemem dotykającym ponad miliard ludzi na 
świecie i może być związany ze zwiększeniem zapa-
dalności na choroby zakaźne układu oddechowego, ta-
kie jak grypa oraz pozaszpitalne zapalenie płuc (1,3,4). 
Główną przyczyną ciężkiego przebiegu i zgonów z po-
wodu COVID-19 jest zespół ostrej niewydolności od-
dechowej (ARDS) będący konsekwencją zaostrzonej 
odpowiedzi zapalnej z niekontrolowanym stresem 
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Wpływ poziomu witaminy D w organizmie...Impact of level of vitamin D in the body...

THE AIM OF THE STUDY

The aim of the study is to present the current state 
of knowledge on the influence of vitamin D levels on 
the severity of COVID-19 disease.

MATERIAL AND METHODS

A review of the latest literature till 30 October 
2020 has been made. The materials available in the 
PubMed database were used. Publications that met 
the following criteria were included: papers published 
from April 2020, in English and available as full-
text publications. Original and review papers were 
referred to, letters to the editor, as well as works 
with an annotation as “preprint” were not included. 
The literature review was conducted on 30 October 
2020 using the following keywords: “vitamin D”, 
“COVID-19”, “SARS-CoV-2”, “severity”. 149 results 
were obtained, of which, after reading the abstracts, 26 
papers were selected for analysis, meeting the adopted 
criteria.

RESULTS

The mechanism of vitamin D’s influence on the 
human immune system in the context of SARS-
CoV-2 infection

It has been observed that vitamin D may have 
immunomodulatory and anti-inflammatory effects. 
Several in vitro studies have shown that by interacting 
with the vitamin D receptor (VDR) found on B and 
T lymphocytes, antigen-presenting cells, and lung 
epithelial cells, the calcitriol-VDR complex induces the 
transcriptional expression of antimicrobial peptides 
such as defensins and cathelicidin. Defensins promote 
inflammatory cell chemotaxis through increased 
capillary permeability, while cathelicidins destroy 
bacterial cell membranes as well as enveloped viruses 
such as SARS-CoV-2 (1,3,5,6). Vitamin D has been 
shown to reduce the risk of respiratory tract infections 
through three main mechanisms: maintaining tight 
cell and gap connections, preventing infiltration 
of immune cells into the lungs and tissues of other 
respiratory organs, killing some viruses by stimulating 
antiviral mechanisms, and reducing the synthesis of 
pro-inflammatory cytokines by modulation of the 
immune system, which prevents the development of 
pneumonia (1,2,3,5). Not only are immune cells target 
for active vitamin D, but also the cells produce it and 
can activate this hormone locally, which confirms the 
autocrine or paracrine function of vitamin D in the 
immune system (2).

SARS-CoV-2 uses the host’s angiotensin-
converting enzyme (ACE) receptor to enter the alveolar 

oksydacyjnym oraz odczynem zapalnym na poziomie 
płuc (3). Wykazano, że przy niedoborze witaminy D 
nasilona jest burza cytokin (2).

CEL PRACY

Celem pracy jest przedstawienie aktualnego stanu 
wiedzy na temat wpływu poziomu witaminy D na sto-
pień ciężkości przebiegu choroby COVID-19.

MATERIAŁ I METODY

Dokonano przeglądu najnowszej dostępnej literatu-
ry do dnia 30.10.2020 roku. Korzystano z materiałów 
dostępnych w bazie danych PubMed. Zastosowano 
następujące kryteria włączenia: prace opublikowane 
od kwietnia 2020 roku, w języku angielskim i dostęp-
ne jako publikacje pełnotekstowe. Odniesiono się do 
prac oryginalnych i przeglądowych, nie uwzględnio-
no listów do redakcji, a także prac z adnotacją jako 
“preprint”. Przeglądu literatury dokonano w dniu 
30.10.2020 roku przy użyciu następujących słów klu-
czowych: “vitamin D”, “COVID-19”, “SARS-CoV-2”, 
“severity”. Uzyskano 149 wyników, spośród których 
po przeczytaniu abstraktów wybrano 26 prac do ana-
lizy spełniających przyjęte kryteria. 

WYNIKI

Mechanizm wpływu witaminy D na układ od-
pornościowy człowieka w kontekście zakażenia 
SARS-CoV-2

Zaobserwowano, że witamina D może działać im-
munomodulująco i przeciwzapalnie. W kilku bada-
niach in vitro wykazano, że w wyniku interakcji z re-
ceptorem witaminy D (VDR), który znajduje się na 
limfocytach B, T, komórkach prezentujących antygen 
i komórkach nabłonka płuc, kompleks kalcytriol-VDR 
indukuje transkrypcyjną ekspresję peptydów prze-
ciwdrobnoustrojowych, takich jak defensyny i kate-
licydyny. Defensyny promują chemotaksję komórek 
zapalnych poprzez zwiększoną przepuszczalność na-
czyń włosowatych, podczas gdy katelicydyny niszczą 
błony komórkowe bakterii, a także wirusy otoczkowe, 
jakim jest SARS-CoV-2 (1,3,5,6). Wskazuje się, że 
witamina D zmniejsza ryzyko infekcji dróg oddecho-
wych poprzez trzy główne mechanizmy: utrzymanie 
szczelnych połączeń komórkowych i szczelinowych, 
co zapobiega infiltracji komórek odpornościowych 
w płucach i tkankach innych narządów układu od-
dechowego, niszczenie niektórych wirusów poprzez 
stymulację mechanizmów przeciwwirusowych oraz 
zmniejszenie syntezy cytokin prozapalnych poprzez 
modulację układu odpornościowego, co zapobiega 
rozwojowi zapalenia płuc (1,2,3,5). Komórki odporno-
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and intestinal epithelial cells, and overactivation of the 
local renin-angiotensin-aldosterone system with an 
increase in angiotensin 2 can exacerbate inflammation 
in the form of cytokine storm, fibrosis, cell necrosis, 
and development of ARDS (1,2,3,7). Angiotensin 2 has 
been shown to stimulate cell growth and proliferation 
of lung fibroblasts, as well as upregulating the 
expression of transforming growth factor-β (TGF-β), 
which is involved in fibroblast differentiation into 
myofibroblasts, which increases the deposition of 
extracellular matrix proteins. Angiotensin is also 
involved in pneumonia by producing reactive oxygen 
species and releasing pro-inflammatory cytokines (2). 
Calcitriol has an anti-inflammatory effect in acute lung 
injury and ARDS by modulating the expression of 
ACE enzymes in the lungs (7). Vitamin D deficiency 
may have an impact on ARDS and heart failure, severe 
manifestations of COVID-19 disease, because the 
deficiency of this vitamin promotes the activation of 
the renin-angiotensin-aldosterone system, which may 
consequently lead to impaired pulmonary function 
and chronic cardiovascular disease (1,3).

Maintaining vitamin D levels within normal 
limits reduces the effect of adverse immune sequelae 
preceding ARDS (cytokine storm) by reducing 
the expression of two key cytokines involved in its 
development: interleukin 6 (IL-6) and tumor necrosis 
factor α (TNF-α) (1,2,5,6). Vitamin D reduces the 
concentration of interferon γ (INF-γ) involved 
in antiviral defense and increases the expression 
of anti-inflammatory cytokines by macrophages 
(1,2,5). Taking into account the described molecular 
mechanism, it is suggested that patients with vitamin 
D deficiency are more likely to experience more 
severe symptoms of COVID-19 and/or worse disease 
prognosis (6). Vitamin D regulates both acquired and 
innate immunity (6,7). It suppresses immune responses 
mediated by T helper cell type 1 (Th1), mainly by 
inhibiting the production of the pro-inflammatory 
cytokines IL-2 and IFN-γ. 1,25(OH)2D promotes the 
production of cytokines by the T helper cell type 2 
(Th2), which helps to enhance indirect suppression of 
Th1 cells, complementing it with actions mediated by 
multiple cell types. Moreover, 1,25(OH)2D promotes 
the induction of regulatory T cells (Treg), thus 
inhibiting inflammatory processes (1,5). The decrease 
in immunity of the elderly and the more severe course 
of COVID-19 in these people is associated, among 
others, with a reduced ability to produce endogenous 
vitamin D – 1,25(OH)2D (3,5). Vitamin D has also been 
shown to stimulate the maturation of immune cells, and 
epidemiological studies suggest an inverse relationship 
between circulating 25(OH)D3 levels, a biomarker of 
vitamin D status, and biomarkers of inflammation, 
including acute-phase protein – C-reactive protein 

ściowe są nie tylko celem dla aktywnej witaminy D, 
ale również lokalnie ją produkują i są w stanie akty-
wować ten hormon w sposób miejscowy, co potwier-
dza autokrynną lub parakrynną funkcję witaminy D 
w układzie odpornościowym (2). 

Wirus SARS-CoV-2 wykorzystuje receptor enzy-
mu konwertującego angiotensynę 2 (ACE) u gospoda-
rza w celu dostania się do komórek nabłonka pęcherzy-
ków płucnych i jelit, a nadmierna aktywacja lokalnego 
układu renina-angiotensyna-aldosteron ze wzrostem 
ilości angiotensyny 2 może prowadzić do zaostrzenia 
stanu zapalnego w postaci burzy cytokinowej, włók-
nienia, martwicy komórek i rozwoju ARDS (1,2,3,7). 
Wykazano, że angiotensyna 2 stymuluje wzrost ko-
mórek i proliferację fibroblastów płuc, jak również 
reguluje w górę ekspresję transformującego czynnika 
wzrostu-β (TGF-β), który jest związany z różnicowa-
niem fibroblastów do miofibroblastów, co zwiększa 
odkładanie białek macierzy zewnątrzkomórkowej. 
Angiotensyna bierze ponadto udział w zapaleniu płuc 
poprzez wytwarzanie reaktywnych form tlenu i uwal-
nianie prozapalnych cytokin (2). Kalcytriol wykazuje 
działanie przeciwzapalne w ostrym uszkodzeniu płuc 
i ARDS poprzez modulowanie ekspresji enzymów 
ACE w płucach (7). Niedostateczna ilość witaminy 
D może mieć wpływ na ARDS i niewydolność serca, 
ciężkie manifestacje choroby COVID-19, ponieważ 
niedobór tej witaminy sprzyja aktywacji układu reni-
na-angiotensyna-aldosteron, co może w konsekwencji 
prowadzić do upośledzenia czynności płuc oraz prze-
wlekłej choroby sercowo-naczyniowej (1,3). 

Utrzymanie poziomu witaminy D w granicach nor-
my zmniejsza efekt niekorzystnych następstw immu-
nologicznych poprzedzających ARDS (burzy cytokin) 
poprzez zmniejszenie ekspresji dwóch kluczowych 
cytokin zaangażowanych w jej rozwój: interleukiny 6 
(IL-6) oraz czynnika martwicy nowotworu α (TNF-α) 
(1,2,5,6). Witamina D zmniejsza stężenie interferonu 
γ (INF-γ) zaangażowanego w obronę przeciwwiruso-
wą oraz zwiększa ekspresję cytokin przeciwzapalnych 
przez makrofagi (1,2,5). Biorąc pod uwagę opisany 
mechanizm molekularny, sugeruje się, że pacjen-
ci z niedoborem witaminy D są bardziej narażeni na 
cięższe objawy COVID-19 i/lub gorsze rokowanie (6). 
Witamina D reguluje odporność zarówno nabytą, jak 
i wrodzoną (6,7). Tłumi odpowiedzi immunologicz-
ne, w których pośredniczą limfocyty T pomocnicze 
typu 1 (Th1), głównie poprzez hamowanie wytwarza-
nia prozapalnych cytokin IL-2 i INF-γ. 1,25(OH)2D 
wspomaga produkcję cytokin przez komórki pomoc-
nicze T typu 2 (Th2), co pomaga wzmocnić pośrednią 
supresję komórek Th1, uzupełniając ją działaniami, 
w których pośredniczy wiele typów komórek. Ponadto 
1,25(OH)2D sprzyja indukcji limfocytów T regulato-
rowych (Treg), hamując tym samym procesy zapalne 
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(1,5). Spadek odporności osób starszych oraz cięższy 
przebieg COVID-19 u tych osób wiązany jest między 
innymi ze zmniejszoną zdolnością produkcji endogen-
nej witaminy D – 1,25(OH)2D (3,5). Wskazuje się, że 
witamina D stymuluje również dojrzewanie komórek 
odpornościowych, a badania epidemiologiczne suge-
rują odwrotną zależność między krążącym poziomem 
25(OH)D3, biomarkerem statusu witaminy D a bio-
markerami zapalenia, w tym białkiem C-reaktywnym 
(CRP) należącym do białek ostrej fazy (4). Charakte-
rystycznym następstwem COVID-19 jest zwłóknienie 
płuc. Warto więc wspomnieć, że witamina D zapobie-
ga indukowanemu przez TGF-β1 fenotypowi profibro-
tycznemu komórek płuc (4). Podsumowanie zebrano 
w poniższej tabeli (Tab. I).

Mechanizm wpływu witaminy D na przebieg 
chorób towarzyszących w kontekście zakażenia 
SARS-CoV-2

Badania są zgodne, że osoby z chorobami współist-
niejącymi stanowią wyższy odsetek ciężkich przypad-
ków COVID-19 (1,2,3,9,10,11,12). Do tej grupy najczę-
ściej należą osoby starsze, które cechuje upośledzona 
zdolność odpowiedzi immunologicznej, obecność 
wielu przewlekłych schorzeń, zaburzeń wchłaniania 
substancji pokarmowych, m.in. tłuszczy, witamin A, 
D, E i K, a także niedoborów składników odżywczych 
i mikroelementów (4,10). Dodatkowo, wraz z wiekiem 
stosowane są coraz częściej leki przeciwnowotworo-
we, hipotensyjne czy antybiotyki, które mogą zmniej-
szać stężenie 25(OH)D poprzez aktywację receptora 
pregnane-X (2,5). Wykazano, że stopień ciężkości 
przebiegu zakażenia SARS-CoV-2 zależy od chorób 
współistniejących, na których rozwój i przebieg po-
ziom witaminy D również może mieć wpływ. 

Niedobór witaminy D poprzez zaburzenie funk-
cjonowania układu immunologicznego przyczynia 
się do zwiększania podatności na choroby zakaź-
ne, takie jak gruźlica, grypa, infekcja wirusem HIV, 
EBV, HCV czy ogólnoustrojowe zakażenie grzybi-
cze (7,9,11,12,14). W zakażeniach wirusem zapalenia 
wątroby typu C (HCV), ludzkim wirusem niedoboru 
odporności (HIV) oraz wirusem Denga potwierdzono 
korzystne działanie terapii z wykorzystaniem witami-
ny D (5,12,13). Zmniejszenie ryzyka uszkodzenia płuc 
i wystąpienia ARDS jest możliwe w wyniku zmniej-
szenia apoptozy i stymulacji syntezy surfaktantu 
w pneumocytach przez witaminę D (9). Jednak niedo-
bór witaminy zwiększa ryzyko wystąpienia nie tylko 
zakażeń układu oddechowego, zaostrzenia zapalenia 
płuc, skutkującym ARDS, ale i astmy, nowotworów, 
zaburzeń poznawczych oraz schorzeń układu sercowo
-naczyniowego (4, 5,10,13). 

Podejrzewa się, iż witamina D może mieć działa-
nie neuroprotekcyjne, wykorzystywane w hamowa-

(CRP) (4). A characteristic consequence of COVID-19 
is pulmonary fibrosis. It is therefore worth mentioning 
that vitamin D prevents a profibrotic phenotype of 
lung cells induced by TGF-β1 (4). The summary is 
presented in the table below (Tab. I).

Table I. Summary of the influence of vitamin D on 
individual elements of the human immune system
Tabela I. Podsumowanie wpływu witaminy D na 
poszczególne elementy układu immunologicznego 
człowieka

The influence 
of vitamin D Part of the immune system

suppression

production of IL-2, IL-6, IL-12, IL-
17, IL-23, INF-γ, TNF-α, NF-kB 
transcription factor, maturation of 
dendritic cells, presentation of antigens 
to Th lymphocytes, Th1 and 17 
lymphocytes activity, expansion of B 
lymphocytes, development of plasma 
cells and secretion of IgG antibodies

activation

production of IL-4, IL-5, IL-10, IL-
37, defensin and cathelicidin, activity 
of Th2 and Treg lymphocytes, 
differentiation of macrophages

sources: own study based on the literature [1,2,5,6,7,8,9]

Mechanism of vitamin D influence on the course 
of comorbidities in the context of SARS-CoV-2 
infection

Research agrees that people with coexisting diseases 
account for a higher proportion of severe COVID-19 
cases (1,2,3,9,10,11,12). This group mainly includes 
the elderly, who are characterized by an impaired 
immune response and usually suffer from many 
diseases, nutrient absorption dysfunctions, including 
lipids, vitamins A, D, E, and K, also deficiencies of 
nutrients and microelements (4,10). Additionally, anti-
cancer, antihypertensive drugs, or antibiotics use 
increases with age. These medications by activating 
the pregnane-X receptor, reduce the concentration of 
25(OH)D (2,5). It has been noticed that the severity 
of the course of SARS-CoV-2 infection depends on 
coexisting diseases, the development and course of 
which may be also affected by vitamin D levels.

Vitamin D deficiency by disrupting the immune 
system contributes to increased susceptibility to 
infections such as tuberculosis, flu, HIV, EBV, HCV 
infections, or systemic fungal infections (7,9,11,12,14). 
The beneficial effects of vitamin D supplementation 
have been confirmed in the treatment of hepatitis C 
virus (HCV), human immunodeficiency virus (HIV), 
and Dengue virus (5,12,13). Vitamin D can reduce 
the risk of lung damage and ARDS by decreasing 
apoptosis and stimulating the synthesis of surfactant 
in pneumocytes (9). However, vitamin D insufficient 
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niu rozwoju chorób neurodegeneracyjnych, w tym 
choroby Parkinsona, ale też zapobieganiu powikła-
niom infekcji SARS-CoV-2 i depresji, której ryzyko 
występowania wzrasta w czasie pandemii przez izo-
lację, trudną sytuację finansową z powodu kryzysu 
gospodarczego, czy samo zachorowanie na COVID-19 
(9,10). W przebiegu infekcji wirusem SARS-CoV-2 
jako reakcji stresowej, wątroba i trzustka są narażone 
na uszkodzenie, ale ochronne działanie może poten-
cjalnie przynieść zastosowanie syntetycznego analogu 
witaminy D – parykalcytolu, który poprzez aktywację 
VDR, obecnego w komórkach gwiaździstych wątroby 
i trzustki, a w efekcie spadek TGF-β, zapobiega wy-
stępowaniu zmian zapalnych, włóknienia i dysfunkcji 
tych narządów (15). Ponadto parykalcytol w bada-
niach na zwierzętach spowalniał przebieg nefropatii 
cukrzycowej (2).

Niższy poziom witaminy D, odnotowywany często 
u osób otyłych, uważany jest za czynnik ryzyka nad-
ciśnienia, cukrzycy i rozwoju metabolicznego – scho-
rzeń pogarszających przebieg infekcji wirusem SAR-
S-CoV-2 (4,11). Jednocześnie otyłość może stanowić 
przeciwwskazanie do zastosowania pozaustrojowego 
natleniania membranowego krwi (ECMO) w terapii 
zakażenia i pogarszać rokowanie pacjenta. Innym 
istotnym czynnikiem zwiększającym zachorowal-
ność i śmiertelność jest koagulopatia, związana m.in. 
z uszkodzeniem śródbłonka, podczas gdy witamina 
D może mieć nie tylko działanie przeciwwirusowe 
i immunomodulacyjne, ale też przeciwzakrzepowe 
(12,13). Działanie antykoagulacyjne może być efek-
tem zwiększenia poziomu trombomoduliny, glutatio-
nu oraz zmniejszenia stresu oksydacyjnego i poziomu 
tromboplastyny tkankowej – III czynnika krzepnięcia 
krwi (12).

Z powodu korzystnego działania na układ odpor-
nościowy i hamowania replikacji wirusów przez wita-
miny D, A, E, C, cynk i selen oraz ich plejotropowego 
efektu, powinna być rozważona wspólna profilaktycz-
na suplementacja tych substancji (4,13).

OMÓWIENIE WYNIKÓW PRAC 
BADAWCZYCH

Do przeglądu włączono 11 prac badawczych. 
W jednej z nich, wykonanej w Wielkiej Brytanii po-
stanowiono zbadać wpływ poziomu 25(OH)D we krwi 
na zachorowalność na COVID-19 oraz wyjaśnić więk-
szą zachorowalność na tę chorobę w mniejszościach 
etnicznych. Uzyskano wartości stężeń 25(OH)D dla  
348 598 osób, z czego 449 miało pozytywny test na 
COVID-19. Stwierdzono niższą medianę stężenia 
25(OH)D w momencie rekrutacji u osób, które póź-
niej zachorowały na COVID-19 w stosunku do innych 
uczestników (16). Nie wykryto jednak powiązania 

level increases the risk not only of respiratory 
infections, exacerbation of pneumonitis, resulting in 
ARDS, but also asthma, cancers, cognitive disorders, 
and cardiovascular diseases (4,5,10,13).

It is suspected vitamin D may have a neuroprotective 
function, used in inhibiting the development of 
neurodegenerative diseases, including Parkinson’s 
disease, but also preventing complications of SARS-
CoV-2 infection and depression, the risk of which 
increases because of isolation, a difficult financial 
situation due to economic crisis or the COVID-19 
infection itself (9,10). In the course of SARS-CoV-2 
infection as a stress reaction, the liver and pancreas 
are exposed to injury, but the use of synthetic vitamin 
D analog – paricalcitol can have a protective effect. 
This drug, by activating VDR, found in stellate cells 
of the liver and pancreas, contributing to decreasing 
TGF-β level, prevents the occurrence of inflammatory 
changes, fibrosis, and dysfunction of these organs 
(15). Moreover, paricalcitol slowed down the course of 
diabetic nephropathy in animal studies (2).

Lower vitamin D level, often reported in obese 
people, is considered a risk factor for hypertension, 
diabetes mellitus, and metabolic syndrome – diseases 
that worsen the course of SARS-CoV-2 infection (4,11). 
At the same time, obesity can be a contraindication 
to the use of extracorporeal membrane oxygenation 
(ECMO) in the management of infection and worsen 
the patient’s prognosis. Another important factor 
increasing morbidity and mortality is coagulopathy, 
related to, inter alia, with endothelial damage, 
while vitamin D may not only have antiviral and 
immunomodulating function, but also anticoagulant 
(12,13). Anticoagulative effects may be a result of 
increasing the level of thrombomodulin, glutathione 
and reducing oxidative stress and the level of tissue 
thromboplastin – blood coagulation factor III (12).  

Due to the beneficial effect on the immune system 
and inhibition of viral replication by vitamin D, A, 
E, C, zinc, and selenium and their pleiotropic effect, 
prophylactic supplementation of all these substances 
should be considered (4,13).

DISCUSSION OF RESEARCH RESULTS

A number of 11 research papers were included 
in the review. In one of them, performed in the 
United Kingdom, it was decided to investigate the 
influence of 25(OH)D in the blood on the incidence 
of COVID-19 as well as to explain the greater 
incidence of this disease in ethnic minorities. The 
values   of 25(OH)D concentrations were obtained 
for 348,598 people, of which 449 were positive for 
COVID-19. There was found a lower median of 
25(OH)D concentration at the time of recruitment in 
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people who later developed COVID-19 compared to 
other participants (16). However, no association was 
found between insufficient and sufficient 25(OH)D 
levels and the incidence of COVID-19, both in terms 
of one factor and multifactorial. The authors found 
a higher incidence of COVID-19 infection in people 
from ethnic minority groups. Although lower 25(OH)
D levels were found in black and South Asian people 
after adjusting for potential confounding factors, no 
association was found between 25(OH)D levels and 
COVID-19 infection (16). Therefore, the measurement 
of 25(OH)D levels was not recommended to determine 
the risk of developing the disease and vitamin D 
supplementation to reduce the incidence of COVID-19 
(16). Another study conducted in the UK on 4,510 
people did not find an independent association 
between 25(OH)D status and COVID-19 disease, but 
it suggested a relationship between vitamin D levels 
and BMI and ethnicity, which were associated with an 
increase in the incidence of this disease (17).

Another study was carried out in Italian-Swiss 
cooperation, which included 27 positive and 80 negative 
PCR testers for SARS-CoV-2, in whom 25(OH)D 
levels were measured (18). The control cohort was 
1,377 people with 25(OH)D measurements in the same 
period of 2019 before the outbreak of the pandemic. 
Significantly lower levels of 25(OH)D were detected 
in SARS-CoV-2 positive people compared to negative 
persons (18). However, people with a negative test 
result had symptoms of a respiratory tract infection, 
which induced the PCR test, and in these patients, the 
level of 25(OH)D was lower than in the control group 
tested in 2019. The authors found a stronger correlation 
between 25(OH)D levels and the risk of SARS-CoV-2 
infection than other respiratory infections (18). The 
differences in 25(OH)D levels were most noticeable in 
people over the age of 70, which shows that vitamin 
D supplementation in this age group could reduce the 
risk of a severe course of COVID-19 infection (18).

A study conducted in California aimed to identify 
factors involved in the regulation of ACE2 and 
FURIN genes and to show gene interactions that 
could potentially affect SARS-CoV-2 infection. The 
effect of vitamin D and the VDR gene on the blockade 
of the expression of the ACE2 gene and the FURIN 
protease has been examined among others (19). The 
study showed that a hypothetical drug combination 
consisting of vitamin D, quercetin, and estradiol could 
affect the expression of 244 out of 332 (73%) human 
genes encoding the SARS-CoV-2 virus target proteins 
(19). It has been observed that the combination of 
both vitamin D and quercetin, as well as the addition 
of estradiol to them, has a statistically significantly 
stronger effect on the expression of SARS-CoV-2 target 
genes compared to monotherapy with these substances 

między niedostatecznym i wystarczającym poziomem 
25(OH)D a występowaniem COVID-19 zarówno pod 
względem jednego czynnika, jak i wieloczynnikowo. 
Autorzy stwierdzili częstsze występowanie zakaże-
nia COVID-19 u osób z grup mniejszości etnicznych. 
Mimo tego, iż stwierdzono niższy poziom 25(OH)
D u osób rasy czarnej i południowo-azjatyckiej po 
uwzględnieniu potencjalnych czynników zakłóca-
jących, nie znaleziono powiązania pomiędzy pozio-
mem 25(OH)D a infekcją COVID-19 (16). W związku 
z czym nie zalecono pomiaru poziomu 25(OH)D do 
określenia ryzyka zachorowania oraz suplementacji 
witaminy D w celu zmniejszenia zachorowalności na 
COVID-19 (16). Inne badanie wykonane w tym kraju 
na 4510 osobach nie wykryło niezależnego powiązania 
pomiędzy statusem 25(OH)D a chorobą COVID-19, 
natomiast zasugerowało związek poziomu witaminy 
D z BMI i pochodzeniem etnicznym, które to były po-
wiązane ze wzrostem zachorowalności na tę chorobę 
(17).

Kolejne badanie wykonano we współpracy wło-
sko-szwajcarskiej, do którego włączono 27 osób do-
datnich i 80 z negatywnym wynikiem testu PCR na 
SARS-CoV-2, u których wykonano pomiary poziomu 
25(OH)D (18). Kohortę kontrolną stanowiło 1377 osób 
z pomiarem 25(OH)D w tym samym okresie roku 2019 
przed wybuchem pandemii. Wykryto znacząco niższy 
poziom 25(OH)D u osób SARS-CoV-2 pozytywnych 
w stosunku do osób negatywnych (18). Osoby z ne-
gatywnym wynikiem testu miały jednak objawy in-
fekcji dróg oddechowych, co skłoniło do wykonania 
badania PCR, a u pacjentów tych poziom 25(OH)D był 
niższy niż u osób z grupy kontrolnej badanej w 2019 
roku. Autorzy stwierdzili silniejsze powiązanie mię-
dzy poziomem 25(OH)D a ryzykiem infekcji SARS-
CoV-2 niż innymi infekcjami układu oddechowego 
(18). Różnice w poziomach 25(OH)D były najbardziej 
widoczne u osób powyżej 70. roku życia, co ukazuje, 
że suplementacja witaminy D w tej grupie wiekowej 
mogłaby zmniejszyć ryzyko poważnego przebiegu in-
fekcji COVID-19 (18).

Badanie przeprowadzone w Kalifornii miało na 
celu identyfikację czynników zaangażowanych w re-
gulację działania genów ACE2 i FURIN oraz ukaza-
nie interakcji genowych mogących potencjalnie wpły-
wać na infekcje wirusem SARS-CoV-2. Przebadano 
m.in. wpływ witaminy D i genu VDR na blokadę eks-
presji genu ACE2 oraz proteazy FURIN (19). W ba-
daniu ukazano, że hipotetyczna kombinacja leków 
składająca się z witaminy D, kwercetyny i estradiolu 
może wpływać na ekspresję 244 z 332 (73%) ludzkich 
genów kodujących białka docelowe wirusa SARS-
CoV-2 (19). Zaobserwowano, że połączenie zarówno 
witaminy D z kwercetyną, jak i dodatek do nich es-
tradiolu, ma istotnie statystycznie silniejszy wpływ na 
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(19). The author of the study proposes to start clinical 
trials on the use of a combination of vitamin D with 
quercetin for the prevention of infection and vitamin 
D, quercetin, and estradiol to alleviate the symptoms 
of COVID-19 infection.

In the United States, Kaufman H.W. et al. decided to 
assess the relationship between the level of 25(OH)D 
in the blood and a positive test for SARS-CoV-2 virus 
infection. Ultimately, 191,779 patients were included 
in the analysis (20). An inverse relationship was 
found between blood 25(OH)D levels and a positive 
SARS-CoV-2 test. This relationship was maintained 
regardless of latitude, race (however, it was more 
pronounced in black patients), ethnicity, sex, and age 
range (20). Considering the entire population, people 
with 25(OH)D < 20 ng/mL (< 50 nmol/L) had a 54% 
higher test positive rate than those with 30-34 ng/mL 
(75-85 nmol/L) (20). For each increase in 25(OH)D by 
ng/mL, the risk of a positive SARS-CoV-2 test was 
reduced by 1.6% (20). Another study made at Chicago, 
which finally enrolled 489 people found that persons 
who were likely to be deficient in vitamin D while 
being tested for COVID-19 were significantly more 
likely to test positive than patients who were likely 
to have vitamin D levels in the norm (21). Patients 
were considered as vitamin D deficient if their last 
serum vitamin D level in the 1 year before the first 
COVID-19 test was less than 20 ng/mL (50 nmol/L) 
for 25-hydroxycholecalciferol. Moreover, in people 
with vitamin D deficiency who had an increased dose 
of treatment, no increased risk of a positive COVID-19 
test result was observed concerning people with normal 
vitamin D levels (21). This may suggest a protective 
effect of vitamin D supplementation against SARS-
CoV-2 infection, however, the confidence intervals for 
the estimated coefficients are too wide, which requires 
further research on this topic (21).

In an Austrian prospective study, Pizzini A. et 
al. decided to analyze the status of vitamin D in the 
body and its relationship with the clinical picture 
and the course of COVID-19. The study included 22 
outpatients and 87 inpatients. Vitamin D deficiency was 
defined as 25(OH)D level < 12 ng/mL (< 30 nmol/L). 
Concentrations of 12-20 ng/mL (30-50 nmol/L) were 
classified as insufficient supply, while > 40 ng/mL 
(> 100 nmol/L) was considered as the norm (22). It 
was shown that vitamin D deficiency was common 
among people with COVID-19, however, low 25(OH)
D levels are not predictive of disease severity and are 
not associated with observed symptoms, changes in 
CT, or abnormalities in lung function tests (both in at 
the time of diagnosis of COVID-19 and after 8 weeks) 
(22). Patients with severe symptoms of the disease 
show disturbances in the parathyroid-vitamin D axis 
during the recovery phase (increase in PTH levels), 

ekspresję genów docelowych SARS-CoV-2 w porów-
naniu do monoterapii tymi substancjami (19). Autor 
badania proponuje rozpoczęcie badań klinicznych nad 
wykorzystaniem połączenia witaminy D z kwercety-
ną do profilaktyki zakażenia oraz witaminy D, kwer-
cetyny i estradiolu do łagodzenia objawów infekcji 
COVID-19. 

W Stanach Zjednoczonych Kaufman H.W. i wsp. 
postanowił ocenić związek między poziomem 25(OH)
D we krwi a pozytywnym wynikiem testu na infek-
cje wirusem SARS-CoV-2. Ostatecznie do analizy 
włączono 191 779 pacjentów (20). Wykryto odwrotną 
zależność między poziomem 25(OH)D we krwi a po-
zytywnym wynikiem testu SARS-CoV-2. Zależność 
ta utrzymywała się niezależnie od szerokości geogra-
ficznej, rasy (jednak była bardziej widoczna u czar-
noskórych pacjentów), pochodzenia etnicznego, płci 
i przedziału wiekowego (20). Biorąc pod uwagę całą 
populację, osoby z poziomem 25(OH)D < 20 ng/ml (< 
50 nmol/l) miały o 54% wyższy wskaźnik pozytyw-
ności testu w stosunku do osób z wartościami 30-34 
ng/ml (75-85 nmol/l) (20). Na każdy wzrost poziomu 
25(OH)D o ng/ml ryzyko pozytywnego testu na SAR-
S-CoV-2 zmniejszało się o 1,6% (20). Inne badanie 
wykonane w Chicago, do którego ostatecznie włączo-
no 489 osób podaje, że osoby, które miały prawdopo-
dobnie niedobór witaminy D w trakcie wykonywania 
testu na COVID-19, były znacznie bardziej narażone 
na pozytywny wynik testu niż pacjenci, którzy praw-
dopodobnie mieli poziom tej witaminy w normie (21). 
Pacjentów uznano za osoby z niedoborem witaminy 
D, jeśli ich ostatni poziom witaminy D w surowicy 
w ciągu 1 roku przed pierwszym testem COVID-19 
wynosił mniej niż 20 ng/ml (50 nmol/l) dla 25-hy-
droksycholekalcyferolu. Ponadto u osób z niedoborem 
witaminy D, które miały zwiększoną dawkę leczenia, 
nie zaobserwowano zwiększonego ryzyka pozytyw-
nego wyniku testu na COVID-19 w stosunku do osób 
z poziomem witaminy D w normie (21). Może to suge-
rować efekt ochronny suplementacji witaminą D przed 
infekcją SARS-CoV-2, jednak przedziały ufności dla 
szacowanych współczynników są zbyt szerokie, przez 
co konieczne są dalsze badania na ten temat (21).

W austriackim badaniu prospektywnym Pizzini A. 
i wsp. postanowili przeanalizować status witaminy D 
w organizmie i jego związek z obrazem klinicznym 
i przebiegiem COVID-19. Do badania włączono 22 pa-
cjentów ambulatoryjnych i 87 hospitalizowanych. Nie-
dobór witaminy D zdefiniowano jako poziom 25(OH)D 
< 12 ng/ml (< 30 nmol/l). Stężenia 12–20 ng/ml (30–50 
nmol/l) zostały sklasyfikowane jako niewystarczająca 
podaż, podczas gdy > 40 ng/ml (> 100 nmol/l) uznano 
za normę (22). Ukazano, że niedobór witaminy D jest 
powszechny wśród osób z COVID-19, jednak niski po-
ziom 25(OH)D nie jest wskaźnikiem przewidującym 
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most likely due to long-term hospitalization and 
quarantine (22).

In a pilot study by Arvinte C., conducted on 21 
critically ill COVID-19 patients in the intensive care 
unit of the North American Community Hospital, 
serum levels of vitamin C and vitamin D were assessed 
as well as potential standard risk factors such as age, 
BMI, HbA1c and smoking. Serum vitamin C and 
vitamin D levels were low in the majority of critically 
ill patients in ICU (intensive care unit) with COVID-19 
(23). However, many of the patients in the assessing 
cohort were diabetic or insulin-resistant, which are the 
risk factors for low vitamin C and vitamin D levels and 
the development of COVID-19. Besides, a significant 
part of the cohort was overweight or obese, so these 
patients showed additional risk factors for lowering 
the level of vitamin C and vitamin D in the blood 
serum (23). As shown in a study by Arvinte C. et al., 
age appeared to be a predictor of COVID-19 mortality. 
Its increase by 10 years increased the risk of death by 
2.7 times (OR = 2.7, 95% CI = 1.01–5.10, p = 0.0474). 
It was also noticed that older age and low vitamin C 
levels in the blood serum are correlative risk factors 
for mortality due to COVID-19 (23). 

Another study investigated the evidence of 
a possible role of vitamin D deficiency in unregulated 
cytokine production and inflammation leading to 
complications in COVID-19 patients. Daneshkhah A. 
et al. used data on COVID-19 cases and deaths from 
Kaggle, except for data from England, which was 
provided by the UK government. The time-adjusted 
case mortality rate (T-CMR) was estimated as the 
ratio of patients who died on Day N to confirmed 
cases on Day N-8 (24). The adaptive average T-CMR 
(A-CMR) was calculated as a measure of COVID-19 
related mortality. The possible association of A-CMR 
with the mean concentration of 25-hydroxyvitamin D 
(25(OH)D) in elderly people in countries with a similar 
screening strategy was investigated. The high level 
of C-reactive protein (CRP) in patients with severe 
COVID-19 (CRP ≥ 1 mg/dL) was considered to be 
indicative of a cytokine storm. The study showed 
that people with vitamin D deficiency have 34% (age 
≥ 60 years), 22% (20 years ≤ age <40 years), and 
21% (40 years ≤ age <60 years) more frequent high 
hs- CRP (high-sensitivity CRP) than patients with 
normal vitamin D status. A vitamin D deficiency was 
considered to be 25(OH)D concentration <20 ng/mL 
(<50 nmol/L) (24). As a result, it was indicated that the 
link between 25(OH)D and A-CMR in countries with 
a similar screening strategy is evidence of the possible 
role of vitamin D in reducing unregulated cytokine 
production and inflammation in patients with severe 
COVID-19 (24). 

ciężkość choroby i nie wiąże się z zaobserwowanymi 
objawami, zmianami w badaniu CT lub nieprawidło-
wościami w testach czynnościowych płuc (zarówno 
w momencie postawienia diagnozy COVID-19, jak 
i po 8 tygodniach) (22). Pacjenci z ciężkimi objawami 
choroby wykazują zaburzenia w osi przytarczyce - wi-
tamina D w fazie zdrowienia (wzrost poziomu PTH), 
najprawdopodobniej z powodu długotrwałej hospitali-
zacji oraz kwarantanny (22).

W badaniu pilotażowym przeprowadzonym przez 
Arvinte C. na oddziale intensywnej terapii w North 
American Community Hospital na grupie 21 krytycz-
nie chorych pacjentów z COVID-19, oceniano poziom 
witaminy C i witaminy D w surowicy pacjentów, 
jak również potencjalne, standardowe czynniki ry-
zyka, takie jak wiek, BMI, HbA1c i palenie tytoniu. 
Poziomy witaminy C i witaminy D w surowicy były 
niskie u większości krytycznie chorych pacjentów na 
OIOM-ie z COVID-19 (23). Jednakże, wielu pacjen-
tów w ocenianej kohorcie było cukrzykami lub opor-
nymi na insulinę, co stanowi czynnik ryzyka niskie-
go poziomu witaminy C i witaminy D oraz rozwoju 
COVID-19. Ponadto znaczna część osób należących 
do kohorty miała nadwagę lub otyłość, czyli wykazy-
wała dodatkowe czynniki ryzyka obniżenia poziomu 
witaminy C i witaminy D w surowicy krwi (23). Jak 
dowiodły badania przeprowadzone przez Arvinte C. 
i wsp., wiek wydawał się być predyktorem śmiertelno-
ści z powodu COVID-19. Jego wzrost o 10 lat zwięk-
szał ryzyko zgonu 2,7-krotnie (OR = 2,7, 95% CI = 
1,01–5,10, p = 0,0474). Dostrzeżono również, że star-
szy wiek i niski poziom witaminy C w surowicy krwi 
są współzależnymi czynnikami ryzyka śmiertelności 
z powodu COVID-19 (23). 

W innym badaniu poszukiwano dowodów na 
możliwą rolę niedoboru witaminy D w nieuregulo-
wanej produkcji cytokin i zapaleniu prowadzącym 
do powikłań u pacjentów z COVID-19. Daneshkhah 
A. i wsp. wykorzystali dane o przypadkach zakażenia 
COVID-19 i zgonach pochodzących od Kaggle, z wy-
jątkiem danych z Anglii, które zostały dostarczone 
przez rząd Wielkiej Brytanii. Współczynnik śmiertel-
ności skorygowany względem czasu (T-CMR) osza-
cowano jako stosunek zmarłych pacjentów w dniu 
N do potwierdzonych przypadków w dniu N-8 (24). 
Adaptacyjną średnią T-CMR (A-CMR) obliczono jako 
miernik śmiertelności związanej z COVID-19. Zbada-
no możliwy związek A-CMR ze średnim stężeniem 
25-hydroksywitaminy D (25(OH)D) u osób starszych 
w krajach o podobnej strategii badań przesiewowych. 
Uznano, że wysoki poziom białka C-reaktywnego 
(CRP) u pacjentów z ciężkim przebiegiem COVID-19 
(CRP ≥ 1 mg/dl) jest wykładnikiem burzy cytokino-
wej. Przeprowadzone badanie wskazało, że osoby 
z niedoborem witaminy D mają odpowiednio o 34% 
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In the study by Singh S. et al., the main aim was to re-
evaluate the effect of vitamin D levels on the incidence 
and severity of COVID-19 in the European population. 
European countries with comparable UV exposure and 
dietary intakes of vitamin D were selected for analysis 
to reduce the impact of confounding variables. Data on 
the number of COVID-19 cases per million inhabitants 
and the number of deaths per million inhabitants were 
obtained on 8 April and 12 May 2020, from the world 
data portal Worldometers (25). Comparative analysis 
of data from the above-mentioned periods (8 April vs. 
12 May) showed a significant increase in the negative 
correlation of vitamin D level with the number of 
COVID-19 cases per million people in the second 
period (r (20): -0.5504; R2 = 0, 3029; p-value: 0.0119 
vs r (20): -0.4435; R2 = 0.1967; p-value: 0.0501) (25). 
However, due to the discrepancy of vitamin D levels 
from the average in separate subgroups, the need for 
dedicated exploratory studies with carefully selected 
target groups was indicated. 

Another study was conducted in China to analyze 
the correlation between the average percentage of 
positive results for 5 human coronaviruses (SARS-
CoV-2, CoVHKU1, CoVNL63, CoVOC43, and 
CoV229E) in the United States and the corresponding 
dose of solar UV radiation using Spearman’s and 
Kendall’s rank correlation (26). The results showed 
that the average monthly percentage of positive results 
for four common coronaviruses, including SARS-
CoV-2, was significantly negatively correlated with 
the dose of UV radiation from sunlight. Moreover, 
solar UV radiation showed a negative correlation with 
the early transmission of SARS-CoV-2, limiting its 
infectivity (26).

VITAMIN D SUPPLEMENTATION

Different criteria for the correct concentration of 
vitamin D in the blood make it difficult to interpret 
the results of individual studies conducted in different 
countries because the standards at the global level 
are not strictly established. For this reason, there is 
a different concentration range recognized as deficiency 
and differences in the percentage of people classified 
as vitamin D deficient. It is reported that the normal 
level of vitamin D in human blood should be 30-50 ng/
mL (75-125 nmol/L) (1,9). It has been shown that 38 
ng/mL (95 nmol/L) are already appropriate values   to 
reduce the risk of acute viral respiratory infections (3).

In the case of low plasma vitamin D levels <20 ng/
mL (<50 nmol/L), supplementation (40 µg/day) may 
act as a method of preventing the aggressive course of 
inflammation caused by the new coronavirus. For long-
term prophylactic vitamin D intake, a dose of ≤ 100 
µg/day is recommended to avoid hypercalciuria with 

(wiek ≥ 60 lat), 22 % (20 lat ≤ wiek < 40 lat) i 21% (40 
lat ≤ wiek < 60 lat) częstsze występowanie wysokiego 
hs-CRP (ang. high-sensitivity CRP) niż pacjenci z pra-
widłowym stanem witaminy D. Za niedobór witaminy 
D przyjmowano stężenie 25(OH)D < 20 ng/ml (< 50 
nmol/l) (24). Jako rezultat wskazano, że  powiązanie 
między 25(OH)D i A-CMR w krajach o podobnej stra-
tegii badań przesiewowych jest dowodem na możliwą 
rolę witaminy D w zmniejszaniu nieuregulowanej pro-
dukcji cytokin i stanu zapalnego u pacjentów z cięż-
kim COVID-19 (24).

W badaniu Singh S. i wsp. głównym celem była 
ponowna – druga ocena wpływu poziomu witami-
ny D na częstość występowania i ciężkość przebiegu 
COVID-19 wśród populacji europejskiej. Do analizy 
wybrano kraje Europy o porównywalnej ekspozycji 
na promieniowanie UV i podobnym spożyciu witami-
ny D wraz z dietą, aby zmniejszyć wpływ zmiennych 
zakłócających. Dane dotyczące liczby przypadków 
COVID-19 na milion mieszkańców i liczby zgonów na 
milion mieszkańców uzyskano z dnia 8 kwietnia i 12 
maja 2020 r., ze światowego portalu danych Worldo-
meters (25). Analiza porównawcza danych z wymie-
nionych etapów (8 kwietnia vs. 12 maja) wskazała na 
istotny wzrost ujemnej korelacji poziomu witaminy 
D z liczbą przypadków COVID-19 na milion osób 
w późniejszym etapie (r (20): -0,5504; R2 = 0,3029; 
wartość p: 0,0119 vs r (20): -0,4435; R2 = 0,1967; war-
tość p: 0,0501) (25). Jednak ze względu na rozbieżno-
ści poziomów witaminy D od średniej w wydzielonych 
podgrupach, wskazano na konieczność dedykowanych 
badań eksploracyjnych ze starannie dobranymi grupa-
mi docelowymi.

Kolejne badanie było przeprowadzone w Chinach 
i miało na celu analizę korelacji między średnim 
procentem pozytywnych wyników 5 ludzkich koro-
nawirusów (SARS-CoV-2, CoVHKU1, CoVNL63, 
CoVOC43 i CoV229E) w Stanach Zjednoczonych 
a odpowiadającą mu dawką promieniowania słonecz-
nego UV z wykorzystaniem testów korelacji rang Spe-
armana i Kendalla (26) Wyniki wykazały, że średni 
miesięczny odsetek pozytywnych wyników czterech 
powszechnych koronawirusów, w tym również SAR-
S-CoV-2, był istotnie ujemnie skorelowany z dawką 
promieniowania UV w świetle słonecznym. Ponadto 
promieniowanie słoneczne UV wykazywało nega-
tywną korelację w odniesieniu do wczesnej transmisji 
SARS-CoV-2, ograniczając jego zakaźność (26). 

SUPLEMENTACJA WITAMINY D

Różne kryteria prawidłowego stężenia witaminy D 
we krwi powodują trudności w interpretacji wyników 
poszczególnych badań przeprowadzonych w różnych 
krajach, ponieważ normy na poziomie globalnym nie 
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są ściśle ustalone. Z tego powodu można spotkać się 
z innym zakresem stężenia uznanym jako niedobór 
i różnicami w odsetku osób klasyfikowanych jako oso-
by z deficytem witaminy D. Podaje się, że prawidłowy 
poziom witaminy D we krwi człowieka powinien wy-
nosić 30-50 ng/ml (75–125 nmol/l) (1,9). Wykazano, że 
38 ng/ml (95 nmol/l) to już odpowiednie wartości, aby 
zmniejszyć ryzyko ostrych wirusowych infekcji dróg 
oddechowych (3). 

W przypadku niskiego poziomu witaminy D 
w osoczu < 20 ng/ml (< 50 nmol/l), suplementacja 
(40 µg/dobę) może działać jako metoda zapobiegania 
agresywnemu przebiegowi zapalenia wywołanego 
przez nowego koronawirusa. Przy długoterminowym, 
profilaktycznym przyjmowaniu witaminy D zaleca się 
dawkę na poziomie ≤ 100 µg/dobę, aby uniknąć hiper-
kalciurii z ryzykiem wystąpienia kamieni nerkowych, 
a także hiperkalcemii. Zwrócono uwagę, że suple-
mentacja na wczesnym etapie infekcji była ważna dla 
wzmocnienia odporności na infekcje wirusami RNA, 
jakim jest SARS-CoV-2, natomiast nie przynosiła re-
zultatów na zaawansowanym etapie choroby (4).

W celu zmniejszenia ryzyka infekcji, naukowcy 
zalecają, aby osoby zagrożone COVID-19 rozważy-
ły przyjmowanie 10000 IU/dobę (250 µg) witaminy 
D przez kilka tygodni w celu szybkiego podniesienia 
stężenia 25(OH)D, a następnie 5000 IU/dobę. Celem 
powinno być podniesienie stężenia 25(OH)D powyżej 
40–60 ng/ml (100–150 nmol/l) (2,5). 

W krajach, w których nie ma możliwości po-
wszechnego badania poziomu 25(OH)D i wiadomo, że 
niedobór witaminy D jest częsty w populacji, wskaza-
na jest suplementacja 1000–2000 IU/dobę (7).

WNIOSKI

Dostępne dane pozwalają wysnuć wniosek, że 
utrzymywanie odpowiedniego poziomu witaminy D 
wpływa pozytywnie na funkcjonowanie układu od-
pornościowego, co jest szczególnie istotne w czasie 
pandemii. Nie stwierdzono jednoznacznego związku 
między poziomem witaminy D a ciężkością przebiegu 
i śmiertelnością z powodu COVID-19. Badania wy-
kazały natomiast, że ciężki niedobór witaminy D jest 
często obserwowany u pacjentów w stanie krytycznym 
i wydaje się być związany ze złym rokowaniem. Do 
wyciągnięcia ostatecznych wniosków konieczne jest 
prowadzenie dalszych obserwacji na większej grupie 
badanej. Autorzy analizowanych badań nie podają 
dowodów za zastosowaniem witaminy D jako leku na 
chorobę COVID-19. Osoby z grupy ryzyka niedobo-
ru witaminy D powinny rozważyć jej suplementację 
w czasie pandemii, szczególnie że obecna zmiana try-
bu życia związana z częstszym przebywaniem w do-
mach oraz mniejszą ekspozycją na światło słoneczne 

the risk of kidney stones, as well as hypercalcemia. It 
was noted that supplementation at the early stage of 
infection was important for strengthening resistance 
to infection with RNA viruses such as SARS-CoV-2, 
but it did not bring results at the advanced stage of the 
disease (4).

To reduce the risk of infection, scientists 
recommend that those at risk of COVID-19 consider 
taking 10,000 IU/day (250 µg) of vitamin D for several 
weeks to quickly raise 25(OH)D levels, followed 
by 5,000 IU/day. The purpose should be to raise the 
25(OH)D concentration above 40–60 ng/mL (100–150 
nmol/L) (2,5).

In countries where it is not possible to test the 
level of 25(OH)D commonly and it is known that 
vitamin D deficiency is frequent in the population, 
supplementation with 1000–2000 IU/day is indicated 
(7).

CONCLUSIONS

The available data allow us to conclude that 
maintaining an adequate level of vitamin D has 
a positive effect on the functioning of the immune 
system, which is particularly important during 
a pandemic. There was no unequivocal relationship 
between vitamin D levels and the severity of the 
course and mortality from COVID-19. Instead, 
studies have shown that severe vitamin D deficiency 
is often seen in critically ill patients and appears to be 
associated with a poor prognosis. To draw conclusions, 
it is necessary to conduct further observations on 
a larger study group. The authors of the analyzed 
studies do not provide evidence for the use of vitamin 
D as a drug for COVID-19 disease. People at risk 
of vitamin D deficiency should consider vitamin D 
supplementation during a pandemic, especially since 
the current lifestyle change associated with staying at 
home more often and less exposure to sunlight may 
further aggravate vitamin D deficiency. It also seems 
important to test combinations of vitamin D with other 
substances to increase the presumed effectiveness in 
the fight against SARS-CoV-2 virus infection.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. The study is a prospective clinical observation of patients after orthotopic heart 
transplantation in a large academic medical center in relation to COVID-19 morbidity. The study population 
was comprised of 552 patients. All patients were consulted and advised by telephone as regards the prophylaxis 
of SARS-CoV-2 infection. Hospital and outpatient follow-ups were limited to the minimum. Preventive 
modification of immunosuppression was not recommended in relation to the pandemic. Three patients with 
multiple comorbidities (a woman aged 60, a man aged 59, and another man aged 83; 2.25 years, 5.5 years, and 7.5 
years after heart transplantation, respectively) and one patient with concomitant arterial hypertension (a woman 
aged 48, 5.5 years after heart transplantation) presented with a symptomatic COVID-19 infection. Three of 
the patients were on tacrolimus immunosuppression, and both female patients were additionally on therapy 
with mycophenolate mofetil, which was discontinued following the diagnosis of infection. One male patient 
received combined therapy of cyclosporine A and mycophenolate mofetil. The 60-year-old woman presented 
with gastrointestinal manifestations of the COVID-19 infection which were of moderate severity. The recovery 
was achieved. The 59-year-old man presented with myocardial infarction, exacerbated renal insufficiency that 
required hemodialysis and cardiorespiratory failure complicated by bacterial sepsis. As a result, the patient died. 
The 83-year-old male patient reporting fever, myalgia, fatigue, cough and dyspnea was admitted to hospital 
and deceased due to septic shock two days after admission. The 48-year old woman who presented with mild 
symptoms of the upper respiratory tract infection recovered after two weeks. Symptomatic treatment was used in 
all the patients. Another male patient (aged 45 years, 8 years after orthotopic heart transplant with no significant 
comorbidities) was an asymptomatic carrier of SARS-CoV-2 and remained under hospital care. 

Conclusions: Of 552 patients after orthotopic heart transplantation, two SARS-CoV-2-related deaths were 
reported.

Key words: COVID-19 infection, SARS-CoV-2, orthotopic heart transplantation, immunosuppression
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STRESZCZENIE

Praca jest prospektywną obserwacją kliniczną zachorowalności na COVID-19 wśród chorych po ortotopowym 
przeszczepieniu serca pozostających pod opieką ambulatoryjną dużego ośrodka akademickiego. Badana po-
pulacja obejmowała 552 pacjentów po ortotopowym przeszczepieniu serca. Wszystkim chorym udzielono te-
leporad odnośnie profilaktyki infekcji SARS-CoV2. Wizyty szpitalne i kontrole w poradni zostały ograniczo-
ne do niezbędnego minimum. Nie zalecano prewencyjnej modyfikacji farmakoterapii w związku z pandemią. 
U trzech chorych z licznymi chorobami współistniejącymi (kobieta lat 60, mężczyzna lat 59 oraz mężczyzna lat 
83, odpowiednio 2,25, 5,5 i 7,5 lat po transplantacji) oraz u jednego pacjenta ze współistniejącym nadciśnieniem 
tętniczym (kobieta lat 48, 5,5 lat po przeszczepieniu serca) wystąpiła objawowa infekcja. Trzech chorych otrzy-
mywało immunosupresję złożoną takrolimusu w monoterapii, pacjentki otrzymywały dodatkowo mykofenolan 
mofetylu, który został czasowo wstrzymany po rozpoznaniu infekcji. Jeden chory otrzymywał terapię złożoną 
z cyklosporyny A i mykofenolanu mofetylu. U 60-letniej kobiety wstąpiły objawy ze strony układu pokarmo-
wego o umiarkowanym nasileniu. Uzyskano wyzdrowienie. 59-letni mężczyzna został przyjęty z objawami 
zawału serca, zaostrzeniem przewlekłej choroby nerek, wymagającej dializoterapii oraz niewydolności krąże-
niowo-oddechowej powikłanej przez posocznicę bakteryjną; chory zmarł. 83-letni chory zgłaszający gorączkę, 
bóle mięśniowe, kaszel i duszność został przyjęty do szpitala i zmarł w objawach wstrząsu septycznego dwa 
dni po przyjęciu. 48-letnia chora prezentowała łagodne objawy ze strony górnych dróg oddechowych, wyzdro-
wiała po 2 tygodniach. U wszystkich chorych stosowano leczenie objawowe. U jednego chorego (45 lat, 8 lat 
po transplantacji serca, bez istotnych chorób współistniejących) stwierdzono bezobjawowe nosicielstwo SARS-
CoV-2, z obawy przed nagłym pogorszeniem pozostawał pod opieką szpitalną.
Wnioski: Spośród 552 chorych po ortotopowym przeszczepieniu serca odnotowano dwa zgony związane 
z SARS-CoV-2.

Słowa kluczowe: infekcja COVID-19, SARS-CoV-2, ortotopowe przeszczepienie serca

WSTĘP

W obliczu pandemii COVID-19 pojawiły się obawy 
związane z potencjalnie ciężkim przebiegiem w grupie 
chorych po transplantacji narządowej. Wczesne donie-
sienia sugerowały bardzo wysoką śmiertelność wśród 
chorych otrzymujących leczenie immunosupresyjne 
(1-4). W części analiz (5) wykazano, że śmiertelność 
wśród biorców organów w porównaniu do populacji 
ogólnej jest jedynie nieznacznie wyższa, mimo stoso-
wanego leczenia immunosupresyjnego. Niektóre bada-
nia wykazywały wręcz ochronną role immunosupresji 
przeciw “burzy cytokinowej” stanowiącej trzecia fazę 
COVID-19 (6).

Poniżej przedstawiamy jednoośrodkową obserwację 
chorych po transplantacji serca pod względem infekcji 
SARS-CoV-2.

METODYKA

Badanie obejmuje chorych prospektywnie włączo-
nych od marca do połowy października 2020, pozo-
stających pod opieką poradni transplantacyjnej. Zgod-
nie z wytycznymi Międzynarodowego Towarzystwa 
Przeszczepiania Serca i Płuc (International Society for 
Heart and Lung Transplantation, ISHLT) (7), hospi-
talizacje oraz porady stacjonarne zostały ograniczone 
do nieodzownego minimum. Zalecano pozostawanie 
w domu oraz unikanie kontaktów społecznych. Nie re-

INTRODUCTION

In the face of the COVID-19 pandemic, there were 
concerns that the disease could have a severe course in 
patients after solid organ transplantation. Preliminary 
reports suggested very high mortality in patients on 
immunosuppressive treatment (1-4). In other case 
studies, (5) it was found that mortality was slightly 
higher in patients after organ transplantation compared 
to the general population despite immunosuppression. 
Some studies even suggested a protective role of 
immunosuppression against the ”cytokine storm” 
reported in the third phase of COVID-19 (6). We present 
single center observation comprising large cohort of 
heart transplant patients.

METHODS

The study comprises patients prospectively enrolled 
from March until mid-October 2020 remaining the 
under supervision of the outpatient transplantation 
clinic. According to the guidelines of the International 
Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) 
[7], hospitalizations and outpatient visits were reduced 
to the minimum. Staying at home and avoiding 
social contact were advised. We did not recommend 
modification of immunosuppressive treatment as 
a prophylactic measure. Additionally, before the 
scheduled visit, the infection-related telephone survey 
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was conducted. Active search for patients staying under 
the epidemiological surveillance due to the SARS-
CoV-2 infection was performed weekly (via a national 
insurance electronic system). Routine visits were 
changed into telephone consultations, which were twice 
more frequent than routine visits. During the working 
time of the outpatient clinic, a transplantation nurse and 
doctor were available on phone for consultation. The 
observed infections were noted between June and mid-
October 2020.

Statistical analysis: due to small number of clinical 
cases no advanced statistical methods were used 
(number of cases, total number of patients).

RESULTS AND DISCUSSION

Of 552 patients after orthotopic heart transplantation 
(OHT) who lived in Poland and who were under the 
supervision of the outpatient transplantation clinic, only 
four patients presented with the symptoms of COVID-19 
infection and one patient was an asymptomatic carrier 
who remained under hospital supervision. 

We present 5 cases of heart transplant patients with 
COVID-19 infection. 

Case one
A 60-year old female patient, 2.25 years after OHT, 

with arterial hypertension, chronic kidney disease, 
hyperuricemia and hypothyroidism, complained of 
severe diarrhea and a low-grade fever. The patient was 
still on chronic immunosuppressive therapy, including 
tacrolimus and mycophenolate mofetil. The patient 
was also on atorvastatin (10 mg), allopurinol (200 
mg), levothyroxine (25ug) and acetylsalicylic acid (75 
mg). Her family history was negative for SARS-CoV-2 
infection. The patient was a resident of the Upper 
Silesia region where the epidemic intensity was high 
and the household member was a healthcare worker. 
Trimethoprim/sulfamethoxazole and ciprofloxacin 
were initially administered. However, due to the lack 
of improvement and persistent fever (38oC), the patient 
was referred to hospital. The first SARS-CoV-2 real-
time reverse transcription polymerase chain reaction 
(RT-PCR) of a nasopharyngeal swab was negative. 
Another assessment performed 4 days later due to 
persistent clinical symptoms was positive. Laboratory 
findings showed no significant leucopenia: white 
blood count (WBC) 4.41 x 10^3/µl, lymphocytes 1.24 
x 10^3/µl, neutrophils 2.3 x 10^3/µl, c-reactive protein 
(CRP) 42.5 mg/l, d-dimer 1534 µg/ml, GFR by the 
MDRD equation 32 ml/min/1.73m2. Another follow-
up assessment 14 days later confirmed the presence of 
the virus. A negative result was obtained 22 days after 
the first positive result, which was also confirmed later. 
The baseline chest computed tomography (chest-CT) 

komendowano modyfikacji farmakoterapii immunosu-
presyjnej, jako środka zapobiegawczego. Dodatkowo, 
przed zaplanowaną wizytą przeprowadzano ankietę 
telefoniczną odnoście ryzyka infekcji. Co tydzień ak-
tywnie przeszukiwano bazę chorych pod względem po-
zostawania w kwarantannie z powodu SARS-CoV-2 (za 
pośrednictwem systemu ubezpieczenia zdrowotnego).

Rutynowe wizyty były zastąpione konsultacjami te-
lefonicznymi, które wykonywano dwukrotnie częściej 
niż wizyty rutynowe. Dodatkowo, w godzinach pracy 
poradni transplantacyjnej pielęgniarka transplantacyjna 
oraz lekarz pozostawali do dyspozycji celem konsultacji 
telefonicznych. Zaobserwowane infekcje wystąpiły po-
między czerwcem i połową października 2020r.

Analiza statystyczna: z powodu małej liczby zaob-
serwowanych przypadków klinicznych nie stosowano 
zaawansowanych metod statystycznych. Posługiwano 
się liczba chorych.

WYNIKI I DYSKUSJA

Spośród 552 chorych po ortotopowym przeszczepie-
niu serca (orthotopic heart transplantation, OHT) pozo-
stających pod opieką poradni transplantacyjnej, jedynie 
u czterech wystąpiła objawowa infekcja SARS-CoV-2, 
u jednego chorego odnotowano infekcję bezobjawową, 
pozostawał on pod obserwacją szpitalną.

Poniżej prezentujemy przebieg kliniczny 5 zainfeko-
wanych chorych.

Przypadek pierwszy
U 60-letniej kobiety 2,25 roku po OHT, z nadciśnie-

niem tętniczym, przewlekłą chorobą nerek, hiperury-
kemią, niedoczynnością tarczycy wystąpiła nasilona 
biegunka oraz stany podgorączkowe. Pacjentka otrzy-
mywała przewlekle leczenie immunosupresyjne złożo-
ne z takrolimusu oraz mykofenolanu mofetylu. Chora 
pozostawała także na terapii atorwastatyną (10mg), 
allopurinolem (200mg), i lewotyroksyną (25ug) oraz 
kwasem acetylosalicylowym. W wywiadzie nie odno-
towano infekcji SARS-CoV-2 wśród członków rodziny, 
natomiast jedna z zamieszkujących wspólne gospodar-
stwo domowe osób była pracownikiem służby zdrowia. 
Pacjentka przebywała na obszarze Górnego Śląska, 
gdzie odnotowywano wówczas znaczne nasilenie epi-
demii.

Początkowo zastosowano trimethoprim z sulfa-
metoksazolem oraz ciprofloksacynę. Z powodu braku 
poprawy klinicznej i utrzymującej się gorączki (38oC) 
chorą skierowano do szpitala. Pierwszy wynik oznacze-
nia wymazu z nosa i gardła w kierunku SARS-CoV-2 
metodą RT-PCR (real-time reverse transcription poly-
merase chain reaction) był ujemny. Kolejne oznacze-
nie wykonane 4 dni później z powodu utrzymujących 
się objawów klinicznych wykazało już wynik dodatni. 

Agnieszka Kuczaj, Justyna Małyszek i inni
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reveled no inflammatory changes. Cough, dyspnea or 
desaturation were not reported either.

Due to the cytostatic effect on T cells, mycophenolate 
mofetil was temporarily discontinued. Allopurinol 
and atorvastatin were also discontinued. No antiviral 
or off-label treatment was used due to the potential 
interaction with immunosuppression. During the 
follow-up, gradual normalization of CRP was observed 
and diarrhea and fever resolved. Three weeks after 
recovery, endomyocardial biopsy revealed no significant 

 

 

Fig 1. Chest CT showing small ground-glass foci in the right lung
Ryc. 1 Tomografia komputerowa klatki piesiowej uwidaczniająca ogniska mlecznej szyby w prawym płucu.

W badaniach laboratoryjnych nie odnotowano istot-
nej leukopeni (liczba krwinek białych 4.41 x 10^3/µl, 
limfocyty 1.24 x 10^3/µl, neutrofile 2.3 x 10^3/µl). W  
pozostałych wynikach białko C-reaktywne (CRP) 42.5 
mg/l, d-dimer 1534 µg/ml, GFR ocenione na podstawie 
wzoru MDRD 32 ml/min/1.73m2.

W kolejnym oznaczeniu wirusa po 14 dniach po-
twierdzono utrzymywanie się jego obecności. Pierwszy 
wynik ujemny, potwierdzony w kolejnym oznaczeniem 
uzyskano po 22 dniach od pierwszego wyniku pozy-
tywnego. W pierwszej, wykonanej kontrolnie tomo-
grafii komputerowej klatki piersiowej nie stwierdzano 
nieprawidłowości. Nie stwierdzano również objawów 
ze strony układu oddechowego (brak duszności, kaszlu, 
desaturacji).

Z powodu wpływu cytostatycznego na limfocy-
ty T, mykofenolan mofetylu był czasowo wstrzymany. 
Nie stosowano żadnego dodatkowego leczenia prze-
ciwwirusowego lub eksperymentalnego z powodu 
obaw przed ewentualnymi interakcjami z leczeniem 
immunosupresyjnym. W dalszej ocenie obserwowano 
stopniową normalizację CRP, ustąpiły biegunka i stany 
podgorączkowe. Trzy tygodnie po wyzdrowieniu biop-
sja endomiokardialna nie wykazała istotnego odrzuca-
nia komórkowego (1b wg ISHLT). Wdrożono ponownie 
wcześniejsze leczenie immunosupresyjne (takrolimus 
o przedłużonym uwalnianiu wraz z mykofenolanem 
mofetylu). Ponownie włączono atorwastatynę oraz allo-
purinol. Sześć tygodni od pierwszej diagnozy wykona-
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cellular rejection (ISHLT grade 1B). We reintroduced 
immunosuppressive treatment (extended-release 
tacrolimus and mycophenolate mofetil). The patient 
was again given atorvastatin and allopurinol. Six 
weeks after the initial diagnosis, the follow-up chest-
CT revealed small ground-glass foci in the right lung 
(Fig. 1). 

Case two
A 59-year-old male patient 5.5 years after heart 

transplantation complained of progressive dyspnea, 
cough and a low-grade fever. The patient had a history of 
multiple comorbidities (type 2 diabetes, hyperuricemia, 
stage 4 chronic kidney disease, post thrombotic 
syndrome of left lower limb, past tuberculosis prior 
to transplantation). Due to worsening of the clinical 
condition, the patient sought medical attention. 

Previously normal graft function without regional 
contractility abnormalities had been observed. Due to 
chronic kidney disease, protocol coronary angiography 
was not performed to assess vasculopathy progression. 
The patient was given extended-release tacrolimus and 
additional pharmacotherapy consisted of atorvastatin 
(10 mg), acetylsalicylic acid (75mg), warfarin, insulin, 
and allopurinol (100 mg).  

no kontrolne TK klatki piersiowej, które wykazało drob-
ne ogniska mlecznej szyby w prawym płucu (Ryc. 1).

Przypadek drugi
59-letni mężczyzna 5,5 roku po OHT zaczął się 

uskarżać na postępującą duszność, kaszel i stany pod-
gorączkowe. Pacjent był obciążony wielochorobowością 
(cukrzyca typu 2, hiperurykemia, przewlekła choroba 
nerek w stadium 4, przebyta zakrzepica żylna lewej 
kończyny dolnej, przebyta przed transplantacją gruźli-
ca). Z powodu pogorszenia stanu zdrowia pacjent poszu-
kiwał pomocy medycznej.

U chorego opisywano uprzednio prawidłową funkcję 
graftu, bez odcinkowych zaburzeń kurczliwości. Z po-
wodu przewlekłej choroby nerek odstąpiono uprzed-
nio od protokolarnych koronarografii wykonywanych 
w celu oceny progresji waskulopatii. Pacjent otrzymy-
wał takrolimus w formie o przewlekłym uwalnianiu. 
Dodatkowa farmakoterapia obejmowała atorwastatynę 
(10mg), kwas acetylosalicylowy (75mg), warfarynę, in-
sulinę i allopurinol (100mg).

Dodatkowo stosowano przewlekle następujące leki: 
lerkanidypinę (20mg), klonidynę 150ug trzy razy dzien-
nie), doksazosynę (8mg, dwa razy dziennie) i furosemid.

W chwili przyjęcia do szpitala stwierdzono cechy 
obrzęku płuc z wysokimi wartościami ciśnienia tętni-

Fig. 2 ECG in a patient after heart transplant showing inferior and lateral wall myocardial infarction
Ryc. 2 EKG u chorego po przeszczepieniu serca wykazujące cechy zawału ściany dolnej I bocznej.

Agnieszka Kuczaj, Justyna Małyszek i inni



601

Additionally, the following antihypertensives were 
administered: lercanidipine (20 mg), clonidine (150 
ug; 3 times daily), doxazosin (8 mg; twice daily) and 
furosemide (40 mg). 

At the time of hospital admission, signs and 
symptoms of pulmonary edema with concomitant high 
blood pressure (180/110mmHg) were observed. ECG 
showed inferior and lateral wall myocardial infarction.

Echocardiographic examination confirmed 
decreased left ventricular ejection fraction (LVEF 
40%), wall motion abnormalities (consistent with 
ECG findings) and a moderate mitral regurgitation. 
Laboratory findings showed elevated troponin 
(>4000ng/l) and d-dimer (5200 µg/l) levels, significantly 
elevated creatinine level (304 µmol/l), elevated CRP 
(158mg/l) and procalcitonin (1.35 ng/ml). The results 
of the blood count were as follows: white blood count 
(WBC) 18.12x103/µl, hemoglobin (HGB) 7.9 mmol/
µl, hematocrit (HCT) 0.38 % and platelet (PLT) count  
236x103/µl.

RT-PCR of a nasopharyngeal swab showed no SARS-
CoV-2 infection. However, IgG antibodies against the 
virus were present. Consistent clinical data (previous 
cough, fever, pandemic state in the region) suggested 
prior SARS-CoV-2 infection. Initially, standard 

Fig 3. Coronary angiography showing occluded left circumflex artery (Cx) and significantly narrowed left anterior 
descending artery (LAD)
Ryc. 3 Angiografia tętnic wieńcowych przedstawiająca zamkniętą tętnicę okalającą (Cx) i istotnie zwężoną gałąź 
międzykomorową przednią (LAD).

czego krwi (180/110mmHg). EKG wykazało cechy za-
wału ściany dolnej i bocznej.

Badanie echokardiograficzne potwierdziło obniżoną 
frakcję wyrzutową lewej komory (left ventricular ejec-
tion fraction, LVEF) wynoszącą 40%, odcinkowe zabu-
rzenia kurczliwości zgodne z obrazem EKG, umiarko-
waną niedomykalność zastawki mitralnej. W badaniach 
laboratoryjnych wykazano podwyższone markery 
martwicy mięśnia sercowego (troponina wysokoczu-
ła>4000ng/l), podwyższone wartości d-dimerów (5200 
µg/l), istotnie podwyższoną kreatyninę (304 µmol/l), 
podwyższone CRP (158mg/l) i prokalcytoninę (1,35 ng/
ml). Obraz morfologii krwi obwodowej przedstawiał się 
następująco: (WBC) 18,12x103/µl, hemoglobina (HGB) 
7,9 mmol/µl, hematokryt (HCT) 0,38 %, liczba płytek 
(PLT) 236x103/µl.

W wykonanym RT-PCR wymazu z nosa i gardła 
nie potwierdziło obecności wirusa, jednak potwierdzo-
no obecność przeciwciał przeciwwirusowych w klasie 
IgG.

Zgodne dane kliniczne (wcześniejszy kaszel, go-
rączka, stan epidemii w regionie, w którym przebywał 
chory) sugerowały wcześniejszą infekcję SARS-CoV-2. 
Początkowo, zastosowano typowe leczenie obrzęku 
płuc i zawału serca (dożylna nitrogliceryna, furosemid, 
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therapy of pulmonary edema and myocardial infarction 
was applied (i.v. nitroglycerine and i.v. furosemide, 
a loading dose of clopidogrel). Dexamethasone was 
also administered intravenously. Due to the suspicion 
of acute myocardial ischemia, urgent coronary 
angiography showed occluded circumflex artery (Cx) 
and significantly narrowed left anterior descending 
artery (LAD).

Percutaneous coronary angioplasty (PTCA) of the 
left circumflex artery was performed with implantation 
of two drug-eluting stents. Due to elevated inflammatory 
parameters, broad- spectrum empiric antibiotic 
treatment was started (meropenem, teicoplanin and 
antifungal caspofungin). Blood cultures were collected 
and cytomegalovirus PCR testing was performed. 
However, no causative pathogen was found.  

Inflammatory parameters gradually decreased 
(CRP 27mg/l, procalcitonin 0.5ng/ml). However, 
hemodiafiltration was started due to progressive renal 
failure and following contrast administration. During 
renal replacement therapy, one week after the first 
PTCA, another stage of myocardial revascularization 
was performed (PTCA of LAD with drug-eluting 
stent implantation). After PTCA, cardiorespiratory 
decompensation occurred and urgent intubation 
was done. The patient presented with ongoing 
cardiorespiratory failure. After the next 10 days,  an 
increase in inflammatory parameters was observed. 
The follow-up blood cultures confirmed Klebsiella 
pneumoniae and methicillin-resistant coagulase-
negative Staphylococcus hemolyticus. Antibiotic 
therapy was reintroduced. Chest-CT showed the areas 
of ground-glass opacity initially suggesting pulmonary 
edema.

After three weeks of ventilator therapy and a gradual 
normalization of inflammatory parameters, antibiotic 
treatment was discontinued and the patient was 
extubated. The follow-up echocardiography showed 
slight improvement of the left ventricular contractile 
function and reduction of mitral regurgitation compared 
to the baseline. The patient was still on continuous renal 
replacement therapy. 

In the following days, respiratory failure gradually 
relapsed, and noninvasive ventilation with continuous 
positive airway pressure (CPAP) mask was started. Due 
to further deterioration in gas exchange parameters, the 
patient was reintubated and mechanically ventilated. 
Asystole was reported and the patient died. Post-
mortem examination confirmed infarction of the lateral 
and inferior walls of the left ventricle and focal and 
subpleural lung fibrosis.

Case three
An 83-year-old male patient (7.5 years following 

heart transplantation) presented with fever, shortness of 

nasycająca dawka klopidokrelu). Podawano również 
dożylnie deksametazon. Z powodu podejrzenia ostre-
go niedokrwienia mięśnia sercowego wykonano pilną 
koronarografię; badanie uwidoczniło zamkniętą tętnicę 
okalającą (Cx) oraz istotnie zwężoną gałąź międzyko-
morową przednią (LAD).

W trybie pilnym wykonano angioplastykę tętnicy 
okalającej z implantacją dwóch stentów uwalniających 
lek. Z powodu podwyższonych parametrów zapalnych 
włączono szerokospektralną antybiotykoterapię i le-
czenie przeciwgrzybicze (meropeniem, teikoplanina, 
kaspofungina). Pobrano posiewy krwi oraz wykonano 
badanie PCR w kierunku obecności wirusa cytomega-
lii. Nie wykryto jednak żadnego patogenu.

Parametry zapalne stopniowo obniżały się (CRP 
27mg/l, prokalcytonina 0.5ng/ml). Jednak, najpewniej 
wskutek zastosowania środka kontrastowego obser-
wowano postępującą niewydolność nerek, która osta-
tecznie wymagała hemodiafiltracji. Podczas leczenia 
nerkozastępczego, tydzień po pierwszej angiolplastyce 
wykonano kolejny etap rewaskularyzacji (angioplasty-
ka LAD z implantacją stentu uwalniającego lek). Po 
angioplastyce stan chorego pogorszył się i doszło do 
wystąpienia ostrej niewydolności krążeniowo-odde-
chowej wymagającej pilnej intubacji. U chorego utrzy-
mywała się niewydolność krążeniowo-oddechowa. Po 
kolejnych 10 dniach, zaobserwowano wzrost parame-
trów zapalnych. Kolejne posiewy krwi potwierdziły 
wzrost Klebsiella pneumoniae i metycylinoopornego 
koagulazoujemnego gronkowca hemolizującego (me-
thicillin-resistant coagulase-negative Staphylococcus 
hemolyticus). Ponownie wdrożono antybiotykoterapię. 
Wykonana tomografia komputerowa klatki piersiowej 
wykazała tzw. obszary mlecznej szyby.

Po trzech tygodniach respiratoroterapii i stopniowej 
normalizacji parametrów zapalnych zakończono anty-
biotykoterapię, a parametry wymiany gazowej pozwo-
liły na estubację chorego.

Kontrolna echokardiografia wykazała niewielką 
poprawę funkcji skurczowej lewej komory i redukcję 
niedomykalności zastawki mitralnej w porównaniu do 
badania wstępnego. Chory wymagał jednak w dalszym 
ciągu terapii nerkozastępczej.

W kolejnych dniach ponownie nawróciła niewydol-
ność oddechowa, rozpoczęto wentylację nieinwazyjną 
przy użyciu maski CPAP. Z powodu dalszego pogorsze-
nia parametrów wymiany gazowej chory wymagał po-
nownej intubacji i respiratoroterapii. W dalszym prze-
biegu klinicznym u chorego wystąpiła niereagująca na 
leczenie asystolia, chory zmarł. W badaniu sekcyjnym 
potwierdzono zawał ściany dolnej i bocznej oraz ogni-
skowe podopłucnowe włóknienie.

Przypadek trzeci

Agnieszka Kuczaj, Justyna Małyszek i inni
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breath and cough. He treated himself with amoxicillin 
and clavulanic acid for 7 days with poor improvement. 
The patient had also a number of comorbidities 
including hypertension, diabetes, cardiac allograft 
vasculopathy, chronic kidney disease and chronic low 
lymphocyte count. He was also on immunosuppressive 
therapy consisting of mycophenolate mofetil (500mg 
twice daily) in addition with a calcineurin inhibitor – 
cyclosporine A (50mg twice daily). Attendant therapy 
comprised a calcium channel blocker (amlodipine 
10mg), angiotensin II receptor blockers (ARB, losartan 
25mg) and a statin (atorvastatin 10mg). After 10 days 
from symptom onset, he was admitted to the community 
hospital with shortness of breath, and fever. The patient 
was COVID-19 positive by RT-PCR of nasopharyngeal 
swab specimens. Due to deterioration of clinical status, 
he required nasal oxygen supplementation. However, 
the patient died two days after admission to hospital due 
to septic shock 

Case four
A 48-year-old woman (teacher by profession) 

with hypertension (5.5 years after heart transplant) 
presented with the symptoms of cough, fever and 
fatigue. She had laboratory- confirmed SARS-CoV-2 
infection outside the hospital settings. She was on dual 
immunosuppression with extended-release tacrolimus 
(6mg; once daily) and mycophenolate mofetil (750mg; 
twice daily) which was suspended during the infection.  
Concomitant drugs included aspirin (75mg), a statin 
(rosuvastatin 20mg) and an angiotensin converting 
enzyme inhibitor (enalapril 5mg twice daily). She had 
an asymptomatic non-severe course of the infection 
within the following 14 days.

 
Case five

A 45-year-old male patient with no symptoms of 
infection was admitted for coronary angiography 
to monitor progression of graft vasculopathy. 
A nasopharyngeal swab was routinely collected to 
exclude SARS-CoV-2 infection. The test result was 
positive. Pre-laboratory errors were excluded because 
the result was also confirmed the following day (positive 
result of another specimen). The patient presented with 
no signs or symptoms of the COVID-19 infection. 
The family history was negative for SARS-CoV-2 
infection. The clinical parameters were within the 
normal range (CRP 0.88 mg/dl, creatinine 76 umol/l, 
creatine kinase 81 U/l) and peripheral blood count 
results were as follows: WBC 7.74x 103/µl, neutrophils 
7.74x 103/µl, lymphocytes 1.46x 103/µl HCT 41.9%, PLT 
198 x 103/µl, HGB 9.1mmol/l. The patient was still on 
immunosuppression (extended-release tacrolimus and 
mycophenolate mofetil). The patient presented only with 
impaired glucose tolerance and hypercholesterolemia. 

U 83-letniego mężczyzny (7,5 roku po przeszczepie-
niu serca) wystąpiła gorączka, kaszel i duszność. Wdro-
żono antybiotykoterapię amoksycyliną i kwasem kla-
wulanowym przez 7 dni z niewielką poprawą. Pacjent 
był obciążony licznymi chorobami współistniejącymi 
takimi jak cukrzyca, nadciśnienie tętnicze waskulopa-
tia serca przeszczepionego, przewlekła choroba nerek, 
przewlekła limfopenia. Pacjent otrzymywał leczenie 
immunosupresyjne złożone z mykofenolanu mofetylu 
(500mg dwa razy dziennie) jako dodatek do inhibitora 
kalcyneuryny-  cyklosporyny A (50mg dwa razy dzien-
nie). Terapia towarzysząca obejmowała bloker kanału 
wapniowwego (amlodypina 10mg), blokery receptora 
angiotensyny II (losartan 25mg) oraz statynę (atorwa-
statyna 10mg). Po 10 dniach od początku objawów pa-
cjent został przyjęty do szpitala rejonowego z powodu 
nasilenia duszności oraz gorączki. U chorego potwier-
dzono COVID-19 na podstawie dodatniego wyniku  RT
-PCR wymazu z nosa i gardła. Z powodu dalszego po-
gorszenia niewydolności oddechowej pacjent wymagał 
początkowo tlenoterapii biernej. W dwa dni po przyję-
ciu do szpitala stan chorego gwałtownie się pogorszył 
i chory zmarł w objawach wstrząsu septycznego.

Przypadek czwarty
48-letnia kobieta, 5,5 roku po transplantacji serca, 

z zawodu nauczycielka obciążona nadciśnieniem tętni-
czym, zaczęła uskarżać się na kaszel, gorączkę, towa-
rzyszące zmęczenie. U chorej potwierdzono w warun-
kach ambulatoryjnych obecność SARS-CoV-2. Pacjent-
ka otrzymywała wyjściowo leczenie immunosupresyjne 
złożone z takrolimusu w formie o przedłużonym uwal-
nianiu (6mg, 1 raz dziennie) i mykofenolanu mofety-
lu (750 mg dwa razy dziennie), który został czasowo 
wstrzymany podczas infekcji. Leczenie towarzyszące 
obejmowało aspirynę (75mg), statynę (rosuwastatyna 
20mg) oraz inhibitor konwertazy angiotensyny (ena-
lapril dwa razy dziennie). Łagodne objawy infekcyjne 
ustąpiły u chorej po 14 dniach.

Przypadek piąty
45-letni mężczyzna bez objawów infekcyjnych zo-

stał planowo przyjęty celem wykonania protokolarnej 
koronarografii (dla wykluczenia waskulopatii graftu). 
Z dodatkowych obciążeń u chorego występowały je-
dynie nieprawidłowa tolerancja glukozy i hyperchole-
sterolemia. Rutynowo pobrano wymaz RT-PCR w kie-
runku infekcji SARS-CoV-2, który dał wynik dodatni. 
Błąd przedlaboratoryjny wykluczono wykonując kolej-
ny test. U chorego nie występowały żadne podmiotowe 
lub przedmiotowe objawy infekcji. Wywiad rodzinny 
w kierunku infekcji SARS-CoV-2 był ujemny. Parame-
try laboratoryjne pozostawały w zakresie prawidłowym 
(CRP 0.88 mg/dl, kreatynina 76 µmol/l, CPK 81 U/l, 
morfologia krwi obwodowej również nie wykazywała 

Zachorowalność na COVID-19... COVID-19 morbidity...



604

Mycophenolate mofetil and atorvastatin were 
discontinued due to prophylactic reasons. One day after 
confirmation of SARS-CoV-2 infection the patient’s 
son presented with myalgia, fever and cough. Twenty 
days after the confirmation of the virus, the patient was 
still SARS-CoV-2 positive, asymptomatic and remained 
under hospital supervision. 

DISCUSSION

In the general population, patients with 
multimorbidity present with a severe course of the 
COVID-19 infection connected with acute respiratory 
failure. Immunosuppressive treatment may be associated 
with a worse course of the disease, high morbidity 
and mortality of the affected patients. However, of 
552 patients after heart transplant who were under the 
supervision of the transplant outpatient clinic, only five 
COVID-19 infections were reported. The percentage of 
infections may have been significantly higher. However, 
it would have indicated only a mild course of the disease 
in this group of patients. A small number of symptomatic 
COVID-19 cases in patients after heart transplantation 
was also observed in the Chinese population (5).

Of note, despite multiple comorbidities, the above 
patients after transplantation presented with symptoms 
that were atypical of the clinical course in the general 
population. In three patients, signs and symptoms of 
severe pneumonia with desaturation typical of other 
patients with this disease were not observed. In the 
case of one male patient, intubation was performed, 
which was a result of cardiorespiratory failure. The 
patient presented with circulatory failure due to 
acute coronary syndrome, resulting probably from 
inflammatory activation in the course of COVID-19. 
These cardiovascular complications were also found in 
patients without prior solid organ transplantation (8). 
Exacerbation of chronic renal disease was observed in 
the male patient, which is a common phenomenon in 
organ recipients in the course of COVID-19 (9). 

The signs and symptoms from the gastrointestinal 
tract were predominant in one of the female patients. 
Except for one patient admitted to the community 
hospital, mycophenolate mofetil was discontinued in all 
patients (temporary discontinuation in three patients and 
permanent discontinuation in one patient due to drug 
intolerance). Medications recommended for COVID-19 
patients as part of clinical trials were not administered 
due to their inaccessibility and the concern of drug 
interactions with immunosuppression and potential 
toxicity.

One patient was an asymptomatic carrier of SARS-
CoV-2. Due to the rapid progression of the disease in 
some cases, the patient underwent hospitalization.

istotnych nieprawidłowości: WBC 7,74 x 103/µl, neu-
trofile 7,74x 103/µl, limfocyty 1,46 x 103/µl HCT 41,9%, 
PLT 198 x 103/µl, HGB 9,1mmol/l.

Pacjent otrzymywał immunosupresję złożoną z ta-
krolimusu o przedłużonym uwalnianiu oraz mykofe-
nolanu mofetylu, który czasowo wstrzymano z obawy 
przed pogorszeniem przebiegu klinicznego. Dzień po 
potwierdzeniu infekcji u syna chorego wystąpiły bóle 
mięśniowe, gorączka i kaszel. Dwadzieścia dni po 
pierwszym potwierdzeniu wirusa chory nadal posiadał 
dodatni wynik RT-PCR i pozostawał pod nadzorem 
szpitalnym.

DYSKUSJA

W populacji ogólnej osoby obciążone wielochoro-
bowością prezentują cięższy przebieg kliniczny CO-
VID-19 połączony z ostrą niewydolnością oddechową. 
Leczenie immunosupresyjne może być związane z gor-
szym przebiegiem klinicznym choroby, większą zacho-
rowalnością i śmiertelnością. Jednak, spośród 552 cho-
rych po ortotopowym przeszczepieniu serca, którzy po-
zostawali pod opieką poradni transplantacyjnej jedynie 
u pięciu stwierdzono infekcję SARS-CoV-2. Nie wyklu-
czamy, że odsetek zainfekowanych pacjentów mógł być 
znacznie wyższy, co mogłoby jedynie wskazywać na 
łagodny przebieg kliniczny u tych chorych. Niski odse-
tek zainfekowanych chorych był również obserwowany 
w populacji chińskiej (5).

Co warte uwagi, mimo licznych chorób współist-
niejących, wyżej przedstawieni pacjenci prezentowali 
mało typowe objawy kliniczne. U trzech chorych nie 
obserwowano tak typowego dla jednostki klinicznej 
ciężkiego zapalenia płuc z desaturacją. U jednego cho-
rego zaszła konieczność intubacji wskutek niewydolno-
ści krążeniowo-oddechowej. Chory ten prezentował ob-
jawy niewydolności krążenia wskutek ostrego zespołu 
wieńcowego będącego prawdopodobnie skutkiem ak-
tywacji zapalnej wskutek COVID-19. Tego typu powi-
kłania sercowo-naczyniowe były także obserwowane 
u chorych bez wcześniejszego przeszczepienia narządo-
wego (8). Zaostrzenie przewlekłej choroby nerek także 
obserwowane u tego chorego jest relatywnie częstym 
zjawiskiem obserwowanym u chorych po przeszczepie-
niach narządowych w przebiegu COVID-19 (9).

U jednej z chorych dominowały objawy ze strony 
przewodu pokarmowego. Za wyjątkiem jednego przy-
padku,  mykofenolan mofetylu przerwano u wszystkich 
otrzymujących go chorych (czasowo wstrzymano lek 
u trzech chorych, u jednego lek odstawiono wcześniej 
z powodu nietolerancji).

Leki stosowane w COVID-19 jako część badań kli-
nicznych nie były podawane z powodu obaw przed ich 
toksycznością i interakcjami.

Agnieszka Kuczaj, Justyna Małyszek i inni
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Tacrolimus, which is an immunosuppressive agent, 
may have a beneficial effect on the third phase of 
the COVID-19 infection (6) in which inflammatory 
reactions play a crucial role and are decisive factors in 
terms of mortality of the affected patients.

CONCLUSION

The number of patients affected by COVID-19 in 
the Polish heart transplant population was relatively 
small. Interestingly, only 5 of 552 patients were 
confirmed with SARS-CoV-2 infection. Three patients 
with SARS-CoV-2 infection after OHT presented with 
a non-characteristic course of the infection. In a case of 
one woman, symptoms from the gastrointestinal tract 
and a low-grade fever were predominant. Inflammatory 
pulmonary changes were small and were found in the 
follow-up chest CT. In one man, graft vasculopathy and 
exacerbation of chronic renal failure were predominant. 
One male patient after a period of respiratory infection 
of moderate severity developed the signs and symptoms 
of septic shock. Immunosuppressive agents may 
have a beneficial role in the third phase of COVID-19 
infection. However, patients who underwent heart 
transplantation seem to be particularly susceptible due 
to high rates of comorbidities.
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ABSTRACT

The COVID-19 pandemic verifies the preparation of medical care in individual countries in terms of the fluent 
of guaranteed medical services provided to the people in need.  Due to the easy spread of SARS-CoV-2 virus 
when in direct contact with the patients, health care workers are at an increased risk of infection. Nurses and 
auxiliary staff, as well as medical doctors, were most frequently infected. The prevalence of infection depends 
on the adopted reporting method, including the diagnostic test used to recognize the infection, the nature of the 
work performed, but also on the gender, knowledge, and individual behavior of employees while performing 
their professional duties. It ranges from 5-30% depending on the country and the occupational group, and the 
highest rates were recorded in the initial phase of the pandemic. A review of the literature shows the lack of 
a uniform, transparent system of reporting infections in health care workers, which makes a reliable assessment 
of the epidemiological situation in this area difficult.

Key words: SARS-CoV-2, COVID-19,Health care workers, health care personel

STRESZCZENIE

Pandemia COVID-19 weryfikuje stan przygotowania systemów opieki zdrowotnej w poszczególnych krajach 
w zakresie płynności gwarantowanych świadczeń medycznych udzielanych osobom potrzebującym. Z uwagi 
na łatwość rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, pracownicy 
medyczni znajdują się w grupie zwiększonego ryzyka zakażenia. Najczęściej zakażeniu ulegały pielęgniarki 
i personel pomocniczy, a także lekarze. Częstość rozpowszechnienia zakażeń zależy od przyjętego sposobu 
raportowania, w tym testu diagnostycznego stosowanego do rozpoznania zakażenia, od charakteru wykony-
wanej pracy, ale także od płci, wiedzy i indywidualnych zachowań pracowników przy pełnieniu obowiązków 
zawodowych. Kształtuje się w zakresie 5-30% w zależności od kraju i grupy zawodowej, największe częstości 
odnotowywano w początkowej fazie pandemii. Przegląd piśmiennictwa wskazuje na brak jednolitego, przejrzy-
stego systemu raportowania zakażeń u pracowników medycznych, co sprawia, że wiarygodna ocena sytuacji 
epidemiologicznej w tym zakresie jest utrudniona.

Słowa kluczowe: SARS-CoV-2, COVID-19, pracownicy medyczni
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INTRODUCTION

The COVID-19 pandemic has become a challenge 
to healthcare systems around the world and it tests 
their level of readiness to deliver fluent medical care 
in times of epidemic. The healthcare personnel con-
stitutes the fundamental and indisposable part of the 
healthcare delivery, as without a sufficient number of 
doctors, nurses, or paramedics it would be impossible 
to provide safe, and effective care for patients suffering 
from COVID-19, as well as other life-threatening con-
ditions. Due to the ease with which the virus spreads, 
medical workers are at an increased risk of infection 
when providing direct patient care. This risk is esti-
mated to be 3.4 (hazard risk is 3.4) when compared to 
the general population of the USA and Great Britain, 
but it decreases threefold with the proper use of the 
recommended security measures when in contact with 
patients (1). At the beginning of April 2020, The World 
Health Organization (WHO) estimated that more than 
20,000 healthcare professionals in 52 countries from 
within the WHO have contracted SARS-CoV-2. At the 
same time, potential factors were identified which, in 
connection with the exposure whilst performing the 
duties, increase the risk of infection. Above all, these 
include long working hours and accompanying fa-
tigue, as well as failure to use the recommended per-
sonal protective equipment (PPE) (2). On May 8, 2020, 
The European Center for Disease Prevention and Con-
trol (ECDC), presented data on 15 European countries, 
which documented that on average one in four infected 
with SARS-CoV-2 is a healthcare worker (23%; 43,774 
/ 188693), and the median was 14% (1-59%) (3). As 
of May 6, 2020, the International Council of Nurses 
reported that the percentage of healthcare personnel 
among all COVID-19 cases out of the 30 researched 
countries is on average at the level of 6% (0-18%) (4).

METHODOLOGY

This work presents the most important observa-
tions resulting from the review of the available liter-
ature. The research papers available in the Medline 
database, PubMed, and Mendeley browsers published 
up to February 4, 2021, were analyzed. The following 
keywords were used to select the articles for analysis: 
SARS-CoV-2, COVID-19, health care workers, health-
care personnel. Aside from these, reports on the num-
ber of infected healthcare practitioners conducted by 
institutions such as the Robert Koch Institute in Berlin 
(Germany), the Istituto Superiore di Sanità in Rome 
(Italy), the Pan American Health Organization, and 
World Health Organization were also analyzed. The 
data on the situation in Poland came from the press 
releases provided by the Ministry of Health.

WSTĘP

Pandemia COVID-19 stała się wyzwaniem dla 
systemów opieki zdrowotnej na całym świecie.Naj-
ważniejszą częścią tych systemów pozostaje personel 
medyczny, bowiem bez wystarczającej liczby lekarzy, 
pielęgniarek czy ratowników medycznych nie można 
zapewnić płynnej, bezpiecznej i skutecznej opieki nad 
chorymi na COVID-19, a także na inne choroby stwa-
rzające zagrożenia utraty życia. Z uwagi na łatwość 
rozprzestrzeniania się wirusa w bezpośrednim kon-
takcie z pacjentem, pracownicy medyczni znajdują się 
w grupie zwiększonego ryzyka zakażenia. Ryzyko to 
ocenia się na poziomie HR=3,4 (skorygowany współ-
czynnik ryzyka) w porównaniu do populacji generalnej 
USA oraz Wielkiej Brytanii i warto dodać, że ryzyko 
to trzykrotnie maleje przy prawidłowym stosowaniu 
zalecanych zabezpieczeń w kontakcie z chorymi (1). 
Na początku kwietnia 2020r. Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO) oszacowała, że ponad 20 000 osób 
wykonujących zawód medyczny na terenie 52 państw 
objętych działalnością WHO uległo zakażeniu wiru-
sem SARS-CoV-2. Określono jednocześnie potencjal-
ne czynniki, które w związku z wykonywaną pracą 
podnoszą ryzyko zakażenia. Są wśród nich przede 
wszystkim długie godziny pracy i towarzyszące im 
zmęczenie, a także niestosowanie zalecanych środków 
ochrony osobistej (2). Europejskie Centrum ds. Zapo-
biegania i Kontroli Chorób (ECDC) w dniu 8.05.2020 
przedstawiło z kolei dane dotyczące 15 krajów euro-
pejskich, w których udokumentowano, że średnio co 
czwarty zakażony wirusem SARS-CoV-2 to pracow-
nik opieki zdrowotnej (23%; 43774/188693), a media-
na kształtowała się na poziomie 14% (1-59%) (3). Mię-
dzynarodowa Rada Pielęgniarek na dzień 6.05.2020 
raportowała, że odsetek personelu medycznego wśród 
wszystkich chorych na COVID-19 zgłoszonych w 30 
krajach kształtuje się średnio na poziomie 6% (0-18%) 
(4).

METODOLOGIA

W prezentowanej pracy przedstawiono najistotniej-
sze obserwacje wynikające z przeglądu dostępnego 
piśmiennictwa. Analizie poddano prace udostępnione 
w bazie Medline, przeglądarce PubMed oraz Mende-
ley opublikowane do 4.02.2021r. Przy wyborze prac 
do analizy wykorzystano następujące słowa kluczowe: 
SARS-CoV-2, COVID-19, health care workers, heal-
thcare personel. Niezależnie od tego przeanalizowano 
również raporty poświęcone liczbie osób zakażonych, 
wykonujących zawody medyczne prowadzone przez 
instytucje takie jak Instytut Roberta Kocha w Berli-
nie (Niemcy), Istituto Superiore di Sanità w Rzymie 
(Włochy) oraz Pan American Health Organization, 

Częstość zakażeń wirusem SARS-CoV-2...Prevalence of SARS-CoV-2 infection...
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REPORTING THE PREVALENCE OF SARS-
CoV-2 INFECTION AMONG HEALTHCARE 

PERSONNEL

Each of the reports cited in this paper indicated 
that monitoring the situation regarding the number of 
SARS-CoV-2 infections among medical personnel is 
not an easy task and is accompanied by the lack of 
a uniform method of case reporting. Both WHO and 
the International Council of Nurses appealed to in-
dividual countries to systematically report cases of 
infections among the healthcare personnel (4, 5). Un-
fortunately, few countries responded to this challenge 
and as a consequence, there is little precise and, above 
all, systematic data on the epidemiological situation 
of SARS-CoV-2 amongst healthcare professionals. An 
example of a country, with a regularly updated reg-
ister of infections among healthcare staff, is Ireland, 
as their weekly epidemiological reports include the 
exact number of infected workers. The reports of the 
Pan American Health Organization (PAHO) concern-
ing the situation in the countries of the Americas also 
seem credible (6).

In Poland, the reporting status does not seem reli-
able, with the Supreme Medical Chamber appealing 
twice already to the Ministry of Health to implement 
a monitoring and reporting system for the number of 
infections among healthcare professionals in connec-
tion with COVID-19 (7). So far, the data on the num-
ber of SARS-CoV-2 infections among healthcare staff 
is published by the Polish Press Agency and come 
from the ICT system (EWP- Records of People En-
tering Poland), which is used by the doctors working 
within Primary Healthcare to issue orders for testing 
for the presence of the virus. The EWP system makes 
it possible to indicate the profession of a given patient 
for which the order for PCR testing is issued. With re-
gards to the healthcare workers, the following catego-
ries were distinguished: medical doctors, nurses, para-
medics, other healthcare workers. Next, the data on the 
course of infection comes from the National Register 
of Patients with COVID-19, and on this basis, informa-
tion on the number of deaths among medical person-
nel is made available. Current data as of December 1, 
2020, provided by the Ministry of Health indicate that 
a total of 40,669 nurses, 15,720 doctors, 2,487 para-
medics, 3,754 midwives, 1,253 laboratory diagnos-
ticians, 1,636 pharmacists, and 20 medical assistants 
have been infected since the beginning of the pandem-
ic. However, there is no exact information on whether 
the list also includes cases from the beginning of the 
epidemic (March / April 2020), which is when the data 
on infections started being collected by the regional 
sanitary inspection. When it comes to the number of 
deaths, according to the data of the National Register 

World Health Organization. Dane dotyczące Polski 
pochodziły z informacji prasowych podawanych przez 
Ministerstwo Zdrowia.

RAPORTOWANIE ROZPOWSZECHNIENIA 
ZAKAŻEŃ WIRUSEM SARS-COV-2 WŚRÓD 

PERSONELU MEDYCZNEGO

W każdym z cytowanych w pracy raportów wska-
zywano, że monitorowanie sytuacji dotyczącej liczby 
zakażeń SARS-CoV-2 wśród personelu medycznego 
nie jest zadaniem łatwym i towarzyszy mu brak jedno-
litego sposobu rejestracji. Zarówno WHO jak też Mię-
dzynarodowa Rada Pielęgniarek wystosowały apel do 
poszczególnych państw o systematyczne raportowa-
nie przypadków zakażeń wśród personelu medyczne-
go (4, 5). Niestety, niewiele krajów odpowiedziało na 
ten apel i w konsekwencji niewiele jest dokładnych, 
a przede wszystkim systematycznych danych mo-
nitoringowych na temat sytuacji epidemiologicznej 
SARS-CoV-2 u osób wykonujących zawody medycz-
ne. Przykładem takiego kraju, w którym istnieje sys-
tematyczny rejestr przypadków zakażeń w ochronie 
zdrowia jest Irlandia, w cotygodniowych raportach 
epidemiologicznych podaje się  dokładną liczbę za-
każonych medyków. Wiarygodne wydają się również 
raporty Pan American Health Organization (PAHO), 
które dotyczą sytuacji w krajach obu Ameryk (6). 

W Polsce sytuacja nie wygląda najlepiej, Naczelna 
Izba Lekarska dwukrotnie apelowała do Ministerstwa 
Zdrowia o wdrożenie systemu monitorowania i rapor-
towania liczby zakażeń wśród personelu medycznego 
w związku z COVID-19 (7). Publikowane za pośred-
nictwem Polskiej Agencji Prasowej dane dotyczące 
liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2 wśród persone-
lu medycznego pochodzą z systemu teleinformatycz-
nego (EWP 2.0- Ewidencja Wjazdu do Polski), który 
służy lekarzom Podstawowej Opieki Zdrowotnej do 
wystawiania zleceń na badanie w kierunku obecności 
wirusa. System EWP umożliwia wskazanie zawodu 
danego pacjenta, w odniesieniu do którego wydawa-
ne jest zlecenie na badanie PCR. W odniesieniu do 
pracowników medycznych wyróżniono następujące 
kategorie: lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, 
inny pracownik medyczny. Dane dotyczące przebiegu 
zakażenia pochodzą  z Krajowego Rejestru Pacjentów 
z COVID-19 i na ich podstawie udostępniane są infor-
macje o liczbie zgonów wśród personelu medycznego. 
Aktualne dane z dnia 01.12.2020r. przekazane przez 
Ministerstwo Zdrowia wskazują, że od początku pan-
demii zakażeniu uległo łącznie 40 669 pielęgniarek, 
15 720 lekarzy, 2 487 ratowników medycznych, 3 754 
położne,  1 253 diagnostów laboratoryjnych, 1 636 
farmaceutów oraz 20 felczerów. Nie ma jednak do-
kładnej informacji, czy w wykazie uwzględniono tak-
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of Patients with COVID-19, a total of 43 doctors, 32 
nurses, 6 dentists, 3 pharmacists, 2 paramedics, and 2 
midwives died by November 30, 2020 (8).

Given the demonstrated significant shortcomings 
of the adopted reporting methods of the number of 
SARS-CoV-2 infections amongst healthcare profes-
sionals in different countries, it is only possible to ap-
proximate the scale of the problem based on the results 
of studies assessing the frequency of infection in par-
ticular centers. Unfortunately, the data were collected 
according to various protocols, which makes it difficult 
to compare them at the international level, and at the 
same time prevents unambiguous conclusions due to 
the observed significant differentiation in the number 
of infections in individual professional groups. Hence, 
it was found that it is worth collecting and organizing 
the available published data on the epidemiological 
results documenting the frequency and circumstances 
of SARS-CoV-2 infections among healthcare workers, 
which is the purpose of this article. 

SARS-CoV-2 INFECTION FREQUENCY AND 
RISK FACTORS IN THE GROUP OF HEALTH 

CARE WORKERS

The available results of meta-analyses on the prev-
alence of SARS-CoV-2 infection in the social group 
of healthcare workers indicate that the percentage of 
infections among healthcare professionals is lower 
than that reported in previous SARS and MERS epi-
demics when the number exceeded 20% (9). By April 
2020, Sahu et al. analyzed over 140 reports, of which 
11 studies met the criteria necessary to analyze the 
prevalence of SARS-CoV-2 infection among HCW. 
The authors estimated that the percentage of infect-
ed among 13,199 healthcare professionals in the early 
phase of the pandemic was 10.1% (10). Another study 
by Gómez-Ochoa et al. concerned the scale of infec-
tions within the healthcare profession in the USA, Eu-
rope, and Asia. It is worth noting that the number of 
infected workers was assessed both based on a posi-
tive PCR test (infection frequency was 11%) as well 
as a serological test (infection frequency was 7%). At 
the same time, the authors of the study indicated that 
the occupational group most frequently infected were 
nurses (11).

Nienhaus A. and Hod R. report that by the end of 
May 2020, 12,393 cases of COVID-19 were registered 
among healthcare professionals in Germany. This 
figure, however, applies not only to people infected 
by the coronavirus but also to those who have seen 
a significant impact on their health whilst working 
with the COVID-19 patients. The report was prepared 
to monitor the occupational illness associated with 
COVID-19, with the positive RT-PCR test confirming 

że przypadki z początku epidemii (marzec/kwiecień 
2020r.), kiedy to dane o zakażeniach gromadziły po-
wiatowe i wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiolo-
giczne. Jeśli zaś chodzi o liczbę zgonów, to wg danych 
Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 do dnia 
30.11.2020 zmarło łącznie: 43 lekarzy, 32 pielęgniarki, 
6 dentystów, 3 farmaceutów, 2 ratowników medycz-
nych i 2 położne (8).

Wobec wykazanych, istotnych mankamentów przy-
jętych sposobów raportowania liczby zakażeń wiru-
sem SARS-CoV-2 u personelu medycznego w różnych 
krajach pozostaje jedynie możliwość przybliżonego 
oszacowania skali problemu na podstawie wyników 
badań zajmujących się oceną częstości rozpowszech-
nienia zakażenia w poszczególnych ośrodkach. Dane 
zbierane były według różnych protokołów, co znacz-
nie utrudnia porównanie ich na poziomie międzyna-
rodowym, a jednocześnie uniemożliwia jednoznacz-
ne wnioskowanie z uwagi na zaobserwowane istotne 
zróżnicowanie częstości zakażeń w poszczególnych 
grupach zawodowych. Uznano, że warto zebrać i upo-
rządkować zebrane piśmiennictwo na temat wyników 
badań epidemiologicznych dokumentujących częstość 
i okoliczności zakażeń SARS-CoV-2 u pracowników 
opieki zdrowotnej. 

CZĘSTOŚĆ ZAKAŻEŃ SARS-COV-2  
I CZYNNIKI RYZYKA W GRUPIE 

PRACOWNIKÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

Dostępne wyniki metaanaliz, dotyczące roz-
powszechnienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
w grupie pracowników opieki zdrowotne wskazu-
ją, że odsetek zakażeń wśród personelu medycznego 
jest niższy niż raportowany w trakcie wcześniejszych 
epidemii SARS oraz MERS, kiedy częstość przekra-
czała wartość 20% (9). Sahu i wsp. do kwietnia 2020 
r. przeanalizowali ponad 140 doniesień, spośród któ-
rych 11 badań spełniało kryteria niezbędne do anali-
zy rozpowszechnienia zakażenia SARS-CoV-2 wśród 
medyków.  Autorzy ocenili, że  odsetek zakażonych 
wśród 13 199 przedstawicieli zawodów medycznych 
we wczesnej fazie pandemii wynosił 10,1% (10). Inna 
praca, autorstwa Gómez- Ochoa i wsp., dotyczyła 
skali zakażeń personelu medycznego w USA, Eu-
ropie i Azji. Warto zaznaczyć, że liczbę zakażonych 
pracowników oceniano zarówno na podstawie dodat-
niego wyniku testu PCR (częstość zakażeń wynosiła 
11%), jak i testu serologicznego (częstość zakażeń wy-
nosiła 7%). Jednocześnie autorzy pracy wskazali, że 
grupą zawodową najczęściej ulegającą zakażeniu były 
pielęgniarki (11).

Nienhaus A. i Hod R. podają, że do końca maja 
2020 roku w Niemczech zarejestrowano 12 393 przy-
padki COVID-19 wśród personelu medycznego. Licz-
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the actual infection only amongst 34.1% of the regis-
tered employees (12). In turn, the report of the Robert 
Koch Institute of November 18, 2020, indicates that 
the number of COVID-19 cases with suspected occu-
pational illness concerned 31,241 health care workers. 
It should be noted that the reported data include only 
employees of hospitals, outpatient clinics, or dialysis 
centers and do not include employees of long-term or 
community care homes (13). The authors themselves 
point out a certain underestimation of the number of 
reported infections due to the lack of the need to re-
port people who were asymptomatic or showed mild 
symptoms whilst infected. They suggest that the actu-
al number of infected workers is at least twice as high 
as reported (12). The number of workers hospitalized 
with COVID-19 by November 2020 was 1,079, and the 
number of deaths due to the disease was 29 (13). Ad-
ditionally, it has been documented that the highest risk 
concerns nurses and doctors (63.9% and 15%, respec-
tively) (12). In the opinion of the authors of that report, 
the highest risk of infection concerned those employ-
ees who did not use adequate PPE (personal protec-
tive equipment) when in contact with asymptomatic 
patients. Moreover, in some cases transmission of the 
virus took place outside the workplace and was relat-
ed, for example, to spend free time in a region of high 
epidemic risk (e.g. Italian Alps) (12).

Similar observations apply to healthcare workers in 
Malaysia, where 224 cases of infections were report-
ed on April 11, 2020, 80% of which were not related 
to their work. Also here, the employees caring for the 
patient became infected most often when without ad-
equate PPE (12). Additionally, the adopted method of 
data presentation makes it impossible to make appro-
priate comparisons of the epidemiological situation of 
SARS-CoV-2 infections in HCW.

The data from Italy is also inconsistent. The Istituto 
Superiore di Sanità reported the number of infected 
medical workers as of April 10, 2020. A total of 15,314 
people infected were registered, which accounted for 
11% of all infections nationwide (14). On the other 
hand, Barranco and Ventura indicate a slightly smaller 
number of infected medics (n = 12,680 as of April 7, 
2020), they also provide the number of doctors (n = 
100) and nurses (n = 26) who died due to COVID-19 
(15). It is difficult to conclude whether the observed 
difference in the number of infected professionals is 
the result of a three-day difference in reporting, (which 
would indicate a sharp daily increase in risk,) or wheth-
er it rather points at a lack of reliable data.

Some centers are trying to estimate the scale of 
the SARS-CoV-2 virus infection in healthcare work-
ers based on the results of serological tests. An ex-
ample of such a study is the Belgian project testing 
3,145 employees of four hospitals, where their number 

ba ta dotyczy jednak nie tylko osób zakażonych koro-
nawirusem, ale również takich, u których zaobserwo-
wano znaczny wpływ na ich zdrowie pracy  z osobami 
zakażonymi. Raport został przygotowywany w celu 
monitorowania choroby zawodowej związanej z CO-
VID-19, warto dodać, że pozytywny wynik testu RT
-PCR potwierdził zakażenie u 34,1% zarejestrowanych 
pracowników (12). Z kolei raport Instytutu Roberta 
Kocha z dnia 18.11.2020 wskazuje, że liczba przypad-
ków COVID-19 z podejrzeniem wystąpienia choroby 
zawodowej dotyczyła 31 241 pracowników ochrony 
zdrowia.  Należy zauważyć, że raportowane dane obej-
mują jedynie pracowników szpitali, ambulatoriów czy 
stacji dializ i nie uwzględniają pracowników domów 
opieki długoterminowej czy środowiskowej (13). Sami 
autorzy wskazują na pewne niedoszacowanie liczby 
raportowanych zakażeń, z uwagi na brak konieczno-
ści zgłaszania się do rejestru osób przechodzących 
zakażenie bezobjawowo lub skąpoobjawowo. Sugeru-
ją, że rzeczywista liczba zakażonych jest co najmniej 
dwukrotnie większa niż ta raportowana (12). Liczba 
pracowników medycznych hospitalizowanych z po-
wodu COVID-19 do listopada 2020 wynosiła 1 079, 
a liczba zgonów z powodu choroby 29 (13). Dodatko-
wo udokumentowano, że największe ryzyko ponoszą 
pielęgniarki oraz lekarze (odpowiednio 63.9% oraz 
15% zgłoszonych przypadków) (12). W opinii autorów 
raportu największe ryzyko zakażenia dotyczyło tych 
pracowników, którzy w kontakcie z pacjentami bezo-
bjawowymi nie stosowali zabezpieczenia w niezbędne 
środki ochrony osobistej. Ponadto, w niektórych przy-
padkach do transmisji wirusa dochodziło poza miej-
scem pracy i miało np. związek ze spędzaniem czasu 
wolnego w regionie wysokiego ryzyka epidemicznego 
(Alpy Włoskie) (12). 

Podobne obserwacje dotyczą pracowników me-
dycznych w Malezji, gdzie w dniu 11.04.2020 roku od-
notowano 224 przypadki zakażeń, spośród których aż 
80% nie miało związku z wykonywaną pracą. Także 
tutaj najczęściej zakażali się pracownicy sprawujący 
opiekę nad pacjentem bez stosowania adekwatnych 
środków ochrony indywidualnej (12). Warto dodać, 
że przyjęty sposób prezentacji danych uniemożliwia 
dokonanie stosownych porównań sytuacji epidemio-
logicznej zakażeń wirusem SARS-CoV-2 u pracowni-
ków opieki medycznej. 

Równie niespójne są dane pochodzące z Włoch. 
Istituto Superiore di Sanità podał liczbę zakażonych 
pracowników medycznych na dzień 10.04.2020r. Łącz-
nie zarejestrowano 15 314 zakażonych, co stanowiło 
11% wszystkich zakażeń w całym kraju (14). Z ko-
lei Barranco i Ventura wskazują na nieco mniejszą 
liczbę zakażonych medyków (n=12 680 stan na dzień 
07.04.2020), podają także liczbę zmarłych z powodu 
COVID-19 lekarzy (n=100) oraz pielęgniarek (n=26) 
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of IgG antibodies was determined, indicating infec-
tion amongst 14.6% of the respondents. The highest 
percentage of positive serological tests concerned the 
cohorts of nurses, carers, dieticians, occupational ther-
apists, social workers, and psychologists, and amount-
ed to 19.2%. It was smaller in the cohorts of doctors, 
dentists, physiotherapists, and speech therapists: the 
positive result was found in 11.8% of the representa-
tives of these professional groups (16).

Medical workers in Denmark were studied simi-
larly, wherein a cohort study conducted in April 2020 
level of antibodies against SARS-CoV-2 virus was de-
termined in 28,792 employees of various health care 
facilities. A positive serological test result (both IgG 
and IgM antibodies) was confirmed in 1,163 (4.04%) 
employees, with over half of the respondents (53.5%) 
experiencing symptoms such as loss of smell or taste. 
Among the infected, there were more men, as well 
as employees who directly cared for patients with 
COVID-19. Medical students were also tested and they 
turned out to be the group who most frequently pre-
sented the positive IgG and IgM antibody results, at 
the level of 14.97% (17).

The first attempts to estimate the prevalence of 
SARS-CoV-2 infection among healthcare profession-
als took place in China, where a new coronavirus was 
first identified. By February 2, 2020, the infection was 
confirmed in 1,716 cases (18). In a single-center study, 
Ran, Chen et al. documented factors responsible for 
the increased risk of infection, including prolonged 
working time (exceeding 10 hours a day) and insuf-
ficient hand hygiene. According to the authors, the 
most common way of infection among hospital staff 
is the contamination of the facial area by touching it 
with improperly (insufficiently) disinfected hands. The 
highest percentage of infected medical workers was 
reported amongst the staff working in intensive care 
units (ICUs) and was slightly over 13%. Nevertheless, 
it was recognized that the risk is equally high when it 
comes to staff exposure to air droplets from the patient 
respiratory tract (18). It was estimated that the percent-
age of infected medical workers caring for patients 
with COVID-19 in the early phase of the epidemic in 
Wuhan was 29%, and the risk was determined by the 
type of patient contact, the level of exposure to bio-
aerosol (e.g. during bronchoscopy or intubation), and 
at the same time, it depended on the individual com-
pliance with health and safety at work procedures (19).

Similar observations were made in a study conduct-
ed in the Netherlands. The authors confirmed the lack 
of a significant level of virus transmission among staff 
working indirect patient care, provided that PPE was 
used correctly. The infections were noted most com-
mon amongst those caring for asymptomatic patients 
and thus using inadequate PPE, e.g. surgical masks 

(15). Trudno wnioskować, czy zaobserwowana różni-
ca w liczbie zakażonych pracowników medycznych 
jest efektem trzydniowej różnicy w raportowaniu, co 
świadczyłoby o gwałtownym dobowym wzroście za-
grożenia, czy jest raczej brakiem rzetelnych danych.  

Niektóre ośrodki próbują oszacować skalę proble-
mu zakażeń wirusem SARS-CoV-2 u pracowników 
opieki zdrowotnej na podstawie wyników badań se-
rologicznych. Przykładem takiego badania jest projekt 
belgijski, wśród 3 145 pracowników czterech szpitali 
ustalono miano przeciwciał klasy IgG wskazujące na 
przebycie zakażenia u 14,6 % badanych. Największy 
odsetek pozytywnych testów serologicznych dotyczył 
grupy pielęgniarek, opiekunów, dietetyków, terapeu-
tów zajęciowych, pracowników socjalnych i psycholo-
gów i wynosił 19,2%. Mniejszy był w grupie lekarzy, 
dentystów, fizjoterapeutów i logopedów, wynik pozy-
tywny dotyczył 11,8 % przedstawicieli tej grupy za-
wodowej (16).

W podobny sposób badano pracowników medycz-
nych w Danii, gdzie w kohortowym badaniu prze-
prowadzonym w kwietniu 2020r. oznaczono mia-
no przeciwciał przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 
u 28 792 pracowników placówek opieki zdrowotnej. 
Dodatni wynik testu serologicznego (zarówno prze-
ciwciała klasy IgG, jak i IgM) potwierdzono u 1 163 
(4,04%) pracowników, przy czym ponad połowa bada-
nych (53,5%) doświadczyła objawów w postaci utraty 
węchu czy smaku. Wśród zakażonych częściej znaj-
dowali się mężczyźni, a także pracownicy sprawujący 
bezpośrednią opiekę nad chorymi z COVID-19. Oce-
nie poddano także studentów kierunków medycznych 
i okazało się, że częstość dodatnich wyników testów 
w kierunku przeciwciał IgG i IgM była u nich naj-
większa, kształtowała się na poziomie 14,97% (17).

Pierwsze próby oszacowania częstości rozpo-
wszechnienia zakażeń wirusem SARS-CoV-2 u per-
sonelu medycznego miały miejsce w Chinach, gdzie 
po raz pierwszy zidentyfikowano nowego koronawi-
rusa. Do dnia 11.02.2020 potwierdzono zakażenie 
u 1716 pracowników medycznych (18). Ran, Chen 
i wsp. w badaniu jednoośrodkowym udokumentowali 
czynniki odpowiedzialne za wzrost ryzyka zakażenia, 
należały do nich wydłużony czas pracy (przekracza-
jący 10 godzin na dobę) oraz niedostateczna higiena 
rąk. Zdaniem autorów, najczęstszą drogą zakażenia 
u personelu szpitalnego jest kontaminacja okolic twa-
rzy poprzez jej dotyk nieprawidłowo (niedostatecznie) 
zdezynfekowanymi dłońmi. Najwyższy odsetek za-
każonych pracowników medycznych dotyczy perso-
nelu zatrudnionego w oddziałach intensywnej terapii 
(OIT) i kształtuje się na poziomie nieco ponad 13%. 
Niemniej jednak uznaje się, że ryzyko jest równie 
wysokie w odniesieniu do narażenia pracownika na 
aerosol z dróg oddechowych pacjenta (18).  Oszaco-
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instead of N95 or FFP2 masks (20, 21). Altogether, it 
was confirmed that 79% of infected workers had direct 
contact with COVID-19 patients in the initial phase of 
the epidemic (i.e. between March 2 and 12, 2020) (22). 
The cited study shows that the percentage of employ-
ees of hospitals in the south of the country infected 
with SARS-CoV-2 virus was 5% (96 out of 1,796 ex-
amined). It was also found that in the case of every 
fifth infected worker (19%), the source of infection 
were other colleagues who had identified as positive 
with SARS-CoV-2 14 days before the worker became 
symptomatic (22).

On the other hand, Long and Nguyen in a cohort 
study involving over 2 million people in the UK and 
the US confirmed that the risk of testing positive for 
SARS-CoV-2 is 12 times higher amongst the work-
ers on the so called ‘front line in the fight against 
COVID-19’ (people delivering direct patient care) as 
compared to the general population. At the same time, 
they showed that the use of inadequate PPE increas-
es the risk of infection by 31%, and the repeated use 
of disposable protective equipment increases the risk 
even by 46%. They also indicated that even with full 
access to PPE, the potential risk of contamination still 
exists. The authors estimated the rate of infection in 
the group of healthcare workers at 10-20%. Female 
personnel (in both countries), employees with a BMI 
>/= 30, and smokers (data for Great Britain) were in-
fected more frequently. The risk of becoming infected 
was directly related to the place of employment: the 
greatest risk applied to those employed in hospitals, 
the adjusted risk ratio was HR = 24.3 (95% CI: 21.83-
27.06). Equally high was the risk for the employees 
working in nursing homes (HR = 16.2; 13.40-19.70), 
private hospitals (HR = 11.2; 8.44-14.89), care homes 
(HR = 7.8; 5-63, -10.98) and in outpatient clinics (HR 
= 6.9; 5.12-9.41). The observed difference could be pri-
marily the result of the lack of sufficient and adequate 
protection for the staff (23). Similarly, Wei, Wang et 
al. indicated the insufficient availability of PPE as the 
main factor contributing to virus transmission when 
it comes to hospital wards (24). In another study con-
ducted in the early stages of the SARS-CoV-2 epi-
demic in China, Wang et al. pointed out that there is 
a significant relationship between dealing with an epi-
demic of a new virus and increased work-related stress 
as well as decreased sleep quality amongst healthcare 
workers. In effect, staff experiencing increased stress 
and declaring lower quality of sleep were infected 
more often (25).

Research conducted in the United States indicates 
a varied infection rate among healthcare profession-
als. Barrett et al. at the turn of March and April 2020, 
determined the prevalence of SARS-CoV-2 infection 
among medical staff at 7.3%, while within the gen-

wano, że odsetek zakażonych pracowników medycz-
nych sprawujących opiekę nad chorymi z COVID-19 
we wczesnej fazie epidemii w Wuhan wynosił 29% 
a ryzyko to było uwarunkowane rodzajem kontaktów 
z pacjentami, koniecznością pracy w narażeniu na 
bioaerozol (np. w trakcie bronchoskopii czy intubacji), 
a jednocześnie zależało od indywidualnego przestrze-
gania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy z osobami 
zakażonymi (19). 

Podobne obserwacje dotyczyły badania prowadzo-
nego w Holandii. Autorzy potwierdzili brak istotnej 
transmisji wirusa wśród medyków pracujących w bez-
pośredniej opiece nad zakażonymi, pod warunkiem 
prawidłowego stosowania środków ochrony osobi-
stej. Zakażeniom najczęściej ulegał personel medycz-
ny sprawujący opiekę nad chorymi bezobjawowymi, 
w odniesieniu do których stosowano nieadekwatne 
środki ochrony indywidualnej np. maski chirurgicz-
ne zamiast masek N95 czy FFP2 (20, 21). Mimo to, 
w początkowej fazie epidemii (tj. pomiędzy 2. a 12. 
marca 2020r.) potwierdzono, że 79% zakażonych pra-
cowników miało bezpośredni kontakt z pacjentami 
COVID-19 (22). W cytowanej pracy wykazano, że 
odsetek zakażonych wirusem SARS-CoV-2 pracowni-
ków szpitali na południu kraju wynosi 5% (96 spośród 
1796 zbadanych). Ustalono również, że w odniesieniu 
co do piątego zakażonego pracownika (19%) źródłem 
pozostawali  współpracownicy, u których zidentyfiko-
wano wirusa SARS-CoV-2 na 14 dni przed wystąpie-
niem objawów zakażenia u badanego pracownika (22).

Z drugiej strony, Long i Nguyen w badaniu kohor-
towym dotyczącym ponad 2 miliona osób w Wielkiej 
Brytanii i USA potwierdzili, że ryzyko wystąpienia 
pozytywnego wyniku testu w kierunku SARS-CoV-2 
jest 12- krotnie większe u osób z tzw. ‘pierwszej linii 
frontu walki z COVID-19’ niż u przedstawicieli po-
pulacji ogólnej. Jednocześnie wykazali, że stosowanie 
nieodpowiednich środków ochrony indywidualnej 
zwiększa ryzyko zakażenia o 31%, a wielokrotne sto-
sowanie jednorazowych ochron zwiększa to ryzyko 
nawet o 46%.  Wskazali także, że nawet przy pełnym 
dostępie do ochron osobistych potencjalne ryzyko za-
każenia nadal istnieje. Autorzy oszacowali częstość 
zakażeń w grupie pracowników medycznych na pozio-
mie 10-20%. Częściej zakażeniu ulegał personel żeń-
ski (w obydwu krajach), pracownicy z wskaźnikiem 
należnej masy ciała BMI>= 30, a także osoby palące 
tytoń (dane dla Wielkiej Brytanii). Wielkość ryzyka 
wystąpienia zakażenia wiązała się z miejscem zatrud-
nienia, największe ryzyko dotyczyło osób zatrudnio-
nych w placówkach szpitalnych, skorygowany współ-
czynnik ryzyka wynosił HR=24,3 (95%PU:21,83-
27,06). Równie wysokie było ryzyko u pracowników 
zatrudnionych w domach opieki (HR=16,2; 13,40-
19,70), szpitalach klinicznych (HR=11,2; 8,44-14,89), 
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eral population the infection rate was 0.4%. Among 
healthcare workers, it was mainly nurses who became 
infected (11%), with only 1.8% of medics in respect. 
Interestingly, as many as 66% of the respondents with 
the identified infection did not experience any symp-
toms (26). On the other hand, in a single-center study 
conducted in a hospital in New Jersey which cared for 
patients with COVID-19, only 0.3% of healthcare pro-
fessionals tested positive for PCR. At the same time, 
specific IgG antibodies were detected in 9.6% of the 
respondents, and the ratio was higher among nurses 
(9.1%) than among doctors (7.2%). It was also shown 
that workers from African-American backgrounds 
were infected twice as often as workers who were Cau-
casian (27). 

Yet another study conducted in the United States 
indicates a relatively high percentage (13.7%) of in-
fections among healthcare professionals. The study 
was conducted in the period from April 20 to June 23, 
2020, on a group of 40,329 volunteers and healthcare 
workers in the state of New York (USA). The assess-
ment was made based on a serological test and, inter-
estingly, in 5.4% of seropositive workers, the active in-
fection with SARS-CoV-2 was also confirmed by the 
PCR test (28). According to the CDC (Centers for Dis-
ease Control and Prevention) data, the group of health 
workers who were most often infected in the USA in 
the first half of 2020 was the care support staff (32%) 
and the nurses (30%) (29).

Studies conducted in Central and South America 
have shown a higher incidence of infections among 
healthcare professionals than reported in the United 
States or European countries. An unfavorable situa-
tion was reported, for example, in Nicaragua, where 
the frequency of infections of HCWs was as high as 
30.35%, and more than half (55%) of employees with 
a positive test result did not experience any symptoms 
and continued to work with patients despite the in-
fection. Nurses and doctors became infected equally 
often, then the infected were mostly men and people 
aged 30-40 years. At the same time, most of the re-
spondents (80%) declared using the recommended PPE 
(30). A similarly high incidence of SARS-CoV-2 infec-
tions was reported in Brazil. A single-center study in 
Sao Paulo (March 21- May 22, 2020) showed that the 
incidence of infections was at 42.4%. Doctors (55.2%) 
were ill more often than nurses (38.4%). The authors 
suggest that the actual number of infected may have 
been even greater, as only the symptomatic workers 
were tested (31).

On the other hand, a study conducted in one of 
the hospitals in Madrid confirmed that the number 
of infected healthcare workers depends on the spe-
cialization of a given ward, including the acuity and 
frequency of the exposure time of the workers. The 

zespołach opieki domowej (HR=7,8; 5-63,-10,98) oraz 
w ambulatoriach (HR=6,9; 5,12-9,41). Zaobserwowana 
różnica mogła być przede wszystkim efektem braku 
wystarczającego zabezpieczenia pracowników domów 
opieki we właściwe, adekwatne do zagrożenia środki 
ochrony osobistej (23). Podobnie Wei, Wang i in. wska-
zali na niewystarczającą dostępność środków ochro-
ny indywidualnej jako główny czynnik sprzyjający 
transmisji wirusa w grupie pracowników oddziałów 
szpitalnych (24). W innym badaniu przeprowadzonym 
w początkowej fazie epidemii SARS-CoV-2 w Chi-
nach, Wang i in. wskazali na istotny związek zakaże-
nia nowym koronawirusem ze zwiększonym stresem 
związanym z pracą oraz jakością snu pracowników 
medycznych. Osoby odczuwające wzmożony stres 
oraz deklarujące niższą jakość snu częściej ulegały 
infekcji (25).

Badania prowadzone w Stanach Zjednoczonych 
wskazują na zróżnicowaną częstość zakażeń wśród 
personelu medycznego. Barrett i in. na przełomie mar-
ca i kwietnia 2020 roku określili częstość zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2 wśród personelu medycznego 
na 7,3%, podczas gdy w populacji ogólnej odsetek 
zakażeń wynosił 0,4%. Wśród pracowników medycz-
nych, zakażeniu głównie ulegały pielęgniarki (11%)m 
a tylko 1,8% lekarzy zostało zakażonych. Interesują-
cy jest również fakt, że aż 66% badanych, u których 
zidentyfikowano zakażenie, nie odczuwała żadnych 
objawów (26). Z kolei w New Jersey, w jednoośrod-
kowym badaniu przeprowadzonym w szpitalu spra-
wującym opiekę nad pacjentami z COVID-19, dodatni 
wynik testu PCR uzyskano tylko u 0,3% pracowni-
ków medycznych. Jednocześnie  swoiste przeciwciała 
IgG wykryto u 9,6% badanych, częstość była większa 
u pielęgniarek (9,1%) niż u lekarzy (7,2%). Wykazano 
także, że zakażeniu dwa razy częściej ulegali pracow-
nicy czarnoskórzy niż rasy białej (27). Kolejne badanie 
przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych wskazuje 
na dość wysoki odsetek (13,7%) zakażeń medyków. 
Badanie przeprowadzono w okresie od 20 kwietnia 
do 23 czerwca 2020r. w grupie 40 329 ochotników, 
pracowników opieki zdrowotnej w stanie Nowy York 
(USA). Oceny dokonywano na podstawie testu sero-
logicznego, co ciekawe u 5,4% seropozytywnych pra-
cowników potwierdzono także aktywne zakażenie 
SARS-Cov-2 testem PCR (28). Według danych CDC 
(Centers for Disease Control and Prevention) najczę-
ściej wśród zakażonych pracowników medycznych 
w USA, w pierwszej połowie 2020 roku, znajdował 
się personel opiekuńczo-pomocniczy (32%) oraz pie-
lęgniarki (30%) (29). 

Badania prowadzone w Ameryce Środkowej i Po-
łudniowej wykazały wyższą częstość zakażeń pra-
cowników medycznych niż w Stanach Zjednoczonych 
czy krajach europejskich. Niekorzystną sytuację ra-

Częstość zakażeń wirusem SARS-CoV-2...Prevalence of SARS-CoV-2 infection...
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portowano np. w Nikaragui, gdzie częstość zakażeń 
personelu medycznego wynosiła aż 30,35%, przy 
czym ponad połowa (55%) pracowników z pozytyw-
nym wynikiem testu nie odczuwała żadnych objawów 
i pomimo zakażenia kontynuowała pracę z chorymi. 
Równie często zakażały się pielęgniarki jak i lekarze, 
najczęściej mężczyźni, osoby w wieku 30-40 lat, więk-
szość badanych (80%) deklarowała stosowanie zaleca-
nych środków ochrony indywidualnej (30). Podobnie 
wysoką częstość zakażeń SARS-CoV-2 odnotowa-
no w Brazylii, badanie jednoośrodkowe w Sao Pau-
lo (21.03- 22.05.2020) dowiodło, że częstość zakażeń 
wynosiła 42,4%. Częściej chorowali lekarze (55,2%) 
niż pielęgniarki (38,4%). Autorzy sugerują, że rzeczy-
wista liczba zakażonych mogła być nawet większa, 
gdyż testowano jedynie pracowników z objawami (31).

Z kolei badanie przeprowadzone w jednym z ma-
dryckich szpitali potwierdziło, że liczba zakażonych 
pracowników medycznych jest uwarunkowana spe-
cjalizacją danego oddziału, włączając intensywność 
i częstość ekspozycji pracowników na kontakty z cho-
rymi. Największy odsetek zakażonych medyków od-
notowano na ‘nie covidowym’ oddziale ratunkowym 
(10,1%) oraz w oddziale chirurgii (9,9%). Potwierdzo-
no także zależność pomiędzy zajmowanym stanowi-
skiem a liczbą pozytywnych testów w kierunku SAR-
S-CoV-2, najczęściej zakażeniom ulegały pielęgniarki 
przełożone i koordynatorki (37,5%), a także ordyna-
torzy oddziałów (23,1%). Mniejsze odsetki dotyczyły 
szeregowych pielęgniarek (10,2%) oraz lekarzy (13%). 
Wykazano, że zakażeniu wirusem SARS-CoV-2 ule-
gło ostatecznie 11% wszystkich pracowników szpitala, 
co i tak było wartością dwa razy mniejszą niż wartość 
oszacowana w tamtym okresie dla całego kraju (32). 

Nieco odmiennie prezentuje się sytuacja w Turcji. 
Na podstawie wyników badania jednoośrodkowego 
ustalono, że największe ryzyko zakażenia wirusem 
SARS-CoV-2 dotyczyło pracowników zatrudnionych 
w oddziałach przeznaczonych dla chorych na CO-
VID-19. Obliczono, że odsetek dodatnich wyników te-
stu RT-PCR u pracowników sprawujących opiekę nad 
tymi pacjentami wynosił 8,3% i był ponad dwukrotnie 
większy niż u pracowników zatrudnionych w strefie 
bez pacjentów z COVID-19 (3,4%). Największy odse-
tek zakażonych pracowników medycznych dotyczył 
pielęgniarek (8%) przy wartości średniej 7,15% dla 
całej populacji osób zatrudnionych w szpitalu. Jed-
nocześnie, dochodzenie epidemiologiczne wykazało, 
że do transmisji wirusa dochodziło głównie w poko-
jach socjalnych w trakcie spożywania przez personel 
wspólnych posiłków, podczas których nie stosowano 
indywidualnych zabezpieczeń. Zespół ds. zakażeń 
zmienił wówczas wewnętrzne zasady organizacji od-
poczynku w pracy i zalecił konieczność noszenia ma-
seczek przez cały czas przebywania na terenie placów-
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highest percentage of the infected staff was recorded 
within the ‘non-covid’ emergency department (10.1%) 
and in the surgical department (9.9%). The correlation 
between the position held and the number of positive 
tests for SARS-CoV-2 was also confirmed, with the 
ward sisters and nurses in charge (37.5%), as well as 
ward consultants (23.1%), becoming infected most of-
ten. Staff nurses (10.2%) and doctors (13%) indicated 
a lower infection rate as a group. All in all the study 
has shown that on average 11% of all hospital work-
ers were infected with SARS-CoV-2 virus, which was 
a value two times lower than the number estimated at 
that time for the entire country (32).

The situation in Turkey turned out to be somewhat 
different. Based on the results of a single-center study, 
it was established that the highest risk of infection 
with the SARS-CoV-2 virus on the wards dedicated to 
COVID-19 patients. It was calculated that the percent-
age of positive RT-PCR test results among the employ-
ees caring for these patients was 8.3% and was over 
twice as high as among the employees working in the 
departments without COVID-19 patients (3.4%). The 
highest rate of infected healthcare workers was among 
nurses (8%) with an average value of 7.15% for the en-
tire population of people employed in a hospital. At 
the same time, an epidemiological investigation found 
that transmission of the virus mainly occurred in staff 
rooms at the time when workers were eating or rest-
ing, and where no individual safeguards were applied. 
At that time, the infection prevention team changed 
the internal rules for organizing rest at work and rec-
ommended wearing masks at all times while on the 
premises, and ordered eating separately. Additional 
training on the proper use of PPE was also organized. 
The results of the evaluation showed that implement-
ing these simple recommendations improved the situ-
ation in the hospital - only one employee was infected. 
Unfortunately, we do not know if monitoring of the de-
scribed situation still takes place. The study also con-
firmed that the important factors increasing the risk 
of infection amongst healthcare professionals include 
potential exposure in the home environment (outside 
of the workplace), inappropriate use of PPE whilst tak-
ing care of patients with COVID-19, staff interaction 
for more than 15 minutes whilst not wearing a mask, 
eating meals together within 1 m, or not keeping a safe 
distance from other team members while working (33).

Last, the situation in India was slightly different. 
Within the group of 21,402 healthcare staff in the peri-
od from May 8 to 23, 2020 the infection with SARS-
CoV-2 virus was confirmed in 5% of respondents 
(1,073 PCR confirmations). Based on the interviews 
collected from 378 infected, it was established that the 
nurses (44%) and doctors (29%) were most affected 
(34). 

ki, a także nakazano spożywanie posiłków oddzielnie. 
Zorganizowano również dodatkowe szkolenie na te-
mat właściwego stosowania środków ochrony indy-
widualnej. Wyniki ewaluacji wykazały, że wdrożenie 
tych prostych zaleceń poprawiło sytuację w szpitalu 
- zakażeniu uległ tylko jeden pracownik. Niestety nie 
mamy wiedzy na temat, czy kontynuowane są działa-
nia monitoringowe dla opisanej sytuacji. W trakcie ba-
dania potwierdzono również, że wśród istotnych czyn-
ników zwiększających ryzyko infekcji u pracowników 
medycznych jest potencjalne narażenie w środowisku 
domowym (poza miejscem pracy), a także niewłaści-
we stosowanie PPE (Personal Protective Equipment) 
w opiece nad pacjentami z COVID-19, wspólne prze-
bywanie pracowników bez masek powyżej 15 minut, 
wspólne spożywanie posiłków w odległości do 1 m, 
czy brak zachowania dystansu względem członków 
zespołu podczas wykonywania pracy (33).

Nieco inaczej wyglądała sytuacja w Indiach. 
W grupie 21 402 pracowników medycznych w okresie 
od 8 do 23 maja 2020r. potwierdzono zakażenie wiru-
sem SARS-CoV-2 u 5% badanych (1 073 potwierdzeń 
testem PCR). Na podstawie wywiadów zebranych od 
378 zakażonych udało się ustalić, że najczęściej zaka-
żeniu ulegały pielęgniarki (44%) oraz lekarze (29% 
badanych) (34). W tabeli poniżej zamieszczono wykaz 
cytowanych w pracy publikacji dotyczących częstości 
zakażonych pracowników medycznych.

WNIOSKI

Przegląd dostępnego piśmiennictwa wskazuje, że 
rozpowszechnienie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
wśród pracowników medycznych w poszczególnych 
krajach jest bardzo zróżnicowane. Wydaje się, że 
wśród głównych uwarunkowań obserwowanych roz-
bieżności   znajdują się m.in. wiedza samych pracow-
ników na temat zagrożenia i kwestie organizacji pracy 
z potencjalnie zakażonymi pacjentami czy współ-
pracownikami. Ważną rolę odgrywa tu dostępność 
i prawidłowe użytkowanie środków ochrony indy-
widualnej, a jednocześnie częstość i długość trwania 
ekspozycji na materiał potencjalnie zakaźny w trakcie 
wykonywania obowiązków zawodowych. 

Wspomniany na wstępie brak jednolitego, przejrzy-
stego systemu raportowania zakażeń u pracowników 
medycznych w naszym kraju sprawia, że wiarygodna 
ocena sytuacji epidemiologicznej w tym zakresie nie 
jest możliwa. Warto więc rozważyć wdrożenie obo-
wiązku ewidencjonowania danych pacjentów zaka-
żonych, identyfikujących także wykonywany zawód, 
a następnie utworzenie centralnego rejestru umożli-
wiającego monitorowanie rozpowszechnienia zakaże-
nia wirusem SARS-CoV-2 w grupach zawodowych. 
Proponowane rozwiązanie ułatwi jednoznaczną oce-
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The table below lists the publications cited in this 
paper regarding the number of infected medical work-
ers.

CONCLUSIONS

A review of the available literature shows that the 
prevalence of SARS-CoV-2 infection among med-
ical workers varies between countries. It seems that 
the main determinants of the observed discrepancies 
include, among others, knowledge of the employees 
themselves about the risk and issues around organiz-
ing work with potentially infected patients and/or col-
leagues. The availability and proper use of adequate 
PPE play a huge role here, as well as the frequency and 
duration of the exposure to potentially infectious ma-
terial during the performance of professional duties.

The lack of a uniform, transparent infection re-
porting system for healthcare workers in our coun-
try, mentioned at the beginning, makes it impossible 
to reliably assess the epidemiological situation in this 
area. Therefore, it is worth considering the implemen-
tation of the obligatory record making of the data of 
the infected patients, altogether with their profession, 
and then the creation of a central register enabling the 
monitoring of SARS-CoV-2 infections within the pro-
fessional groups. The proposed solution will facilitate 
an unequivocal assessment of the epidemiological sit-
uation and will allow for the development of effective 
procedures ensuring the safety of employees caring for 
COVID-19 patients.
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ABSTRACT

INTRODUCTION. The COVID-19 pandemic has proved that community pharmacies play a pivotal role in 
providing medicines, information and safety measures to prevent the spread of SARS-CoV-2. 
PURPOSE. The study aimed to get to know opinions of pharmacy staff and owners on the functioning of the 
community pharmacy during the outbreak of the COVID-19 pandemic.
MATERIALS AND METHODS. To collect opinions about functioning of the community pharmacy during 
the pandemic, we conducted cross-sectional study among pharmacy staff and owners of pharmacies. 
RESULTS. The study group included 456 respondents mostly associated with independent pharmacies (55.7%), 
from cities less than 100,000 inhabitants (38.8%). The number of patients as well as filled prescriptions increased 
during the pandemic. Respondents provided patients with advice on cold (81.6%), sore throat (77.0%) and ache-
related complaints (68.6%). Most of participants (64.5%) declared that they informed patients about COVID-19. 
The safety measures in community pharmacies included: a safety regulations poster during the pandemic 
(97.1%), handwashing in accordance with recommended guidelines (96.3%) and using protective gloves by the 
pharmacy staff (89.9%). According to 60.7% of participants, the community pharmacy was properly prepared for 
the pandemic by the owner, however, respondents from independent pharmacies indicate this more frequently 
(p=0.0001). 
CONCLUSIONS. Respondents are aware of the role of community pharmacies in the healthcare system during 
the pandemic, nevertheless, more attention needs to be paid by public authorities and governmental institutions 
to patient safety in the community pharmacy.

Keywords: community pharmacy; pharmacist; COVID-19; pharmaceutical care; epidemiology 
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STRESZCZENIE

WPROWADZENIE. Pandemia COVID-19 pokazała, że apteki otwarte odgrywają kluczową rolę w zapewnie-
niu dostępu do leków, informacji i środków bezpieczeństwa w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się SARS-
CoV-2.
CEL. Celem badania było poznanie opinii pracowników i właścicieli aptek na temat funkcjonowania apteki 
otwartej w okresie pandemii COVID-19.
MATERIAŁY I METODY. W celu zebrania opinii na temat funkcjonowania aptek otwartych w czasie pande-
mii, przeprowadziliśmy badanie przekrojowe wśród pracowników aptek i ich właścicieli.
WYNIKI. W badaniu wzięło udział 456 respondentów, głównie związanych z aptekami prywatnymi (55,7%), 
z miast poniżej 100 000 mieszkańców (38,8%). W trakcie pandemii wzrosła liczba pacjentów i zrealizowanych 
recept. Respondenci udzielali pacjentom porad dotyczących przeziębienia (81,6%), bólu gardła (77,0%) i innych 
dolegliwości bólowych (68,6%). Większość badanych (64,5%) zadeklarowała, że dostarczyła pacjentom infor-
macji o COVID-19. Środki bezpieczeństwa stosowane w aptekach otwartych obejmowały: plakat prezentujący 
przepisy bezpieczeństwa zalecane w czasie pandemii (97,1%), mycie rąk zgodnie z wytycznymi (96,3%) oraz 
używanie rękawic ochronnych przez personel apteki (89,9%). Według 60,7% badanych apteka została odpo-
wiednio przygotowana do pandemii przez właściciela; taka odpowiedź była częściej deklarowana przez pracow-
ników aptek prywatnych (p = 0,0001).
WNIOSKI. Respondenci są świadomi roli aptek otwartych w systemie opieki zdrowotnej w okresie pandemii, 
niemniej jednak władze publiczne i instytucje rządowe powinny poświęcić więcej uwagi bezpieczeństwu pa-
cjentów w aptece otwartej.

Słowa kluczowe: apteki ogólnodostępne, farmaceuta, COVID-19, opieka farmaceutyczna, epidemiologia

INTRODUCTION

The COVID-19 pandemic has significantly 
changed how community pharmacists fulfill their 
responsibilities (1). Clinical pharmacists serving 
in respiratory units have had to rapidly adapt to 
a greater number of patients. They have also had to 
collect information on COVID-19 pharmacotherapy 
to minimize potential harmful effects for patients 
stemming from unnecessary treatment and treatment 
delays due to a lack of good quality evidence (2). 
Keeping up with the onslaught of information should 
be considered one of the most important tasks of 
clinical pharmacists due to the constant shortage of 
nurses and physicians, who are directly involved in the 
treatment of patients (3). 

The vital role of pharmacists is also seen in 
community pharmacies. Pharmacists are encouraged 
to educate patients in terms of protective measures 
to minimize the risk of contamination, e.g. 
handwashing, disinfection and personal hygiene, 
and social distancing (4). Pharmacists are able to 
differentiate COVID-19 from other infections. Based 
on their recommendations, some patients can be more 
easily diagnosed and referred to professional care 
to confirm COVID-19.1 Pharmacy staff should also 
encourage chronically ill patients to continue long-
term therapy. High adherence to therapy is strongly 
recommended, because well-managed chronic 
diseases have been associated with a good prognosis 
in chronically-ill patients that contract COVID-19 (5). 

WSTĘP

Pandemia COVID-19 istotnie zmieniła sposób 
pracy farmaceutów w aptekach otwartych (1) i kli-
nicznych. Farmaceuci kliniczni pracujący na OIT mu-
sieli szybko przystosować się do zwiększonej liczby 
pacjentów. Konieczne stało się  zbieranie przez nich 
informacji na temat farmakoterapii w COVID-19, aby 
ograniczyć występowanie u pacjentów potencjalnie 
szkodliwych efektów wynikających z wdrożenia nie-
potrzebnego leczenia lub opóźnień w leczeniu spo-
wodowanych brakiem potwierdzonej skuteczności le-
czenia w badaniach naukowych(2).  Bycie na bieżąco 
z aktualnościami w natłoku informacji powinno być 
uważane za jedno z najważniejszych zadań farmaceu-
tów klinicznych, ze względu na ciągły brak pielęgnia-
rek i lekarzy, którzy są bezpośrednio zaangażowani 
w leczenie pacjentów (3). 

Istotną rolę farmaceutów w okresie pandemii CO-
VID-19 dostrzega się również w aptekach otwartych. 
Zachęca się ich, aby edukowali pacjentów w zakresie 
stosowania środków ochronnych minimalizujących 
ryzyko zakażenia, takich jak: mycie rąk, dezynfekcja 
i higiena osobista, oraz zachowanie dystansu społecz-
nego (4). Farmaceuci są w stanie odróżnić COVID-19 
od innych infekcji. Na podstawie ich zaleceń niektórzy 
pacjenci mogą być szybciej diagnozowani i skierowa-
ni do specjalistów w celu potwierdzenia zachorowania 
na COVID-19 (1). Pracownicy aptek powinni również 
zachęcać pacjentów przewlekle chorych do kontynu-
owania leczenia długoterminowego. Zaleca się, aby 
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 Pharmacists have been obliged to adopt a series of 
changes in their workflow and to rapidly adapt to new 
circumstances. Apart from the clinical significance 
of these changes, they may have an impact on the 
financial stability of community pharmacies: from 
the increased number of patients at the beginning of 
the pandemic that led to work overload to the limited 
number of patients once the epidemic reached its peak 
(6,7).

AIM

Thus, this study aimed to collect the opinions of 
pharmacy staff and owners on the functioning of the 
community pharmacy during the outbreak of the 
COVID-19 pandemic.

MATERIALS AND METHODS

Study design and participants
This study is a cross-sectional online survey 

conducted in Poland from the beginning of the SARS-
CoV-2 outbreak through the peak of the pandemic 
to the moment when the number of active cases 
significantly decreased (27 March – 6 May). It was 
a pilot study focused on pharmacy staff (pharmacists, 
pharmacy technicians, trainees) and owners, among 
whom were people without formal pharmaceutical 
qualifications.The survey was acknowledged by 
Research Ethical Committee, but is not required 
for this type of study. . Respondents were informed 
about the aim of the study in a short statement at the 
beginning of the questionnaire, and full anonymity 
was ensured. Respondents who filled the questionnaire 
were considered to have provided informed consent 
for study participation (8). The questionnaire was 
distributed via social media (Facebook) and websites 
dedicated to pharmacy staff. Participants were able to 
consult all remarks with the members of the research 
team throughout the whole study.

Questionnaire development
The questionnaire was prepared by the research 

team after an extensive evaluation of the literature, 
focusing particularly on recently published articles on 
the pandemic. Volunteers, academicians experienced 
in social pharmacy studies, and pharmacists with 
long-term practice in community pharmacy evaluated 
the questionnaire in terms of face and content validity. 
Readability was evaluated based on the Gunning Fog 
Index to ensure that the questionnaire would be easily 
understood by the respondents, considering their 
expected level of education. 

The final version of the questionnaire 
consisted of three sections. The first one collected 

pacjenci  przestrzegali zaleceń terapeutycznych, po-
nieważ odpowiednie leczenie chorób przewlekłych 
wiąże się z dobrym rokowaniem u pacjentów , u któ-
rych wystąpi COVID-19 (5). 

Farmaceuci muszą wprowadzać szereg zmian 
w swoim systemie pracy i szybko przystosowywać 
się do nowych okoliczności. Oprócz klinicznego zna-
czenia tych zmian, mogą one mieć wpływ na stabil-
ność finansową aptek otwartych: zwiększenie liczby 
pacjentów na początku pandemii, która doprowadziła 
do przeciążenia pracą personelu i zmniejszenie liczby 
pacjentów po szczycie epidemii (6,7).

CEL PRACY

Celem niniejszego badania było zebranie opinii 
pracowników i właścicieli aptek na temat funkcjono-
wania aptek otwartych w okresie wybuchu pandemii 
COVID-19.

 
MATERIAŁY I METODY

Projekt badania i uczestnicy
Badanie ma charakter przekrojowy i zostało prze-

prowadzone w Polsce za pomocą ankiety online. Dane 
zbierano od początku pandemii poprzez szczyt aż do 
momentu, w którym liczba aktywnych przypadków 
znacznie spadła (od 27 marca do 6 maja). Było to ba-
danie pilotażowe skierowane do pracowników aptek 
(farmaceutów, techników farmaceutycznych, staży-
stów) oraz właścicieli, wśród których były osoby bez 
kwalifikacji do wykonywania zawodu farmaceuty.  
Badanie zostało zgłoszone do Komisji Etycznej z proś-
bą o zgodę, jednakże nie jest ona wymagana dla tego 
typu badania. Respondenci zostali poinformowani 
o celu badania w krótkim oświadczeniu przedstawio-
nym na początku ankiety oraz zapewniono ich o peł-
nej anonimowości. Uznano, że respondenci, którzy 
wypełnili ankietę, wyrazili świadomą zgodę na udział 
w badaniu (8). Ankietę rozpowszechniano z wyko-
rzystaniem mediów społecznościowych (Facebook) 
oraz stron internetowych dedykowanych personelo-
wi aptek. Uczestnicy mieli możliwość konsultowania 
wszystkich uwag z członkami zespołu badawczego 
przez cały czas trwania badania.

Opracowanie ankiety
Ankieta została opracowana przez zespół badaw-

czy po dokonaniu obszernej analizy literatury, ze 
szczególnym uwzględnieniem niedawno opublikowa-
nych artykułów na temat pandemii. (9) Wolontariusze, 
nauczyciele akademiccy z doświadczeniem w dziedzi-
nie farmacji społecznej oraz farmaceuci z wieloletnią 
praktyką zawodową w aptece otwartej ocenili ankietę 
pod kątem trafności fasadowej i treściowej. Czytel-
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sociodemographic and professional data, including 
the type of community pharmacy where respondents 
worked on a daily basis. The second part aimed to 
collect information regarding how the outbreak of 
the pandemic affected the workflow in community 
pharmacies in terms of the number of patients 
visiting the pharmacy, the number of pharmaceutical 
prescriptions issued by pharmacists, etc. The third 
part collected information about the security measures 
implemented in community pharmacies as a result of 
the pandemic, both as independent actions and actions 
recommended at the national level by governmental 
bodies.

Statistical analysis
The data were analyzed by an external consultant 

experienced in data analysis for scientific projects. The 
statistical package StatSoft. Inc. (2014) STATISTICA 
was used. The quantitative variables were characterized 
by the arithmetic mean, standard deviation, median, 
minimum and maximum values (range), and 95% 
confidence interval (CI). The Shapiro-Wilk test was 
used to test the normal distribution of data. Different 
statistical tests were used to detect statistically 
significant differences between groups: the Student-t-
test, Mann-Whitney U test, ANOVA F-test, Kruskal–
Wallis test, and Wilcoxon signed-rank test. If necessary, 
post hoc statistical analysis was performed. The Chi-
Square test of independence was used for qualitative 
variables. The Pearson correlation coefficient or 
Spearman’s rank correlation coefficient was calculated 
to determine the strength of the correlation between 
variables. The statistical significance level was 0.05 
for all comparisons. 

RESULTS

The study group included 456 respondents, mostly 
female (82.7%). The most frequent age groups were 
20–29-year-olds (29.2%) and 30–39-year-olds (34.0%). 
Regarding professional occupation, 184 respondents 
(40.4%) were ordinary pharmacists and 114 (25.0%) 
worked as pharmacy managers. Most respondents were 
associated with independent pharmacies (55.7%), in 
cities with no more than 100,000 inhabitants (38.8%). 
The data are summarized in Table I. 

During the pandemic, the working hours remained 
unchanged in 76.3% of community pharmacies and 
were reduced in 21.5% (Fig. 1). Respondents declared 
that only 11.8% of healthcare centers situated near 
pharmacies were open as normal. 

According to participants, an increased number 
of patients was observed in 76.5% of the pharmacies 
(Fig. 2). 

ność została oceniona na podstawie wskaźnika FOG 
(Gunning Fog Index), aby zapewnić, że ankieta będzie 
zrozumiała dla respondentów, biorąc pod uwagę ich 
poziom wykształcenia.

Ostateczna wersja ankiety składała się z trzech 
części. W pierwszej z nich gromadzono dane socjode-
mograficzne oraz dotyczące pracy zawodowej, w tym 
rodzaj apteki otwartej, w której respondenci pracowali 
na co dzień. Druga część miała na celu zebranie infor-
macji na temat tego, w jaki sposób wybuch pandemii 
wpłynął na przepływ pracy w aptekach otwartych pod 
względem liczby pacjentów odwiedzających aptekę, 
liczby wystawionych przez farmaceutów recept far-
maceutycznych itp. W trzeciej części zebrano infor-
macje na temat środków bezpieczeństwa wdrożonych 
w aptekach otwartych w wyniku pandemii, zarówno 
w formie niezależnych działań, jak i działań zaleca-
nych na szczeblu krajowym przez organy rządowe.  
Analiza statystyczna

Dane zostały przeanalizowane przez zewnętrznego 
konsultanta zajmującego się analizą danych w projek-
tach naukowych. Użyto oprogramowania STATISTI-
CA (StatSoft. Inc., 2014). Zmienne ilościowe przed-
stawiono jako średnią arytmetyczną, odchylenie stan-
dardowe, medianę, wartość minimalną i maksymalną 
(zakres) oraz 95% przedział ufności (CI). Normalność 
rozkładu sprawdzono testem Shapiro-Wilka. W celu 
wykrycia statystycznie istotnych różnic pomiędzy 
grupami zastosowano różne testy statystyczne: test t-
Studenta, test U Manna-Whitneya, test F – ANOVA, 
test Kruskala-Wallisa oraz test Wilcoxona dla par ob-
serwacji. W razie konieczności przeprowadzano staty-
styczną analizę post hoc. Dla zmiennych jakościowych 
zastosowano test niezależności chi-kwadrat. W celu 
określenia siły związku między zmiennymi obliczono 
wartość współczynnika korelacji Pearsona lub współ-
czynnika korelacji rang Spearmana. Dla wszystkich 
porównań przyjęto poziom istotności p <0,05.

WYNIKI

Grupa badana obejmowała 456 respondentów, 
z których większość stanowiły kobiety (82,7%). Prze-
ważały osoby w dwóch kategoriach wieku: 20–29 lat 
(29,2%) oraz 30–39 lat (34,0%). Biorąc pod uwagę 
stanowisko pracy, 184 respondentów (40,4%) było za-
trudnionych na stanowisku farmaceuty, a 114 (25,0%) 
pełniło funkcję kierownika apteki. Większość respon-
dentów pracowała w aptekach prywatnych (55,7%), 
w miastach do 100 000 mieszkańców (38,8%). Dane 
zestawiono w tabeli I.

W okresie pandemii nie zmieniono godzin pra-
cy w 76,3% aptek otwartych, a w 21,5% zostały one 
skrócone (Ryc. 1). Zgodnie z odpowiedziami respon-
dentów tylko 11,8% placówek medycznych zlokalizo-
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Table I. Characteristics of the study group 
Tabela I. Charakterystyka grupy badanej

Study group / Grupa badana 
(n=456)

Gender / Płeć
Female/ Kobieta 377 (82.7%) 
Male/ Mężczyzna 79 (17.3%)

Professional occupation/
Stanowisko pracy

Pharmacy manager / Kierownik apteki 114 (25.0%)
Pharmacist / Farmaceuta 184 (40.4%)
Pharmacy owner with pharmaceutical education /
Właściciel apteki z wykształceniem farmaceutycznym 85 (18.6%)

Pharmacy technician / Technik farmaceutyczny 56 (12.2%)
Pre-registration pharmacist / 
Student farmacji w trakcie stażu 5 (1.1%)

Pre-registration pharmacy technician / 
Technik farmaceutyczny w trakcie stażu 8 (1.8%)

Pharmacy owner without pharmaceutical education /
Właściciel apteki bez wykształcenia 
farmaceutycznego

4 (0.9%)

Age (years)/ Wiek (lata)

20–29 133 (29.2%)
30–39 155 (34.0%)
40–49 104 (22.8%)
50–59 40 (8.8%)
60 and over / i powyżej 24 (5.2%)

Type of pharmacy /
Rodzaj apteki

Chain pharmacy / Apteka sieciowa 199 (43.6%)
Independent pharmacy / Apteka prywatna 254 (55.7%)
Limited program pharmacy / Punkt apteczny 3 (0.7%)

Pharmacy location /
Lokalizacja apteki

Rural area / Obszar wiejski 43 (9.5%)
A city of up to 100,000 inhabitants/
Miasto do 100 000 mieszkańców 177 (38.8%)

A city between 100,000 and 500,000 inhabitants /
Miasto od 100 000 do 500 000 mieszkańców 99 (21.7%)

A city of more than 500,000 inhabitants /
Miasto powyżej 500 000 mieszkańców 137 (30.0%)

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

reduced remained unchanged prolonged 

Fig. 1. Working hours for community pharmacies
Ryc. 1. Godziny pracy w aptekach otwartych 
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Most (56.5%) pharmacists declared that the 
number of pharmaceutical prescriptions issued during 
the pandemic was higher than before the outbreak. 
According to 94.5% of respondents, public authorities 
provided free safety measures during the pandemic, and 
60.7% of participants reported that their community 
pharmacy was properly prepared for the pandemic by 
the owner. The data are summarized in Table II. 

wanych w pobliżu aptek funkcjonowało w godzinach 
sprzed pandemii.

Według odpowiedzi uczestników badania wzrost 
liczby pacjentów zaobserwowano w 76,5% aptek 
(Ryc. 2). 

Większość (56,5%) farmaceutów zadeklarowa-
ło, że liczba recept farmaceutycznych wystawionych 
podczas pandemii była wyższa niż przed wybuchem 
epidemii. 94,5% respondentów odpowiedziało, że or-
gany publiczne zapewniły bezpłatne środki ochrony 
podczas pandemii, a 60,7% uczestników podało, że 
ich apteka otwarta została odpowiednio przystosowa-
na przez właściciela do pracy w warunkach pandemii. 
Dane zestawiono w tabeli II.

Table II Characteristics of community pharmacies and pharmaceutical counseling
Tabela II Charakterystyka aptek otwartych i poradnictwo farmaceutyczne 

“yes” answers /  
Odpowiedzi “tak”

Were the healthcare centers near your pharmacies open as normal, according to their 
opening hours? /
Czy placówki medyczne w pobliżu Pana/Pani apteki były otwarte jak zwykle, zgodnie 
z godzinami otwarcia?

54 (11.8%)

Did you observe an increased number of patients in your pharmacy due to the closing of 
nearby healthcare centers? /
Czy zaobserwował/-a Pan/Pani wzrost liczby pacjentów w Pana/Pani aptece 
spowodowany zamknięciem pobliskich placówek medycznych?

349 (76.5%)

Was the number of pharmaceutical prescriptions issued by pharmacists higher during 
the pandemic than before the outbreak? /
Czy liczba wystawionych recept farmaceutycznych była wyższa w czasie pandemii 
w porównaniu do liczby sprzed pandemii?

175 (56.5%)
(only pharmacists /  

wyłącznie 
farmaceuci)

Do you think the owner properly prepared the community pharmacy for the pandemic? /
Czy uważa Pan/Pani, że właściciel apteki odpowiednio przystosował aptekę otwartą do 
pracy w warunkach pandemii?

318 (69.7%)

Should public authorities provide free protective safety measures during the epidemic? /
Czy władze publiczne powinny bezpłatnie zapewniać środki ochrony podczas epidemii? 431 (94.5%)
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Fig. 2. The number of patients visiting community pharmacies.
Ryc. 2. Liczba pacjentów odwiedzających apteki otwarte. 
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The number of filled prescriptions increased during 
the pandemic, according to most participants (63.4%). 
Respondents provided patients with advice on different 
topics, including the common cold (81.6%), sore throat 
(77.0%), and ache-related complaints (68.6%). Most 
participants (64.5%) declared that they informed 
patients about COVID-19. The full list of topics is 
described in Table III. 

The most common reasons patients visited 
community pharmacies during the pandemic were to 
purchase over-the-counter products for the treatment 
of COVID-19-related symptoms (90.6%), to seek 
advice on the treatment of various ailments (78.3%), 
to ask for recommendations following the shutdown of 
healthcare centers (57.0%), and to get information on 
medicine use (56.1%) (Tab. IV). 

Table III Pharmaceutical advice given to patients – the range of topics 
Tabela III Porady farmaceutyczne skierowane do pacjentów – zakres tematów

Study group / Grupa badana 
(n=456)

Common cold / Przeziębienie 372 (81.6%)
Sore throat / Ból gardła 351 (77.0%)
Ache / Ból 313 (68.6%)
COVID-19-related information / Informacje dotyczące COVID-19 294 (64.5%)
Inflammation of bladder (cystitis) / Zapalenie pęcherza moczowego 245 (53.7%)
Insomnia / Bezsenność 240 (52.6%)
Constipation / Zaparcia 236 (51.8%)
Dry skin / Suchość skóry 234 (51.3%)
Hemorrhoids / Hemoroidy 209 (45.8%)
Herpes labialis / Opryszczka wargowa 208 (45.6%)
Proper supplementation / Odpowienia suplementacja 199 (43.6%)
Gastroenteritis / Zapalenie żołądka i jelit 196 (43.0%)
Allergic rhinitis / Alergiczny nieżyt nosa 194 (42.5%)
Conjunctivitis / Zapalenie spojówek 184 (40.4%)
Pain in the lumbosacral junction / Ból w odcinku lędźwiowo-krzyżowym 173 (37.9%)
Excess ear wax / Nadmiar woskowiny w uchu 133 (29.2%)
Pediculosis (head lice) / Wszawica 131 (28.7%)
Vaginal yeast infection / Grzybica pochwy 121 (26.5%)
Smoking cessation / Rzucenie palenia 112 (24.6%)
Mouth ulcers / Owrzodzenia jamy ustnej 107 (23.5%)
Baby colic / Kolka niemowlęca 103 (22.6%)
Acne / Trądzik 103 (22.6%)
Dyspepsia / Niestrawność 86 (18.9%)
Menstrual pain / Bóle menstruacyjne 80 (17.5%)
Chickenpox / Ospa wietrzna 75 (16.4%)
Candidiasis of the skin / Kandydoza skóry 69 (15.1%)
Various ailments / Różne dolegliwości 42 (9.2%)

Według większości uczestników (63,4%) liczba 
zrealizowanych recept wzrosła w okresie pandemii. 
Respondenci udzielali pacjentom porad w różnych do-
legliwościach, m.in. na temat przeziębienia (81,6%), 
bólu gardła (77,0%) i innych dolegliwości bólowych 
(68,6%). Większość uczestników badania (64,5%) za-
deklarowało, że informowali pacjentów o COVID-19. 
Pełna lista tematów została przedstawiona w tabeli III.

Najczęstszymi powodami, dla których pacjenci 
odwiedzali apteki otwarte w czasie pandemii były: 
zakup leków wydawanych bez recepty (OTC) do le-
czenia objawów związanych z COVID-19 (90,6%), 
chęć zasięgnięcia porady w zakresie leczenia róż-
nych dolegliwości (78,3%), otrzymania zaleceń po 
zamknięciu placówek medycznych (57,0%) oraz uzy-
skania informacji na temat stosowania leków (56,1%) 
(Tab. IV).
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Table IV The most common reasons for a patient’s visit to the community pharmacy during the pandemic, according to 
the respondents 
Tabela IV Najczęstsze powody wizyty pacjenta w aptece otwartej w okresie pandemii według respondentów 

Study group / Grupa badana 
(n=456)

Purchasing over-the-counter medicine dedicated to the treatment of COVID-
19-related symptoms /
Zakup leków wydawanych bez recepty przeznaczonych do leczenia objawów 
związanych z COVID-19

413 (90.6%)

Seeking advice on the treatment of various ailments /
Otrzymanie porad w zakresie leczenia różnych dolegliwości 357 (78.3%)

Seeking recommendations due to closed healthcare centers/
Otrzymanie zaleceń ze względu na zamknięte placówki medyczne 260 (57.0%)

Obtaining information on proper medicine use/
Uzyskanie informacji na temat prawidłowego stosowania leków 256 (56.1%)

Refilling prescriptions for chronic diseases/
Realizacja recepty na leki stosowane przewlekle 248 (54.4%)

Purchasing over-the-counter medicine intended for treatments other than for 
COVID-19-related symptoms, dietary supplements, cosmetics/
Zakup leków wydawanych bez recepty przeznaczonych do leczenia objawów 
niezwiązanych z COVID-19, suplementów diety, kosmetyków

221 (48.5%)

Reporting adverse actions / 
Zgłoszenie działań niepożądanych 161 (35.3%)

Obtaining information on the pandemic / 
Uzyskanie informacji na temat pandemii 122 (26.8%)
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20-29 30-39 40-49 50-59 >60
Ryc. 3. Wiek pacjentów odwiedzających apteki otwarte w czasie pandemii wg opinii respondentów. 
Fig. 3. Age of the patients who visited community pharmacies during the pandemic, according to the respondents’ opinion.

Community pharmacy during COVID-19 pandemic

The patients who most often visited community 
pharmacies during the pandemic were 60 years old 
and older (43.6%), 50–59 years old (32.9%) and 40–49 
years old (17.5%) (Fig. 3). 

The most frequently used safety measures in 
community pharmacies included a poster about safety 
regulations to be followed during the pandemic (97.1%), 
handwashing in accordance with recommended 
guidelines (96.3%), and the use of protective gloves 
by the pharmacy staff (89.9%). The security measures 

Pacjenci, którzy w czasie pandemii najczęściej od-
wiedzali apteki otwarte byli w wieku 60 lat lub wię-
cej (43,6%), 50–59 lat (32,9%) oraz 40–49 lat (17,5%) 
(Ryc. 3).

Do najczęściej stosowanych w aptekach otwartych 
środków bezpieczeństwa należały: plakaty dotyczące 
przepisów bezpieczeństwa, których należy przestrze-
gać w czasie pandemii (97,1%), mycie rąk zgodnie 
z zalecanymi wytycznymi (96,3%) oraz używanie rę-
kawiczek ochronnych przez personel apteki (89,9%). 

Apteki ogólnodostępne w czasie pandemii COVID-19
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Table V Safety measures introduced into the community pharmacy due to the pandemic
Tabela V Środki bezpieczeństwa wprowadzone do apteki otwartej w związku z pandemią

Study group / Grupa badana 
(n=456)

A poster about safety regulations during the coronavirus pandemic /
Plakat dotyczący przepisów bezpieczeństwa podczas pandemii koronawirusa 443 (97.1%)

Hand washing in accordance with recommendations /
Mycie rąk zgodnie z zaleceniami 439 (96.3%)

Implementation of security measures in accordance with the standards 
suggested by the National Pharmaceutical Chamber and Main Sanitary 
Inspectorate /
Wdrożenie środków bezpieczeństwa zgodnie z zaleceniami Naczelnej Izby 
Aptekarskiej i Głównego Inspektoratu Sanitarnego

416 (91.2%) 

Use of protective gloves by the staff / 
Używanie rękawiczek ochronnych przez personel 410 (89.6%)

Regular disinfection of surfaces exposed to the virus /
Regularna dezynfekcja powierzchni narażonych na skażenie wirusem 383 (84.0%)

Implementation of safe distancing (over 1 meter) measures /
Zapewnienie zachowania bezpiecznej odległości (powyżej 1 metra) 381 (83.6%)

Educational material on the coronavirus pandemic /
Materiały edukacyjne na temat pandemii koronawirusa 376 (82.5%)

Use of a designated buffer zone for patients waiting in line /
Wydzielenie strefy buforowej dla pacjentów czekających w kolejce 350 (76.8%)

Regular aereation of pharmacy counters / Regularne wietrzenie apteki 342 (75.0%)
Installation of protective barriers at the point of drug dispensing /
Zainstalowanie osłon ochronnych w miejscu wydawania leków 308 (67.5%)

Where are the poster and educational materials from the pharmacy from? /
Skąd pochodzą plakaty i materiały edukacyjne?
Ministry of Health / Ministerstwo Zdrowia 250 (54.8%)
National Pharmaceutical Chamber / Naczelna Izba Aptekarska 191 (41.9%)
Main Sanitary Inspectorate / Hurtownia farmaceutyczna 135 (29.6%)
Pharmaceutical wholesale / Główny Inspektorat Sanitarny 143 (31.4%)
Use of surgical (protective) masks by the staff /
Używanie masek chirurgicznych (ochronnych) przez personel 214 (46.9%)

Drug dispensing through the small window on the door normally used for 
night service /
Wydawanie leków przez małe okienko w drzwiach, zwykle używane w trakcie 
dyżurów nocnych

61 (21.6%)

Regular disinfection with ozone / 
Regularna dezynfekcja ozonem 29 (6.4%)

Use of protective helmet - face shield mask /
 Stosowanie przyłbic 23 (5.0%)

were in line with the recommendations suggested 
by the National Pharmaceutical Chamber and the 
Main Sanitary Inspectorate, according to 91.2% of 
participants (Tab. V).

Male respondents reported that the community 
pharmacy was properly prepared for the pandemic 
by the owner significantly more often than female 
participants (p=0.0013). A greater number of patients 
was observed in independent pharmacies compared to 

Według 91,2% uczestników badania wdrożone środki 
bezpieczeństwa były zgodne z zaleceniami Naczelnej 
Izby Aptekarskiej i Głównego Inspektoratu Sanitarne-
go (Tab. V).

Spośród respondentów znacznie więcej męż-
czyzn niż kobiet stwierdziło, że apteka otwarta była 
odpowiednio przystosowana przez właściciela do 
pracy w warunkach pandemii (p=0,0013). Większą 
liczbę pacjentów obserwowano w aptekach prywat-
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chain pharmacies (p=0.0013). Moreover, the number 
of prescriptions issued by pharmacists in independent 
pharmacies during the pandemic was significantly 
higher than the number of prescriptions issued in 
chain pharmacies (p=0.0105). Respondents from 
chain pharmacies indicated significantly more often 
that educational materials on pandemic-related issues 
were placed in the pharmacy during the pandemic (p= 
0.0057). Respondents from independent pharmacies 
more frequently indicated that the community pharmacy 
was properly prepared for the pandemic by the owner 
(p=0.0001). Data are summarized in Table VI.

DISCUSSION

This study revealed the significant effort made by 
pharmacists and their teams to fulfill their role during 
the SARS-CoV-2 pandemic. An increased number 

nych w porównaniu do aptek sieciowych (p=0,0013).  
W aptekach prywatnych wystawiono znacznie więcej 
recept farmaceutycznych niż w aptekach sieciowych 
(p=0,0105). Respondenci pracujący w aptekach sie-
ciowych znacznie częściej deklarowali, że w czasie 
pandemii w aptece umieszczane były materiały edu-
kacyjne zawierające informacje na temat pandemii 
(p=0,0057). Respondenci pracujący w aptekach pry-
watnych częściej deklarowali, że apteka otwarta zo-
stała odpowiednio przystosowana przez właściciela do 
pracy w warunkach pandemii (p=0,0001). Dane zesta-
wiono w tabeli VI.

DYSKUSJA

Badanie to wykazało, że farmaceuci wraz z całym 
zatrudnionym w aptekach zespołem wkładają znacz-
ny wysiłek, aby wypełniać swoje obowiązki w okresie 

Table VI Comparisons between sub-populations in selected questions: women vs. men, pharmacy staff working in chain 
pharmacy vs. independent pharmacy 
Tabela VI Porównania pomiędzy subpopulacjami w wybranych pytaniach: kobiety vs mężczyźni, personel pracujący 
w aptekach sieciowych w porównaniu z personelem z aptek prywatnych

Women /
Kobiety
(n=377)

Men /
Mężczyźni 

(n=79)

P-value /
Wartość p

Do you think the community pharmacy was properly prepared for 
the pandemic by the owner? /
Czy uważa Pan/Pani, że właściciel apteki odpowiednio 
przystosował aptekę otwartą do pracy w warunkach pandemii?

251 (66.6%) 67 (84.8%) 0.0013

Chain 
pharmacy /

Apteka 
sieciowa
(n=199)

Independent 
pharmacy 
(non-chain 

pharmacy) /
Apteka 

prywatna
(niesieciowa)

(n=254)

P-value

Did you observe an increased number of patients in your 
pharmacy due to the closing of nearby healthcare centers? /
Czy zaobserwował/-a Pan/Pani wzrost liczby pacjentów w Pana/
Pani aptece spowodowany zamknięciem pobliskich placówek 
medycznych?

138 (69.3%) 209 (82.3%) 0.0013

Was the number of pharmaceutical prescriptions issued by 
pharmacists higher during the pandemic than before the 
outbreak? /
Czy liczba wystawionych recept farmaceutycznych była wyższa 
w czasie pandemii w porównaniu do liczby sprzed pandemii?

56 (47.5%) 119 (62.3%) 0.0105

Is educational material on the coronavirus pandemic present in 
the pharmacy? /
Czy w aptece są dostępne materiały dotyczące pandemii 
koronawirusa?

175 (87.9%) 198 (78.0%) 0.0057 

Do you think the community pharmacy was properly prepared for 
the pandemic by the owner? /
Czy uważa Pan/Pani, że właściciel apteki odpowiednio 
przystosował aptekę otwartą do pracy w warunkach pandemii?

116 (58.3%) 200 (78.7%) 0.0001 
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of patients has resulted in an increased number of 
pharmaceutical prescriptions, leading to a burden for 
the community pharmacy. Patients visited pharmacies 
mostly to purchase over-the-counter drugs to treat 
COVID-19-related symptoms (e.g. cough or fever) 
and to seek medical information on various topics 
following the shutdown of healthcare centers. Most 
Polish medical centers, including medical consultations 
with general practitioners, have been working on 
a limited basis during the pandemic. However, some 
physicians offer only telephone consultations, and 
there are patients that prefer face-to-face contact in 
the pharmacy. Respondents also declared that various 
safety measures were introduced into community 
pharmacies to protect pharmacy staff and patients 
from contamination. Among other measures, hands 
were washed in accordance with recommendations, 
protective gloves were used by the pharmacy staff, and 
surfaces exposed to the virus were regularly disinfected. 
Posters about safety regulations were available in 
almost all community pharmacies; however, they 
were distributed by the national authorities and were 
required by the law. Keeping a buffer zone and safe 
distance were also enforced routinely. Nevertheless, 
only 70% of respondents stated that the community 
pharmacy was properly prepared for the pandemic by 
the owner. The respondents also agreed that public 
authorities should provide free protective safety 
measures during the pandemic in pharmacy . 

Although the coronavirus pandemic remains 
a relatively new topic, numerous studies have been 
published regarding the role of pharmacists and of 
pharmaceutical care in the face of a healthcare system 
that is struggling with an increased number of patients. 
In China, the first country hit by the pandemic, 
pharmacists emphasized that they should ensure 
uninterrupted access to medications and preventive 
disinfectants (10). Patient education should not only 
be limited to chronic diseases, but COVID-19-related 
issues should also be in the spotlight. Among other 
issues, pharmacy staff should provide information 
on how to minimize the risk of contamination (7). 
Pharmacists should also understand that some 
patients should be immediately referred to hospital 
settings after an initial interview in the pharmacy (11). 
Pharmacists can play a key role in reducing patient 
misinformation (8,12-13) Pharmacy staff should 
understand that patients can perceive the risks related 
to the control of the pandemic differently. Patient-
centered education can build awareness among 
patients, who should not underestimate the potential 
consequences of COVID-19 but also not be paralyzed 
by fear (5,14). This is partially consistent with this 
study’s findings regarding one of the primary reasons 
patients visited community pharmacies, which was to 

pandemii wywołanej SARS-CoV-2. Większa liczba 
pacjentów skutkowała większą ilością wystawionych 
recept farmaceutycznych, co doprowadziło do obcią-
żenia aptek otwartych..? Pacjenci odwiedzali apteki 
głównie w celu zakupu preparatów OTC do leczenia 
objawów występujących w COVID-19 (np. kaszel lub 
gorączka) oraz uzyskania informacji na różne tema-
ty zdrowotne po zamknięciu placówek medycznych. 
Większość polskich centrów medycznych, w tym pod-
stawowa opieka zdrowotna, funkcjonuje w ograniczo-
nym zakresie w okresie pandemii. Niektórzy lekarze 
oferują tylko konsultacje telefoniczne, a część pacjen-
tów woli kontakt osobisty, który jest możliwy w apte-
ce. Respondenci zadeklarowali również, że w aptekach 
otwartych wdrożono różne środki bezpieczeństwa 
w celu ochrony personelu i pacjentów przed zakaże-
niem, m.in. mycie rąk zgodnie z zaleceniami, stosowa-
nie przez pracowników aptek rękawiczek ochronnych 
oraz regularna dezynfekcja powierzchni narażonych 
na skażenie wirusem. Plakaty dotyczące przepisów 
bezpieczeństwa były dostępne w prawie wszystkich 
aptekach otwartych, jednak były one dystrybuowane 
przez władze krajowe, a ich umieszczenie w apte-
ce wymagane przez prawo. Rutynowo nakazywano 
również zachowanie strefy buforowej i bezpiecznej 
odległości. Tym niemniej tylko 70% respondentów 
stwierdziło, że apteka otwarta została odpowiednio 
przystosowana przez właściciela do pracy w warun-
kach pandemii. Respondenci uważali również, że 
władze publiczne powinny zapewnić bezpłatne środki 
ochronne podczas pandemii w aptece.

Pomimo tego, że pandemia koronawirusa jest sto-
sunkowo nowym tematem, opublikowano liczne ba-
dania dotyczące roli farmaceutów i opieki farmaceu-
tycznej w systemie opieki zdrowotnej, który zmaga się 
ze zwiększoną liczbą pacjentów. W Chinach, pierw-
szym kraju dotkniętym pandemią, farmaceuci pod-
kreślali, że powinni zapewniać nieprzerwany dostęp 
do leków i środków odkażających (10). Edukacja pa-
cjentów powinna nie tylko ograniczać się do tematów 
dotyczących chorób przewlekłych, ale także skupiać 
się na kwestiach związanych z COVID-19. Personel 
aptek powinien udzielać informacji, jak zmniejszyć 
ryzyko zakażenia (7). Ponadto farmaceuci powinni 
być świadomi, że niektórych pacjentów należy na-
tychmiast kierować do szpitala po przeprowadzeniu 
wstępnej rozmowy w aptece otwartej (11). Farma-
ceuci mogą odgrywać kluczową rolę w ograniczaniu 
zjawiska dezinformacji pacjentów (8,12-13). Personel 
aptek powinien rozumieć, że pacjenci w różny sposób 
postrzegają ryzyko związane z pandemią. Edukacja 
zorientowana na pacjenta może budować świadomość 
wśród pacjentów, którzy nie powinni lekceważyć po-
tencjalnych skutków COVID-19, ale też nie mogą być 
sparaliżowani strachem (5,14). Jest to częściowo zgod-
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refill prescriptions for chronic diseases; although only 
54.4% of respondents reported this. 

More advanced pharmaceutical services should 
be provided in such a way as to minimize the risk of 
contamination. After careful consideration of the 
risk and benefit ratio, some of these services could 
be postponed until the pandemic is under control. 
Pharmacy staff should consider introducing additional 
practice to effectively respond to current needs, such as 
monitoring the scientific literature and identifying cases 
in which drugs can be used off label to treat COVID-19 
(15-16). Due to the limited number of advanced 
pharmaceutical services generally available in Polish 
community pharmacies, this area of investigation was 
not mentioned in the study. A medication review can be 
provided based on electronic prescriptions and e-medical 
records to minimize direct face-to-face communication 
(17). Just before the pandemic outbreak, e-prescription 
had been widely popularized in the Polish healthcare 
system, which significantly facilitated the management 
of the pandemic (18). 

The main limitation of the present study is 
associated with the distribution of the questionnaire. 
The study was conducted via the Internet, and 
a significant number of respondents might have been 
excluded from the study, considering that not everyone 
may be willing to participate in online scientific 
investigations. Some people may not be willing to 
discuss sensitive topics in an online questionnaire. 
However, an online survey ensured safety during the 
pandemic and facilitated the collection of a significant 
amount of data from geographically dispersed 
respondents. Another limitation related to the online 
nature of this survey is that the study population was 
not balanced: for example, only four participants were 
pharmacy owners without formal pharmaceutical 
education. Moreover, whether the pharmacy owners 
with pharmaceutical education worked as pharmacists 
regularly is not known.

This study also has practical implications. 60.7% of 
respondents agreed that the pharmacy owners properly 
protected the community pharmacies from the risk 
associated with COVID-19. These results agree with 
those obtained by Hoti et al., who reported that over two-
thirds of participants agreed that their pharmacies were 
sufficiently prepared in terms of protective measures 
used by the staff (19). This poses a threat to public 
health, since a well-protected community pharmacy not 
only ensures safety for the staff but also minimizes the 
risk of contamination for visiting patients. 

CONCLUSIONS

Pharmacy staff and owners are aware of the role 
of community pharmacies in the healthcare system 

ne z wynikami przedstawionego badania biorąc pod 
uwagę, że jednym z głównych powodów, dla którego 
pacjenci odwiedzali apteki otwarte było chęć zrealizo-
wania recepty na stosowane przewlekle leki (chociaż 
tylko 54,4% respondentów zaznaczyło tę odpowiedź).

Bardziej zaawansowane usługi farmaceutyczne po-
winny być świadczone w taki sposób, aby minimalizo-
wać ryzyko zakażenia. Po dokładnej analizie stosunku 
korzyści do ryzyka, można stwierdzić, że realizacja nie-
których usług mogłaby zostać odroczona do czasu opa-
nowania pandemii. W celu skutecznego reagowania na 
bieżące potrzeby pracownicy aptek powinni rozważyć 
wprowadzenie dodatkowych praktyk, takich jak śledze-
nie literatury naukowej i wyszukiwanie przypadków, 
w których można zastosować leki poza wskazania-
mi rejestracyjnymi w leczeniu COVID-19 (15-16). Ze 
względu na ograniczoną liczbę zaawansowanych usług 
farmaceutycznych ogólnie dostępnych w polskich apte-
kach otwartych nie uwzględniono tego obszaru badań 
w niniejszej pracy. Przeglądu lekowego można dokonać 
na podstawie elektronicznych recept i elektronicznej 
dokumentacji medycznej, aby ograniczyć ilość kon-
taktów w formie osobistej (17). Tuż przed wybuchem 
pandemii e-recepty zostały szeroko spopularyzowane 
w polskim systemie ochrony zdrowia, co znacznie po-
mogło w opanowywaniu pandemii (18). 

Główne ograniczenie niniejszego badania wiąże 
się ze sposobem dystrybucji ankiety. Badanie zosta-
ło przeprowadzone za pośrednictwem Internetu, co 
mogło zniechęcić znaczną grupę odbiorców do wy-
pełnienia ankiety, ponieważ nie wszyscy chętnie biorą 
udział w internetowych badaniach naukowych. Nie-
którzy ludzie nie chcą omawiać drażliwych tematów 
w ankiecie online. Badanie internetowe umożliwiło 
jednak zarówno zapewnienie bezpieczeństwa w trak-
cie pandemii, jak i zebranie znacznej ilości danych 
od respondentów z różnych regionów Polski. Innym 
ograniczeniem związanym z internetowym charak-
terem niniejszej ankiety jest to, że badana populacja 
nie była zrównoważona: przykładowo, tylko czterech 
uczestników badania było właścicielami aptek nie bę-
dąc magistrami farmacji. Ponadto nie wiadomo, czy 
właściciele aptek z wykształceniem farmaceutycznym 
pracowali regularnie jako farmaceuci.

Niniejsze badanie ma również znaczenie praktycz-
ne. 60,7% respondentów przyznało, że właściciele ap-
tek odpowiednio zabezpieczyli apteki otwarte przed 
ryzykiem związanym z COVID-19. Wyniki te są 
zgodne z wynikami otrzymanymi przez Hoti i wsp., 
którzy wykazali, że ponad dwie trzecie uczestników 
badania przyznało, że w aptekach otwartych, w któ-
rych pracowali, wdrożono odpowiednie środki bez-
pieczeństwa (19). Stanowi to zagrożenie dla zdrowia 
publicznego, ponieważ dobrze zabezpieczona apteka 
otwarta nie tylko zapewnia bezpieczeństwo pracow-
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during the COVID-19 pandemic. Public authorities 
and government institutions should pay more attention 
to patient safety in community pharmacies. The risk 
associated with insufficiently protected community 
pharmacies should not be underestimated. Response 
to the SARS-CoV-2 pandemic should be evaluated 
and lessons should be learned so that the healthcare 
systems are ready when a new pandemic, or another 
global crisis, happens. 

Funding: This research was funded by the Polish 
Pharmaceutical Group S.A, grant number PGF/2/2020.
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ABSTRACT

BACKGROUND. COVID -19 pandemic has imposed multiple questions and consideration in the minds of the 
patients and dental professionals. The understanding of patient’s perceptions and dental services utilization can 
aid in modifying the pre-existing dental practices. The aim of the present study was to assess the awareness, 
perceptions and dental services utilization by patients visiting a tertiary care centre during COVID-19,
METHODOLOGY. A cross-sectional study on 437 patients was carried using a validated questionnaire 
consisting of 22 questions on three domains. Strict sterilization protocol and infection control measures were 
practiced to avoid any contact between the investigator and the patient. 
RESULTS. Patients were aware of COVID -19 pandemic and were willing (76.7%) to inculcate preventive 
practices even post-pandemic. Concerns regarding the spread of infection (37.3%) and hygiene/cleanliness 
(28.6%) were most commonly reported. Patients visited the dental centre primarily for emergency management 
and preferred their queries being solved on the phone. 
CONCLUSION. Patients had a positive outlook towards visiting the dental centre for treatment in the near 
future and did not report any anxiety before visiting a dental centre. 

Key words: coronavirus, pandemics, perception, dental service, hospital 
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INTRODUCTION

Coronaviruses a huge virus family is associated 
with disease in animals or humans. Coronaviruses 
affects humans with infections ranging from the 
common cold to dreadful diseases. (1) The recently 
discovered coronavirus causes COVID-19 infection 
which was unknown before the outbreak started in 
Wuhan, China, on 31st December 2019 (1)

This outbreak was announced as a Public Health 
Emergency on 30 January 2020 by the World Health 
Organization (WHO); however, pertaining to over 
118,000 cases in more than 110 countries and 
surrounding areas across the globe COVID-19 was 
declared as a pandemic by WHO on March 11. [2], [3] 

The first case of COVID-19 pandemic emerged in 
India on 30th January 2020 in Kerala state (4),

A nationwide campaign of lockdown was initiated 
by the Government of India on 24th of  March 2020, 
initially for 21 days thereby curbing daily operations 
of the whole 130 crores residents of India as a 
precautionary step against the COVID-19. It started 
after a 14-hour voluntary mass curfew followed on by 
execution of regulatory series in the various COVID – 
19 affected states (5). Because of continuous rise in the 

number of coronavirus cases the lockdown was further 
extended till the end of May in different phases. The 
lockdown restrictions were subsequently lifted in a 
sequential manner from then onwards and services 
were resumed in a phased manner  (5).]

The routine healthcare services in India were 
also hampered during this lockdown with medical 
and dental professionals providing only emergency 
treatment procedures. The Dental Council of India 
issued a detailed advisory on May 7, which categorized 
dental issues as an emergency, urgent and advised 
against performing any procedures that involve use of 
aerosols, essentially ruling out root canal treatment, 
implants and most other surgical procedures (6).

Despite the large scale transmission of COVID-19, 
demand for dental treatment decreased only a little 
during the pandemic. The need for provision of urgent 
dental treatment and care was always considered 
essential (7). 

The changing global scenario in addition to the 
demand for safe dental care has imposed multiple 
questions and consideration in the minds of the 
patients and dental professionals. An understanding 
of patient’s perceptions and dental services utilization 
can not only aid in modifying the pre-existing dental 

https://en.wikipedia.org/wiki/India
https://en.wikipedia.org/wiki/COVID-19_pandemic_in_India
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practices but can also lay down the path in determining 
the pivotal changes required in dental settings during 
and post COVID -19 eras. 

The present study was thus carried out to assess 
the perceptions and dental service utilization of the 
patients visiting a tertiary care centre. Additionally, the 
study also assessed the awareness among the patients 
regarding COVID-19 pandemic. 

METHOD

A questionnaire-based cross-sectional study was 
carried out among the patients visiting the dental 
centre of All India Institute of Medical Sciences 
(AIIMS), New Delhi. Patients willing to participate and 
intellectually and physically capable of responding to 
the questionnaire were included, whereas the patients 
who did not wish to cooperate with the study protocol 
were excluded from the present study. 

Ethical approval to conduct the study was taken 
from the Institutional Review Board of All India 
Institute of Medical Sciences, New Delhi (IEC-
742/07, RP -16/2020). Written informed consent for 
participation was obtained. Strict sterilization protocol 
and infection control measures were practiced to avoid 
any contact between the investigator and the patient 
(Fig. 1 and 2). This study was carried out for one 
month (July 2020) after the strict lockdown phase 
was over and sequential unlocking of the regular 
health care services started in India. The total patients 
visiting the tertiary centre study duration were 546 of 
which 437 patients (response rate 80%) participated in 
the study. The non respondents lacked the capacity to 
cooperate with the study protocol or did not provide 
consent to participate in the study. The study sample 
thus comprised of conveniently selected 437 patients 
visiting the Centre for Dental Education and Research 
(CDER), AIIMS New Delhi.

DEVELOPMENT OF QUESTIONNAIRE

A questionnaire for awareness related to COVID-19, 
perceptions and dental services utilization was used in 
this study. Initial preparation of the questionnaire was 
done in English; translated into Hindi language and 
further back-translated into English by professional 
translators to check for the efficiency and correctness 
of the information conveyed. 

The development of the questionnaire followed 
the sequential steps starting with the identification 
of three domains: Awareness, Perception and Dental 
Service Utilization. The questionnaire was designed in 
accordance with the identified domains using relevant 
literature as well as upon the opinions based on the 
professional expertise of the authors. The first part of 
the questionnaire included socio-demographic details 
like age, gender, level of education and occupation. 
The other parts consisted of multiple-choice questions 
and a picture-based question based upon the identified 
domains. The pictorial question was incorporated in 
accordance to the thematic appreciation test in which 
the respondents were asked to explain the picture 
about what they think is happening in it. [8] The results 
of the pictorial question were quantified into correct 
and incorrect response for analysis. 

The awareness domain consisted of 10 questions 
whereas the perceptions and dental service utilization 
consisted of 15 questions. Thus a total of 25 item pool 
was developed by a group of four dental professionals. 
The group then discussed the items and eliminated 
three items one from awareness and two from 
utilization domain which was not found to be relevant. 

The assessment of questionnaire validity 
qualitatively was carried out by evaluating the content 

Fig. 1

Fig.2

Dental services during COVID-19 pandemic



636

and face validity. The questionnaire was presented to 
six experts from public health dentistry, community 
medicine, orthodontics, oral surgery and biostatistics 
that were acquainted with the topic. Based on the 
professional judgment necessary changes were made. 
The quantitative assessment of validation was done 
using the content validity ratio (9).

The final questionnaire consisted of three sections. 
The demographic characteristics were assessed in the 
first section and the final questionnaire comprised 
of 22 questions with nine questions evaluating the 
patient’s awareness regarding Covid-19 pandemic 
and 13 questions assessing the patient’s perceptions 
and dental services utilization. The questions on 
dental service utilization and perceptions consisted 
of reasons of visiting the dental centre, associated 
anxiety, perceived change in the dental services post-
pandemic and effectiveness of teleconsultation as a 
means of rendering dental services post lockdown. 

Test-retest reliability was assessed by determining 
the level of agreement between initial scores and scores 
at the second assessment. No items were deleted/
modified at this stage. 

A pilot study was conducted among 20 patients 
who were divided into two groups of ten patients 
each. Data collection in the first group was done using 
Google forms via a tablet whereas in the other group 
it was done using the paper format. The pilot study 
was conducted to determine the feasibility of the study 
and the acceptability of the recording format for the 
present study. The paper format was better accepted 
by the patients in spite of following all the appropriate 
infection control protocols in both the methods. Data 
collection by paper format was thus adopted in this 
study. The results of the pilot study were not included 
in the final analysis.

The data collected was entered in Microsoft Excel 
and subjected to statistical analysis using Statistical 
Package for Social Sciences (IBM Corp., Armonk, 
N.Y., USA Version 20). The level of significance was 
fixed at 5% and p ≤ 0.05 was considered statistically 
significant. Kolmogorov- Smirnov test and Shapiro-
Wilks test were employed to test the normality of 
data. Chi-square test was performed for quantitative 
variables. 

RESULTS

The mean age of the patients in this study was found 
to be 31.74+14.79 years. Females (52.7%) outnumbered 
male patients (47.3%) and of the 437 patients assessed 
in the present study majority of patients were students 
(39.8%) with the undergraduate level of education 
(33.0%) (Tab, I).

Patients reported gathering information about 
COVID-19 from more than one medium; however, 
television was the single major source of information 
about COVID- 19. Majority of the patients in the present 
study were aware of the common symptoms, most 
affected age group and primary mode of transmission 
of COVID -19; however, were unable to identify 
(58.4%) the violation of the COVID-19 norms when 
recorded via a picture based question. In our study, 
81% of the patients avoided social events in this current 
pandemic whereas three/fourth (74.4%) of the patients 
felt that the pandemic will be controlled eventually. 
Patients were more willing (81%)  to visit hospitals for 
dental services rather general health services and were 
willing (76.7%) to inculcate preventive practices in 
routine life post-pandemic (Tab,II).

Assessment of the perceptions and dental service 
utilization by the patients in the present study revealed 
that majority of the patients did not self-report 

Table I: Descriptive characteristics of study patients
Characteristics Categories N (%)

Gender 
Male 204 (46.7)

Female 233 (53.3)

Level of Education 

Primary 49 (11.2)
Secondary 142 (32.5)

Undergraduate 144 (33.0)
Postgraduate 78 (17.8)

PhD 9 (2.1)
Other 15 (3.4)

Occupation 

Student 174 (39.8)
Employed 128 (29.3)

Not employed 70 (16.0)
Others 65 (14.8)

Upendra Singh Bhadauria, Bharathi Purohit et al.



637

deterioration in oral health or anxiety signs before 
visiting a dental centre; however, we’re concerned 
about safety measures (54.9%) before visiting the 
dental centre. Concerns regarding the spread of 
infection (37.3%) and hygiene/cleanliness (28.6%) 
were most commonly reported by the patients. 
Amongst the various mode of registration assessed 
mobile application (27.2%) was considered as the most 
preferred mode of registration whereas on spot in queue 
(13%) registration was considered as the least preferred 

Table II: General awareness about COVID-19 among the patients visiting the center 
Questions Options N (%)

Major source of information about COVID 19

Social Media 79 (18.1)
Newspaper 30 (6.9)
Television 94 (21.5)

Government Websites 22 (5.0)
AarogyaSetu 41(9.4)

Other 5 (1.1)
More than one option 166 (38)

The most common symptoms of COVID 19 

Fever, Dry Cough, Tiredness 316 (72.3)
Pain 10  (2.3)

Body ache 8 (1.8)
Sore throat 20 (4.6)

More than one option 83 (19)

Age group more likely to develop serious illness

Children 30 (6.8)
Young Adults 12 (2.7)
Older People 190 (43.5)

All of the above 126 (28.8)
More than one option 79 (18.1)

Primary mode of transmission of COVID- 19 

Serum 30 (6.9)
Saliva 41 (9.4)
Blood 21 (4.8)

Respiratory Droplets 308 (70.5)
More than one option 37 (8.5)

Do you think COVID 19 pandemic will be controlled eventually?
Yes 325 (74.4)
No 33 (7.6)

Maybe 79 (18.0)

Have you avoided social events due to current pandemic?
Yes 354 (81)
No 45 (10.3)

Sometimes 38 (8.7)

Do you wish to inculcate preventive practices in your routine life 
post COVID 19?

Yes 335 (76.7)
No 52 (11.9)

Unsure 50 (11.4)

Type of services preferred during hospital visiting in time of 
pandemic

General Health Services 97(22.2)
Dental Services 181 (41.4)

Both 91 (20.8)
None 68 (15.5)

Awareness about COVID- 19 norms violation
Yes 182 (41.6)
No 255 (58.4)

mode when compared with the website, telephonic/on-
call modes of registration. Emergency treatment/pain 
(33.6%) was reported as the chief reason for visiting 
the dental centre in this study.

Majority of the patients were not sure whether 
COVID infection can spread during dental treatment 
and did not think that the PPE kits can create hindrance 
in communication during the dental procedure. On 
one side patients preferred getting their dental queries 
solved on phone as compared to the visit at the clinic; 

Dental services during COVID-19 pandemic
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however, on the other, were also not hesitant in visiting 
a dental care centre for routine dental treatment in the 
near future. Patients felt that teleconsultation can serve 
as an effective means of providing dental care post-
COVID 19 (Tab. III). 

Gender wise comparative evaluation in our study 
revealed a significant difference between males 
and females only for question related to the most 
concerning aspect before visiting a dental centre. No 
significant difference concerning gender was seen 
among the patients for knowledge or dental service 
utilization (Tab.IV). 

Table III: Perceptions and Dental service utilization aspects among the patients visiting the centre during pandemic

Deterioration in oral health during lockdown and COVID- 19 
pandemic

Yes 91 (20.8)
No 296 (67.7)

Maybe 50 (11.4)

Anxiety signs like numbness/tingling, dizziness, nervousness 
before visiting a dental centre

Yes 39 (8.9)
No 381 (87.2)

Maybe 17 (3.9)

Concerns about safety measures visiting the dental centre during 
COVID 19 pandemic

Yes 241 (54.9)
No 151 (34.6)

Maybe 45 (10.3)

If yes,  most concerned aspect before visiting a dental centre

Hygiene/ Cleanliness 125(28.6)
Large number of people 58 (13.3)

Dental Treatment 37 (8.5)
Spread of infection 163 (37.3)

More than one options 54 (12.3)

Awareness of different methods of registration at the dental centre
Yes 290 (66.4)
No 94 (21.5)

Maybe 53 (12.1)

If yes, preferred mode of registration 

Mobile Application 119 (27.2)
On spot in queue 57 (13.0)

Website of dental centre 85 (19.5)
Telephonic/On call 113 (25.9)

More than one options 63 (14.4)

Chief Complaint/ Reason for visiting the dental centre

Routine OPD 134 (30.7)
Emergency Treatment /Pain 147 (33.6)

Trauma/ Fracture 19 (4.3)
Follow up 108 (24.7)
Any other 29 (6.6)

Do you think COVID infection can spread during dental 
treatment?

Yes 168 (38.4)
No 94 (21.5)

Maybe 175 (40.1)

Do you think you can wait for long duration during the dental 
treatment procedures at dental centres?

Yes 159 (36.4)
No 177 (40.5)

Maybe 101 (23.1)

Do you think the PPE kits can create hindrance in communication 
during dental procedure?

Yes 87 (19.9)
No 225 (51.5)

Maybe 125 (28.6)

Would you prefer your dental queries being solved via phone as 
compared to your visit at the dental centre?

Yes 202 (46.2)
No 129 (29.5)

Maybe 106 (24.3)

Upendra Singh Bhadauria, Bharathi Purohit et al.
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Do you feel teleconsultation can serve as effective means of 
providing dental care post COVID 19?

Yes 281 (64.3)
No 156 (35.7)

Do you plan to visit a dental centre for routine dental treatment in 
near future?

Yes 316 (72.3)
No 27 (6.2)

Maybe 94 (21.5)

Table IV: Comparative evaluation of Gender with awareness, perceptions and dental service utilization by study patients

Questions Options Male 
N

Female 
N P value 

Major source of information about 
COVID 19

Social Media 41 38

.206

Newspaper 9 21
Television 45 49

Government Websites 13 9
AarogyaSetu 17 24

Other 4 1
More than one option 75 91

The most common symptoms of COVID 
19 

Fever, Dry Cough, Tiredness 149 167

.563
Pain 7 3

Body ache 4 4
Sore throat 8 12

More than one option 36 47

Age groupmore likely to develop serious 
illness

Children 19 11

.333
Young Adults 4 8
Older People 87 103

All of the above 61 65
More than one option 33 46

Primary mode of transmission of 
COVID- 19 

Serum 15 15

.817
Saliva 19 22
Blood 9 12

Respiratory Droplets 147 161
More than one option 14 23

Do you think COVID 19 pandemic will 
be controlled eventually?

Yes 150 175
.744No 16 17

Maybe 38 41

Have you avoided social events due to 
current pandemic?

Yes 164 190
.740No 23 22

Sometimes 17 21

Do you wish to inculcate preventive 
practices in your routine life post 
CO19VID 19?

Yes 158 177
.774No 25 27

Unsure 21 29

Type of services preferred during hospital 
visiting in time of pandemic

General Health Services 44 53

.597
Dental Services 80 101

Both 48 43
None 32 36

Awareness about COVID- 19 norms 
violation

Yes 92 90
.171

No 112 143

Dental services during COVID-19 pandemic
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Deterioration in oral health during 
lockdown and COVID- 19 pandemic

Yes 42 49
.882No 137 159

Maybe 25 25

Anxiety signs like numbness/tingling, 
dizziness, nervousness before visiting a 
dental centre

Yes 19 20
.617No 179 202

Maybe 6 11

Concerns about safety measures visiting 
the dental centre during COVID 19 
pandemic

Yes 117 124
.498No 70 81

Maybe 17 28

If yes,  most concernedaspect before 
visiting a dental centre

Hygiene/ Cleanliness 64 61

.05*
(s)

Large number of people 25 33
Dental Treatment 15 22

Spread of infection 80 83
More than one options 20 34

Awareness of different methods of 
registration at the dental centre

Yes 126 164
.116No 53 41

Maybe 25 28

If yes, preferred mode of registration 

Mobile Application 52 67

.876
On spot in queue 27 30

Website of dental centre 40 45
Telephonic/On call 57 56

More than one options 28 35

Chief Complaint/ Reason for visiting the 
dental centre

Routine OPD 60 74

.106
Emergency Treatment /Pain 58 89

Trauma/ Fracture 9 10
Follow up 60 48
Any other 17 12

Do you think COVID infection can 
spread during dental treatment?

Yes 75 93
.705No 47 47

Maybe 82 93

Do you think you can wait for long 
duration during the dental treatment 
procedures at dental centres?

Yes 71 88
.576No 88 89

Maybe 45 56

Do you think the PPE kits create 
hindrance in communication during 
dental procedure?

Yes 39 48
.385No 112 113

Maybe 53 72

Would you prefer your dental queries 
being solved via phone as compared to 
your visit at the dental centre?

Yes 92 110
.448No 66 63

Maybe 46 60
Do you feel teleconsultation can serve as 
effective means of providing dental care 
post COVID 19?

Yes 138 143 .274

No 66 90

Do you plan to visit a dental centre for 
routine dental treatment in near future?

Yes 151 165
.709No 11 16

Maybe 42 52

Upendra Singh Bhadauria, Bharathi Purohit et al.
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DISCUSSION

The present study conducted was first of its kind 
in assessing the patient’s outlook and their needs and 
demands for dental care in this new era during and 
after COVID 19 pandemic. Given the novelty, high 
transmissibility of the disease and dental treatment 
procedures generating aerosols; during this pandemic, 
alterations are and will be required to maintain a 
healthy environment for the patients and the dental 
team.

In the present study, patients gathered information 
regarding COVID 19 from multiple sources (Social 
media, Newspaper, Television, Government websites 
and Government’s COVID-19 Aarogyasetu app). 
Television and social media were reported to be the 
common single point source of information related to 
COVID-19.Akalu Y et al.(10), Lincoln Leehang Lau et 
al. (11) in their studies reported television and radio 
(59.9%) as the major primary sources of information 
for COVID-19. 

72.3% of the patients in our study were aware of 
the primary symptoms of the COVID 19 infection and 
70.5% reported respiratory droplets as the primary 
mode of transmission of the virus; a study conducted 
by Lincoln Leehang Lau et al.(11) also reported 
that coughing and sneezing were identified as a 
transmission route by 89.5% of respondents in their 
study. The awareness regarding COVID-19 infection 
in our study is mainly attributed to the widespread 
measures taken for health promotion and prevention of 
the pandemic in India. 

Patients in the present study did not report any 
anxiety before visiting a dental centre. In contrast to 
our study findings,  a systematic review and meta-
analysis conducted by Nader Salari et al.,(12) revealed 
a prevalence of anxiety as 31.9% and depression 
as 33.7%. They observed the prevalence in general 
population whereas we assessed the anxiety of patient 
before visiting a dental centre. 

The psychological impact of COVID-19 pandemic 
in this study; however, was perceived in the safety 
concerns reported by the patients before visiting the 
dental centre. The spread of infection was reported as 
most concerning aspect of visiting the dental centre 
thus highlighting the need of strict implementations 
for outpatient department and advocates policy level 
changes. 

In line with the COVID prevention norms, social 
distancing and avoiding large gathering patients of 
our study reported standing in a queue in hospitals as 
the least preferred method of registration at the dental 
centre. Registration via mobile phones and telephonic/
on-call were more preferred by the patients. This is 
in accordance with the guidelines by MoHFW and 

Dental Council of India for dental patients planning to 
visit dental hospitals. 

The dental treatment during this pandemic 
emphasized primarily on emergency/ urgent 
management of the dental diseases; in line with this 
statement majority of patients in the study too visited 
with a complaint of emergency treatment/ pain; Routine 
OPD and follow up for previous dental treatment were 
the other two reasons reported for visiting the dental 
centre this could be due to the emerging and previous 
history of dental diseases among the study patients.

The dentist’s personality and communication have 
been cited as crucial in providing satisfactory dental 
care.(13). The incorporation of strict infection control 
and sterilization measures more than ever the dental 
treatment procedures have and will undergo multiple 
changes. Screening before treatment procedures, 
personal protective equipment (PPE) and longer time 
duration will be the “New Normal. (14). Patients in our 
study did not feel that PPEs can create hindrance in 
communication during dental procedures; however, 
were not willing to wait for a longer duration during 
the dental treatment procedures at the dental centre. 
This can be attributed to the fact that the patients had 
not encountered the actual dental care at the dentist’s 
chamber but dentist with the PPE visualization was a 
mere concept to them as seen in various social media 
platforms.

Technological advances provide humanity with 
new, previously unavailable options. Telemedicine in 
this regard is of critical importance when one considers 
the consequences of health-care providers contracting 
COVID-19 as a result of direct exposure  (15) or vice 
versa.

Suhani Ghai (16) in their study reported that 
teledentistry can complement the existing compromised 
dental system and can offer a novel solution to resume 
dental practice during the current pandemic. Patients 
in our study too preferred their queries being solved 
on the phone when compared to their visit at the 
dental centre and felt that teleconsultation can serve 
as an effective means of providing dental care post-
COVID 19. Provisions for teleconsultation across all 
levels of health care systems can thus aid in delivering 
healthcare facilities at even remote locations of the 
country. 

Gender differences among knowledge and dental 
service utilization were not reported except for the 
safety concerns in visiting a dental centre. In line 
with our findings the study conducted by Sonam 
Maheshwari et al., (17) also revealed no significant 
difference in knowledge scores of males and females 
for COVID-19. 

The present study thus enlightens the perceptions 
and dental service utilization by the patients and 
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highlights the avenues for appropriate, tailored 
strategies post-COVID to make dental care services 
more effective and equipped. The inclusion of 
patients from one centre due to pandemic although 
theoretically limits the generalizability of our study 
findings to other setting but can serve as a baseline in 
understanding the outlook of patients in general. This 
study can also aid in providing background information 
for determining the policy level changes in the routine 
treatment procedures following universal precautions 
and in all healthcare facilities required in this new era 
of dentistry. 

Futuristically, patients in our study were not 
hesitant and planned to visit the dental centre for 
routine dental treatment, felt that COVID 19 pandemic 
will be controlled eventually and wished to include 
the preventive practices in routine life post-COVID 
19 pandemic. The present study thus opens avenues 
for researches on perceptions and dental service 
utilization by patients in dental clinics, different levels 
of healthcare facilities’ and in multicentre setting.

CONCLUSION

The study assessed the awareness, perception and 
dental service utilization by the study patients. The 
study findings reveal that the patients were aware of 
the pandemic and visited the dental centre primarily 
for emergency management. The patients had a 
positive outlook towards visiting the dental centre for 
treatment in near future, were willing to continue the 
preventive practices post COVID and highlighted the 
importance of teledentistry in the post-COVID-19 era.
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ABSTRACT

Actinomycosis is one of the greatest ‘chameleons’ among infectious diseases. It may imitate inflammation, 
abscess or a neoplasmatic tumor. Moreover, correct diagnosis is even more challenging due to the fact that the 
disease takes on various forms like: cervicocephalic, abdominal, or affects the reproductive organs. In order to 
highlight the diagnostic difficulties of actinomycosis, we have decided to describe six cases of female patients 
(aged 31-73 years, mean age: 52 years) hospitalized due to actinomycosis in the Department of Infectious Diseases 
and Hepatology between 2014-2019. Additionally, a case of one patient was described in detail as the course 
of her disease was exceptionally non-specific. Only in 2 of 6 patients the primary diagnosis was correct. The 
four other patients were initially suspected with cancer or inflammation. Three of the patients were diagnosed 
with the abdominal form of actinomycosis, one – neck and head, and one presented both locations. Only 
histopathological examinations during invasive procedures allowed to state the final diagnosis. An adequate 
diagnosis was associated with a number of additional tests and delayed appropriate treatment. WBC and CRP 
were within normal range in all patients. Four patients completed treatment successfully after 60-192 days, one 
is still on therapy and one is lost to follow-up. In conclusion, common features of actinomycosis presented in this 
case series include predominance of female gender, abdominal localization and lack of typical symptoms. What 
is more, therapy with antibiotics, mainly doxycycline and beta-lactams resulted in complete regression of lesions 
in the majority of cases. Given the examples of our patients we believe that actinomycosis should be considered 
in the differential diagnosis of all abdominal tumors, especially in women.

Abbreviations: WBC – white blood cells, CRP – C-reactive protein, CT – computed tomography, IUD - Intra-
Uterine Device, i.v. - intravenous.

Keywords: actinomycosis, actinomyces, abdominal tumor, antibiotic

STRESZCZENIE

Promienica to największy “kameleon” wśród chorób zakaźnych - może naśladować zapalenie, ropień, 
a nawet nowotwór. Postawienie prawidłowej diagnozy jest wymagające ze względu na fakt, że choroba 
ta występuje w wielu postaciach: twarzowo-szyjnej, brzusznej, bądź w obrębie miednicy mniejszej.  
W latach  2014 - 2019 w naszym Oddziale z powodu aktynomykozy hospitalizowano 6 pacjentek  pomiędzy 31. 
a 72. r.ż.. Przypadek jednej z pacjentek jest opisany szczegółowo w niniejszej pracy ze względu na nietypowy 
przebieg choroby. Jedynie u dwóch z sześciu pacjentek pierwotna diagnoza była prawidłowa, natomiast 
u pozostałych czterech pacjentek początkowo podejrzewano nowotwór lub zmiany o charakterze zapalnym. 
U trzech pacjentek zdiagnozowano brzuszną postać promienicy, u jednej twarzowo-szyjną, natomiast 
u ostatniego zostały zdiagnozowane równolegle występujące postacie: brzuszna i twarzowo-szyjna. Jedynie 
badanie histopatologiczne, które może być przeprowadzone dzięki pobraniu materiału metodami inwazyjnymi, 
pozwala na jednoznaczne ustalenie diagnozy. Różnicowanie wymaga wykonania dodatkowych badań, co 
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INTRODUCTION

Actinomycosis is an uncommon, neglected disease 
caused by bacteria from the Actinobacteria family 
which belongs to the Actinomyces genus (1, 2). These 
gram-positive, mainly anaerobic, pigment-producing, 
non-spores-producing microorganisms grow optimal-
ly in the temperature between 30°C to 37°C, which 
implies that primarily these pathogens are zoonotic (1, 
3-5). Pathogenic to humans are: Actinomyces israeli, 
A. naeslundii, A. myeri, A. viscosus, A. odontolyticus 
(1). Infection caused by Actinomyces spp. is classified 
as an endogenous infection, due to the fact that some 
species are present in humans’ physiological flora 
(commensals of the particular parts of the body like: 
the oral cavity, oropharynx, urogenital tract or gastro-
intestinal tract) (1, 6).

The colonization of the oral cavity with Actinomy-
ces begins during infancy. A. odontolyticus, A. ger-
encseriae, A. viscosus, A. naeslundii may be isolated 
from the oral cavity mucosa during whole human’s 
life. A. israeli which is recognized as the main cause 
of human Actinomycosis appears in the oral cavity rel-
atively rarely (1). Also, an oral species of Actinomyces 
may be found in the tonsillar crypts (1). Actinomyces 
spp. such as A. myeri or A. radingae are commen-
sals and reside on the mucosa of the gastrointestinal 
and the genitourinary tract (1, 2). What is interesting 
– some kinds of Actinomyces were isolated from the 
sputum samples from tuberculosis patients as a part 
of the microflora (1, 7).  Transferred on the surface of 
foreign bodies or via traumatic damages of  the mu-
cosa - profound parts of tissues become available for 
Actinomyces (1). Actinomycosis is believed to be more 
frequent in male subjects. Interestingly, our case se-
ries, the largest in the literature, includes only female 
patients. 

Early diagnosis is difficult due to non-specific 
symptoms, such as: oedma, mild fever, weight loss 
and others depending on the location. Chronic symp-

WSTĘP

Aktynomykoza jest rzadką, często pomijaną w pro-
cesie diagnostyki, chorobą wywoływaną przez bakte-
rie z typu Actinobacteria, do których należą bakterie 
z rodzaju Actinomyces (1, 2). Optymalna temperatura 
wzrostu tych Gram-dodatnich, głównie beztlenowych 
mikroorganizmów to 30°C - 37°C, co wskazuje na 
pierwotnie odzwierzęce pochodzenie tych patoge-
nów (1, 3-5). Chorobotwórcze dla gatunku ludzkiego 
są: Actinomyces israeli, A. naeslundii, A. myeri, A. 
viscosus, A. odontolyticus (1). Zakażenie wywołane 
przez Actinomyces spp. klasyfikowane jest jako infek-
cja endogenna, ponieważ wybrane gatunki wchodzą 
w skład flory fizjologicznej określonych części ciała, 
takich jak jama ustna, gardło, układ moczowo-płcio-
wy lub przewód pokarmowy (1, 6).

Kolonizacja jamy ustnej przez gatunki z rodzaju 
Actinomyces może zaczynać się już w okresie niemow-
lęcym. A. odontolyticus, A. gerencseriae, A. viscosus, 
A. naeslundii  są izolowane ze śluzówki jamy ustnej 
w ciągu całego życia. A. israeli, która jest bakterią 
najczęściej identyfikowaną w przypadku zachorowań 
na promienicę, pojawia się w jamie ustnej stosunko-
wo rzadko. Gatunki zasiedlające jamę ustną można 
znaleźć również w kryptach migdałków (1). Gatunki 
Actinomyces, takie jak A. myeri czy A. radingae, są 
komensalami bytującymi na śluzówce przewodu po-
karmowego oraz układu moczowo-płciowego (1, 2). 
Co ciekawe, niektóre gatunki Actinomyces jako część 
mikroflory izolowano z próbek plwociny u pacjentów 
chorych na gruźlicę  (1, 7). Poprzez urazy uszkadza-
jące błonę śluzową oraz wraz z ciałami obcymi, bak-
terie przedostają się do głębiej położonych tkanek. 
Uważa się, że na promienicę częściej chorują męż-
czyźni, a wczesna diagnostyka jest utrudniona w wy-
niku nieswoistych objawów choroby, do których mogą 
należeć: obrzęk tkanek, niewysoka gorączka, utrata 
masy ciała i inne zależne od lokalizacji. Przewlekłymi 
objawami są ropnie, ziarniniaki, zniszczenie tkanek 

opóźnia wprowadzenie odpowiedniego leczenia. Liczba białych krwinek we krwi oraz CRP były prawidłowe 
u badanych pacjentek. Cztery pacjentki zakończyły leczenie z sukcesem po 60-192 dniach, jedna nadal jest leczona.  
Podsumowując, do wspólnych cech prezentowanych w pracy przypadków należy płeć żeńska, lokalizacja 
(jama brzuszna i narządy w jamie brzusznej) oraz brak objawów charakterystycznych pozwalających postawić 
jednoznaczną diagnozę. Antybiotykoterapia, głównie doksycykliną i beta-laktamami, przyniosła w większości 
przypadków całkowitą regresję zmian chorobowych. Po wczesnym postawieniu prawidłowej diagnozy pacjent 
może uniknąć inwazyjnych zabiegów operacyjnych. Biorąc pod uwagę przykłady naszych pacjentów, uważamy, 
że promienica powinna być rozważana w diagnostyce różnicowej wszystkich guzów brzucha, zwłaszcza 
u kobiet.

Skróty: WBC – liczba białych krwinek, CRP – białko C-reaktywne, CT – tomografia komputerowa, i.v. - 
dożylnie.

Słowa kluczowe: promienica, aktynomykoza, guz w jamie brzusznej, antybiotykoterapia
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toms include: abscesses, granulomas, tissue destruc-
tion, and extensive fibrosis. The bacteria spread to the 
adjacent soft and hard tissues. The primary mass of 
the tumor is light yellow as it contains sulfur grains. 
However, the characteristic grains are impossible 
to observe in lesions infiltrating some preexisting 
changes in a tissue, e.g. a lumpy lesion of lung cancer.  
Caries is a risk factor of the cervicofacial form of 
actinomycosis, in this case it is an endogenous in-
fection, and it may occur after a tooth extraction or 
other dental procedures. What is more, aspiration of 
actinomycetes from the oral cavity may result in the 
development of actinomycosis - infiltrates are likely 
to appear in the chest wall, and the spine or ribs may 
be damaged. Abdominal actinomycosis often begins 
in the appendix and diverticula of the colon. Further-
more, the pelvic form may occur after using an intra-
uterine contraceptive device (IUD). Bacteraemia and 
hematogenous spread of the disease between the in-
ternal organs is very rare. Similarly, bone infiltration 
is extremely rare and it is exceptionally caused by the 
proximity of lesions in adjacent tissues. The lymphat-
ic system is rarely affected, although there are reports 
describing actinomycosis of the lymph nodes (8). It is 
estimated that less than 10% of patients with actino-
mycosis are preoperatively correctly diagnosed, due to 
the symptomatology similar to other, much more com-
mon diseases such as: malignant tumors, tuberculosis 
or Crohn’s disease (4, 9, 10). Taking into account these 
significant diagnostic difficulties of the disease and in 
order to draw more attention to it, we have decided to 
present a series of cases of actinomycosis.

CASE REPORTS

The clinical characteristics and treatment results 
of six women hospitalized in the Department of In-
fectious Diseases and Hepatology due to actinomyco-
sis, including the patient described below, are listed 
in a table. It characterizes some aspects such as: the 
patient’s age, disease location, main symptoms, initial 
diagnosis, risk factors, and the duration and effective-
ness of the antibiotic therapy. The abdominal form of 
actinomycosis dominated in the presented group, how-
ever in the literature it is considered less common than 
the cervical form. Two-thirds of the patients under-
went surgery that could have had been avoided if the 
the correct diagnosis had been made earlier.

Case report no.1
A 46-years-old female patient turned to her GP due 

to low-grade fever and a palpable tumor in the me-
sogastrium area. Additionally, she reported that she 
had used an IUD several years before the symptoms 
appeared. As a result of the first medical consultation 

oraz rozległe zwłóknienia. Bakterie rozprzestrzeniają 
się na sąsiednie tkanki miękkie i twarde. Pierwotna 
masa guza ma kolor jasnożółty, gdyż występują w niej 
ziarna siarkowe, jednak niemożliwe są one do zaob-
serwowania w zmianach naciekających na występują-
cą już wcześniej zmianę np. na zmianę guzowatą raka 
płuc. Próchnica jest czynnikiem ryzyka promienicy 
w postaci szyjno-twarzowej, wówczas choroba ma 
pochodzenie endogenne, a infekcja może nastąpić po 
usunięciu zęba lub innym zabiegu stomatologicznym. 
Aspiracja promieniowców z jamy ustnej może skut-
kować rozwinięciem promienicy piersiowej - nacieki 
pojawiają się w ścianie klatki piersiowej, a kręgosłup 
i żebra mogą ulegać zniszczeniu. Promienica brzuszna 
najczęściej rozpoczyna się w wyrostku robaczkowym 
oraz uchyłkach okrężnicy, a w miednicy mniejszej 
może występować u kobiet stosujących wewnątrzma-
ciczne spirale antykoncepcyjne. Wyjątkowo dochodzi 
do rozprzestrzeniania się choroby w narządach we-
wnętrznych drogą krwionośną, a zajęcie kości wystę-
puje niezwykle rzadko i jest spowodowane zmianami 
pochodzącymi z tkanek sąsiednich. Układ limfatyczny 
jest rzadko zaangażowany w proces chorobowy, acz-
kolwiek istnieją doniesienia wskazujące na promienicę 
węzłów chłonnych (8). Szacuje się, że poniżej 10% pa-
cjentów z promienicą brzuszną jest diagnozowanych 
przedoperacyjnie z powodu symptomatologii podob-
nej do innych powszechnych chorób, jak nowotwory 
złośliwe, gruźlica lub choroba Leśniowskiego-Crohna 
(4, 9, 10). W związku z istotnymi trudnościami dia-
gnostycznymi choroby oraz w celu zwrócenia na nią 
większej uwagi zdecydowaliśmy się na przedstawienie 
opisu serii przypadków promienicy.

OPISY PRZYPADKÓW

Charakterystyka kliniczna i wyniki leczenia sze-
ściu kobiet hospitalizowanych w Oddziale Chorób Za-
kaźnych i Hepatologii z powodu promienicy, włącznie 
z pacjentką opisaną poniżej, są wymienione w tabeli. 
Scharakteryzowano w niej niektóre aspekty, takie jak 
wiek pacjentek, lokalizację choroby, główne objawy, 
wstępne rozpoznanie, czynniki ryzyka oraz czas trwa-
nia antybiotykoterapii i jej skuteczność. U przedsta-
wionych pacjentek dominowała postać brzuszna pro-
mienicy, którą uznaje się za rzadszą niż postać szyjna. 
U dwóch trzecich wykonano zabieg chirurgiczny, któ-
rego można było uniknąć, gdyby prawidłowa diagnoza 
została postawiona wcześniej.  

Opis przypadku nr 1
46-letnia pacjentka zgłosiła się do lekarza pierw-

szego kontaktu z powodu stanów podgorączkowych 
oraz wyczuwalnego guza w okolicy śródbrzusza. 
W wywiadzie podała, że na kilka lat przed wystąpie-

Patrycja Łanowy, Miłosz Bichalski  i inni
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the patient underwent computed tomography (CT) of 
the abdomen and pelvis, which presented:
 – areas of inflammatory infiltration in soft tissues 

within the right abdominal quadrant;
 – foci of inflammation in the liver parenchyma;
 – slight enlargement of the retroperitoneal lymph 

nodes;
 – enlarged and heterogeneous appendages.

A further gynecological consultation resulted in 
a laparotomy and removal of the changed ovary with 
the tumor and accompanying adhesions in the pelvic 
and abdominal cavity.

Postoperative histopathological examination did 
not indicate a clear character of the tumor, although 
it has been stated that ovarian cancer was the most 
likely etiology  of the lesions. Re-examination of the 
postoperative material did not confirm these suspi-
cion, changing the diagnosis into chronic inflamma-
tion and ovarian abscess. Interestingly, on that point 
the pathologists still strongly rejected the possibility of  
actinomycosis being the cause of the tumor. Due to the 
unclear histopathological results, liver biopsy was per-
formed. Inflammatory tissue (mainly neutrophils and 
macrophages) was revealed in the biopsy specimens, 
which indicated the features of the organ’s infectious 
infiltration. Additionally, a cervical smear was per-
formed in which no pathogens, including Actinomy-
ces, were found.

Due to the lack of unequivocal diagnosis and there-
fore effective treatment, the patient had been referred 
to the Department of Infectious Diseases and Hepatol-
ogy with the suspicion of actinomycosis. From the first 
day of hospitalization, the patient was administered 
an antibiotic therapy (doxycycline i.v, ceftriaxone i.v). 
Furthermore, additional tests and consultations were 
performed to exclude other suspicions (mainly onco-
logical). After the third histopathological examination 
of the postoperative specimen, the presence of neo-
plastic cells was excluded and the final diagnosis of 
actinomycosis was finally made.

The total intravenous therapy with doxycycline and 
ceftriaxone lasted 26 days. A control CT presented 
a withdrawal of changes in the pelvis. The patient con-
tinued treatment with doxycycline i.v with 0.9% NaCl 
in an outpatient setting (another 4 months). In a series 
of ultrasound examinations, a gradual regression of 
inflammatory changes within the appendages, abdom-
inal wall and liver were described. The total treatment 
duration was 126 days. After that time the patient was 
considered cured and has not reported relapse so far.

Actinomycosis should be considered in women 
with low-grade fever, a non-specific abdominal pain, 
palpable pathological masses in the abdomen and signs 
of inflammatory infiltrates in the CT. One should also 
be vigilant if the patient reports history of IUD use, 

niem objawów stosowała wkładkę wewnątrzmacicz-
ną. U pacjentki wykonano tomografię komputerową 
brzucha i miednicy, która wykazała: 
 – Obszary nacieku zapalnego w tkankach miękkich 

w obrębie prawego kwadrantu jamy brzusznej;
 – Ogniska zapalne w miąższu wątroby;
 – Niewielkie powiększenie węzłów chłonnych 

przestrzeni zaotrzewnowej;
 – Powiększone i niejednorodne przydatki.

Zdecydowano się na konsultację ginekologiczną, 
której rezultatem była decyzja o laparotomii oraz usu-
nięciu chorobowo zmienionego jajnika wraz z guzem 
i zrostami mu towarzyszącymi w obrębie miednicy 
i jamy brzusznej. Badania histopatologiczne otrzyma-
nych preparatów nie wskazały jednoznacznej przy-
czyny powstania guza, lecz postawiono diagnozę raka 
jajnika. Powtórne zbadanie preparatu nie potwierdziło 
tych podejrzeń, zmieniając rozpoznanie na przewlekłe 
zapalenie i ropień jajników, jednocześnie odrzucając 
promienicę jako przyczynę choroby. 

Z powodu niejednoznacznego rozpoznania histo-
patologicznego, wykonano biopsję wątroby. W biopta-
tach ujawniono tkankę zapalną (głównie neutrofile 
i makrofagi), co wskazywało na cechy nacieku narzą-
du. Dodatkowo wykonano wymaz z szyjki macicy, 
w którym nie znaleziono żadnych patogenów, w tym 
Actynomyces.  

Ze względu na niemożność postawienia jedno-
znacznej diagnozy, pacjentkę skierowano do Oddziału 
Chorób Zakaźnych i Hepatologii, z podejrzeniem pro-
mienicy. Począwszy od pierwszego dnia hospitalizacji 
pacjentka poddana została antybiotykoterapii (dok-
sycyklina i.v, ceftriakson i.v). Diagnostykę przepro-
wadzono w kierunku wykluczenia innych podejrzeń 
(głównie onkologicznych). Po trzecim badaniu histo-
patologicznym wycinka pobranego podczas operacji 
wykluczono obecność komórek nowotworowych i po-
stawiono ostatecznie rozpoznanie promienicy. 

Całkowita terapia dożylna doksacykliną i ceftriak-
sonem trwała 26 dni. Kontrolne badanie tomograficz-
ne wskazywało na wycofywanie się zmian w obrębie 
miednicy. Postanowiono kontynuować leczenie pa-
cjentki doksycykliną i.v wraz z 0,9% NaCl w warun-
kach ambulatoryjnych (kolejne 4 miesiące). W serii 
badań USG otrzymywano stopniowy regres zmian 
zapalnych w obrębie przydatków, ściany jamy brzusz-
nej oraz wątroby. Całkowity czas leczenia wyniósł 126 
dni. Pacjentkę uznano za wyleczoną, nie zgłosiła do-
tychczas nawrotu choroby.  

Promienicę należy rozważyć u kobiet z nietypo-
wym bólem i dyskomfortem w okolicach brzucha, 
z towarzyszącym stanem podgorączkowym, które 
w badaniach TK mają cechy nacieku zapalnego. Nale-
ży także zachować dodatkową czujność, jeżeli w wy-
wiadzie wystąpił okres stosowania wkładki wewnątrz-
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which is the most common risk factor for the develop-
ment of actinomycosis in women.

DISSCUSION

Epidemiological data suggest that the incidence 
ratio of actinomycosis in male and female is 3:1 (11). 
However Pierre et al. presented a study in which the 
sex ratio was 1:1 (12). All patients in our case series 
were female which may suggest that greater attention 
considering actinomycosis should be paid to women. 

Such difference in the frequency may result from 
the fact that women may be more careful about their 
health and do not neglect their sympthoms. Valor et 
al. showed that the age of patients varies and the age 
range for actinomycosis cannot be clearly defined (3). 
In our work the youngest patient was 31 years old and 
the oldest was 73 years old. It is worth noticing that 
several studies (13-15) highlight the fact that 60% 
cases of actinomycosis are the cervicofacial form of 
the disease. In our report, the predominant type is the 
abdominal type (4 of 6 cases), then the cervicofacial 
(2 of 6 cases). The pulmonary actinomycosis was not 
diagnosed in our group. The diagnostics of actinomy-
cosis is very challenging, which may be indicated by 
non-characteristic symptoms, such as pain, fever or 
bleeding. However, there are cases in which even these 
symptoms do not occur (3). 

Actinomycosis may also mimic malignant tumors 
– as confirmed not only by the case of our patient who 
was initially diagnosed with ovarian cancer  [16,17,18]. 
The erroneously stated first diagnosis, which in our 
work concerned 2 out of 6 patients, may result in the 
implementation of invasive treatment. Currently, the 
recommendations for operative treatment of actinomy-
cosis are limited in favor of the use of antibiotic ther-
apy (1). It should be noted, that the correct diagnoses 
in our series of cases were based on various diagnostic 
methods. This indicates the lack of a specific test for 
this disease.

Furthermore, our patients’ blood test results reveal 
that level of WBC was not deviating from normal. 
Only one patient had highly elevated CRP (48mg/L). 
That data is different from the work of Valor et al. who 
proved that WBC and CRP in actinomycosis are high-
er than normal (3).

Nagao et al. recently published a case report of 
a 74-year-old man with esophageal cancer (19). In this 
case, the pulmonary form of actinomycosis was ini-
tially diagnosed as a metastasis of esophageal cancer 
or a recurrence of pulmonary adenocarcinoma five 
years after a radical thoracic surgery. At admission 
to the hospital, the patient did not report fever or any 
other symptoms. The normal temperature was one of 

macicznej, która jest najczęstszym czynnikiem ryzyka 
rozwoju promienicy brzucha i miednicy u kobiet. 

DYSKUSJA 

Dane epidemiologiczne wskazują, że częstość wy-
stępowania promienicy u mężczyzn i kobiet wynosi 
3:1 (11). Jednakże Pierre i wsp. przeprowadzili bada-
nie, w którym ten stosunek wynosił 1:1 (12). Wszystkie 
opisywane przez nas przypadki dotyczyły pacjentów 
płci żeńskiej, co może sugerować, by większą uwagę 
w kontekście zachorowań na promienicę należy zwra-
cać na kobiety. Taka zmiana tendencji zakażeń może 
wynikać z faktu większej dbałości i świadomości 
zdrowotnej kobiet. Valor i in. wykazali, że wiek za-
chorowania pacjentów jest różny, a główny przedział 
wiekowy infekcji nie może być jasno określony (3). 
W opisywanych przez nas przypadkach najmłodsza 
pacjentka miała 31 lat, a najstarsza 73 lata. Warto za-
uważyć, że w kilku badaniach (13-15) podkreślano 
fakt, że 60% przypadków promienicy to postać zlo-
kalizowana w szyjce macicy. W naszej pracy domi-
nującym typem jest typ brzuszny (4 z 6 przypadków), 
a następnie szyjno-twarzowy (2 z 6 przypadków). Nie 
odnotowano wystąpienia postaci płucnej. Diagnosty-
ka promienicy jest bardzo trudna ze względu na nie-
charakterystyczne objawy, takie jak ból, gorączka lub 
krwawienie. Opisywane są jednak przypadki, w któ-
rych nawet takie objawy nie występują (3). 

Promienica może także naśladować nowotwory 
złośliwe (16-18), co potwierdza przypadek naszej pa-
cjentki, u której początkowo zdiagnozowano nowo-
twór jajnika. Błędnie postawiona pierwsza diagno-
za, która dotyczyła 2 z 6 pacjentek, może skutkować 
wdrożeniem leczenia inwazyjnego. Obecnie zalecenia 
dotyczące inwazyjnego leczenia promienicy są ogra-
niczone na korzyść stosowania antybiotykoterapii (1). 
Należy zauważyć, że prawidłowe diagnozy w opisanej 
serii przypadków oparte były na różnych metodach 
diagnostycznych. Wskazuje to na brak pojedyncze-
go, efektywnego testu diagnostycznego przypisane-
go tej chorobie. Wyniki badań krwi przedstawionych 
pacjentek wskazywały na prawidłową liczbę białych 
krwinek (WBC). Tylko jedna z pacjentek miała istot-
nie podwyższone białko C-reaktywne (CRP) - 48 
mg/L. Dane te różnią się od pracy Valor i wsp. którzy 
wykazali, że wartości WBC i CRP są podwyższone 
u pacjentów z promienicą (3).

Nagao i wsp. niedawno opublikowali opis przy-
padku 74-letniego mężczyzny z rakiem przełyku (19), 
u którego płucną postać promienicy pierwotnie rozpo-
znano jako przerzut raka przełyku lub nawrót gruczola-
koraka płucnego pięć lat po zabiegu operacyjnym. Przy 
przyjęciu do szpitala pacjent nie zgłaszał gorączki, ani 
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the key factors that suggested the non-inflammatory 
nature of changes in the patient’s lungs. The inflam-
matory parameters - as in the cases described by us 
- were normal or slightly elevated (WBC 10 × 103/μL, 
CRP 6,07 mg/L). Interestingly, the patient’s changes in 
the lungs were cured 6 months after the beginning of 
treatment (penicillin G i.v. and amoxicillin p.o.).

In our patients, penicillin and doxycycline was used 
to treat actinomycosis. Bonnefond et al. claim that no 
randomized controlled research evaluating antibiotic 
treatment regimens in actinomycosis were performed. 
The long-term antibiotic therapy is traditionally recom-
mended on the basis of clinical experience (4, 20). The 
response to treatment is slow and in some cases present-
ed in this manuscript it takes months to observe results. 
As mentioned before, invasive treatment should only be 
used in the most complicated cases (3). In our series of 
cases, 66,6% of  women achieved full regression of the 
disease after average of 118 days antibiotic therapy. 

CONCLUSIONS

In conclusion, common features of actinomycosis 
presented in this case series include predominance of 
female gender and abdominal localization. The lack of 
pathognomonic symptoms of actinomycosis and fre-
quent mimicking other diseases, causes diagnostic and 
therapeutic difficulties. In the described cases the ther-
apy with antybiotics, mainly doxycycline and beta-lac-
tams, resulted in complete regression in the majority 
of cases. The presented data lead to the conclusion, 
that actinomycosis should be taken into consideration 
in the differential diagnosis of all abdominal and pel-
vic tumors, especially in women.
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ABSTRACT

Despite the constant development of biotechnology, laboratory diagnostics of Lyme disease in children still 
poses a significant challenge. The aim of this article is to present the current methods of Lyme disease diagnosis 
and its future perspectives.
A serological test is often the first step in supporting clinical diagnosis of Lyme disease in children. Recently, 
a new generation of enzyme-linked immunosorbent assays has been created. These assays use recombinant 
proteins or synthetic peptides in their antigenic spectrum. It is postulated that these tests may replace the classic 
immunoblot as the second step in the Lyme disease diagnostic protocol. Direct detection methods based on 
bacterial culture techniques or using the polymerase chain reaction (PCR) have inadequate sensitivity, which 
prevents their widespread use in clinical practice. Recently, a number of other tools have been developed that are 
of supportive importance. Among them, measuring of the CXCL13 chemokine concentration in the cerebrospinal 
fluid has the potential to become a routine procedure in the diagnosis of Lyme disease in children.
Future diagnostic strategies of Lyme disease might include: innovative immunological tests using new 
antigens, combining serology with direct methods in order to increase sensitivity, standardization of selected 
unconventional tests, identification of host response biochemical metabolic markers or linking clinical symptoms 
reported by patients with appropriate test panels.
In the absence a vaccine which protects against the disease, the preventive recommendations given to parents to 
prevent tick bites in children remain valid.

Keywords: Lyme disease, diagnosis, symptoms, serology, unconventional tests

STRESZCZENIE

Pomimo ciągłego rozwoju biotechnologii, diagnostyka laboratoryjna boreliozy u dzieci pozostaje nadal niema-
łym wyzwaniem. Celem tej pracy jest przedstawienie obecnych możliwości diagnostycznych choroby z Lyme 
oraz perspektyw na nadchodzącą przyszłość.    
Badanie serologiczne jest często pierwszym krokiem wspierającym diagnostykę kliniczną u dziecka chorego 
na boreliozę. W ostatnim czasie pojawiły się testy immunoenzymatyczne nowej generacji, które wykorzystują 
w swoim spektrum antygenowym rekombinowane białka lub syntetyczne peptydy. Postuluje się, iż testy te 
mogą zastąpić klasyczny immunoblot, jako drugi etap protokołu diagnostycznego boreliozy. Diagnostyka bez-
pośrednia oparta na technikach hodowli bakterii lub wykorzystująca reakcję łańcuchową polimerazy (PCR) 
charakteryzuje się nadal nieadekwatną czułością, co uniemożliwia jej powszechne zastosowanie w praktyce 
klinicznej. W ostatnim czasie opracowano szereg innych narzędzi, które mają znaczenie pomocnicze. Wśród 
nich pomiar stężenia chemokiny CXCL13 w płynie mózgowo-rdzeniowym wydaje się być bliski rutynowego 
zastosowania u dzieci z neuroboreliozą. 
Przyszłe strategie diagnostyczne boreliozy mogą polegać na: zastosowaniu nowatorskich testów immunolo-
gicznych wykorzystujących nowe antygeny, połączeniu serologii z metodami bezpośrednimi w celu poprawy 
czułości, standaryzacji niektórych niekonwencjonalnych testów, identyfikacji biochemicznych markerów meta-
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bolicznych odpowiedzi gospodarza na zakażenie, czy też na odkryciu powiązań zgłaszanych przez pacjentów 
objawów klinicznych choroby z odpowiednimi panelami diagnostycznymi. 
Wobec braku dostępnej szczepionki chroniącej przed zachorowaniem wciąż aktualne pozostają zalecenia profi-
laktyczne przekazywane rodzicom dzieci, które mają zapobiegać podkłuciom przez kleszcze.

Słowa kluczowe: borelioza, diagnostyka, objawy, serologia, testy niekonwencjonalne

INTRODUCTION

Lyme disease, also known as Lyme borreliosis, 
is a multi-organ bacterial disease that is transmitted 
through a tick bite. Its symptoms mainly affect the 
skin, joints, heart and nervous system. In the 1970s, 
in Old Lyme, Connecticut, USA, a series of cases of 
arthritis in children was reported. The symptoms were 
associated with the bites of ticks (1). It took many 
years to discover the cause of the disease – the bacteria 
named after its discoverer Borrelia burgdorferi (2). 
Identification of the etiological factor was certainly 
a milestone in understanding the etiopathology of 
the disease. However it did not become a remedy for 
diagnostic and therapeutic problems. Unfortunately, 
the diagnosis of Lyme disease still presents 
a significant challenge, despite the biotechnological 
breakthrough that has undoubtedly occurred in recent 
years. The techniques that directly detect the disease-
causing microorganisms are the gold standard in the 
diagnosis of many infectious diseases, against which 
other diagnostic methods are compared. One of these 
techniques is molecular testing, which is a diagnostic 
tool in many diseases, including the recently recognized 
Zika virus infections or SARS-CoV-2.

DIRECT DIAGNOSTICS

Culture methods are useful tools for diagnosing 
infectious bacterial diseases. However, this does not 
apply to Lyme disease. Despite many attempts, the 
required sensitivity of these methods was not achieved. 
In a well-defined group of patients, the improved 
method of sampling together with the optimization of 
the medium composition gives positive culture results 
in only 47% of cases on the sixth day after the blood 
culture. This percentage does not increase to 94% until 
16 weeks after the culture (3). These results come far 
too late for blood cultures to be of clinical significance. 
The culture method used in the case of skin biopsies 
collected from the area of erythema migrans, an early 
symptom of Lyme disease, has a sensitivity of only 
50% (4-5). Moreover, this method is of limited use 
in children due to its invasiveness. Therefore, culture 
is not a routine procedure applicable in everyday 
clinical practice in the diagnosis of Lyme disease. This 
method is characterized by relatively low sensitivity. 
In addition, it requires a lot of time to obtain results 

WSTĘP

Borelioza, znana także jako choroba z Lyme, jest 
wielonarządową chorobą bakteryjną przenoszoną 
przez ukłucie kleszcza. Jej objawy dotyczą przede 
wszystkim skóry, stawów, serca i układu nerwowego. 

W latach siedemdziesiątych XX wieku w mieście 
Old Lyme w stanie Connecticut w USA opisano se-
rię przypadków zapalenia stawów u dzieci. Objawy 
powiązano z ukłuciami kleszczy (1). Minęło wiele 
lat zanim ostatecznie rozpoznano przyczynę choro-
by - bakterię nazwaną później od nazwiska odkrywcy 
Borrelia burgdorferi. (2). Zidentyfikowanie czynnika 
etiologicznego było z pewnością kamieniem milowym 
w zrozumieniu etiopatologii choroby, jednak nie stało 
się remedium na istotne dla pacjentów problemy dia-
gnostyczne i terapeutyczne. Wydaje się, że od czasu 
opisania nowej choroby w miejscowości Old Lyme po 
dzień dzisiejszy, rozpoznanie boreliozy stanowi istot-
ne wyzwanie, pomimo przełomu biotechnologiczne-
go, który bezsprzecznie nastąpił w ostatnich latach. 
W diagnostyce wielu chorób zakaźnych złotym stan-
dardem, do którego porównuje się inne metody dia-
gnostyczne, są techniki umożliwiające bezpośrednie 
wykrywanie mikroorganizmów odpowiedzialnych za 
wywoływanie choroby. Jedną z takich technik jest ba-
danie molekularne, które obecnie  stanowi narzędzie 
diagnostyczne wielu chorób, w tym niedawno pozna-
nych zakażeń wirusem Zika, bądź SARS-CoV-2. 

DIAGNOSTYKA BEZPOŚREDNIA

Metody hodowlane są użytecznym narzędziem 
stosowanym w diagnozowaniu bakteryjnych chorób 
zakaźnych. Nie dotyczy to jednak boreliozy. Pomimo 
wielu prób nie udało się uzyskać wysokiej czułości tej 
metody. W dobrze zdefiniowanej grupie chorych ulep-
szony sposób pobierania próbek wraz z optymalizacją 
składu pożywki daje pozytywne wyniki hodowli je-
dynie w 47% przypadków w szóstym dniu od posiewu 
krwi. Odsetek ten wzrasta do 94% dopiero w 16 tygo-
dniu od wykonania posiewu (3). Jest to zdecydowanie 
za późno, by posiewy krwi miały istotne znaczenie 
kliniczne. Metoda hodowlana zastosowana w przy-
padku bioptatów skóry pobranych z okolicy rumienia 
wędrującego, wczesnego objawu boreliozy, charak-
teryzuje się czułością na poziomie zaledwie 50% (4-
5). Ponadto metoda ta ma ograniczone zastosowanie 
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and an above-average proficiency in the use of modern 
techniques.

Histopathology is a method that could help observe 
the pathogen or the characteristic cell infiltration 
that could lead to the correct diagnosis. In case 
of Lyme disease, histopahtology is recommended 
when lymphocytoma and acrodermatitis chronica 
atrophicans are suspected (6). Both of the above 
mentioned are extremely rare in children, therefore 
histopathological examination is not applicable to the 
most common forms of the disease in this age group.

Low amount of circulating Borrelia burgdorferi 
DNA is the reason why molecular techniques do not 
provide promising results in the early stage of the 
disease. It is estimated that the sensitivity of the PCR 
(polymerase chain reaction) method is comparable 
to the sensitivity of in vitro culture: it is calculated/
evaluated ?? at 62% (7) in early Lyme disease, 38% in 
acute Lyme neuroborreliosis and 25% in chronic Lyme 
neuroborreliosis (8).

The unsatisfactory sensitivity of direct diagnostic 
methods can be improved by applying several such 
methods simultaneously. One of the studies (9) assessed 
the sensitivity of five direct diagnostic methods. At 
least one of these tests was positive in nearly 94% of 
untreated adults with erythema migrans. This study 
did not include a control group and because of this 
reason the specificity of the diagnostic approach using 
these methods could not be established. Detection 
of cell-free DNA fragments of Borrelia burgdorferii 
(cfDNA) in plasma may become another new approach 
supporting the diagnosis of Lyme disease in the early 
stages of the disease. A positive result was obtained 
in 64% of the samples from patients with confirmed 
erythema migrans. The combination of cfDNA 
determination with serology increased the diagnostic 
sensitivity to a promising 86% (10). Taking into account 
the fact that the detection of Borrelia burgdorferi 
using direct methods is of limited use, it should 
be considered whether relying only on commonly 
employed serological tests provides sufficient support 
for the clinical diagnosis of Lyme disease.

SEROLOGICAL DIAGNOSTICS

The Conventional Two-Tiered Testing (CTTT) 
of Lyme disease includes a first-tier enzyme 
immunoassay (EIA) followed by a supplemental 
immunoblot. This method is the most common tool 
supporting the clinical diagnosis of Lyme disease. 
There are studies that estimate the sensitivity of the 
two-stage diagnostic protocol reaches unrealistic 100% 
in the late stages of the disease (11), while other studies 
suggest 56% (12) or less (13). The fact that the tests are 
not fully standardized and the stages of the disease are 

u dzieci z uwagi na jej inwazyjność. Hodowla nie jest 
więc rutynową procedurą mającą zastosowanie w co-
dziennej praktyce klinicznej w przypadku podejrzenia 
boreliozy. Cechuje ją stosunkowo niska czułość, długi 
czas potrzebny do uzyskania wyników oraz wymaga 
ponadprzeciętnej biegłości w stosowaniu nowocze-
snych technik przez  personel laboratorium. 

Histopatologia to kolejna bezpośrednia technika, 
która mogłaby pomóc w uwidocznieniu patogenu lub 
wykazać obecność charakterystycznego nacieku ko-
mórkowego pomocnego w ustaleniu prawidłowego 
rozpoznania. Technika ta w przypadku boreliozy za-
lecana jest tylko w ocenie przypadków podejrzanych 
o chłoniaka boreliozowego lub przewlekłe zanikowe 
zapalenie skóry (6). Obie postaci są niezwykle rzadko 
spotykane u dzieci, tym samym badanie histopatolo-
giczne nie ma zastosowania w najczęściej spotyka-
nych postaciach choroby w tej grupie wiekowej.

Mała ilość krążącego DNA Borrelia burgdorferi jest 
powodem, dla którego nie widzimy obiecujących wyni-
ków stosowania technik molekularnych we wczesnym 
stadium choroby. Ocenia się, iż czułość metody PCR 
(ang. polymerase chain reaction) jest porównywalna 
z czułością hodowli in vitro: szacuje się ją na 62% (7) 
we wczesnym stadium boreliozy, 38% w ostrej neuro-
boreliozie i na 25% w przewlekłej neuroboreliozie (8). 

Niezadowalająca czułość bezpośrednich metod 
diagnostycznych może być poprawiona poprzez za-
stosowanie kilku takich metod jednoczasowo. Jedno 
z badań (9) oceniało pięć bezpośrednich metod dia-
gnostycznych pod kątem czułości. Co najmniej jeden 
z tych testów był dodatni u niemal 94% pacjentów, 
w grupie nieleczonych dorosłych z rumieniem wę-
drującym. Badanie to było pozbawione próby kontro-
lnej, co nie pozwoliło na ustalenie swoistości podej-
ścia diagnostycznego z wykorzystaniem tych metod. 
Wykrywanie wolno krążących w osoczu fragmentów 
DNA Borrelia burgdorferii (cfDNA) może stać się ko-
lejnym nowym podejściem wspierającym diagnostykę 
boreliozy we wczesnym stadium choroby. Pozytyw-
ny wynik uzyskano w 64% próbek pochodzących od 
pacjentów z potwierdzonym rumieniem wędrującym. 
Połączenie oznaczania cfDNA z serologią zwiększy-
ło czułość diagnostyczną do obiecujących 86% (10). 
Biorąc pod uwagę fakt, iż wykrywanie Borrelia burg-
dorferi metodami bezpośrednimi ma ograniczone za-
stosowanie, należałoby zastanowić się, czy poleganie 
jedynie na stosowanych powszechnie badaniach sero-
logicznych może być obecnie wystarczającym wspar-
ciem klinicznego rozpoznania boreliozy?

DIAGNOSTYKA SEROLOGICZNA

Klasyczna dwuetapowa strategia diagnostyki la-
boratoryjnej boreliozy (ang. CTTT: Conventional Two
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not clearly defined, as well as the retrospective nature 
of many scientific studies, make it even more difficult 
to determine the actual sensitivity of the diagnostic 
technique used. As the infection with Borrelia 
burgdorferi progresses from early to late stage, an 
increase in the sensitivity of the test is observed. 
CTTT used in the late stages of Lyme disease shows 
high sensitivity. However, the late stages of the disease 
are rarely observed in pediatric patients. Serological 
tests are useless in the very early stages of the 
infection as it takes time to detect the body’s antibody 
response. Diagnostic tests performed too early result 
in false-negative results, found in 70% of patients in 
the early stages of the disease (11). The immunoblot 
confirmation test is time-consuming, expensive, and 
characterized by lower sensitivity compared to EIA. 
However, it’s specificity is significantly higher than that 
of EIA. The immunoblot test may give a false negative 
result in the first weeks of infection. If the obtained 
result is questionable, a second test is required. IgM 
immunoblot is recommended only for the diagnosis 
of the early stage of the disease (up to 4 weeks) and 
should not be used in later diagnosis. Incorrect use of 
this technique in patients with prolonged, nonspecific 
symptoms may give a false positive result rather than 
an indication of an actual infection (14).

The Modified Two-Tiered Testing (MTTT) relies 
on two different sequential EIAs without the inclusion 
of an immunoblot (15). Serological tests using bacterial 
whole cell lysate as antigen are very sensitive, but may 
cross-react with other epitopes. A new type of EIA was 
developed that used recombinant proteins or synthetic 
peptides unique to Borrelia burgdorferi. Serological 
tests based on such epitopes may be useful as a second 
test in the MTTT. This is possible due to the minimal 
cross-reactivity of the new EIA test with foreign 
antigens. The antigen used in the new generation 
enzyme immunoassays is surface lipoprotein E (VlsE) 
or a selected part of it, most often the C6 peptide – 
epitope corresponding to the sixth invariant region 
(IR6) in VlsE (16). In vivo highly expressed antigens 
in VlsE can significantly improve the sensitivity of 
the test (17-19). The use of the C6 peptide derived 
from VIsE in the antigenic spectrum improves the 
specificity of the test compared to the EIA whole 
cell lysate (17, 20). Tests using the additional VlsE 
antigen could eventually replace immunoblotting as 
a confirmation test for Lyme disease. This strategy 
allowed the correct identification of patients with septic 
arthritis in a large group of children with symptoms of 
arthritis (21). The test has also been successfully used 
to evaluate the effectiveness of Lyme disease treatment 
(22-23), although repeating antibody-based testing is 
not routinely recommended in clinical practice.

-Tiered Testing), definiowana jest jako zastosowanie 
czułego testu immunoenzymatyczny (EIA), po któ-
rym wykorzystujemy uzupełniające wysoko swoiste 
badanie immunoblot. Ten scenariusz pozostaje naj-
powszechniej stosowanym narzędziem wspierającym 
diagnostykę kliniczną boreliozy. Istnieją badania, 
które szacują czułość dwuetapowego protokołu dia-
gnostycznego w późniejszych manifestacjach choroby 
na nierealistyczne 100% (11), podczas gdy inni podają 
czułość na poziomie 56% (12) lub mniej (13). Brak peł-
nej standaryzacji testów, jak również brak jasnej defi-
nicji etapów choroby oraz retrospektywny charakter 
wielu opracowań naukowych sprawiają, że ustalenie 
faktycznej czułości zastosowanej techniki diagno-
stycznej staje się jeszcze trudniejsze. Wraz z progresją 
zakażenia Borrelia burgdorferi, od stadium wczesne-
go do późnego, obserwujemy wzrost czułości testu. 
Zastosowanie CTTT w później boreliozie odznacza 
się bardzo wysoką czułością. Jednak w grupie pa-
cjentów pediatrycznych rzadko dochodzi do progresji 
do późnych postaci choroby. Badania serologiczne są 
bezużyteczne na bardzo wczesnym etapie zakażenia, 
ponieważ wykrycie odpowiedzi organizmu w posta-
ci produkcji przeciwciał wymaga czasu. Zbyt wcze-
sne wykonanie testu diagnostycznego skutkuje dużą 
liczbą wyników fałszywie ujemnych, spotykanych 
we wczesnym stadium choroby u 70% pacjentów 
(11). Test potwierdzenia immunoblot to czasochłon-
na i kosztowna procedura, która charakteryzuje się 
niższą czułością w porównaniu do EIA, lecz istotnie 
większą swoistością. Test immunoblot może dać wy-
nik fałszywie ujemny w pierwszych tygodniach za-
każenia, co w konsekwencji może prowadzić do po-
trzeby wykonania drugiego oznaczenia, gdy pierwszy 
wynik jest wątpliwy. Immunoblot IgM jest zalecany 
tylko do diagnostyki wczesnego stadium choroby (do 
4 tygodni) i nie powinien być stosowany w późniejszej 
diagnostyce. Nieprawidłowe stosowanie tej techniki 
u pacjentów z przedłużającymi się, niespecyficznymi 
objawami, może raczej ujawnić fałszywie dodatnią 
reakcję, niż wskazywać na prawdziwe zakażenie (14).  

Zmodyfikowany dwuetapowy algorytm testowania 
(ang: MTTT - Modified Two-Tiered Testing) opiera się 
na sekwencji dwóch różnych testów immunoenzyma-
tycznych bez użycia metody immunoblot (15). Testy 
serologiczne wykorzystujące jako antygen pełny lizat 
bakteryjny są bardzo czułe, ale mogą reagować krzy-
żowo z innymi epitopami. Opracowano nowy typ te-
stu immunoenzymatycznego, w którym zastosowano 
rekombinowane białka lub syntetyczne peptydy uni-
katowe dla Borrelia burgdorferi. Testy serologiczne 
oparte na takich epitopach mogą być przydatne jako 
drugi test w dwuetapowym zmodyfikowanym al-
gorytmie MTTT. Możliwe jest to dzięki minimalnej 
reaktywności krzyżowej nowego testu EIA z obcymi 
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Low sensitivity in the early stage of Lyme disease 
is not the only problem that serological diagnostics 
poses. Another disadvantage is the persistence of 
specific IgM and IgG antibodies for months or years 
despite successful treatment (24). This results in 
repeated unnecessary antibiotic treatment until the 
serological response is no longer observed. Moreover, 
for children in endemic areas, previous tick bites might 
be responsible for positive test results. Another problem 
with the diagnosis of Lyme disease is the significant 
variability of the results in different laboratories 
(25). This is due to the variety of tests available on 
the market and different antigen panels used in them. 
Difficulties in interpreting test results from different 
laboratories result in repeated serological tests. This 
generates unnecessary stress in the child and increases 
the costs of diagnostics.

Serological tests are imperfect. Moreover, there 
are many misconceptions about the diagnosis of 
Lyme disease in children. Testing for Lyme disease 
in patients who do not meet the clinical criteria for 
the disease is not recommended and can lead to many 
false-positive results. This applies, for example, to the 
repeated ordering of serological tests in patients with 
autism spectrum disorder (26), although randomized 
studies have not proven any relationship between 
the occurrence of these behavioral deficits and Lyme 
disease (27). A patient with a positive Lyme disease 
test result faces multiple problems which derive from 
the diagnosis itself. It is particularly difficult to explain 
to the parents of the child the complex nature of false-
positive results and the intricacies of serological 
diagnosis of Lyme disease. The desire to see a negative 
serological test result close to zero, rather than below 
the manufacturer’s cut-off value, is another common 
misunderstanding of EIA interpretation rules. Some 
doctors use a series of serological tests after treatment 
is finished to meet the expectations of parents who 
demand clear evidence that their child was cured.

Some data from the literature suggest that standard 
diagnostic procedures may leave many Lyme cases 
undetected. One Canadian study uses an analysis of 
the incidence of Lyme disease in adjacent cross-border 
provinces and data from observation of the disease in 
dogs to predict the incidence of cases in humans (28). 
The authors speculate that the reported incidence of 
Lyme disease in humans is highly underestimated. The 
concept, or rather the myth of the seronegativity (29) 
of Lyme disease, adds even more fuel to the difficult-
to-deny rumors about the disease.

UNCONVENTIONAL TESTS

A number of activities have been undertaken to 
develop completely new types of tests that would 

antygenami. Antygenem użytym w testach immuno-
enzymatycznych nowej generacji jest powierzchniowa 
lipoproteina E (VlsE) lub jej wybrana część, najczę-
ściej peptyd C6 – epitop odpowiadający szóstemu, 
niezmiennemu regionowi (IR6) w VlsE (16). Anty-
geny o wysokiej ekspresji in vivo w VlsE, mogą zna-
cząco poprawić czułość testu (17-19). Wykorzystanie 
w spektrum antygenowym peptydu C6 pochodzącego 
z VlsE, poprawia swoistość testu w porównaniu do 
lizatu pełnokomórkowego EIA (17,20). Testy wyko-
rzystujące dodatkowy antygen VlsE mogą ostatecznie 
zastąpić immunobloting jako test potwierdzający cho-
robę z Lyme. Taka strategia została oceniona na dużej 
grupie dzieci z objawami zapalenia stawów pozwala-
jąc prawidłowo zidentyfikować dzieci z septycznym 
zapaleniem stawów (21). Test został również z powo-
dzeniem zastosowany do oceny skuteczności leczenia 
boreliozy (22-23), choć powtarzanie testów opartych 
o oznaczanie miana przeciwciał nie jest rutynowo za-
lecane w praktyce klinicznej.

Niska czułość we wczesnej fazie boreliozy nie 
jest jedynym problemem związanym z diagnostyką 
serologiczną. Inną wadą jest utrzymywanie się spe-
cyficznych przeciwciał IgM i IgG przez miesiące lub 
lata mimo skutecznego leczenia (24). Powoduje to po-
wtórne, niepotrzebne leczenie antybiotykami w ocze-
kiwaniu na ustąpienie odpowiedzi serologicznej. Co 
więcej, w przypadku dzieci zamieszkujących tere-
ny endemiczne, pozytywny wynik testu może mieć 
związek z wcześniejszymi ukłuciami kleszczy. Innym 
problemem pojawiającym się w diagnostyce borelio-
zy jest znaczna zmienność wyników w zależności od 
wybranego laboratorium (25). Wynika to z różnorod-
ności testów dostępnych na rynku i tym samym róż-
nych paneli antygenowych wykorzystywanych przez 
testy opracowane przez poszczególnych producentów. 
Trudności w interpretacji wyników badań pochodzą-
cych z różnych laboratoriów przekładają się na powta-
rzanie badań serologicznych generując niepotrzebny 
stres u dziecka oraz mnożąc koszty diagnostyki. 

Niedoskonałość testów serologicznych jest faktem. 
Ponadto, istnieje wiele błędnych przekonań na temat 
diagnostyki boreliozy u dzieci. Zlecanie testów na 
boreliozę u pacjentów, którzy nie spełniają kryteriów 
klinicznych choroby nie jest zalecane i może prowa-
dzić do wielu fałszywie dodatnich wyników. Dotyczy 
to przykładowo wielokrotnego zlecania testów sero-
logicznych u pacjentów z zaburzeniami ze spektrum 
autyzmu (26), pomimo że w randomizowanych ba-
daniach nie udowodniono żadnego związku wystę-
powania tych deficytów behawioralnych z boreliozą 
(27). Niezwykle trudno jest zdjąć z pacjenta „etykietę” 
pozytywnego wyniku badania w kierunku boreliozy. 
Szczególną trudność sprawia wyjaśnienie rodzicom 
dziecka złożonej natury fałszywie dodatnich wyników 
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support the clinical diagnosis of Lyme disease. Among 
the many molecules that can be used in the diagnosis 
of Lyme disease, the chemokine CXCL13 seems to be 
the best known, although it is still not used in routine 
medical practice. CXCL13 is an important factor in the 
humoral immune response. Its elevated concentrations 
in the cerebrospinal fluid (CSF) induce the influx of B 
lymphocytes into the central nervous system, which 
results in intrathecal production of antibodies (30). The 
concentration of CXCL13 in the cerebrospinal fluid is 
elevated in neuroborreliosis in both adults and children 
(31-34). Interestingly, high concentration of CXCL13 
may also be found in some patients suffering from other 
tick-borne diseases, namely tick-borne encephalitis 
(35). Additionally, a decrease in the concentration of 
CXCL 13 may indicate that the implemented antibiotic 
therapy is effective (36). It is also speculated that the 
T-cell derived cell chemokine CCL19 (37) or IFN-α (38) 
may increase the risk of post-Lyme disease syndrome 
(PLDS). The syndrome is characterized by the 
presence of recurrent, persistent pain and fatigue after 
treatment, and its immunological nature is not fully 
understood. It should be noted that PLDS is extremely 
rare in children. Another innovative approach that 
supports the diagnosis of early stage of Lyme disease 
is the identification of metabolic biosignatures in the 
serum. The body’s metabolic profile changes under 
the influence of various factors, including infection 
and infectious diseases. Consequently, these changes 
may reflect the existence of a number of diseases 
and be used in their diagnosis. Studies by Bryn et al. 
carried out using liquid chromatography combined 
with mass spectrometry (LC-MS) in people with 
early stage Lyme disease showed changes in the 
metabolic pathways of some lipids related to, inter alia, 
inflammatory response and mitochondrial functioning 
(39). In the future, metabolomics may help identify 
biomarkers that indicate successful treatment of Lyme 
disease (38-40). Another new idea for the future of 
Lyme disease diagnostics may be to find a typical 
signature of gene expression in the host organism 
(41). In studies of the transcriptome using the next 
generation sequencing (NGS) method in patients with 
newly diagnosed Lyme disease, it was observed that 
the change in the expression of certain genes is unique 
for this disease. Out of over 1,200 genes with altered 
expression compared to the control group, no more 
than 44% coincided with the signature of changes 
in other diseases. Identification of the transcriptome 
signature in the early stage of Lyme disease may 
be helpful in sensitive clinical diagnosis during the 
so-called serological window, before the antibody 
response occurs (41).

Bearing in mind the imperfections of Lyme disease 
diagnostics based on the results of laboratory tests, the 

oraz zawiłości diagnostyki serologicznej boreliozy. 
Chęć zobaczenia wartości ujemnego wyniku badania 
serologicznego w pobliżu zera, a nie poniżej określo-
nej przez producenta wartości odcięcia, jest kolejnym 
częstym niezrozumieniem zasad interpretacji wyniku 
testu EIA. Niektórzy lekarze stosują więc serię testów 
serologicznych po zakończonym leczeniu, aby wyjść 
naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy chcą otrzy-
mać jednoznaczny dowód wyleczenia swoich dzieci. 

Niektóre dane z literatury sugerują, iż standardowe 
procedury diagnostycznie mogą pozostawiać niewy-
krytą dużą liczbę przypadków boreliozy. Jedno z ka-
nadyjskich badań wykorzystuje analizę częstości wy-
stępowania boreliozy w sąsiednich prowincjach tran-
sgranicznych oraz dane z obserwacji choroby u psów, 
aby przewidzieć częstość występowania przypadków 
u ludzi (28). Autorzy spekulują, iż raportowana za-
padalność na boreliozę u ludzi jest mocno zaniżona. 
Koncepcja, a raczej mit o seronegatywności (29) bo-
reliozy, dodaje jeszcze więcej paliwa do trudnych do 
rozproszenia  plotek o chorobie z Lyme..

NIEKONWENCJONALNE TESTY

Podjęto szereg działań mających na celu opracowa-
nia zupełnie nowych rodzajów testów, które wspiera-
łyby kliniczne rozpoznanie boreliozy Spośród wielu 
cząsteczek mogących mieć zastosowanie w diagnosty-
ce boreliozy chemokina CXCL13, wydaje się być naj-
lepiej poznana, choć wciąż nie jest wykorzystywana 
w rutynowej praktyce lekarskiej. CXCL13 jest waż-
nym czynnikiem humoralnej odpowiedzi immunolo-
gicznej. Jej podwyższone stężenia w płynie mózgowo 
rdzeniowym (PMR) wywołują napływ limfocytów B 
do ośrodkowego układu nerwowego, co skutkuje we-
wnątrzoponowym wytwarzaniem przeciwciał (30). 
Stężenie CXCL13 w płynie mózgowo rdzeniowym jest 
podwyższone w neuroboreliozie zarówno u dorosłych, 
jak i u dzieci (31-34). Co ciekawe, stężenie CXCL13 
może być również wysokie u niektórych pacjentów 
cierpiących na inne choroby odkleszczowe, a mianowi-
cie kleszczowe zapalenie mózgu (35). Dodatkowo spa-
dek jej stężenia może świadczyć o skuteczności wdro-
żonej antybiotykoterapii (36). Ponadto spekulowano 
rozważano również, że inna chemokina komórkowa 
CCL19 pochodząca z limfocytów T (37) czy też IFN – 
alfa (38) mogą być czynnikami ryzyka rozwoju zespo-
łu poboreliozowego. Zespół ten charakteryzuje obec-
ność nawracającego, uporczywego bólu i zmęczenia 
po leczeniu, a jego immunologiczny charakter nie jest 
do końca poznany. Należy zauważyć, iż zespół pobore-
liozowy niezwykle rzadko występuje u dzieci. Innym 
nowatorskim podejściem wspomagającym diagnosty-
kę wczesnego stadium choroby w Lyme jest identyfi-
kacja biosygnatur metabolicznych w surowicy pacjen-
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idea of diagnosing the disease in children based on the 
clinical symptoms was put forward (42).

DIAGNOSIS BASED ON CLINICAL 
SYMPTOMS

Erythema migrans is an expanding rash often 
seen in the early stage of Lyme disease and the most 
common symptom of the disease in children. It is 
widely believed that erythema migrans, due to its key 
features such as location, size and appearance, enables 
the diagnosis of Lyme disease without additional 
laboratory tests. Unfortunately, this characteristic skin 
lesion does not occur in every patient, and even if it 
does, it often goes completely unnoticed. In children, 
erythema migrans is even more difficult to observe 
than in adults. In shorter children tick bites are more 
common on the head and neck than on the limbs (43-
44). Nymphs and even adult ticks can be barely visible 
on the scalp, so a tick bite in this area may not be 
recognized for a long time. Moreover, sometimes the 
skin lesion’s shape does not resemble the typical “bull’s 
eye”. Thus, it makes it more difficult to diagnose the 
disease. The diagnosis of Lyme disease requires for 
the erythema’s diameter to be is at least 5 cm (45), 
although this minimum size should be regarded only as 
a clue. Erythema migrans also requires differentiation 
from a local allergic reaction to a tick bite, which 
appears immediately after the bite, does not increase 
in diameter and may be accompanied by itching. 
Moreover, a significant percentage of children have 
multiple erythema migrans, defined as multiple skin 
lesions appearing outside the tick bite site (46). These 
patients need accurate differential diagnosis. Multiple 
erythema migrans requires careful differentiation 
from other erythematous changes found in children, 
such as hives, erythema multiforme or serum sickness.

SUMMARY

We need a breakthrough laboratory technique 
in the diagnosis of Lyme disease that will support 
clinicians in making treatment decisions. While 
significant progress has been made recently, there 
is still room for further development in this area. 
A sensitive diagnostic test that confirms only an active 
infection is still not available in clinical practice and 
remains every clinician’s dream. In doubtful cases, the 
solution seems to be to combine the various techniques 
available, for example a new serological technique with 
advanced direct testing. Individualized diagnostics 
may be required for children with different symptoms 
of Lyme disease. It would be very difficult to develop 
a universal diagnostic protocol for every child with 
Lyme disease.

tów. Profil metaboliczny organizmu zmienia się pod 
wpływem różnych czynników, w tym infekcji i chorób 
zakaźnych. Co za tym idzie zmiany w nim mogą od-
zwierciedlać stan choroby i być wykorzystywane do 
diagnostyki różnych chorób. Badania Bryna i współau-
torów przeprowadzone metodą chromatografii cieczo-
wej połączonej ze spektrometrią mas (LC-MS) u osób 
z wczesną fazą boreliozy wykazały zmiany w szlakach 
metabolicznych niektórych lipidów związanych mię-
dzy innymi z odpowiedzią zapalną i funkcjonowaniem 
mitochondriów (39). W przyszłości metabolomika 
może pomóc zidentyfikować biomarkery wskazujące 
na skuteczne leczenie choroby z Lyme (38-40).  Kolej-
nym nowym pomysłem na przyszłość diagnostyki bo-
reliozy może być znalezienie typowej sygnatury eks-
presji genów w organizmie gospodarza (41). W bada-
niach transkryptomu metodą sekwencjonowania nowej 
generacji (next generation sequencing - NGS) pacjen-
tów ze świeżo rozpoznaną boreliozą zauważono, że 
zmiana ekspresji niektórych genów jest  unikatowa dla 
tej jednostki chorobowej. Spośród ponad 1200 genów 
o ekspresji zmienionej względem grupy kontrolnej, nie 
więcej niż 44% pokrywało się z sygnaturą zmian w in-
nych jednostkach chorobowych. Identyfikacja trwałej 
sygnatury transkryptomu we wczesnej fazie boreliozy 
może stać się w przyszłości pomocna w czułej dia-
gnostyce klinicznej, w „ oknie serologicznym” jeszcze 
przed pojawieniem się odpowiedzi w postaci produkcji 
przeciwciał (41).

Mając na uwadze niedoskonałości diagnostyki 
choroby z Lyme opartej na wynikach badań labora-
toryjnych wysunięto pomysł rozpoznawania choroby 
u dzieci bazując na objawach klinicznych choroby (42). 

DIAGNOZA OPARTA NA OBECNOŚCI 
CHARAKTERYSTYCZNYCH OBJAWÓW 

KLINICZNYCH  

Rumień wędrujący to stopniowo powiększająca się 
zmiana skórna, występująca we wczesnym stadium 
boreliozy, najczęstszy objaw choroby u dzieci. Po-
wszechnie uważa się, iż rumień wędrujący ze względu 
na swoje kluczowe cechy takie jak lokalizacja, rozmiar 
i wygląd, pozwala na rozpoznania choroby z Lyme bez 
konieczności wykonywania dodatkowych badań labo-
ratoryjnych. Niestety nie u każdego pacjenta na skórze 
pojawia się ta charakterystyczna zmiana skórna, nie-
jednokrotnie też pozostaje kompletnie niezauważona. 
U dzieci zaobserwowanie rumienia wędrującego może 
być nawet trudniejsze, niż u dorosłych. U tych dzieci, 
które są niższego wzrostu, ukłucia kleszczy  spotyka 
się częściej w okolicy głowy i szyi niż na kończynach 
(43-44). Nimfy, a nawet dorosłe kleszcze mogą być 
ledwo widoczne w skórze owłosionej głowy, dlatego 
ukłucie kleszcza w tej okolicy może być długo nieroz-
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Due to the lack of uniform diagnostic protocols, 
which makes it difficult to provide appropriate 
therapeutic recommendations, the prevention of 
Borrelia infections is important. As immunization is 
currently unavailable, the only way to prevent Lyme 
disease is to avoid tick bites. Thus, avoiding risk areas, 
using tick repellents and wearing appropriate clothing 
is recommended. In addition, early tick removal is of 
great importance, because it prevents the transmission 
of infection from an infected tick. If a child is exposed to 
Borrelia, the history of recent antibiotic therapy should 
be carefully examined. Many children are treated for 
respiratory infections with beta-lactam or macrolide 
antibiotics several times a year. Thus it possible that 
no additional treatment is required after the diagnosis 
of Lyme disease, because the patient already receives 
medication for another infection. Although there are 
numerous problems with the diagnostics of Lyme 
disease in children, there is also good news: children 
respond well to early treatment, and therefore long-
term effects of the disease or the development of its 
chronic forms are unlikely in properly treated patients 
in this age group.
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PODSUMOWANIE

W diagnostyce choroby z Lyme oczekuje się na 
przełomową technikę laboratoryjną, która wesprze 
klinicystów w rozpoznawaniu choroby i ich decy-
zjach dotyczących leczenia. Choć ostatnio poczyniono 
znaczące postępy, wciąż jest miejsce na dalszy roz-
wój w tym obszarze. Czuły test diagnostyczny, który 
potwierdza jedynie aktywną infekcję, wciąż nie jest 
dostępny w praktyce klinicznej pozostaje w „sferze 
marzeń” każdego klinicysty. W wątpliwych przypad-
kach rozwiązaniem wydaje się być łączenie różnych 
dostępnych technik, jak choćby nowej techniki sero-
logicznej z zaawansowanymi testami bezpośrednimi. 
Być może konieczne będzie stosowanie diagnostyki  
zindywidualizowanej dla dzieci z różnymi objawami 
choroby z Lyme. Opracowanie uniwersalnego proto-
kołu diagnostycznego dla każdego dziecka z chorobą 
z Lyme może być trudne do osiągniecia.

Brak jednolitych protokołów diagnostycznych 
utrudniających wydanie właściwych zaleceń terapeu-
tycznych sprawia, że istotna pozostaje profilaktyka 
zakażeń krętkami Borrelia. Ponieważ obecnie nie jest 
dostępne szczepienie ochronne, jedynym sposobem 
zapobiegania chorobie z Lyme jest unikanie ukąszeń 
przez kleszcze. Oznacza to omijanie obszarów za-
grożonych, używanie środków odstraszających paję-
czaki i stosowanie odpowiedniej odzieży. Nie można 
pominąć roli, jaką przypisuje się wczesnemu usuwa-
niu kleszczy, co zapobiega przeniesieniu zakażenia 
nawet w przypadku ukłucia przez zainfekowanego 
krętkami kleszcza. W przypadku narażenia dziecka 
na zakażenie Borrelia należy dokładnie zbadać wy-
wiad odnośnie niedawno stosowanej antybiotykotera-
pii. Duża część dzieci kilka razy w roku jest leczona 
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antybiotykami beta-laktamowymi lub makrolidowy-
mi z powodu zakażeń dróg oddechowych. Może się 
zdarzyć, że w momencie rozpoznania boreliozy nie 
będzie potrzebne dalsze leczenie, ponieważ zostało 
ono już zrealizowane właśnie w ramach leczenia innej 
infekcji. Chociaż napotykamy tak wiele problemów 
diagnostycznych boreliozy u dzieci, jest też dobra 
wiadomość: dzieci dobrze reagują na wcześnie zasto-
sowane leczenie i tym samym wystąpienie odległych 
następstw choroby lub rozwój postaci przewlekłych, 
co  u prawidłowo leczonych pacjentów jest mało praw-
dopodobne w tej grupie wiekowej. 
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ABSTRACT

Difficulties in achieving elimination targets of the World Health Organization’s Global Strategy on viral hepatitis 
might be overcome through a new micro-elimination approach that allows for a quick, efficient targeting of 
treatment and prevention services. Particular focus on identification of high-risk and so far marginalized 
populations, such as children and adolescents, increases chances for HCV elimination on a country, and 
ultimately on a population level. Therefore, a broad access to safe and highly effective direct-acting antiviral 
drugs is of upmost importance in the pediatric population.

Keywords: hepatitis C in children, treatment, global strategy WHO

STRESZCZENIE

Wdrożenie nowej strategii, tzw. mikroeliminacji może pozwolić na pokonanie trudności związanych z osiągnię-
ciem celów określonych w Globalnej Strategii Zwalczania Wirusowych Zapaleń Wątroby opracowanej przez 
Światową Organizację Zdrowia. Mikroeliminacja umożliwia szybkie i efektywne wdrożenie procedur leczni-
czych i profilaktycznych. Intensyfikacja działań na rzecz identyfikacji grup ryzyka oraz społeczności zmargina-
lizowanej, w tym dzieci oraz młodzieży, umożliwi zwiększenie szans na eliminację wzw C na poziomie kraju 
oraz docelowo na poziomie populacji. Zapewnienie szerokiego dostępu do bezpiecznych i wysoce skutecznych 
leków o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym powinno być jednym z najważniejszych działań podejmo-
wanych na rzecz zwalczania wzw C w populacji pediatrycznej. 

Słowa kluczowe: wzw C u dzieci, leczenie,, strategia WHO

© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Recent advances in the development of antiviral 
drugs against HCV have revolutionized the therapy 
and paved the way for the elimination of chronic 
hepatitis C (CHC). Difficulties in achieving time-bound 
elimination targets of the World Health Organization’s 
Global Strategy on viral hepatitis might be overcome 
through a new, emerging micro-elimination approach 
(1–3). Micro-elimination is a strategy that consists 
in focusing elimination efforts on specific target 
populations such as high-risk populations  or children 
and adolescents (1,4,5). 

So far, pediatric population was not the focus of 
the elimination strategies due to the lack of approval 
of direct-acting antivirals (DAA) and funding 

Postęp w leczeniu HCV, który dokonał się w ostat-
nich latach, zrewolucjonizował terapię wirusowego 
zapalenia wątroby typu C (wzw C), stwarzając moż-
liwość eliminacji przewlekłego wirusowego zapa-
lenia wątroby typu C (pwzw C). Nowa, zyskująca 
na popularności koncepcja eliminacji wirusowych 
zapaleń wątroby (wzw), tzw. mikroeliminacja może 
pozwolić na pokonanie trudności związanych z osią-
gnięciem celów określonych w Globalnej Strategii 
opracowanej przez Światową Organizację Zdrowia 
(1–3). Mikroeliminacja jest strategią zakładającą 
zintensyfikowanie działań na rzecz eliminacji wzw 
C w grupach ryzyka oraz społeczności zmarginali-
zowanej (w tym wśród dzieci i młodzieży) poprzez 
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poprawę świadomości, profilaktyki, diagnostyki oraz 
dostępu do leczenia (4–6). 

Dotychczas populacja pediatryczna była margi-
nalizowana z powodu braku rejestracji leków o bez-
pośrednim działaniu przeciwwirusowym (DAA) lub 
braku ich refundacji (7). Niewiele państw uwzględ-
niało dzieci w swych krajowych strategiach na rzecz 
zwalczania wzw. Dynamiczne zmiany zachodzące 
w zakresie terapii pwzw C dają nadzieję na eradyka-
cję zakażenia. Wczesne wdrożenie leczenia jest wy-
soce efektywne kosztowo z uwagi na redukcję przy-
szłej chorobowości i śmiertelności (8–10). W minio-
nym roku dokonano w Europie przełomu w zakresie 
standardu opieki nad najmłodszymi dziećmi z pwzw 
C. 

W lipcu 2020 r. Europejska Agencja Leków za-
twierdziła  do stosowania u dzieci (w wieku co naj-
mniej 3 lat) preparat złożony ledipasvir/sofosbuvir. 
We wrześniu 2020 r. zarejestrowano do leczenia pre-
parat pangenotypowy (sofosbuvir/velpatasvir) u dzie-
ci od 6 roku życia lub o masie ciała co najmniej 17 kg.

Mimo iż przebieg wirusowego zapalenia wątroby 
typu C u dzieci bywa zwykle łagodniejszy w porów-
naniu do osób dorosłych, zgodnie z wytycznymi licz-
nych towarzystw naukowych (American Association 
for the Study of Liver Diseases, European Associa-
tion for the Study of the Liver, Polska Grupa Eksper-
tów HCV) włączenie terapii DAA należy rozważyć 
u wszystkich dzieci z pwzw C (dotychczas nieleczo-
nych, jak i uprzednio leczonych, niezależnie od stop-
nia zaawansowania choroby) (Tab. I.) (9,11–13). Le-
czenie skojarzone pegylowanym interferonem i ryba-
wiryną (PEG-INF+RIBA) nie jest zalecane (14).

Pomimo dobrego profilu bezpieczeństwa, wyso-
kiej skuteczności (niemal 100%) oraz długotrwałych 
korzyści społeczno-ekonomicznych, dostęp do do-
ustnych, bezinterferonowych terapii dla pacjentów 
w wieku poniżej 18 lat jest nadal ograniczony w wie-
lu krajach Unii Europejskiej (15). W Polce Narodowy 
Fundusz Zdrowia (NFZ) refunduje leczenie za po-
mocą DAA wyłącznie w grupie dorosłych. Program 
lekowy pacjentów poniżej 18 roku życia obejmuje 
refundacją jedynie terapię PEG-INF+RIBA. Terapia 
oparta na interferonie jest przestarzała, charakte-
ryzuje się niską skutecznością (ok. 30-50% w prze-
wlekłym zakażeniu HCV genotypem 1) oraz długim 
czasem leczenia (Aneks B.2.: Leczenie przewlekłego 
wirusowego zapalenia wątroby typu C oraz Aneks 
B.71: Leczenie przewlekłego wirusowego zapalenia 
wątroby typu C terapią bezinterferonową). Ponadto, 
jest ona obarczona licznymi działaniami niepożą-
danymi (objawy grypopodobne, obniżenie apetytu, 
zmniejszenie masy ciała, przejściowe zaburzenia 
wzrostu, stymulacja procesów autozapalnych - zabu-
rzenia czynności tarczycy, zaburzenia nastroju, za-

deficiencies (6). In addition, only few national viral 
hepatitis policies address this population. Fortunately, 
the standard of care for CHC is changing rapidly 
(7–9). Moreover, an early introduction of treatment 
is considered to be of high cost-effectiveness as it 
minimizes future morbidity and mortality (10,11). 
Last year turned out to be a breakthrough for the 
management of the youngest children living with CHC 
in Europe. 

Since July 2020, a combination of ledipasvir and 
sofosbuvir is approved by the European Medicines 
Agency (EMA)  to be used in children who are at least 
3 years of age. Since September 2020, a pan-genotypic 
combination regimen (sofosbuvir/velpatasvir) was 
authorized (by the EMA)  to be used in children who 
are at least 6 years of age or weigh at least 17 kg.

Although the course of hepatitis C in pediatric 
population tends to be milder than in adults, all 
treatment-naïve and treatment-experienced children 
with CHC should be considered for DAA therapy 
regardless of disease severity in line with the liver 
societies guidelines (the American Association for the 
Study of Liver Diseases, the European Association for 
the Study of the Liver, the Polish Group of Experts 
for HCV)  (Tab. I.) (11–14). Therapy with pegylated 
interferon and ribavirin is no longer preferred and 
should be deferred in younger age groups for which 
DAA regimens are currently unavailable due to high 
costs (15,16).

Irrespective of safety profile, high efficiency (nearly 
100%) and long-term socioeconomics benefits, access 
to oral, interferon-free treatment is restricted not only 
in Poland but also in other European countries (17). In 
Poland, DAA regimens are not reimbursed in children 
and adolescents below the age of 18 by the National 
Health Fund (NHF). The therapeutic program of 
the Ministry of Health offers only interferon-based 
treatment for them. Such treatment is obsolete, of low 
efficacy (about 30-50% in chronic infections with HCV 
genotype 1) and long duration (Annex B.2.: Treatment 
of chronic hepatitis C and Annex B.71: Interferon-free 
treatment for chronic hepatitis C). Moreover, this old-
fashioned therapy is associated with numerous side 
effects (flu-like symptoms, decreased appetite, weight 
loss, transient growth retardation, thyroid dysfunction, 
mood and attention disorders, anemia, neutropenia and 
thrombocytopenia) that often lead to discontinuation 
of therapy (18–20).

So far, the treatment of HCV-infected children with 
new antiviral drugs was provided through clinical trials. 
A remarkable achievement has been made when first 
real-life DAA therapeutic program for children (aged 
over 12 years) was launched in Poland. Since July 2019, 
adolescents with HCV genotype 1 and 4 have finally an 
opportunity to be cured regardless of disease severity. 

Drogi eliminacji wzw typu C u dzieciPath of  HCV elimination in children
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Non-commercial POLAC Project (Treatment of Polish 
Adolescents with Chronic Hepatitis C using Direct 
Acting Antivirals) offering sofosbuvir/ledispavir is 
conducted by the Department of Children’s Infectious 
Disease at the Medical University of Warsaw. 

In March 2020, the Medical Research Agency 
announced that a non-commercial trial with a newly 
approved pan-genotypic regimen of sofosbuvir/
velpatasvir for children over 6 years of age from 
all over Poland will be founded. This study will 
be conducted in the aforesaid  clinical center. First 
patients are planned to be enrolled in the first quarter 
of 2021. Prospects for HCV elimination in pediatric 
population are promising and are currently underway.

Although national surveillance data on hepatitis C 
in Poland show a progressive decrease in the number 
of diagnosed cases, hepatitis C and its elimination in 
children should be a public health priority (21–23). In 

burzenia koncentracji, niedokrwistość, neutropenia 
i małopłytkowość), które często prowadzą do prze-
rwania terapii (16–18).

Dotychczas leczenie dzieci zakażonych HCV za 
pomocą nowych leków przeciwwirusowych było 
możliwe wyłącznie w ramach badań klinicznych. 
W Polsce wdrożenie pierwszego programu terapeu-
tycznego typu real-life opartego na DAA, w ramach 
którego leczone są dzieci (w wieku 12-18 lat), było 
przełomowym momentem. Począwszy od lipca 2019 
r., młodzieży zakażonej HCV genotypem 1 lub 4 ofe-
ruje się nowoczesną terapię, niezależnie od stopnia 
zaawansowania choroby. Leczenie kombinacją leko-
wą sofosbuvir/ledispavir jest realizowane w ramach 
niekomercyjnego projektu POLAC (Treatment of 
Polish Adolescents with Chronic Hepatitis C using 
Direct Acting Antivirals) prowadzonego przez Klini-
kę Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszaw-

Table  I. Direct-acting antiviral therapies for children with chronic hepatitis C approved by EMA and available in Poland.
Tabela I. Leki o bezpośrednim działaniu przeciwwirusowym stosowane u dzieci z przewlekłym wirusowym zapaleniem 
wątroby typu C zatwierdzone przez Europejską Agencję Leków i dostępne w Polsce. 

Therapeutic 
regimens /

Terapia 

Available in 
Poland*/

Dostępność 
w Polsce* 

HCV 
genotype /
Genotyp

HCV

Age /
Wiek

Prior treatment /
Historia 

wcześniejszego 
leczenia 

Obecność marskości 
wątroby /

Cirrhosis status

Duration of 
treatment in 

weeks /
Czas leczenia 
w tygodniach 

glecaprevir/
pibrentasvir -

1-6
≥12 years 

/ lat

naive or 
experienced /
nieleczeni lub 

wcześniej leczeni 

without cirrhosis / 
bez marskości wątroby 8

with cirrhosis /
z marskością wątroby 12

3 experienced /
wcześniej leczeni

without or with cirrhosis /
bez lub z marskością 

wątroby 
16

sofosbuvir/
velpatasvir + 1-6 ≥6 years 

/ lat

naive or 
experienced /
nieleczeni lub 

wcześniej leczeni

without or with cirrhosis /
bez lub z marskością 

wątroby 
12

ledipasvir/
sofosbuvir

+

1

≥3 years 
/ lat

naive /
nieleczeni

without or with cirrhosis /
bez lub z marskością 

wątroby 12
experienced /

wcześniej leczeni
without cirrhosis / 

bez marskości wątroby
experienced /

wcześniej leczeni
with cirrhosis /

z marskością wątroby 24

4,5,6

naive or 
experienced /
nieleczeni lub 

wcześniej leczeni

without or with cirrhosis /
bez lub z marskością 

wątroby 
12

sofosbuvir + 
ribavirin -

2
≥3 years 

/ lat

naive or 
experienced /
nieleczeni lub 

wcześniej leczeni

without or with cirrhosis /
bez lub z marskością 

wątroby

12

3 24

*lack of reimbursement, offered in non-commercial trials
Note. Data from the reports of the European Medicine Agency retrieved from: https://www.ema.europa.eu/en
*brak refundacji, leczenie oferowane w ramach niekomercyjnych badań klinicznych 
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order to reach the WHO’s goal of HCV elimination 
by 2030, all aspects including awareness, prevention, 
diagnosis and treatment should be addressed. 
Pediatricians and primary care physicians play a 
key role in the implementation and functioning of 
integrated standard HCV care pathway which consists 
of planning and provision of routine screening and 
referral of newly diagnosed children and adolescents 
to pediatric hepatologists/pediatric infectious diseases 
specialists who would offer high-quality treatment, 
care and support (24–26). Recently approved regimens, 
some of pan-genotypic activity, seem to be a game 
changer in HCV elimination in pediatric population 
as they serve as a prevention of future horizontal and 
vertical transmission. Moreover, they prevent further 
discrimination and stigmatization of infected people 
that is driven by public misunderstanding of hepatitis 
C transmission.
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ABSTRACT

BACKGROUND. Pediatric patients infected with the human immunodeficiency virus (HIV) are at risk of 
developing severe influenza. Vaccination against influenza in HIV (+) children in Poland is recommended and free 
of charge. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of influenza vaccination in this group of patients.
MATERIAL AND METHODS. The study group consisted of 25 HIV-infected children, patients of the 
Department of Paediatric Infectious Diseases in Wrocław, vaccinated against influenza from September to 
December 2016. The incidence of influenza and influenza-like diseases was monitored from December 1, 2016 
to April 15, 2017. IgG / IgM against influenza A and B by ELISA and against AH1N1 by HI method before 
vaccination and 4-6 weeks after vaccination were determined. Nasopharyngeal swabs of influenza RNA for 
PCR testing were collected in each patient during each hospitalization in the epidemic season.
RESULTS. In the 2016/2017 epidemic season, none of the patients developed symptomatic influenza or any 
other flu-like infection with fever. Influenza A virus RNA was detected in nasopharyngeal swabs in 8 patients, 
none of them presented any clinical symptoms of infection. Positive pre-vaccination IgG levels against influenza 
A and B were detected in 36% (9/25) and 68% (17/25) of patients, respectively. After vaccination, positive 
concentrations were found in 56% (14/25) and 80% (20/25) of patients, respectively. Positive concentration of 
IgM antibodies was achieved by 60% (15/25) of the respondents - for influenza A and 52% (13/25) - for influenza 
B. In 11 patients (45.8%) before vaccination, protective titres of antibodies against H1 haemagglutinin were 
obtained, after the vaccination the proportion of patients with a protective titer was 52.4%.
CONCLUSIONS. Influenza vaccination in HIV-infected children is effective in preventing symptomatic 
influenza virus infection but does not prevent transmission of infection in the population. Annual influenza 
vaccination and seasonal natural infections with influenza viruses result in the persistence of measurable 
antibody levels until the next epidemic season.

Keywords: HIV, vaccination, influenza

STRESZCZENIE

WSTĘP. Pediatryczni pacjenci zakażeni ludzkim wirusem upośledzenia odporności (HIV) należą do grupy 
ryzyka ciężkiego przebiegu grypy. Szczepienia przeciw grypie dzieci HIV(+) w Polsce są zalecanie i bezpłatne. 
Celem badania była ocena skuteczności szczepienia przeciw grypie w tej grupie pacjentów.
MATERIAŁ I METODY. Badano 25 dzieci zakażonych HIV, pacjentów Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych 
we Wrocławiu, zaszczepionych przeciw grypie od IX do XII 2016 r. Monitorowano zachorowalność na grypę 
i choroby grypopodobne od 01 XII 2016 do 15 IV 2017. Oznaczono IgG/IgM przeciwko wirusom grypy A i B 
metodą ELISA oraz przeciwko AH1N1 metodą ZH przed szczepieniem oraz 4-6 tygodni po szczepieniu. 
U każdego pacjenta, przy okazji każdej wizyty w klinice w sezonie epidemicznym pobierano wymazy na 
badanie PCR RNA. 
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INTRODUCTION

Each year millions of people suffer from seasonal 
influenza worldwide and there are also reported 
hundreds of thousands of deaths associated with this 
infection in the global scale (1). In the years 2016-2019, as 
much as 4-5 million cases of influenza were diagnosed 
or suspected in Poland (2). Patients with chronic chronic 
diseases (cardiovascular and pulmonary disease, 
diabetes, etc) and with immune deficiency (including 
acquired immune deficiency syndrome - AIDS) are 
at particular risk of severe, complicated influenza (1). 
Patients infected with human immunodeficiency virus 
(HIV), including children, are characterized by greater 
incidence of influenza, prolonged replication of the 
virus within the organism and eventually greater risk 
of hospitalization and mortality in the course of the 
disease (3,4,5). The percentage of children suffering 
from influenza is 20-30% during the infection season 
annually (6,7) and children aged <5 years have higher 
risk of hospitalization compared to older cohorts (8). 
A particularly high risk of developing influenza and its 
complications was found in certain African regions, 
where the percentage of HIV-infected children is the 
highest (9).

According to the Polish Immunization Programme, 
influenza vaccination with an inactivated intramuscular 
vaccine has been recommended for many years for 
HIV-infected paediatric patients from 6 months to 18 
years (10). Vaccines for children are available free of 
charge, provided annually by the National AIDS Center 
(11). Experts emphasize that this is critically important 
to vaccinate not only infected patients but also people 
from their closest household contact (12,13). Many 
studies have shown the acceptable effectiveness of 
influenza vaccine in HIV-infected children, but there 
is a lack of current data in Poland.

The aim of this analysis was to evaluate the clinical 
effectiveness of influenza vaccination in paediatric 
HIV-infected patients in the 2016/2017 epidemic 

WSTĘP

Każdego roku na grypę sezonową zapada kilka 
milionów ludzi na świecie, odnotowuje się również 
kilkaset tysięcy zgonów w jej przebiegu (1). W latach 
2016-2019 w Polsce stwierdzono od ponad 4 do 5 mi-
lionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na gry-
pę (2). Do grupy ryzyka ciężkiego przebiegu grypy 
i jej zagrażających życiu powikłań należą m.in. oso-
by z chorobami towarzyszącymi takimi jak: choroby 
układu sercowo-naczyniowego, choroby płuc, cukrzy-
ca oraz zaburzenia odporności, m.in. zakażenie HIV 
(1). U pacjentów zakażonych HIV, w tym u zakażo-
nych dzieci, wykazano wyższą zapadalność na grypę, 
dłuższe utrzymywanie się replikacji i wydalanie wi-
rusa z organizmu oraz wyższe ryzyko hospitalizacji 
i śmiertelność z powodu grypy w porównaniu do zdro-
wej populacji (3,4,5). Podaje się, że w sezonie infek-
cyjnym odsetki dzieci chorujących na grypę oscylują 
w granicach 20-30% (6,7), ponadto u dzieci w wieku 
<5 roku życia istnieje wyższe ryzyko hospitalizacji 
w przebiegu grypy w porównaniu do starszych dzie-
ci (8). Szczególnie wysokie ryzyko zachorowania na 
grypę i jej niepomyślnego przebiegu stwierdzono 
w regionach Afryki, gdzie odsetek dzieci zakażonych 
HIV jest najwyższy (9).

Zgodnie z polskim Programem Szczepień Ochron-
nych, już od wielu lat szczepienie przeciwko grypie 
przy użyciu domięśniowej szczepionki inaktywowa-
nej jest zalecane dla pacjentów pediatrycznych za-
każonych HIV w wieku od 6 miesięcy do 18 lat (10). 
Szczepionki dla dzieci dostępne są bezpłatnie, dostar-
czane corocznie przez Krajowe Centrum ds. AIDS 
(11). Jak podkreślają eksperci, konieczne jest nie tylko 
coroczne szczepienie zakażonych pacjentów, ale także 
osób z ich najbliższego domowego kontaktu (12, 13). 
W wielu badaniach wykazano zadowalającą skutecz-
ność szczepionki przeciwko grypie wśród dzieci za-
każonych HIV, brakuje jednak polskich aktualnych 
danych na ten temat.

WYNIKI. W sezonie epidemicznym 2016/17 żaden z pacjentów nie zachorował na objawową na grypę ani inną 
infekcję grypopodobną z gorączką. W wymazach z nosogardła u 8 pacjentów wykryto RNA wirusa grypy A, 
żaden z nich nie prezentował objawów klinicznych infekcji. Dodatnie stężenia IgG przeciwko grypie A i B przed 
szczepieniem wykryto odpowiednio u 36% (9/25) i 68% (17/25) pacjentów. Po szczepieniu dodatnie stężenia 
wykazało odpowiednio u 56% (14/25) i 80% (20/25) pacjentów. Dodatnie stężenie przeciwciał w klasie IgM 
uzyskało 60% (15/25) badanych – dla grypy A i 52% (13/25) – dla grypy B. U 11 pacjentów (45,8%) przed 
szczepieniem wykazano ochronne miano przeciwciał przeciwko hemaglutyninie H1, po szczepieniu odsetek 
pacjentów z ochronnym mianem wynosił 52,4%.
WNIOSKI. Szczepienia przeciw grypie u dzieci zakażonych HIV skutecznie zapobiegają objawowym 
zakażeniom wirusami grypy, ale nie zapobiegają transmisji zakażeń w populacji. Coroczne szczepienia 
przeciwko grypie i sezonowe zakażenia naturalne wirusami grypy skutkują utrzymywaniem się oznaczalnych 
stężeń przeciwciał do następnego sezonu epidemicznego.

Słowa kluczowe: HIV, szczepienia, grypa
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season, measured by: the incidence of influenza and 
influenza-like diseases, changes in the concentrations 
of specific antibodies against influenza A and B, 
and the results of molecular tests (polymerase chain 
recation, PCR).

MATERIAL AND METHODS

We analyzed clinical records of 25 HIV-infected 
underage patients under the care of Department of 
Paediatric Infectious Diseases, University Hospital, 
Wroclaw, Poland (15 females), aged 1-18 years (median 
- 10 years). Twenty two of them were vaccinated against 
influenza more than once. Most of the patients were 
infected vertically, only one patient (16-year-old boy) 
was infected by sexual contact. The immune status of 
the patients at the time of vaccination was satisfactory 
(CD4 count within reference range). All patients were 
receiving combined antiretroviral therapy (cART) at 
the time of inclusion. 

The last dose of inactivated trivalent influenza 
vaccine was administered to patients between 
September and December 2016. Three of 25 patients 
had not been vaccinated against influenza so far, 
therefore two of them, due to their age (<9 years), 
received 2 doses of the vaccine in the 2016/2017 
season. During the study, the incidence of influenza 
and influenza-like disease was monitored among 
patients from 1 December 2016 to 15 April 2017 by 
structured telephone interviews performed every 
month. Additionally, the concentrations of specific 
antibodies against influenza A and B viruses were 
measured using the Euroimmun Influenza IgG and 
IgM test (enzyme-linked immunosorbent assay, 
ELISA) and the hemagglutination inhibition test (HI) 
against the influenza A H1N1 virus was performed. 

Antibody concentrations were determined in serum 
samples taken before the vaccination and 4-6 weeks 
thereafter. After the end of the epidemic season, the 
antibody concentration was also assessed in 17 patients. 
The antibody concentration ≥22 relative units (RU) / 
ml was assumed as a positive result in the ELISA test 
according to the manufacturer’s instructions. Further, 
titres ≥1:40 in the haemagglutination inhibition test 
(performed in the virology laboratory of the Wrocław 
University of Environmental and Life Sciences) 
were considered positive. For each patient included 
in the study we also collected nasopharyngeal 
swabs for routine testing for influenza RNA at each 
hospitalization during the epidemic season (regardless 
of the presence of clinical symptoms). The study was 
approved by the Bioethics Committee at Wroclaw 
Medical University.

Celem pracy była ocena skuteczności klinicznej 
szczepienia przeciwko grypie u pediatrycznych pa-
cjentów zakażonych HIV w sezonie epidemicznym 
2016/2017 mierzonej występowaniem zachorowań na 
grypę oraz choroby grypopodobne, wykonywaniem 
okresowych badań wirusologicznych (PCR) oraz 
zmianami stężeń specyficznych przeciwciał przeciw-
ko wirusom gryp A i B.

MATERIAŁ I METODY

Badaniem objęto 25 pacjentów zakażonych HIV 
(15 dziewcząt, 60%) w wieku 1-18 lat, mediana wie-
ku – 10 lat (22 szczepionych przeciwko grypie więcej 
niż jeden raz), pozostających pod stałą opieką Kliniki 
Pediatrii i Chorób Infekcyjnych we Wrocławiu. Więk-
szość stanowili pacjenci zakażeni wertykalnie, tylko 
jeden pacjent (16-letni chłopiec) zakaził się HIV dro-
gą kontaktów seksualnych. Status immunologiczny 
pacjentów w momencie szczepienia był zadowalający 
(liczba CD4 w normie dla wieku). U wszystkich pa-
cjentów stosowano skojarzoną terapię antyretrowiru-
sową (combined antiretroviral therapy – cART). 

Ostatnią dawkę inaktywowanej trójwalentnej 
szczepionki przeciwko grypie pacjenci otrzyma-
li w okresie od września do grudnia 2016 r. Spośród 
25 badanych, 3 pacjentów dotychczas nie było szcze-
pionych przeciwko grypie, dlatego też dwoje z nich 
z uwagi na wiek (poniżej 9 r.ż.) otrzymało dwie daw-
ki szczepionki w sezonie 2016/2017. W trakcie bada-
nia monitorowano zachorowalność na grypę i choro-
by grypopodobne wśród pacjentów od 1.12.2016 do 
15.04.2017 poprzez zbieranie wywiadów telefonicz-
nych przeprowadzanych jeden raz w miesiącu. Poza 
tym oceniano stężenia specyficznych przeciwciał 
przeciwko wirusom grypy A i B testem Euroimmun 
Influenza IgG i IgM metodą ELISA oraz testem hamo-
wania hemaglutynacji (hemagglutination inhibition 
test – HI) w stosunku do wirusa grypy A H1N1. Stę-
żenia i miana przeciwciał oznaczono w próbkach su-
rowicy pobranych przed szczepieniem oraz w okresie 
4-6 tygodni po szczepieniu. U 17 pacjentów oceniono 
również stężenie przeciwciał po zakończonym sezonie 
epidemicznym. Za wynik pozytywny w teście ELI-
SA wg producenta przyjęto stężenie przeciwciał ≥22 
RU/ml (RU – relative units); a w teście zahamowania 
hemaglutynacji wykonanego w pracowni wirusologii 
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, miana 
≥1:40. U każdego włączonego do badania pacjenta, 
przy okazji każdej wizyty w klinice w sezonie epide-
micznym (niezależnie od występowania objawów kli-
nicznych) rutynowo pobierano wymazy z nosogardła 
na badanie RNA wirusów grypy metodą PCR. Wyni-
ki opracowano przy wykorzystaniu programu STATI-
STICA 13.3 (TIBCO Software, Inc).



670

RESULTS

In the 2016/2017 epidemic season, during the 
study period (01/12/2016 to 15/04/2017), none of the 
HIV-infected children vaccinated against influenza 
developed symptomatic influenza or any other flu-
like infection with fever. The RNA of influenza type 
A was found in 8 patients with routine nasopharyngeal 
swabs but none of these patients had any clinical signs 
of infection (Fig. 1). However, one of the caregivers 
(mother) accompanying the patient during the 
hospitalization had clinical symptoms of influenza 
and this aetiology was confirmed by a positive PCR 
test result. The boy was also found to have RNA of 
influenza virus on nasopharyngeal swab, but he had 
no clinical symptoms.

Before influenza vaccination, positive result for 
IgG antibodies against influenza A and B was detected 
in 36% (9/25) and 68% (17/25) of patients, respectively. 
With regard to IgM antibodies, positive test for 
influenza A and B was found in 24% (6/25) and 20% 
(5/25) of patients, respectively.

Control tests performed no earlier than 4 weeks 
after the vaccination revealed positive IgG levels 
against influenza A in 56% (14/25) of patients and in 
80% (20/25) against influenza B (Fig. 2). Positive test 
for IgM antibodies was found in 60% (15/25) of the 
subjects for influenza A and 52% (13/25) for influenza 
B. Detailed results are presented in the table (Tab. I). 

IgG antibodies were measured in 17 patients after 
the influenza season, and they were found in 6 (35.3%) 
and 3 (17.6%) subjects against influenza A and B, 
respectively. No positive antibody titre was found 
at this time. In 4 patients with confirmed RNA of 
influenza A, IgG seroconversion was not found.

Badanie uzyskało zgodę Komisji Bioetycznej Uni-
wersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wro-
cławiu.

WYNIKI

W sezonie epidemicznym 2016/2017, w okresie ba-
dania (od 01.12.2016 do 15.04.2017) żadne z zaszcze-
pionych przeciwko grypie dzieci zakażonych HIV nie 
zachorowało na objawową grypę ani inną infekcję 
grypopodobną z gorączką. W rutynowo wykonywa-
nych wymazach z nosogardła u 8 pacjentów wykaza-
no RNA wirusa grypy A, żaden z pacjentów nie miał 
jakichkolwiek objawów klinicznych infekcji (Ryc. 1). 
Z kolei u jednego z opiekunów (matka) towarzyszące-
mu pacjentowi podczas wizyty w klinice stwierdzono 
kliniczne objawy grypy, których etiologię potwier-
dzono dodatnim wynikiem badania PCR. U chłopca 
– pacjenta – również wykazano obecność RNA wirusa 
grypy w wymazie z nosogardła, jednak nie prezento-
wał on żadnych objawów klinicznych.

Przed szczepieniem przeciwko grypie dodatnie stę-
żenie przeciwciał w klasie IgG przeciwko grypie A i B 
wykryto u odpowiednio 36% (9/25) i 68% (17/25) pa-
cjentów. Z kolei dodatnie stężenie przeciwciał w klasie 
IgM przeciwko grypie A i B stwierdzono u 24% (6/25) 
pacjentów – dla grypy A i 20% (5/25) pacjentów – dla 
grypy B. 

Kontrolne oznaczenie po min. 4 tygodniach po 
szczepieniu wykazało dodatnie stężenia przeciwciał 
w klasie IgG u 56% (14/25) i 80% (20/25) pacjentów – 
odpowiednio przeciwko grypie A i B (Ryc. 2). Dodatnie 
stężenie przeciwciał w klasie IgM uzyskało natomiast 
60% (15/25) badanych – dla grypy A i 52% (13/25) – dla 
grypy B. Szczegółowe wyniki w obu badanych klasach 
przeciwciał przedstawiono w tabeli (Tabela I).

Fig. 1. Results of RNA of influenza type A testing by PCR 
in the study group
Ryc. 1. Wyniki badania RNA wirusa grypy typu A 
metodą PCR w grupie badanej

Fig. 2. Percentage of patients with positive concentrations 
of IgG antibodies against influenza
Ryc. 2. Odsetki pacjentów z dodatnim stężeniem 
przeciwciał IgG przeciwko grypie
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There were no adverse post-vaccination reactions 
observed; moreover, none of patients had a significant 
decrease in CD4 lymphocytes compared with pre-
vaccination level. HIV viral load was undetectable in 
most patients both before and after vaccination. Two 
patients (teenage girl and teenage boy) had the viral 
load as high as several thousand of copies per milliliter 
before and after vaccination, but this was presumably 
related to the lack of adherence to medical instructions 
regarding pharmacotherapy (both patients had normal 
CD4 counts).

Eleven patients (45.8%) had protective titers of 
antibodies against H1 haemagglutinin [i.e. the titer 
≥ 1:40] before vaccination, while the percentage 
of patients with protective titer 4-6 weeks after 
vaccination was 52.4%.

DISCUSSION

The influenza vaccination is a cost-effective 
preventive method to decrease the morbidity and 
mortality related to this infectious disease. Due to 
the high antigenic variability of the influenza virus, 
the World Health Organization determines the 
composition of the vaccine each year based on recent 
research and virology reports (14). According to the 
National Institute of Hygiene, the main influenza 
monitoring centre in Poland, in the 2016/2017 epidemic 
season as many as 99% of cases were caused by the 
influenza A virus and only 1% by the B variant. In 
Lower Silesia (Wroclaw belongs to this voivodeship), 
the peak incidence of influenza this season was at 
the turn of January and February 2017 (2). Influenza 
A (H3N2) infections predominated in Europe at that 
time, accounting for 76% of confirmed cases. The 
efficacy of the vaccine against influenza A (H3N2) in 
the 2016-2017 season was moderate (38%) and even 
lower for subjects older than 65 years (23.4%) (15).

U 17 pacjentów oznaczono obecność przeciwciał 
IgG po sezonie grypowym, u 6/17 (35,3%) i u 3/17 
(17,6%) – odpowiednio przeciwko grypie A i B – nie 
stwierdzono dodatniego miana przeciwciał w żadnym 
z oznaczeń. U 4 osób z wykazanym RNA wirusa gry-
py A nie stwierdzono serokonwersji przeciwciał IgG.

Po szczepieniu nie obserwowano niepożądanych 
odczynów poszczepiennych (NOP); ponadto u żadnego 
z pacjentów nie wykazano istotnego spadku limfocy-
tów CD4 w stosunku do wartości przed szczepieniem. 
Wiremia HIV u większości pacjentów była niewykry-
walna zarówno przed, jak i po szczepieniu. U 2 pacjen-
tów (nastoletnia dziewczynka i nastoletni chłopiec) 
stwierdzono wiremię HIV rzędu kilka tysięcy kopii/
ml przed i po szczepieniu, jednak miało to najprawdo-
podobniej związek z brakiem adherencji i wykazaną 
w tym czasie opornością na stosowane leczenie (u oboj-
ga pacjentów liczba CD4 była prawidłowa). 

U 11 pacjentów przed szczepieniem (45,8%) wy-
kazano ochronne miano przeciwciał przeciwko hema-
glutynie H1 [tj. miano ≥ 1:40], z kolei po ok. 4-6 ty-
godniach od szczepienia odsetek pacjentów z ochron-
nym mianem wynosił 52,4%.

DYSKUSJA

Szczepienie przeciwko grypie jest najskuteczniej-
szą metodą jej zapobiegania. Z uwagi na dużą zmien-
ność antygenową wirusa grypy Światowa Organi-
zacja Zdrowia ustala przed każdym nadchodzącym 
sezonem skład szczepionki obowiązującej w danym 
sezonie epidemicznym (14). Według danych Państwo-
wego Zakładu Higieny, głównego ośrodka monitoru-
jącego ds. grypy w Polsce, w sezonie epidemicznym 
2016/2017 aż 99% zachorowań było spowodowanych 
wirusem grypy typu A i tylko 1% wirusem typu B. Na 
Dolnym Śląsku szczyt zapadalności na grypę w tym 
sezonie przypadł na przełom stycznia i lutego 2017 

Tabela I. Wyniki badania przeciwciał IgG i IgM przeciwko grypie A i B w grupie badaniej
Table I. Results of IgG and IgM antibodies against influenza A and B in the study group

Influenza A Before vaccination After vaccination
(4-6 weeks) After the season

IgG
(+) 9/25 (36%) 14/25 (56%) 10/17 (58,8%)
(-) 16/25 (64%) 11/25 (44%) 7/17 (41,2%)

IgM
(+) 6/25 (24%) 15/25 (60%) 3/17 (17,6%)
(-) 19/25 (76%) 10/25 (40%) 14/17 (82,4%)

Influenza B Before vaccination After vaccination
(4-6 weeks) After the season

IgG
(+) 17/25 (68%) 20/25 (80%) 13/17 (76,5%)
(-) 8/25 (32%) 5/25 (20%) 4/17 (23,5%)

IgM
(+) 5/25 (20%) 13/25 (52%) 3/17 (17,6%)
(-) 20/25 (80%) 12/25 (48%) 14/17 (82,4%)
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In our study group of HIV-infected patients 
(before vaccination), the positive IgG antibodies 
against influenza A and B were demonstrated in 
a significant percentage of patients - 36% and 68%, 
respectively. This may be due to previous vaccinations 
or containment with the virus. After vaccination, 
a positive concentrations of IgG antibodies against 
influenza A and B were found in 56% and 80% of 
patients, respectively. There was also an increase in the 
number of patients with positive concentration of IgM 
antibodies after vaccination (see Table I). The given 
results indicate efficient serological response in our 
study group, which is consistent with the observations 
of other authors – protection against viruses that are 
antigenically similar to those contained in the vaccine 
may persist for several months (14). The observed 
increase in the concentration of IgM is a desired and 
natural phenomenon after vaccination. In our study, 
the IgM antibodies were assessed relatively shortly 
after vaccination, hence there is a relatively high 
percentage of patients with positive IgM. Moreover, as 
the study conducted among the population of German 
children showed, the level of IgG antibodies against 
influenza A and B increased gradually with the age 
of the child (16). In almost 100% of children aged 
> 9 years there were present IgG antibodies against 
influenza A, whereas antibodies against influenza B 
were found in approx. 80% children over the age of 
13 (16). Hence, special attention should be paid to the 
immunization of younger children.

According to the European guidelines on the 
vaccinations in paediatric HIV-infected patients, the 
subject’s immune status constitutes the key factor in 
the implementation of the vaccination schedule (12, 13). 
It has been shown that the post-vaccination response 
in HIV-infected patients is depended on the previous 
immune deficiency, current CD4 count, and the HIV 
viral load (17). In our study we haven’t observed any 
significant decrease in CD4, nor there was an increase 
in HIV viral load after the immunization (as mentioned 
before, in 2 patients there was persistent HIV viral 
load caused by non-compliance and consequent drug 
resistance). Analogous results were demonstrated 
by Marczyńska et al. The authors tested anti-
hemagglutinin antibodies for three strains of influenza 
virus, and the protective titer against influenza AH1N1, 
AH3N2 and B before vaccination was shown in 0%, 
23.1% and 0% of HIV-infected children, respectively. 
After vaccination, seroprotection was found in 7.7% 
(AH1N1), 61.5% (AH3N2) and 23% (B). Except for the 
results for AH1N1, no differences were found between 
the study and the control group (18). In our patients, 
a significant percentage of patients (45.8%) had 
a protective titer of antibodies against AH1N1 before 
vaccination, and more than half of the patients (52.4%) 

(2). W Europie dominowały zakażenia  wirusem gry-
py A (H3N2), stanowiąc 76% potwierdzonych przy-
padków. Skuteczności szczepionki przeciw grypie 
wywołanej przez A (H3N2) w sezonie 2016-2017 była 
umiarkowana (38%) i niższa dla osób powyżej 65 lat 
(23,4%) (15).

W naszej badanej grupie pacjentów zakażonych 
HIV (przed szczepieniem) wykazywano obecność 
przeciwciał IgG przeciwko grypie A i B u znaczne-
go odsetka pacjentów – odpowiednio 36 i 68%. Może 
to wynikać z faktu szczepienia tej grupy pacjentów 
w poprzednich sezonach lub przechorowania gry-
py w przeszłości. Po szczepieniu dodatnie stężenie 
przeciwciał IgG stwierdzono u 56% i 80% pacjentów 
– odpowiednio przeciwko grypie A i B. Obserwowa-
no również zwiększenie liczby pacjentów z dodatnim 
stężeniem przeciwciał IgM po szczepieniu (vide tabela 
I). Podane wyniki wskazują na zadowalającą odpo-
wiedź serologiczną w badanej grupie pacjentów, jest 
to również zgodne z obserwacjami innych autorów, że 
ochrona przed wirusami podobnymi antygenowo do 
tych, które są zawarte w szczepionce, może utrzymy-
wać się przez okres kilku-kilkunastu miesięcy (14). 
Ponadto, jak pokazało badanie przeprowadzone wśród 
populacji dzieci niemieckich, poziom przeciwciał 
IgG przeciwko grypie A i B zwiększał się stopniowo 
wraz z wiekiem dziecka – prawie u 100% badanych 
powyżej 9 roku życia występowały przeciwciała IgG 
przeciwko grypie A, z kolei u ok. 80% dzieci w wie-
ku powyżej 13 roku życia oznaczono przeciwciała tej 
klasy przeciwko grypie B (16). Dlatego zwraca się 
szczególną uwagę na konieczność uodpornienia dzieci 
w młodszym wieku.

Według europejskich wytycznych dotyczących 
szczepień u pacjentów pediatrycznych zakażonych 
HIV, kluczowe znaczenie w realizacji ogólnego sche-
matu szczepień ma stan immunologiczny pacjenta 
(12,13). Wykazano, że wpływ na odpowiedź poszcze-
pienną u zakażonych HIV ma m.in. niedobór odpor-
ności w przeszłości, aktualna liczba CD4 czy poziom 
wiremii HIV (17). W naszej pracy nie wykazano 
istotnego spadku CD4 i wzrostu wiremii HIV u za-
każonych pacjentów po szczepieniu (jak wspomnia-
no, u 2 pacjentów stwierdzono wzrost wiremii HIV 
spowodowany opornością na leki). Podobne wyni-
ki w swoim badaniu w grupie dzieci zakażonych 
HIV uzyskała Marczyńska i wsp. Autorzy cytowa-
nej pracy badali przeciwciała antyhemaglutyninowe 
dla trzech szczepów wirusa grypy, ochronne miano 
przed szczepieniem wykazano u 0%, 23,1% i 0% od-
powiednio przeciwko AH1N1, AH3N2, B. Po szcze-
pieniu seroprotekcję stwierdzono u 7,7% (AH1N1), 
61,5% (AH3N2), 23% (B). Za wyjątkiem wyników dla 
AH1N1, nie wykazano różnic między grupą badaną 
a kontrolną (18). W naszej grupie pacjentów już przed 
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after the vaccination. Similar results in the group of 
HIV-infected children were also published in the paper 
of Kosalaraksa et al. - protective titers of antibodies 
against AH1N1 were detected in 42.5% of subjects 
before the vaccination (for the remaining strains: 
AH3N2 - 37.8%; B - 5.5%), whereas 30 days after the 
immunization, the seroprotection was demonstrated 
in 89% (AH1N1), 85% (AH3N2), 48% (B) of subjects 
(19).

The evaluation of anti-hemagglutinin antibodies 
in a haemagglutination inhibition test is the most 
common method to assess the immunogenicity of 
influenza vaccination. In our study, we relied on the 
determination of specific IgG against influenza A and 
B by ELISA testing. Many studies have confirmed the 
correlation of both of the above-mentioned methods 
(20,21). Simultaneously, the difficulties related to the 
performance of haemagglutination inhibition tests 
should be emphasized (high specificity for virus 
strains, time-consuming, poor availability), which 
translates into their low usefulness in everyday clinical 
practice and therefore performing ELISA tests seems 
to be a reasonable alternative (16, 22).

Influenza carries a high risk of bacterial 
complications (including pneumonia), but frequently 
- especially in children - this condition is clinically 
indistinguishable from other, mostly mild, viral 
respiratory infections. The study conducted a few 
years ago in our department among HIV-infected 
children showed significantly fewer mild infections of 
the respiratory system (the so-called “common cold”) 
compared to the control group (healthy children) 
during the one year follow-up, while no differences 
in the incidence of pneumonia were found (23). 
This is due to several factors, including the use of 
an extended vaccination schedule in HIV-infected 
children (including annual influenza vaccination), 
high awareness of their caregivers about the prevention 
of respiratory tract infections and easy access to 
medical services in large university hospital (23). In 
our study none of the patients developed symptomatic 
influenza or flu-like infection, although 8 patients 
showed the presence of RNA of influenza A virus 
in nasopharyngeal swabs. A half  (4/8) of patients 
were PCR positive and influenza A IgG positive; 
the remaining patients tested positive for PCR did 
not develop a protective antibody titers, but which is 
most important, none of these 8 subjects developed 
clinical symptoms of influenza. This demonstrates 
that influenza vaccination in pediatric HIV-infected 
patients is effective in preventing symptomatic 
influenza infection but does not prevent transmission 
of infection in the population. One may hypothesize 
that there are factors other than vaccination that 

szczepieniem u znacznego odsetka pacjentów (45,8%) 
stwierdzono ochronne miano przeciwciał przeciwko 
AH1N1, po szczepieniu u ponad połowy badanych 
(52,4%). Podobne wyniki w grupie dzieci zakażonych 
HIV uzyskała Kosalaraksa i wsp. – u 42,5% bada-
nych przed szczepieniem wykryto ochronne miano 
przeciwciał przeciwko AH1N1 (dla pozostałych szcze-
pów: AH3N2 – 37,8%; B – 5,5%), natomiast 30 dni po 
szczepieniu seroprotekcję wykazano u 89% (AH1N1), 
85% (AH3N2), 48% (B) (19). 

Do oceny immunogenności szczepień przeciw-
ko grypie w wielu badaniach wykorzystuje się ocenę 
przeciwciał antyhemaglutyninowych w teście hamo-
wania hemaglutynacji; w naszym badaniu oparliśmy 
się na oznaczeniu swoistych IgG przeciwko grypie 
A i B metodą ELISA. W wielu badaniach potwierdzo-
no korelację obu wyżej wymienionych metod (20, 21). 
Jednocześnie podkreśla się trudności związane z wy-
konywaniem testów hamowania hemaglutynacji (wy-
soka specyficzność względem szczepów wirusa, cza-
sochłonność, słaba dostępność na rynku), co przekła-
da się na ich małą przydatność w codziennej praktyce 
klinicznej, dlatego też wykonywanie testów ELISA 
wydaje się być dobrą alternatywą (16, 22).

Grypa niesie za sobą wysokie ryzyko powikłań 
bakteryjnych (m.in. zapaleń płuc), często jednak – 
zwłaszcza u dzieci – klinicznie nie jest odróżniania od 
innych, przeważnie łagodnych wirusowych zakażeń 
układu oddechowego. W badaniu prowadzonym kil-
ka lat temu w naszej klinice wśród dzieci zakażonych 
HIV wykazano, że podczas rocznej obserwacji w tej 
grupie pacjentów występowało istotnie mniej łagod-
nych infekcji układu oddechowego (tzw. „przezię-
bień”) w porównaniu do grupy kontrolnej (zdrowych 
dzieci), podczas gdy nie stwierdzono różnic w często-
ści występowania zapaleń płuc (23). Wynika to z kilku 
czynników, m.in. stosowania u dzieci zakażonych HIV 
rozszerzonego schematu szczepień (w tym coroczne 
szczepienie przeciwko grypie), wysokiej świadomości 
ich opiekunów na temat zapobiegania infekcjom ukła-
du oddechowego oraz łatwego dostępu do wizyt lekar-
skich (23). W przedstawionym w obecnej pracy bada-
niu żaden z pacjentów nie zachorował objawowo na 
grypę lub na infekcję grypopodobną, chociaż u 8 pa-
cjentów wykazano obecność RNA wirusa grypy typu 
A w wymazie z nosogardła. U 50% (4/8) pacjentów 
otrzymano pozytywny wynik badania PCR i dodatnie 
miano przeciwciał IgG przeciwko grypie A; pozostali 
pacjenci mieli pozytywny wynik badania PCR, ale nie 
wytworzyli ochronnego miana przeciwciał poszcze-
piennych, mimo to u nikogo nie wystąpiły objawy 
kliniczne grypy. Pokazuje to, że szczepienia przeciw 
grypie u pediatrycznych pacjentów zakażonych HIV 
są skuteczne w zapobieganiu objawowym zakażeniom 
wirusami grypy, ale nie zapobiegają transmisji zaka-
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contribute to the absence of symptomatic infection, 
such as the use of antiretroviral drugs.

Our analyses has certain limitations that need to be 
acknowledged. A relatively small study group is due to 
the fact that in Poland the group of children diagnosed 
with HIV infection is generally small. According to 
the data of the National AIDS Center, by the end of 
October 2016, 113 children in Poland were treated 
with combined antiretroviral therapy, hence our 
study group accounted for approximately 25% of all 
patients in Poland (11). The largest group of patients is 
supervised and taken care by Warsaw center, whereas 
Wroclaw center is in second place with regard to the 
number of paediatric HIV-infected patients. However, 
it’s worthy noting that the number of HIV-infected 
children, similarly to the adult patients, is presumably 
significantly underestimated in Poland (11).

There is also a lack of control group in this 
study - a comparison of the vaccination response to 
influenza in HIV-infected and healthy children would 
provide additional imporant data in this field. Data 
on other anti-haemagglutinin antibodies (not only 
AH1N1) are also required. Finally, an interesting 
aspect of our study are presented cases of children 
with the confirmed presence of influenza virus RNA 
in the nasopharyngeal material but without clinical 
symptoms of the disease. Further studies are warranted 
to address the phenomenon of asymptomatic viral 
carriage in such unique patient population.

CONCLUSIONS

Influenza vaccination in paediatric HIV-infected 
patients is effective in preventing symptomatic 
influenza virus infection but does not prevent the 
transmission of infection in the population. Annual 
influenza vaccinations and seasonal natural infections 
with influenza viruses result in the persistence of 
measurable antibody levels until the next epidemic 
season. For these reasons, such vaccinations should be 
continued every year, especially in the context of new 
threats for these patients, such as the current Covid-19 
pandemic.
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żeń w populacji. Możliwe, że istnieją inne obok szcze-
pień czynniki wpływające na brak objawów choroby, 
np. stosowanie leków antyretrowirusowych.

Ograniczeniem prezentowanego badania może się 
wydawać m.in. niezbyt liczna grupa badana – wynika 
to jednak z faktu, że w Polsce grupa dzieci zakażo-
nych HIV jest nieliczna. Zgodnie z danymi Krajowego 
Centrum ds. AIDS, do końca października 2016 roku 
w Polsce 113 dzieci było objętych leczeniem antyretro-
wirusowym, dlatego nasza grupa badana stanowiła ok. 
25% wszystkich pacjentów (11). Najliczniejszą grupę 
pacjentów obejmuje opieką ośrodek warszawski, pod 
względem liczności pacjentów ośrodek wrocławski 
znajduje się na drugim miejscu. Należy jednak pamię-
tać, że liczba dzieci zakażonych HIV, tak jak pacjentów 
dorosłych, jest w Polsce znacząco niedoszacowana (11). 

W powyższym badaniu zwraca również uwagę 
brak grupy kontrolnej – porównanie stopnia odpowie-
dzi poszczepiennej przeciwko grypie u dzieci zakażo-
nych HIV i zdrowych stanowiłoby cenne uzupełnienie 
istniejących danych. Konieczne jest również uzyskanie 
danych na temat innych przeciwciał antyhemagluty-
ninowych (nie tylko w kierunku AH1N1). Ciekawym 
zagadnieniem poruszonym w naszym badaniu jest 
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ABSTRACT

Prediabetes, i.e. impaired fasting glucose (IFG) and impaired glucose tolerance (IGT), are associated with an 
increased risk of developing type 2 diabetes, cardiovascular deaths, dementia, and cancer (1-4). According to the 
recommendations of the Polish Diabetes Association, both pre-diabetes and diabetes are indications for lifestyle 
modification (5). The joint efforts of many specialists in various fields may slow down this epidemic of the 21st 
century. The aim of the study is to answer the question “Is it possible to reduce the risk of an epidemic of pre-
diabetes and diabetes in Poland?”

Key words: prediabetes, diabetes, risks, prevention

STRESZCZENIE

Stan przedcukrzycowy (prediabetes), czyli nieprawidłowa glikemia na czczo (IFG) oraz nieprawidłowa tolerancja 
glukozy (IGT) jest związany ze zwiększonym ryzykiem rozwoju cukrzycy typu 2, zgonów z przyczyn sercowo-
naczyniowych, demencji oraz nowotworów (1-4). Według zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 
zarówno stan przedcukrzycowy, jak i cukrzyca są wskazaniem do modyfikacji stylu życia (5). Wspólne działania 
wielu specjalistów z różnych dziedzin być może wyhamują tę epidemię XXI wieku.
Celem pracy jest znalezienie odpowiedzi na pytanie „Czy można zmniejszyć ryzyko epidemii stanu 
przedcukrzycowego i cukrzycy w Polsce?”

Słowa kluczowe: stan przedcukrzycowy, cukrzyca, zagrożenia, zapobieganie
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INTRODUCTION

Prediabetes has been shown to be not only an 
increased risk of developing type 2 diabetes, but also 
microvascular changes such as:  retinopathy (6-8), 
and polyneuropathy, which is almost 2 times more 
common than in individuals with normal glucose 
tolerance (9). Chronic kidney disease (CKD) is more 
common than in individuals with normoglycemia 
(10). Prediabetes is also associated with an increased 
risk of cardiovascular disease, cardiovascular death, 
and all-cause death (2, 11). It is also associated with 
a higher incidence of hepatocellular carcinoma, 
endometrial and gastrointestinal cancers (4). According 

WSTĘP

Wykazano, że stan przedcukrzycowy (prediabe-
tes) to nie tylko zwiększone ryzyko rozwoju cukrzycy 
typu 2, ale także zmian mikronaczyniowych, takich 
jak: retinopatia (6-8), polineuropatia, która występu-
je prawie 2-krotnie częściej niż u osób z prawidłową 
tolerancją glukozy (9). Częściej występuje przewlekła 
choroba nerek (PChN) niż u osób z normoglikemią 
(10). Prediabetes wiąże się również ze zwiększonym 
ryzykiem chorób układu sercowo-naczyniowego, 
zgonów sercowo-naczyniowych i zgonów z dowol-
nej przyczyny (2, 11). Jest też związany z częstszym 
występowaniem raka wątrobowokomórkowego, endo-
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to the International Diabetes Federation (IDF), 16.3% 
of Poles had pre-diabetes in 2013, while it is expected 
to be 19.3% in 2035 (12). The report „Polska w stanie 
przedcukrzycowym” (Poland in a prediabetic state) 
shows that only 8% of respondents are aware of the 
risk of pre-diabetes developing into diabetes, and more 
than half are unable to name the symptoms of this 
condition or its effects on the body (13). It has been 
found that among individuals with prediabetes, 5-10% 
will develop diabetes within a year, with conversion to 
diabetes more likely in individuals who have impaired 
glucose tolerance (IGT) and impaired fasting glucose 
(IFG) at the same time (14). The risk of progression 
from prediabetes to diabetes relative to individuals 
with normoglycemia is more than 10-fold higher when 
IGT coexists with IFG (15).

THE RISK OF A DIABETIC EPIDEMIC

Diabetes is now considered an epidemic of the 21st 
century, being the fifth cause of death, the leading 
cause of blindness in productive-age adults (15,16), 
end-stage renal failure (17), lower-extremity arterial 
disease, leads to a 3-5 times higher risk of heart disease 
(18), doubles the risk of stroke (19), increases the risk 
of foot amputation 23-fold (20), and birth defects in 
newborns. It shortens life expectancy by an average 
of 10 years.

According to the 2019 IDF data, 463 million people 
have diabetes, and this number is expected to reach 
578 million by 2030, and 700 million by 2045 (21). 
About 80-90% of all diabetics are type 2 diabetics. 
The increasing number of people with type 2 diabetes 
is associated with an increase in obesity and an ageing 
population (22, 23). In Europe, nearly 59 million adults 
have diabetes, and this number is expected to rise to 68 
million people by 2045 (21). Additionally, 10-20% of 
Europeans experience a pre-diabetic state (24). There 
are approximately 3 million people with diabetes in 
Poland, of whom 700,000 are unaware of their disease 
(12), and 8,263 people died from this disease in 2017 
(25). Poland is expected to experience a 19% increase 
in diabetes by 2035 (12). Therefore, in order to reduce 
the number of complications in patients with diabetes, 
it is important to incorporate a healthy lifestyle and 
early diagnosis.

DIABETES PREVENTION AND EARLY 
DIAGNOSIS

In the context of the ongoing epidemic of obesity 
and diabetes, screening is needed. According to the 
2020 PTD guidelines, screening should be performed 
by fasting plasma glucose (FPG) or oral glucose 

metrium oraz nowotworów przewodu pokarmowego 
(4). Według Międzynarodowej Federacji Cukrzycy 
(Internatonal Diabetes Federation, IDF) w roku 2013 
16,3% Polaków miało stan przedcukrzycowy, nato-
miast w roku 2035 ma być 19,3% (12). Z raportu „Pol-
ska w stanie przedcukrzycowym” wynika, że tylko 
8% badanych ma świadomość zagrożenia przekształ-
cenia się stanu przedcukrzycowego w cukrzycę, a po-
nad połowa nie potrafi podać objawów tego schorzenia 
ani jego skutków dla organizmu (13). Stwierdzono, że 
spośród osób z prediabetes u 5–10% w ciągu roku roz-
winie się cukrzyca, przy czym konwersja do cukrzycy 
częściej dotyczy osób, u których równocześnie wy-
stępuje nieprawidłowa tolerancja glukozy (impaired 
glucose tole-rance, IGT) i nieprawidłowa glikemia 
na czczo (impaired fasting glucose, IFG) (14). Ryzy-
ko progresji z prediabetes do cukrzycy w stosunku do 
osób z normoglikemią jest ponad 10-krotnie większe, 
gdy IGT współistnieje z IFG (15).

ZAGROŻENIE EPIDEMIĄ CUKRZYCY

Cukrzycę uważa się obecnie za epidemię XXI 
wieku, stanowi piątą przyczynę zgonów, jest główną 
przyczyną ślepoty u dorosłych w wieku produkcyj-
nym (15,16), schyłkowej niewydolności nerek (17), 
miażdżycy tętnic kończyn dolnych, prowadzi do 3-5 
razy wyższego ryzyka wystąpienia chorób serca (18), 
podwaja ryzyko udaru (19), zwiększa ryzyko amputa-
cji stopy 23-krotnie (20) oraz wad wrodzonych u no-
worodków. Skraca średni oczekiwany okres życia 
przeciętnie o 10 lat.

Według danych IDF z 2019 roku na cukrzycę 
chorowało 463 mln osób, a do 2030 r. liczba ta ma 
osiągnąć 578 mln, zaś do 2045 r. 700 mln (21). Oko-
ło 80-90% spośród wszystkich chorych na cukrzycę 
stanowią chorzy na cukrzycę typu 2. Rosnąca liczba 
osób z cukrzycą typu 2 wiąże się ze wzrostem wystę-
powania otyłości i starzeniem się populacji (22, 23). 
W Europie niemal 59 milionów dorosłych choruje na 
cukrzycę, a do roku 2045 liczba ta ma wzrosnąć do 
68 milionów osób (21). Dodatkowo u 10-20% Europej-
czyków występuje stan przedcukrzycowy (24). W Pol-
sce na cukrzycę choruje ok. 3 mln osób, spośród któ-
rych 700 tysięcy nie jest świadomych swojej choroby 
(12), a zmarło z powodu tej choroby w 2017 roku 8263 
osoby (25). Według prognoz w Polsce do 2035 roku 
nastąpi 19-procentowy wzrost zachorowań na cukrzy-
cę (12). Dlatego w celu zmniejszenia liczby powikłań 
u chorych na cukrzycę należy do leczenia zastosować 
zdrowy styl życia i wczesną diagnostykę.
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tolerance test (OGTT) with 75 g glucose to detect 
diabetes and pre-diabetes (5). 

Indications for annual testing for carbohydrate 
metabolism disorders are: overweight or obesity (BMI 
≥25 kg/m2 or waist circumference >80 cm [women], 
>94 cm [men]), positive family history (parents, 
siblings), low physical activity, pre-diabetic state found 
in a previous study, history of gestational diabetes, 
birth weight >4 kg, hypertension (≥140/90 mmHg), 
dyslipidemia (HDL <40 mg/dl [<1.0 mmol/l] and/or 
triglycerides >150 mg/dl [>1.7 mmol/l]), polycystic 
ovary syndrome (PCOS), and cardiovascular disease.

When a patient reports typical symptoms of 
hyperglycemia, the patient’s blood glucose should be 
measured at any time of day, regardless of the time 
since the last meal. If blood glucose level is ≥200 mg/
dL, diabetes should be diagnosed; if it is <200 mg/
dL, 2-fold fasting blood glucose determination is 
recommended. If both tests show a value ≥126 mg/dl, 
we diagnose diabetes. If the incidental blood glucose 
was ≥200 mg/dL and the patient has no symptoms of 
hyperglycemia, a fasting blood glucose test should be 
performed; if ≥126 mg/dL, diabetes is diagnosed; if 
<126 mg/dL, an OGTT is performed (26).

THE ROLE OF INTERNATIONAL 
ORGANIZATIONS IN FIGHTING DIABETES

The World Health Organization (WHO) notes the 
need to create national mechanisms (multi-sectoral 
higher-level commissions), create conditions for 
leadership by ministries of health in each country, and 
take action to prevent overweight and obesity at an early 
age and in women before giving birth (27). In addition, 
the WHO, together with the World Economic Forum 
and the European Parliament, have asked governments 
to act decisively to prevent diabetes and chronic 
diseases, which have been called the “epidemic” of 
the 21st century (27). They recognized the importance 
of person-centered care and multidisciplinary work 
in diabetes care and called for their implementation 
(18).  It is the role of governments to take action on 
health as well, ensuring that diabetics have access to 
technologies used to treat and control diabetes. The 
Polish government has taken such steps towards both 
obesity and diabetes control. On 14 February 2020, the 
Sejm passed a “Law in connection with the promotion 
of health-oriented consumer choices” called the “sugar 
tax”. The introduction of this sugar tax is aimed at 
promoting healthy consumer behaviour, educational 
activities and prevention. 

ZAPOBIEGANIE CUKRZYCY I WCZESNA 
DIAGNOSTYKA

W kontekście występującej epidemii otyłości i cu-
krzycy konieczne jest prowadzenie badań przesiewo-
wych. Zgodnie z wytycznymi PTD z 2020 r badanie 
przesiewowe należy przeprowadzić za pomocą ozna-
czania glikemii na czczo ( fasting plasma glucose, 
FPG) lub doustnego testu tolerancji (oral glucose to-
lerance test, OGTT) z użyciem 75 g glukozy w celu 
wykrycia cukrzycy i stanu przedcukrzycowego (5). 

Wskazaniami do wykonywania raz w roku badań 
w kierunku zaburzeń gospodarki węglowodanowej 
są: nadwaga lub otyłość (BMI ≥25 kg/m2 lub obwód 
w tali >80 cm [kobiety], >94 cm [mężczyźni]), dodat-
ni wywiad rodzinny (rodzice, rodzeństwo), mała ak-
tywność fizyczna, stan przedcukrzycowy stwierdzony 
w poprzednim badaniu, przebyta cukrzyca ciążowa, 
urodzenie dziecka o masie ciała >4 kg, nadciśnienie 
tętnicze (≥140/90 mmHg), dyslipidemia (HDL <40 
mg/dl [<1,0 mmol/l] i/lub triglicerydy >150 mg/dl 
[>1,7 mmol/l]), zespół policystycznych (wielotorbielo-
watych) jajników (PCOS) oraz choroba układu serco-
wo-naczyniowego.

W sytuacji, w której pacjent zgłasza się z typowy-
mi objawami hiperglikemii należy oznaczyć glikemię 
przygodną (oznaczenie wykonane o dowolnej porze 
dnia, bez względu na czas, jaki upłynął od ostatnie-
go posiłku). Jeśli glikemia wynosi ≥200 mg/dl, należy 
rozpoznać cukrzycę, jeśli wynosi <200 mg/dl, wska-
zane jest 2-krotne oznaczenie glikemii na czczo. Jeśli 
oba badania wykażą wartość ≥126 mg/dl, rozpoznaje-
my cukrzycę. Jeśli w przygodnym oznaczeniu wartość 
glikemii wynosiła ≥200 mg/dl, a pacjent nie ma ob-
jawów hiperglikemii, należy wykonać oznaczenie na 
czczo, jeśli ≥126 mg/dl, rozpoznajemy cukrzycę, jeśli 
<126 mg/dl, wykonujemy OGTT (26).

ROLA ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWYCH W ZWALCZANIU 

CUKRZYCY

Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Or-
ganization - WHO) zwraca uwagę na potrzebę stwo-
rzenia krajowych mechanizmów (wielosektorowych 
komisji wyższego szczebla), tworzenia warunków 
do pełnienia przywódczej roli ministerstw zdrowia 
w każdym z krajów oraz podjęcie działań zapobiega-
jących nadwadze i otyłości we wczesnym wieku oraz 
u kobiet przed porodem (27). Poza tym WHO wspól-
nie ze Światowym Forum Ekonomicznym i Parlamen-
tem Europejskim zwróciły się do rządów z prośbą 
o zdecydowane działania, aby zapobiegać cukrzycy 
i chorobom przewlekłym, które nazwano „epidemią” 
XXI wieku (27). Uznali znaczenie opieki skoncentro-
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BEHAVIORAL EDUCATION

The incidence of type 2 diabetes is influenced by 
factors independent of the patient, such as ethnicity, 
family history, genetic factors, and factors dependent 
on the patient, such as obesity, physical inactivity, 
smoking, and poor diet, snacking between meals, and 
lack of meal regularity. On the other hand, a proper diet 
provides sufficient energy and all nutrients to maintain 
an individual’s rate of growth and development and 
to maintain good health now and in the future. This 
indicates that nutritional goals such as ensuring proper 
growth and development of the body, nutritionally 
balanced diet, maintaining proper body weight from 
the earliest years of life, achieving the highest possible 
peak bone mass, and forming proper eating habits 
should be implemented from early childhood. 

Overweight children are also at risk for diabetes. 
Errors in their diet can pose a serious health risk, as 
abnormalities in somatic development are strongly 
revealed during developmental age due to an improperly 
balanced diet abundant in highly processed foods, 
excess sugar and refined fats. The WHO alerts that by 
2025, there will be approximately 70 million children 
under the age of 5 with excess body weight worldwide. 
In Poland, the issue of overweight and obesity 
concerns about 10% of little children (1-3 years old), 
30% of children in early school age and almost 22% of 
adolescents up to 15 years old (28). The incidence of 
obesity has tripled over the past 25 years (29), with only 
1 in 3 Europeans aged 15 eating one or more portions of 
fresh vegetables daily (30). A very important element 
in the treatment of pre-diabetes and diabetes is the 
patient’s involvement in the treatment, because 95% of 
the treatment effect depends on the patient’s approach 
to the disease (27). Therapeutic patient education to 
encourage patient engagement in treatment should 
be offered to all patients with diabetes and conducted 
by trained diabetes staff, including a dietitian. Diet in 
the pre-diabetic state and in individuals with diabetes 
is of particular importance. Postprandial glycemia is 
mainly influenced by carbohydrates, the amount of 
which should be controlled in the whole diet and in 
individual meals. This relationship was demonstrated 
in a study published in Diabetes Care that aimed 
to evaluate the effect of the order of meal nutrient 
intake in a typical “Western” diet on postprandial 
glucose and insulin values in individuals with type 2 
diabetes (30). Diabetics participating in the study had 
their fasting glucose levels measured after a 12-hour 
overnight break, and then consumed an isocaloric 
meal containing 628 kcal, including 55 g protein, 68 
g carbohydrate, and 16 g fat. In the first week of the 
study, participants consumed carbohydrate source 
foods first, followed 15 minutes later by protein source 

wanej na osobie i pracy wielodyscyplinarnej w opiece 
diabetologicznej oraz wezwali do ich wdrożenia (18). 
Zadaniem rządów jest podejmowanie działań także na 
rzecz zdrowia, zapewnienie diabetykom dostępu do 
technologii stosowanych w lecznictwie i kontrolowa-
niu cukrzycy. Rząd Polski podjął takie działania za-
równo w kierunku zwalczania otyłości, jak i cukrzy-
cy. 14 lutego 2020 Sejm uchwalił „Ustawę w związku 
z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów” 
zwaną „podatkiem cukrowym”. Wprowadzenie tego 
podatku cukrowego ma na celu promocję prozdrowot-
nych zachowań konsumentów, działania edukacyjne 
i profilaktykę. 

EDUKACJA BEHAWIORALNA

Na występowanie cukrzycy typu 2 mają wpływ 
czynniki niezależne od chorego, takie jak: pochodze-
nie etniczne, historia rodzinna, czynniki genetyczne 
oraz czynniki zależne od chorego, takie jak: otyłość, 
brak aktywności fizycznej, palenie papierosów oraz 
nieprawidłowy sposób żywienia, podjadanie między 
posiłkami, brak regularności posiłków. Natomiast 
prawidłowy sposób żywienia to taki, który zapewnia 
dostarczenie energii i wszystkich składników odżyw-
czych w ilościach wystarczających do utrzymania 
osobniczego tempa wzrostu i rozwoju organizmu oraz 
warunkuje dobry stan zdrowia, aktualnie i w przy-
szłości. To wskazuje, że już od wczesnego dzieciń-
stwa należy realizować cele żywieniowe, takie jak: 
zapewnienie prawidłowej dynamiki wzrostu i rozwo-
ju organizmu, żywienie zbilansowane pod względem 
wartości odżywczej, utrzymanie należnej masy ciała 
od najwcześniejszych lat życia, osiągniecie jak naj-
wyższej szczytowej masy kostnej, kształtowanie pra-
widłowych nawyków żywieniowych. 

W grupie ryzyka zachorowania na cukrzycę są tak-
że dzieci z nadwagą. Błędy w ich sposobie żywienia 
mogą stanowić poważne zagrożenie zdrowia, gdyż 
w wieku rozwojowym silnie ujawniają się nieprawi-
dłowości w rozwoju somatycznym spowodowane nie-
właściwie zbilansowaną dietą obfitującą w wysoko 
przetworzone pożywienie, nadmiar cukru i rafino-
wanych tłuszczów. WHO alarmuje, że do 2025 roku 
na świecie będzie ok. 70 mln dzieci do 5 roku życia 
z nadmierną masą ciała. W Polsce problem nadwagi 
i otyłości dotyczy około 10% małych dzieci (1-3 lata), 
30% dzieci w wieku wczesnoszkolnym i niemal 22% 
młodzieży do 15 roku życia (28). Występowanie otyło-
ści potroiło się w ciągu ostatnich 25 lat (29), tylko 1 na 
3 Europejczyków w wieku 15 lat spożywa codziennie 
jedną lub więcej porcji świeżych warzyw (30). Bardzo 
ważnym elementem w leczeniu stanu przedcukrzy-
cowego i cukrzycy jest zaangażowanie się pacjenta 
w leczenie, bowiem 95% efektów leczenia zależy od 
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foods and vegetables and fats. In the second week, the 
order of eating nutrients was reversed. It was found 
that if vegetables and proteins were consumed before 
carbohydrates, patients’ glucose levels were 29%, 37% 
and 17% lower at 30, 60 and 120 minutes after the meal.  
In addition, lower postprandial insulin concentrations 
were found when participants ate vegetables and 
protein first. The authors suggest that this meal pattern 
may improve insulin sensitivity.

The effectiveness of behavioral therapy in diabetes 
prevention has also been demonstrated in the Finnish 
Diabetes Prevention Study (FDPS) (31). Study 
participants (individuals aged 40-65 years with BMI 
≥25 kg/m2 and IGT - glucose at 120 min: 140–200 
mg/dl) were randomly assigned to the intervention 
and control groups. The control group received 
general information on diet and physical activity, 
and the intervention group received individualized 
recommendations so as to achieve 5 goals: weight 
reduction of at least 5%, reduction of energy from fat to 
30%, from saturated fat to 10%, fiber intake of at least 
15 g per 1000 kcal, and increasing physical activity 
to at least 30 minutes per day. The mean follow-up 
period was 3.2 years. The behavioral intervention 
was associated with a 58% reduction in the risk of 
developing diabetes. In addition, no one in the study 
developed diabetes if a minimum of 4 of the 5 goals 
were achieved. Lifestyle changes were also associated 
with improvements in lipid profile and reductions in 
blood pressure. In contrast, those who failed to achieve 
lifestyle changes faced a near 35% risk of developing 
diabetes (32).

Also noteworthy are the Diabetes Prevention 
Program (DPP) study (33), which aimed to test 
whether a behavioral intervention or the use of 
metformin is effective in preventing or delaying the 
onset of diabetes in people with prediabetes, and the 
study (RCT) with the acronym D-CLIP (The Diabetes 
Community Lifestyle Improvement Program), 
which aimed to evaluate the effectiveness of expert 
recommendations for the incremental prevention of 
diabetes: lifestyle modification and, when indicated, 
the use of metformin among people with prediabetes 
(34). The DPP study confirmed previous observations 
of a 58% reduction in the risk of developing type 2 
diabetes after implementing behavioral intervention. 

The RCT involved the study of 578 adults with 
isolated impaired fasting glucose (isolated IFG - iIFG), 
isolated impaired glucose tolerance (isolated IGT - 
iIGT), or with coexistent IFG and IGT, with associated 
overweight or obesity (with Asian-specific BMI (Body 
Mass Index) cut-off values: BMI between 23 and <27.5 
kg/m2 for overweight, BMI ≥27.5 kg/m2 for obesity, and/
or waist circumference ≥90 cm for men or ≥80 cm for 
women). Subjects were randomly assigned to a group 

jego podejścia do choroby (27). Edukacja terapeutycz-
na pacjenta w celu zachęcenia go do zaangażowania 
się w leczenie powinna być proponowana wszystkim 
pacjentom z cukrzycą i prowadzona przez wyszkolony 
personel diabetologiczny, w tym przez dietetyka. Die-
ta w stanie przedcukrzycowym i u osób chorujących 
na cukrzycę ma szczególne znaczenie. Na wartość 
glikemii poposiłkowej największy wpływ wywiera-
ją węglowodany, których ilość powinna być kontro-
lowana w całej diecie i w poszczególnych posiłkach. 
Zależność tę wykazano w badaniu opublikowanym 
w Diabetes Care, którego celem była ocena wpływu 
kolejności spożycia składników odżywczych w po-
siłku w typowej „zachodniej” diecie na poposiłkowe 
wartości glukozy i insuliny u osób chorych na cukrzy-
cę typu 2 (30). Diabetykom uczestniczącym w badaniu 
oznaczono stężenie glukozy na czczo po 12-godzinnej 
przerwie nocnej, a następnie spożywali oni izokalo-
ryczny posiłek zawierający 628 kcal, w tym 55 g biał-
ka, 68 g węglowodanów i 16 g tłuszczu. W pierwszym 
tygodniu badania uczestnicy spożywali jako pierwsze 
produkty będące źródłem węglowodanów, 15 minut 
później – produkty będące źródłem białka oraz warzy-
wa i tłuszcze. W drugim tygodniu kolejność jedzenia 
składników odżywczych była odwrócona. Stwierdzo-
no, że jeśli warzywa i białka były spożywane przed 
węglowodanami, stężenie glukozy u pacjentów było 
o 29%, 37% i 17% mniejsze w 30., 60. i 120.minucie 
po posiłku. Ponadto stwierdzono mniejsze poposiłko-
we stężenia insuliny, gdy uczestnicy jedli w pierwszej 
kolejności warzywa i białka. Autorzy sugerują, że taki 
wzór posiłku może poprawić wrażliwość na insulinę.

Skuteczność terapii behawioralnej w prewencji cu-
krzycy wykazano także w badaniu Finnish Diabetes 
Prevention Study (FDPS) (31). Uczestnicy badania 
(osoby w wieku 40–65 lat z BMI ≥25 kg/m2 i IGT - 
glukoza w 120 min: 140–200 mg/dl) zostali losowo 
przydzieleni do grupy interwencyjnej i kontrolnej. 
Grupa kontrolna otrzymywała ogólne informacje do-
tyczące diety i aktywności fizycznej, a grupa inter-
wencyjna otrzymywała indywidualne zalecenia tak, 
aby osiągnąć 5 celów: redukcję masy ciała minimum 
5%, ograniczenie energii pochodzącej z tłuszczów 
do 30%, z tłuszczów nasyconych do 10%, spożycie 
błonnika minimum 15 g na 1000 kcal oraz zwięk-
szenie aktywności fizycznej do minimum 30 minut 
dziennie. Średni okres obserwacji wynosił 3,2 roku. 
Interwencja behawioralna wiązała się z 58% redukcją 
ryzyka rozwoju cukrzycy. Poza tym u nikogo spośród 
uczestników badania nie rozwinęła się cukrzyca, jeśli 
osiągnięto minimum 4 z 5 celów. Zmiana stylu życia 
wiązała się także z poprawą profilu lipidowego oraz 
redukcją ciśnienia tętniczego. Natomiast u osób, u któ-
rych nie udało się osiągnąć zmiany stylu życia, ryzyko 
rozwoju cukrzycy było bliskie 35% (32).
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undergoing healthy lifestyle counseling (control 
group) or to a group undergoing a 6-month lifestyle 
modification program based on guidelines consistent 
with the U.S.  Diabetes Prevention Program (DPP). 
Participants were trained to improve diet quality and 
reduce food intake by keeping food diaries, reducing 
portion sizes, and increasing intake of fiber-rich foods, 
among other things. They were supervised by fitness 
instructors, personal health coaches and volunteers. 
After 3 years, there was a relative risk reduction 
(RRR) of 32% (95% CI 7-50) in treated subjects 
compared with control subjects. Diabetes developed 
after 3 years in 34.9% of control subjects and 25.7% of 
treated subjects; the mean annual incidence was 11.1% 
and 7.8%, respectively (p = 0.014). The number needed 
to treat (NNT) to prevent one case of diabetes was 9.8 
(95% CI 5.4-53.9). The RRR varied according to the 
type of carbohydrate disorder: for IFG accompanied 
by IGT the result was significant at 36% (95% CI 3-57), 
whereas for iIGT it was 31% (95% CI -31, 64) and for 
iIFG it was 12% (95% CI -80, 57). The reduction in 
incidence was found to be greater in individuals over 50 
years of age, in men, and in obese participants. During 
the 6-month program, improvements were observed in 
energy, carbohydrate, and fat intake (p <0.001 for each 
category), whereas the decrease was not significant in 
the control group. It has been shown that it is possible 
to reduce the risk of developing diabetes within 3 
years by 58% if subjects reduce excess body weight by 
7% and incorporate physical activity for a minimum of 
150 minutes per week. 

RECOMMENDATIONS OF THE DIABETES 
POLAND (POLSKIE TOWARZYSTWO 

DIABETOLOGICZNE, PTD) AND EUROPEAN 
ASSOCIATION FOR THE STUDY OF 

DIABETES

According to the recommendations of the Diabetes 
Poland (Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, 
PTD) And European Association For The Study Of 
Diabetes, pre-diabetic state is an indication for lifestyle 
modification (5).  

The report “Poland in a pre-diabetic state” shows 
that 74% of respondents do not eat breakfast at home, 
47% eat sweets at least twice a week, and 24% eat 
highly processed foods (13). Therefore, according 
to experts, pre-diabetic patients should be given 
recommendations for a healthy lifestyle, i.e. weight 
reduction and maintenance and introduction of 
physical activity min. 150 min. per week. Diabetes 
experts highlight the importance of repeated advice on 
lifestyle changes in effective diabetes prevention and 
education by qualified individuals. In their opinion, in 
the treatment of diabetes, there is no universal diet for 

Na uwagę zasługują także badania Diabetes Pre-
vention Program (DPP) (33), którego celem było 
sprawdzenie, czy interwencja behawioralna lub za-
stosowanie metforminy są skuteczne w zapobieganiu 
lub opóźnianiu wystąpienia cukrzycy u osób z pre-
diabetes oraz badanie (RCT) o akronimie D-CLIP 
(The Diabetes Community Lifestyle Improvement Pro-
gram), którego celem była ocena skuteczności zaleceń 
ekspertów dotyczących stopniowej prewencji cukrzy-
cy: modyfikacji stylu życia oraz, gdy istnieją ku temu 
wskazania stosowania metforminy wśród osób ze sta-
nem przedcukrzycowym (34). Badanie DPP potwier-
dziło wcześniejsze obserwacje 58% redukcji ryzyka 
rozwoju cukrzycy typu 2 po wdrożeniu postępowania 
behawioralnego. 

W badaniu RCT przebadano 578 osób dorosłych 
z izolowaną nieprawidłową glikemią na czczo (isola-
ted IFG – iIFG), izolowaną nieprawidłową tolerancją 
glukozy (isolated IGT – iIGT) lub ze współistniejącymi 
IFG i IGT, z towarzyszącą nadwagą lub otyłością (ze 
specyficznymi dla Azji punktami odcięcia wskaźni-
ka masy ciała BMI (Body Mass Index): BMI od 23 do 
<27,5 kg/m2 dla nadwagi, BMI ≥27,5 kg/m2 dla otyłości 
i/lub obwód w pasie ≥90 cm w przypadku mężczyzn 
lub ≥80 cm w przypadku kobiet). Badani byli przydzie-
lani losowo do grupy poddanej poradnictwu na temat 
zdrowego stylu życia (grupa kontrolna) lub do grupy 
objętej 6-miesięcznym programem modyfikacji stylu 
życia opartym na założeniach zgodnych z U.S. Diabe-
tes Prevention Program (DPP). Uczestnicy byli szko-
leni m.in. w zakresie poprawy jakości diety i redukcji 
ilości spożywanych pokarmów poprzez prowadzenie 
dzienników odżywiania, zmniejszenie wielkości porcji, 
zwiększenie spożycia pokarmów bogatych w błonnik. 
Otoczeni byli opieką instruktorów fitness, personal-
nych trenerów zdrowia oraz wolontariuszy. Po 3 latach 
stwierdzono względne zmniejszenie ryzyka wystąpie-
nia cukrzycy (relative risk reduction – RRR) u uczest-
ników poddanych interwencji w porównaniu z osobami 
z grupy kontrolnej o 32% (95% CI 7–50). Cukrzyca roz-
winęła się po 3 latach u 34,9% osób z grupy kontrolnej 
i u 25,7% osób poddanych interwencji, średnia roczna 
zapadalność wyniosła odpowiednio 11,1% i 7,8% (p = 
0,014). Liczba osób, których trzeba poddać interwencji, 
aby zapobiec jednemu przypadkowi wystąpienia cu-
krzycy (numer needed to treat – NNT), wyniosła 9,8 
(95% CI 5,4–53,9). RRR było różne w zależności od ro-
dzaju zaburzeń gospodarki węglowodanowej: dla IFG 
z towarzyszącym IGT wynik był istotny i wyniósł 36% 
(95% CI 3–57), z kolei dla iIGT wyniósł 31% (95% CI 
-31, 64), a dla iIFG 12% (95% CI -80, 57). Redukcja za-
padalności okazała się większa u osób powyżej 50. roku 
życia, u mężczyzn oraz u otyłych uczestników. Podczas 
trwania 6-miesięcznego programu zaobserwowano po-
prawę w zakresie spożycia energii, węglowodanów oraz 
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all patients with diabetes, dietary recommendations 
should be individualized according to the needs and 
abilities of the patient. The optimal macronutrient 
ratio for a patient should be determined individually, 
taking into account age, physical activity, presence of 
diabetic complications, and additional conditions. In 
contrast, the intake of simple carbohydrates should be 
minimized. The daily intake of fructose should not 
exceed 50 g, and the minimum dietary fiber supply 
should be 25 g or 15 g per 1,000 kcal of diet (5).  

The 2020 PTD recommendations emphasize the 
importance of limiting carbohydrate supply not only in 
the whole diet but also in individual meals, and a daily 
calorie deficit of 500-750 kcal is considered safe (5).

THE ROLE OF FOOD MANUFACTURERS IN 
CHRONIC DISEASE PREVENTION

Health care systems cannot meet the challenge of 
preventing chronic diseases, including diabetes, on 
their own. Therefore, the European Commission has 
set up a High Level Group European Union (HLG-
EU) on Nutrition and Physical Activity, consisting 
of representatives of the EU governments and the 
European Free Trade Association (EFTA). The 
HLG-EU works on priorities such as improving 
food formulations, reducing children’s exposure 
to marketing of foods high in fat, salt and sugars, 
labeling and food procurement. It also improves 
contact between governments and the EU Platform 
for Action on Diet, Physical Activity and Health 
so that appropriate collaboration with and between 
stakeholders can take place. In addition, it facilitates 
the sharing of evidence, data, and best practices for 
policymakers, identifies gaps in research and supports 
health in all policies, and works to reduce health 
inequities. The HLG-EU may also be requested by 
the Commission to prepare appropriate prevention and 
promotion initiatives agreed by the Steering Group on 
Health Promotion, Disease Prevention. Its goal now 
is to reduce fat and sugar content by at least 10% by 
the end of 2020.  Therefore, most food manufacturers 
have embraced reformulation and recognized the need 
for interdisciplinary collaboration to influence market 
products. It has been shown that type 2 diabetes can 
be virtually prevented in individuals prepared to make 
very significant behavioral changes in five areas: 
healthy body weight, physical activity, fibre, fat and 
saturated fat intake (35, 36).

Entrepreneurs can become exemplary providers 
of healthy workplaces. A healthy staff and access to 
healthy lifestyle choices has significant economic and 
productivity benefits. 

tłuszczów (p <0,001 dla każdej kategorii), podczas gdy 
w grupie kontrolnej spadek ten był nieistotny. Wykaza-
no, że możliwa jest redukcja ryzyka rozwoju cukrzycy 
w ciągu 3 lat o 58%, jeśli badani zredukują nadmierną 
masę ciała o 7% i wprowadzą wysiłek fizyczny przez 
minimum 150 minut tygodniowo. 

ZALECENIA POLSKIEGO I EUROPEJSKIEGO 
TOWARZYSTWA DIABETOLOGICZNEGO

Według zaleceń Polskiego i Europejskiego Towa-
rzystwa Diabetologicznego stan przedcukrzycowy jest 
wskazaniem do modyfikacji stylu życia (5). 

Z raportu „Polska w stanie przedcukrzycowym” 
wynika, że 74% ankietowanych nie spożywa śniadania 
w domu, 47% zjada co najmniej dwa razy w tygodniu 
słodycze, a 24% żywność wysokoprzetworzoną (13). 
Dlatego zdaniem ekspertów pacjenci w stanie przed-
cukrzycowym powinni otrzymywać zalecenia na te-
mat zdrowego stylu życia, tj. redukcji masy ciała i jej 
utrzymania oraz wprowadzeniu aktywności fizycznej 
min. 150 min. na tydzień. Eksperci w dziedzinie dia-
betologii podkreślają znaczenie powtarzalności porad 
dotyczących zmian stylu życia w skutecznej prewencji 
cukrzycy oraz edukacji przez osoby do tego upraw-
nione. Ich zdaniem w leczeniu cukrzycy nie ma diety 
uniwersalnej dla wszystkich pacjentów z cukrzycą, 
zalecenia dietetyczne powinny być indywidualizo-
wane w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta. 
Optymalne dla chorego proporcje makroskładników 
powinny być ustalane indywidualnie z uwzględnie-
niem wieku, aktywności fizycznej, obecności powi-
kłań cukrzycy, schorzeń dodatkowych. Natomiast 
spożycie węglowodanów prostych należy ograniczyć 
do minimum. Dzienne spożycie fruktozy nie powinno 
przekraczać 50 g, a minimalna podaż błonnika pokar-
mowego powinna wynosić 25 g lub 15 g na 1000 kcal 
diety (5). 

W zaleceniach PTD z 2020 r podkreśla się zna-
czenie ograniczania podaży węglowodanów nie tylko 
w całej diecie ale także w poszczególnych posiłkach, 
a dzienny deficyt kaloryczny wynoszący 500–750 kcal 
uważa się za bezpieczny (5).

ROLA PRODUCENTÓW ŻYWNOŚCI 
W PROFILAKTYCE CHORÓB 

PRZEWLEKŁYCH

Systemy opieki zdrowotnej nie mogą samodzielnie 
sprostać wyzwaniu profilaktyki chorób przewlekłych, 
w tym cukrzycy. Dlatego Komisja Europejska powo-
łała Grupę wysokiego szczebla ds. Odżywiania i ak-
tywności fizycznej HLG-UE (High Level Group Eu-
ropean Union) składającą się z przedstawicieli rządów 
UE i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 
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SUMMARY

With the growing epidemic of obesity and type 2 
diabetes, every effort should be made to prevent the 
development of type 2 diabetes. There is a need for 
widespread screening to detect carbohydrate disorders 
at an early stage. Promotion of a healthy lifestyle, 
physical activity, proper diet, and weight reduction 
can significantly reduce the risk of developing type 
2 diabetes, even in people with pre-diabetes (37). 
Importantly, behavioral therapy aimed at reducing the 
risk of type 2 diabetes is the same as prevention of 
other cardiovascular disease risk factors. 

The pre-diabetic state poses a challenge not only to 
the physician and patient, but also to the food industry.  
The fight against obesity and diabetes are causing more 
and more food manufacturers to decide to reformulate 
their products, specifically to reduce sugar, salt and fat. 
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(European Free Trade Association – EFTA). HLG-UE 
pracuje nad priorytetami, takimi jak: ulepszenie re-
ceptur produktów spożywczych, zmniejszenie naraże-
nia dzieci na marketing żywności bogatej w tłuszcz, 
sól i cukry, etykietowanie i zamówienia publiczne na 
żywność. Poprawia też kontakt między rządami a plat-
formą UE na rzecz działań w zakresie diety, aktywno-
ści fizycznej i zdrowia, tak aby mogła mieć miejsce 
odpowiednia współpraca z zainteresowanymi strona-
mi i między nimi. Poza tym ułatwia wymianę dowo-
dów, danych i najlepszych praktyk dla decydentów, 
identyfikuje luki w badaniach i wspiera zdrowie we 
wszystkich politykach oraz działa na rzecz zmniejsza-
nia nierówności zdrowotnych. HLG-UE może również 
zostać poproszona przez Komisję o przygotowanie od-
powiednich inicjatyw prewencyjnych i promocyjnych 
uzgodnionych przez grupę sterującą ds. Promocji i za-
pobiegania. Jej celem jest obecnie obniżenie zawarto-
ści tłuszczu i cukru o co najmniej 10% do końca 2020 
roku. Dlatego większość producentów żywności pod-
jęła działania reformulacyjne i dostrzegła konieczność 
interdyscyplinarnej współpracy w zakresie wpływu 
na produkty rynkowe. Wykazano, że można prak-
tycznie zapobiec wystąpieniu cukrzycy typu 2 u osób 
przygotowanych do wprowadzenia bardzo istotnych 
zmian behawioralnych w zakresie pięciu obszarów: 
zdrowej masy ciała, aktywności fizycznej, spożycia 
błonnika, tłuszczów i tłuszczów nasyconych (35, 36).

Przedsiębiorcy mogą stać się przykładowymi pod-
miotami zapewniającymi zdrowe miejsca pracy. Zdro-
wy personel i dostęp do zdrowych wyborów w zakre-
sie stylu życia przynosi istotne korzyści gospodarcze 
i dotyczące produktywności. 

PODSUMOWANIE

W obliczu narastającej epidemii otyłości i cukrzy-
cy typu 2 należy dołożyć wszelkich starań, aby za-
pobiec rozwojowi cukrzycy typu 2. Konieczne jest 
prowadzenie powszechnych badań przesiewowych 
w celu wykrycia zaburzeń gospodarki węglowodano-
wej na wczesnym etapie. Promocja zdrowego stylu ży-
cia, aktywność fizyczna, odpowiednia dieta, redukcja 
masy ciała pozwalają na znaczne zmniejszenie ryzyka 
rozwoju cukrzycy typu 2, także u osób ze stwierdzo-
nym stanem przedcukrzycowym (37). Co istotne, tera-
pia behawioralna ukierunkowana na redukcję ryzyka 
cukrzycy typu 2 jest tożsama z profilaktyką innych 
czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych. 

Stan przedcukrzycowy stanowi wyzwanie nie tyl-
ko dla lekarza i pacjenta, ale także przemysłu spożyw-
czego. Walka z otyłością i cukrzycą sprawiają, że co-
raz więcej producentów produktów spożywczych de-
cyduje się na zmianę składu swoich produktów, a do-
kładnie na obniżenie zawartości cukru, soli i tłuszczu. 
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ABSTRACT

INTRODUCTION. The factors predisposing to the occurrence of cardiovascular event are mainly age, visceral 
obesity and metabolic syndrome. To our knowledge, there are no studies assessing both the nutritional status and 
diet of hypertensive patients in Poland. 
AIM. Our aim is the assessment of the diet and nutritional status of patients with hypertension. 
MATERIAL AND METHODS. This study included 50 patients (K: 32, M: 18) with hypertension admitted 
to the Department of Internal Medicine at the Heliodor Święcicki Clinical Hospital in Poznan. Anthropometric 
measurements (waist and hip circumference), and body composition analysis were used to assess nutritional 
status. Additionally, we carried out the nutritional interview. 
RESULTS. We observed that among hypertensive patients, overweight occurred in 18% and obesity (definition 
based on BMI) in 48% of all patients. We found that visceral obesity (definition based on WHR)  concerns 76% 
of patients. Moreover,  we diagnosed a metabolic syndrome in 56% of patients. None of the patients treated 
the DASH diet, especially recommended for the treatment of hypertension. What’s more, as many as 50% of 
hypertensive patients used salt for meals twice a day. 
CONCLUSIONS. In patients with hypertension the frequent occurrence of obesity and  metabolic syndrome 
may to a large extent result from the dietary support deviating from the rational diet. There is a need to educate 
patients with arterial hypertension in the field of non-pharmacological treatment methods, especially diet therapy

Key words: hypertension, nutritional status, assessment of the diet

STRESZCZENIE

WPROWADZENIE. Do czynników predysponujących do wystąpienia nadciśnienia tętniczego należy głównie 
wiek, otyłość androidalna i współwystępujące zaburzenia metaboliczne oraz styl życia, w tym szczególnie 
nieprawidłowy sposób żywienia, siedzący tryb życia i palenie tytoniu. Dotychczas przeprowadzone badania 
naukowe oceniające zarówno stan odżywienia, jak i sposób żywienia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym 
w Polsce uzasadniają potrzebę dalszych badań w tym obszarze.
CEL. Celem naszej pracy jest ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. 
MATERIAŁ I METODY. Do  badania naukowego włączono 50 pacjentów (K:32, M:18) z nadciśnieniem 
tętniczym, pozostających pod opieką Oddziału Chorób Wewnętrznych Szpitala Klinicznego im. Heliodora 
Święcickiego w Poznaniu. Do oceny stanu odżywienia wykorzystano pomiary antropometryczne (obwód 
talii i bioder) oraz analizę składu ciała. Ocena sposobu żywienia metodą częstotliwości spożycia została 
przeprowadzona w oparciu o autorski wywiad żywieniowy.
WYNIKI. Wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym nadwaga występowała u 18%, a otyłość ogólnie u 48% 
badanych osób. Otyłość androidalną rozpoznawaną na podstawie WHR stwierdzono u aż 76% badanych, a u 56% 
respondentów stwierdzono zespół metaboliczny. Żaden z pacjentów nie stosował leczenia dietetycznego dietą 
DASH, zalecaną szczególnie w terapii nadciśnienia tętniczego.  50% pacjentów z nadciśnieniem tętniczym dwa 
razy dziennie używało soli kuchennej do przyprawiania posiłków. 
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INTRODUCTION

Hypertension increases the risk of cardiovascular 
disease (coronary artery disease, stroke, peripheral 
arterial disease, heart failure) and renal failure, 
regardless of age or gender. Therefore is a significant 
risk factor for premature death. Visceral obesity and 
co-occurring metabolic disorders are factors that 
predispose to the development of arterial hypertension. 
The Polish Society of Hypertension emphasizes the 
important role of non-pharmacological treatment, 
including dietotherapy-especially DASH diet (Dietary 
Approaches to Stop Hypertension) or Mediterranean 
diet (1,2). The our aim is the assessment of nutritional 
status and nutrition of patients with arterial 
hypertension. In this study we evaluated the frequency 
of metabolic syndrome and visceral obesity, the 
frequency of using the DASH diet, and the relationship 
between diet and nutritional status in patients with 
arterial hypertension.

MATERIALS AND METHODS

We assessed the 50 patients (within 6 months, 
2018) with arterial hypertension in age 28-78 years 
admitted to the Department of Gastroenterology, 
Dietetics and Internal Medicine. To the assessment 
of nutrition we used own nutritional questionnaire 
(during the 45-minute dietary consultation). The 
nutritional interview included questions about the 
DASH diet (Have you ever used the DASH diet?, Do 
you know the rules of the DASH diet?) and questions 
about the frequency of consumption of individual food 
products, such as vegetables and fruits, seeds and 
nuts, dairy, grain and meat products and sweets (Tab.
III, IV). Additionally we asked the respondents about 
intake of fast-food, alcohol and salt. On the basis of 
a general medical interview, we obtained information 
on comorbidites (with hypertension) and metabolic 
disorders, where also included laboratory tests (e.g. 
fasting glucose). We defined nutritional status using 
the body mass index-BMI (3). The nutritional status we 
assessed with the use of anthropometric measurements 
(waist and hip circumference) made with a measure 
for measuring body circumferences (Seca-201) 
and body composition analysis performed with 
a professional body composition analyzer (TANITA 
MC-980). The body composition analyzer uses the 

WSTĘP

Nadciśnienie tętnicze krwi zwiększa ryzyko wy-
stąpienia chorób układu krążenia (choroby wieńcowej, 
udaru mózgu, choroby tętnic obwodowych, niewy-
dolności serca) i niewydolności nerek, niezależnie od 
wieku czy płci, tym samym stanowi istotny czynnik 
ryzyka przedwczesnych zgonów. Otyłość wisceral-
na i współwystępujące zaburzenia metaboliczne to 
czynniki predysponujące do wystąpienia nadciśnienia 
tętniczego krwi. Polskie Towarzystwo Nadciśnienia 
Tętniczego podkreśla istotną rolę leczenia niefarmako-
logicznego, w tym dietoterapii opierającej się o model 
diety DASH (Dietary Approaches to Stop Hyperten-
sion) lub śródziemnomorskiej (1,2). Cel główny naszej 
pracy to ocena stanu odżywienia i sposobu żywienia 
pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. W niniejszej 
pracy badawczej podjęto próbę scharakteryzowania 
(uwzględniając stan odżywienia i sposób żywienia) 50 
pacjentów z nadciśnieniem tętniczym krwi. Wyzna-
czono cele szczegółowe, w których oceniono: częstość 
występowania zespołu metabolicznego i otyłości wi-
sceralnej, częstość stosowania diety DASH oraz zależ-
ność między sposobem żywienia a stanem odżywie-
nia pacjentów z nadciśnieniem tętniczym krwi. 

MATERIAŁ I METODY

Ocenie stanu odżywienia i sposobu żywienia 
poddano 50 pacjentów (K:32, M:18) w wieku 28-78 
lat (średnia wieku 59±12 lat) z rozpoznanym nadci-
śnieniem tętniczym pozostających pod opieką Kate-
dry i Kliniki Gastroenterologii, Dietetyki i Chorób 
Wewnętrznych Szpitala Klinicznego im. Heliodora 
Święcickiego w Poznaniu. Sposób żywienia ocenia-
no z wykorzystaniem autorskiego kwestionariusza 
żywieniowego. Grupę badaną do niniejszej pracy ba-
dawczej zebrano w ciągu sześciu miesięcy (2018r.). 
Zarówno ocenę stanu odżywienia jak i ocenę sposobu 
żywienia wykonano podczas wizyty dietetyka (ok. 45 
minutowej) na Oddziale Gastroenterologii, Dietetyki 
i Chorób Wewnętrznych. W kwestionariuszu żywie-
niowym uwzględniono pytania dotyczące diety DASH 
(Czy kiedykolwiek stosowano dietę DASH?, Czy zna-
ne są zasady diety DASH?) oraz pytania dotyczące 
częstotliwości spożycia poszczególnych produktów 
żywnościowych takich jak warzywa i owoce, nasiona 
i orzechy, produkty mleczne, zbożowe i mięsne oraz 

WNIOSKI. Częste występowanie wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym otyłości ogólnie i zespołu 
metabolicznego w dużej mierze może wynikać ze sposobu żywienia odbiegającego od racjonalnej diety, np. diety 
DASH. Istnieje potrzeba edukacji pacjentów z nadciśnieniem tętniczym krwi w zakresie niefarmakologicznych 
metod leczenia, w tym szczególnie dietoterapii.

Słowa kluczowe: nadciśnienie tętnicze, stan odżywienia, sposób żywienia

Nadciśnienie tętnicze a sposób żywieniaHypertension and nutritional status
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bioelectricalimpedance analysis method (BIA), i.e. the 
electrical resistance of the body’s tissues after passing 
a low current. Based on body composition analysis 
we assessed the frequency of increased visceral fat 
index (≥12). Furthermore, we evaluated the frequency 
of the metabolic syndrome, which was diagnosed on 
the basis of the definition of NCEP-ATP III (National 
Cholesterol Education Program-Adult Treatment Panel 
III) (4). In this study, we also checked the frequency 
of visceral obesity diagnosed according to two 
definitions, i.e. on the basis of the WHR (Waist to Hip 
Ratio) in men ≥1, in women ≥0,8 and on the basis of 
the waist circumference (in the European population) 
in men> 94cm, women> 80cm. The statistical 
analysis we performed using the STATISTICA (Data 
Analysis Software System) version 12.0 software by 
StatSoft, Inc. (2014) (www.statsoft.com). The results 
we presented as the number (n) and percentage (%). 
The analysis of the relationship between the examined 
categorical variables we performed using the Fisher’s 
exact test or the Chi-square test. The results we 
considered significant for p<0,05.

RESULTS

The assessment of nutritional status
Based on the BMI assessment, we found overweight 

in 18% of respondents (n=9), and general obesity in 
48% (n=24), including grade III obesity in 20% of the 
patients (3).We observed showed that overweight was 
more common in women than in men (19% vs. 17%, 
respectively), and obesity was more frequent in men 
than in women (50% vs. 47%, respectively). Visceral 
obesity diagnosed on the basis of waist circumference 
we noted in 66% of patients (Tab.II). The frequency of 
diseases and metabolic disorders comorbid with arterial 
hypertension (i.e. type 2 or other diabetes, carbohydrate 
metabolism disorders, hypercholesterolaemia, mixed 
hyperlipidaemia, triglyceridaemia, or lipid metabolism 
disorders) among the respondents shows table I (Tab.I). 
We found metabolic syndrome in more than half of 
the patients with arterial hypertension. Moreover we 
noted increased content of visceral fat in as many as 
30% of the respondents. 

The assessment of nutrition
In this study, none of the respondents used the 

DASH dietary treatment and showed no knowledge 
of the rules of this diet (100%). On the basis on the 
frequency of consumption of especially food groups 
during the day or week (from the nutritional interview), 
we checked to what extent the patients were able to 
meet some of the DASH diet guidelines through 
their usual nutrition (according to the authors of this 
research, a model similar to the DASH diet is two of the 

słodycze (Tab.III, IV). Dodatkowo respondentów py-
tano także o spożywanie dań typu fast-food, alkoholu 
oraz soli spożywczej. Na podstawie wywiadu ogólno-
lekarskiego uzyskano informacje dotyczące współwy-
stępujących (z nadciśnieniem tętniczym krwi) chorób 
i zaburzeń metabolicznych, gdzie uwzględniono także 
badania laboratoryjne (np. stężenie glukozy na czczo). 
Stan odżywienia definiowano przy użyciu indeksu 
masy ciała BMI (ang. Body Mass Index) (3). Do oce-
ny stanu odżywienia wykorzystano pomiary antro-
pometryczne (obwód talii i bioder) wykonane miarą 
do mierzenia obwodów ciała (Seca-201) oraz analizę 
składu ciała wykonaną przy użyciu profesjonalnego 
analizatora składu ciała (TANITA MC-980). Analiza-
tor składu ciała wykorzystuje metodę bioimpedancji 
elektrycznej (ang. bioelectrical impedance analysis, 
BIA) tj. oporu elektrycznego tkanek organizmu po 
przepuszczeniu prądu o niskim natężeniu. Na podsta-
wie analizy składu ciała oceniono częstość występo-
wania podwyższonego wskaźnika tłuszczu trzewnego 
(≥12). Dodatkowo wśród respondentów oceniono czę-
stość występowania zespołu metabolicznego, który 
rozpoznawano na podstawie definicji NCEP-ATP III 
(ang. National Cholesterol Education Program-Adult 
Treatment Panel III) (4). W niniejszej pracy badaw-
czej sprawdzono także częstość występowania otyło-
ści wisceralnej rozpoznawanej według dwóch definicji 
tj. na podstawie wskaźnika WHR (ang. Waist to Hip 
Ratio) u mężczyzn ≥1, u kobiet ≥0,8 oraz na podsta-
wie obwodu talii (w populacji europejskiej) u męż-
czyzn >94cm, u kobiet >80cm. Analizę statystyczną 
wykonano w programie STATISTICA (Data Analysis 
Software System) version 12.0, firmy StatSoft, Inc. 
(2014) (www.statsoft.com). Wyniki przedstawiono za 
pomocą liczebności (n) oraz wartości procentowej (%). 
Analizę zależności między badanymi zmiennymi ka-
tegorialnymi przeprowadzono przy użyciu dokładne-
go testu Fisher’a lub testu Chi-kwadrat. Wyniki uzna-
no za istotne dla p<0,05.

WYNIKI

Ocena stanu odżywienia
Na podstawie oceny indeksu masy ciała BMI nad-

wagę stwierdzono u 18% respondentów (n=9), a oty-
łość ogólnie u 48% (n=24), w tym otyłość III stopnia 
rozpoznano u 20% badanych osób (3). Nadwaga do-
tyczyła częściej kobiet niż mężczyzn (19% vs. 17%, 
odpowiednio), a otyłość ogólnie częściej mężczyzn 
niż kobiet (50% vs. 47%, odpowiednio). Otyłość wi-
sceralna rozpoznawana na podstawie obwodu talii 
występowała u 66% pacjentów (Tab.II). Częstość wy-
stępowania wśród osób badanych chorób i zaburzeń 
metabolicznych współwystępujących z nadciśnie-
niem tętniczym krwi (tj. cukrzycy typu 2 lub innej, 
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four criteria for a rational diet: eating vegetables and 
fruit 4-5 times a day, eating dairy products 2-3 times 
a day, eating fish 2-4 times a week, eating nuts and 
seeds 4-5 times a week). Detailed results for selected 
elements of the DASH diet model show tables III and 
IV (Tab.III, IV). Based on the results obtained in this 
study, we observed that less than 1/3 of the study group 
consumed vegetables three times a day. We noted that 
70% of the patients intook dairy products daily. Over 
60% of the respondents did not eat any nuts or seeds. 
The sweets more than three times a week consumed 
38% of the patients.

The nutritional status and nutrition
In the group of patients with BMI<25 kg/m² (n=17) 

35% of respondents (n=6) used a diet similar to the 
DASH model, and the remaining 65% (n=11) negated 
the use of this nutritional standard. However, in the 
group of patients with BMI>25 kg/m² (n=33) 24% of 
respondents (n=8) followed a diet similar to the DASH 
diet, and 76% of the respondents (n=25) did not use this 
model of nutrition. We did not find correlation between 
the use of a diet similar to the DASH model and 
BMI (p=0,3076). Patients with arterial hypertension 
(AH) and BMI<25 kg/m² do not use the DASH-like 
nutritional model more often than patients with AH, 
but BMI>25 kg/m². We did not show statistically 
significant correlation between the frequency of 
consumption of sweets (p = 0,2054) and alcohol (p = 
0,1228) and the index of visceral fat. On the other hand, 
we found that patients with a visceral fat index <12 eat 
fast food more frequent than patients with a visceral 
fat index ≥12 (p = 0,0404). We did not find statistically 
significant correlation between the frequency of 
fruit consumption per day and fasting glucose. 

zaburzeń przemian węglowodanów, hipercholestero-
lemii, hiperlipidemii mieszanej, trójglicerydemii, czy 
zaburzeń przemian lipidów) przedstawiono w tabeli 
I (Tab.I). Zespół metaboliczny stwierdzono u ponad 
połowy pacjentów z nadciśnieniem tętniczym krwi. 
Aż 30% badanych osób charakteryzowało się zwięk-
szoną zawartością tkanki tłuszczowej wewnętrznej. 

Ocena sposobu żywienia
W badanej grupie żaden z respondentów nie sto-

sował leczenia dietetycznego DASH i nie wykazywał 
także znajomości zasad tej diety (100%). Na podstawie 
częstotliwości spożycia poszczególnych grup produk-
tów żywnościowych w ciągu dnia lub tygodnia (z wy-
wiadu żywieniowego) sprawdzono, w jakim stopniu 
poprzez zwyczajowe żywienie pacjenci są w stanie 
spełnić niektóre z wytycznych diety DASH (wg auto-
rów pracy model zbliżony do diety DASH to spełnie-
nie m. in. dwóch z czterech wymienionych kryteriów 
racjonalnej diety: spożywanie warzyw i owoców 4-5 
razy dziennie, spożywanie produktów mlecznych 2-3 
razy dziennie, spożywanie ryb 2-4 razy tygodniowo, 
spożywanie orzechów i nasion 4-5 razy tygodniowo). 
Szczegółowe wyniki dla wybranych elementów mo-
delu diety DASH przedstawiono w tabelach III i IV 
(Tab.III, IV). Na podstawie wyników uzyskanych 
w badaniu zaobserwowano, że mniej niż 1/3 grupy 
badanej spożywała trzy razy dziennie warzywa. Pro-
dukty mleczne spożywało codziennie 70% badanych 
pacjentów. Ponad 60% respondentów nie spożywało 
żadnych orzechów i nasion.  Słodycze częściej niż trzy 
razy w tygodniu jadło 38% badanych pacjentów.

Sposób żywienia a stan odżywienia
W grupie osób badanych z BMI<25kg/m² (n=17) 

35% respondentów (n=6) stosowało dietę zbliżoną 
do modelu DASH, a pozostałe 65% (n=11) negowało 
stosowanie tego standardu żywieniowego. Natomiast 
w grupie osób z BMI>25kg/m² (n=33) 24% respon-

Table I. The frequency of selected comorbid diseases in the 
studied group with arterial hypertension.
Tabela I. Częstość występowania wybranych jednostek 
chorobowych u badanych osób z nadciśnieniem tętniczym

Cukrzyca typu 2 lub inna n %
T* 20 40
N* 30 60

Zaburzenia przemiany 
węglowodanów n %

T 5 10
N 45 90

Hipercholesterolemia/ 
hiperlipidemia mieszana/
Hipertrójglicerydemia

n %

T 20 40
N 30 60

* „T” oznacza „tak” czyli występowanie danej jednostki 
chorobowej, „N” oznacza „nie”.

Table II. The frequency of visceral obesity in the studied 
group
Tabela II. Częstość występowania otyłości wisceralnej 
w badanej grupie

Otyłość androidalna (WHR) n %
T* 38 76
N* 12 24

Otyłość androidalna
(obwód talii) n %

T 33 66
N 17 34

* „T” oznacza „tak” czyli występowanie otyłości roz-
poznawanej na podstawie WHR i obwodu talii, „N” oznac-
za „nie”.
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dentów (n=8) przestrzegało diety zbliżonej do diety 
DASH, a 76% osób badanych (n=25) nie stosowało tego 
modelu żywienia. Nie wykazano zależności między 
stosowaniem diety zbliżonej do modelu DASH a BMI 
(p=0,3076). Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym krwi 
(NT) i BMI<25kg/m² nie stosują modelu żywieniowe-
go zbliżonego do DASH częściej niż pacjenci z NT, 
ale BMI>25kg/m². Nie wykazano zależności istotnej 
statystycznie między modelem żywieniowym zbli-
żonym do DASH a występowaniem zespołu metabo-
licznego. Nie wykazano także istotnej statystycznie 
zależności między częstotliwością spożycia słody-
czy (p=0,2054) i alkoholu (p=0,1228) a wskaźnikiem 
tłuszczu trzewnego. Z kolei wykazano, że pacjenci ze 
wskaźnikiem tłuszczu wewnętrznego <12 spożywają 
fast-food znacznie częściej niż pacjenci ze wskaźni-
kiem tłuszczu trzewnego ≥12 (p=0,0404). Nie wyka-
zano również istotnie statystycznej zależności między 
częstotliwością spożycia owoców na dobę a glikemią 
na czczo, natomiast wykazano, że u pacjentów spoży-
wających więcej słodyczy na tydzień występował pod-
wyższony poziom glukozy w surowicy krwi na czczo 
(p=0,0180). Sprawdzono także częstotliwość spożycia 
wody na dobę. Wykazano, że pacjenci o BMI≥25kg/
m² spożywają dwa litry wody znacznie częściej niż 
pacjenci o BMI<25kg/m² (p=0,0118).

DYSKUSJA

W badanej grupie otyłość ogólnie występowała 
u blisko 50% pacjentów. Z tym, że na podstawie ob-

Table III. The frequency of consumption of individual 
groups of DASH diet products/day
Tabela III. Częstotliwość spożycia poszczególnych grup 
produktów diety DASH/dzień

Częstotliwość spożycia 
poszczególnych grup 

produktów spożywczych/dobę*
n %

Warzywa ogólnie
0 3 6
1 6 12
2 29 58
3 12 24

Surowe warzywa
0 20 40
1 19 38
2 11 22

Owoce ogólnie
0 10 20
1 30 60
2 10 20

Owoce surowe
0 14 28
1 26 52
2 10 20

Produkty mleczne
0 15 30
1 28 56

2-3 7 14
Produkty mięsne

0 5 10
1-2 38 76
3 7 14

Produkty zbożowe
0 0 0

1-4 50 100
Napoje ogólnie

2-4 7 14
5-7 15 30
8-10 28 56
W tym: woda mineralna
0 5 10
2 17 34
4 14 28
8 14 28

napoje słodkie
0 39 78
1 11 22

* Cyfry w pierwszej kolumnie odpowiadają liczbie 
posiłków w ciągu dnia, w których  uwzględniono dany pro-
dukt spożywczy.

Table IV. The frequency of consumption of individual 
groups of DASH diet products/week
Tabela IV. Częstotliwość spożycia poszczególnych grup 
produktów diety DASH/tydzień

Częstotliwość spożycia 
poszczególnych grup 

produktów spożywczych/
tydzień*

n %

Orzechy i nasiona
0 32 64
3 11 22

4-5 7 14
Ryby 

0 7 14
1 28 56

2-4 15 30
Słodycze

0-2 32 64
≥3 18 36

* Cyfry w pierwszej kolumnie odpowiadają liczbie 
posiłków w ciągu tygodnia, w których uwzględniono dany 
produkt spożywczy.
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Nevertheless, we found that patients who consumed 
more sweets per week showed an increased level of 
fasting serum glucose (p = 0,0180). Additionally, we 
checked the daily frequency of water consumption and 
we exhibited that patients with BMI≥25kg/m² consume 
two liters of water more commonly than patients with 
BMI <25kg/m² (p = 0,0118).

DISCUSSION

General obesity in the studied group we found 
in nearly 50% of patients. However, on the basis of 
waist circumference (definition according to IDF, 
International Diabetes Federation), we diagnosed 
visceral obesity more commonly among respondents 
compared to general obesity (66% vs. 48%, 
respectively). We obtained similar results when the 
visceral obesity we diagnosed on the basis of the index 
WHR (76% vs. 48%, respectively). Kucharska et al. 
assessing the nutritional status of respondents with 
arterial hypertension (n=41) noted  obesity in 58.5% of 
respondents, and visceral obesity in as much as 90% 
women and 95% of men (5). Skop-Lewandowska et 
al., assessing the prevalence of overweight and obesity 
among the elderly with cardiovascular diseases (n=128) 
found overweight in 33.8% of women and 50% of men, 
while general obesity in 27.7% of women and 17.7% of 
men (6). On the other hand, in the studied group, we 
found overweight in 19% of women and 17% of men, 
and general obesity we observed in 47% of women and 
50% of men. Moreover, we found grade III obesity in 
as much as 19% of women and 22% of men. Jarosz et 
al. evaluating the diet and lifestyle of patients treated 
pharmacologically for arterial hypertension (n=280), 
found general obesity in 71% of the respondents, 
and grade III obesity in 18% of the patients (7). 
Regulska-Ilow et al. when assessing the nutritional 
status and atherogeneity of the diet of the inhabitants 
of Wrocław (n=1520, over 60% of respondents with 
AH) observed a higher BMI index among men more 
than women (27,3 vs. 26,1kg/m2, p<0,0001). Based on 
anthropometric studies, Regulska-Ilow et al. showed 
overweight in 49.5% of men and 33.4% of women, 
and obesity in 19.8% of men and 17.8% of women (8). 
Janssen et al. determined that visceral obesity on the 
basis of waist circumference more often correlates with 
AH than abnormal BMI (9). In turn, in our study we 
observed that both BMI≥25kg/m² and visceral obesity 
diagnosed on the basis of waist circumference (in the 
European population) concerned 66% of respondents, 
while visceral obesity defined on the basis of WHR 
(in the same study group) occurred in 76% of patients. 
Skop-Lewandowska et al. among all respondents 
with BMI>30 kg/m² found visceral obesity based 
on WHR (10). However, in our study, in all patients 

wodu talii (definicja wg IDF, ang. International Diabe-
tes Federation) znacznie częściej wśród respondentów 
rozpoznawano otyłość wisceralną w porównaniu do 
otyłości ogólnie (66% vs. 48%, odpowiednio), podob-
ne wyniki uzyskano stwierdzając otyłość wisceralną 
na podstawie wskaźnika WHR (76% vs. 48%, odpo-
wiednio). Kucharska i wsp. oceniając stan odżywienia 
respondentów z nadciśnieniem tętniczym krwi (n=41) 
odnotowali, że otyłość ogólnie występowała u 58,5% 
badanych osób, a otyłość wisceralna aż u 90% kobiet 
i 95% mężczyzn (5). Skop-Lewandowska i wsp. oce-
niając rozpowszechnienie nadwagi i otyłości wśród 
osób starszych z chorobami układu sercowo-naczy-
niowego (n=128) stwierdzili nadwagę u 33,8% kobiet 
i 50% mężczyzn, z kolei otyłość ogólnie u 27,7% ko-
biet i 17,7% mężczyzn (6). Natomiast w badanej przez 
nas grupie nadwaga występowała u 19% kobiet i 17% 
mężczyzn, a otyłość ogólnie u 47% kobiet i 50% męż-
czyzn. Co więcej otyłość III stopnia dotyczyła aż 19% 
kobiet i 22% mężczyzn. W badaniu naukowym Ja-
rosza i wsp. oceniającym sposób żywienia i styl ży-
cia pacjentów leczonych farmakologicznie z powodu 
nadciśnienia tętniczego krwi (n=280) otyłość ogólnie 
występowała u 71% osób badanych, a otyłość III stop-
nia u 18% badanej populacji (7). Regulska-Ilow i wsp. 
oceniając stan odżywienia i aterogenność diety miesz-
kańców Wrocławia (n=1520, ponad 60% osób bada-
nych z NT) zaobserwowali, że wyższy wskaźnik BMI 
częściej dotyczy mężczyzn niż kobiet (27,3 vs. 26,1 
kg/m2, p<0,0001). Na podstawie badań antropome-
trycznych Regulska-Ilow i wsp. nadwagę stwierdzili 
u 49,5% mężczyzn i 33,4% kobiet, a otyłość u 19,8% 
mężczyzn i 17,8% kobiet (8). Według Janssen i wsp. 
otyłość wisceralna stwierdzana na podstawie obwodu 
talii, częściej koreluje z NT niż nieprawidłowa wartość 
wskaźnika masy ciała BMI (9). Z kolei w przedstawio-
nym badaniu zaobserwowano, że zarówno BMI≥25kg/
m² jak i otyłość wisceralna rozpoznawana na podsta-
wie obwodu talii (w populacji europejskiej) dotyczy-
ła 66% respondentów, natomiast otyłość wisceralna 
definiowana na podstawie WHR (w tej samej grupie 
badanej) występowała aż u 76% pacjentów. Skop-Le-
wandowska i wsp. oceniając stan odżywienia pacjen-
tów z rozpoznanymi chorobami układu sercowo-na-
czyniowego (n=156) zauważyli, że wśród wszystkich 
respondentów z BMI>30kg/m² występowała otyłość 
wisceralna stwierdzana na podstawie WHR (10). Na-
tomiast w badanej przez nas grupie u wszystkich pa-
cjentów z BMI>30kg/m² występował tylko zwiększo-
ny obwód talii, z kolei podwyższony wskaźnik WHR 
u 95% badanych osób, co może wskazywać, że WHR 
(≥1 u mężczyzn, ≥0,8 u kobiet) częściej koreluje z NT 
niż obwód talii (>94cm u mężczyzn, >80cm u kobiet) 
czy BMI (≥25kg/m²). 
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with BMI>30 kg/m², we noted only increased waist 
circumference. The increased WHR we observed in 
95% of the patients. Our results suggest that WHR (≥1 
in men, ≥0,8 in women) more often correlates with AH 
than waist circumference (> 94cm in men,> 80cm in 
women) or BMI (≥25kg/m²).

Lakowska et al. (2005), assessing the prevalence 
of the metabolic syndrome (MS) among patients with 
arterial hypertension (n=572), found MS in 40.5% 
of the respondents on the basis of the definition of 
ATP III, while in this study we diagnosed MS (based 
on the definition of ATP III) in 56% of respondents 
(2018). It is worth noting that, according to the NCEP-
ATP III definition, central obesity is not a necessary 
criteria for the diagnosis of MS (11). To our knowledge 
in the available medical literature (2005-2018) no 
other scientific publication assessing the prevalence 
of metabolic syndrome among patients with arterial 
hypertension in Poland. The metabolic syndrome 
is a group of disease entities that reach the scale of 
a global epidemic in the 21st century, and also pose 
an increased risk of cardiovascular diseases, which 
are the main cause of death in the world. The arterial 
hypertension despite extensive medical knowledge in 
this field is significant a health problem. 

To our knowledge are also few scientific 
publications in the available medical literature 
regarding the dissemination of the DASH diet among 
patients with arterial hypertension. In our study group 
(n=50), none of the respondents used the DASH diet 
treatment, moreover, none of the respondents showed 
knowledge of diet. Gajewska et al. obtained similar 
results assessing the knowledge and compliance with 
dietary recommendations by patients with arterial 
hypertension (n=86). Gajewska et al. noted that none 
of the respondents used the DASH dietary treatment, 
and only 15% of the respondents indicated some 
dietary modification (12). Silaste et al., when assessing 
the diet of patients with arterial hypertension treated 
pharmacologically (n=716) did not find statistically 
significant differences between the diet of hypertensive 
patients compared to the control group (respondents 
not suffering from hypertension). Nonetheless, in 
both groups, the consumption of fat, saturated fatty 
acids, carbohydrates and dietary fibre did not meet 
the general dietary recommendations (13). In the 
WOBASZ II project assessing the eating habits of the 
Polish population aged over 20 (n= 5690) in the context 
of the prevention of cardiovascular diseases obtained 
similar results. Researchers of this project (WOBASZ 
II) found that the consumption of saturated and 
unsaturated fatty acids and dietary fibre differed from 
the patterns of rational nutrition. Additionally they 
observed that half of the studied population did not eats 
the recommended portion of vegetables and fruit (14). 

Lakowska i wsp. (2005 rok) oceniając rozpo-
wszechnienie zespołu metabolicznego (ZM) wśród 
pacjentów z nadciśnieniem tętniczym krwi (n=572) na 
podstawie definicji ATP III stwierdzili ZM u 40,5% 
badanych osób, natomiast w przedstawionym badaniu 
ZM także na podstawie definicji ATP III rozpozna-
no u 56% respondentów (2018 rok). Warto zaznaczyć, 
że według definicji NCEP-ATP III otyłość centralna 
nie jest warunkiem niezbędnym do stwierdzenia ZM 
(11). W dostępnej literaturze medycznej (2005-2018) 
nie znaleziono innej publikacji naukowej dotyczącej 
rozpowszechnienia zespołu metabolicznego wśród pa-
cjentów z nadciśnieniem tętniczym w Polsce. Zespół 
metaboliczny to zespół jednostek chorobowych, które 
w XXI wieku osiągają skalę światowej epidemii, sta-
nowią także zwiększone ryzyko wystąpienia chorób 
sercowo-naczyniowych, które są główną przyczyną 
zgonów na świecie, co potwierdza jak znaczny pro-
blem zdrowotny stanowi nadciśnienie tętnicze, mimo 
obszernej wiedzy medycznej w tym zakresie. 

W dostępnej literaturze medycznej istnieje niewie-
le publikacji naukowych dotyczących rozpowszech-
nienia diety DASH wśród pacjentów z nadciśnieniem 
tętniczym krwi. W grupie badanej (n=50) żaden 
z respondentów nie stosował leczenia dietetycznego 
DASH, co więcej żadna z badanych osób nie wyka-
zała znajomości tego rodzaju dietoterapii. Gajewska 
i wsp. uzyskali podobne wyniki oceniając znajomość 
i przestrzeganie zaleceń dietetycznych przez pacjen-
tów z nadciśnieniem tętniczym krwi (n=86). W ba-
daniu Gajewskiej i wsp. żaden z respondentów nie 
stosował leczenia dietetycznego DASH, a tylko 15% 
badanych osób wskazywało na wprowadzenie jakiejś 
modyfikacji dietetycznej (12). Silaste i wsp. oceniając 
sposób żywienia pacjentów z nadciśnieniem tętni-
czym leczonych farmakologicznie (n=716) nie uzy-
skali istotnych statystycznie różnic między sposobem 
żywienia osób badanych z nadciśnieniem tętniczym 
w porównaniu do grupy kontrolnej (osoby badane nie-
chorujące na NT). Niemniej w obu grupach spożycie 
tłuszczów ogólnie, kwasów tłuszczowych nasyconych, 
węglowodanów i błonnika pokarmowego nie spełniało 
ogólnych zaleceń żywieniowych (13). Podobne wyniki 
uzyskano w projekcie WOBASZ II. Oceniając nawyki 
żywieniowe populacji polskiej powyżej 20. roku ży-
cia (n=5690) w kontekście prewencji chorób sercowo
-naczyniowych stwierdzono, że spożycie nasyconych 
i nienasyconych kwasów tłuszczowych oraz błonnika 
pokarmowego odbiega od wzorów racjonalnego ży-
wienia. W tym projekcie naukowym zaobserwowano, 
że połowa badanej populacji nie spożywa zalecanej 
porcji warzyw i owoców (14). Girotto i wsp. (n=385) 
oceniając przestrzeganie farmakologicznego i niefar-
makologicznego leczenia NT zaobserwowali, że 59% 
respondentów deklarowało stosowanie się do leczenia 
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farmakologicznego, a 69% wskazywało na zmiany 
w diecie celem obniżenia ciśnienia tętniczego krwi 
(15).

Bednarski i wsp. oceniając wiedzę żywieniową 
i praktyczne stosowanie się pacjentów z nadciśnie-
niem tętniczym do zaleceń ograniczenia soli kuchen-
nej (n=51) odnotowali, że aż 69% respondentów nie 
stosowało żadnego leczenia dietetycznego, a tylko 
31% osób badanych deklarowało stosowanie diety ni-
skosodowej (16). Z kolei Pudło i wsp. oceniając sposób 
żywienia i nawyki żywieniowe osób ze schorzeniami 
układu krążenia (choroba niedokrwienna serca, nad-
ciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, n=193) zaob-
serwowali, że w grupie pacjentów z NT (n=72) tylko 
1/4 rezygnuje z dosalania spożywanych potraw (17). 
Bronkowska i wsp. sprawdzając wiedzę żywieniową 
otyłych osób z nadciśnieniem tętniczym (n=52) odno-
towali, że 66,7% kobiet i aż 87,1% mężczyzn nie stosu-
je żadnego leczenia dietetycznego. Co ciekawe blisko 
81% respondentów miało świadomość, że ogranicze-
nie soli kuchennej stosuje się celem zapobiegania nad-
ciśnieniu tętniczemu (18). We wcześniej wspomnia-
nym projekcie WOBASZ II (n=5690) zaobserwowano, 
że 1/4 mężczyzn i 1/5 kobiet dodaje sól spożywczą do 
już przyprawionych potraw (14). Natomiast w badanej 
przez nas grupie aż 50% pacjentów z NT wykorzystu-
je dwa razy dziennie sól kuchenną do przyprawiania 
posiłków, a 48% wykonuje tę czynność raz dziennie. 
Tylko jedna osoba badana (2%) deklarowała, że nie 
używa soli spożywczej.

Mimo, że przedstawiona praca uwzględnia stosun-
kowo małą grupę badaną, to w odniesieniu do prac ba-
dawczych innych autorów można stwierdzić, że pro-
blem otyłości czy zaburzeń metabolicznych dotyczy 
około połowy pacjentów z nadciśnieniem tętniczym. 
Istnieje potrzeba przeprowadzenia badań naukowych 
oceniających wpływ leczenia dietetycznego na stan 
odżywienia i zaburzenia metaboliczne w tej grupie 
pacjentów w Polsce. 

WNIOSKI

1. Co drugi pacjent z nadciśnieniem tętniczym krwi 
choruje na otyłość, jednocześnie wykazuje cechy 
zespołu metabolicznego, co znacznie zwiększa ry-
zyko sercowo-naczyniowe. 

2. Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym nie stosują 
leczenia dietetycznego DASH, ani nie wykazują 
znajomości zasad tej diety. 

3. Sposób żywienia pacjentów z nadciśnieniem tęt-
niczym zarówno wśród pacjentów z prawidłową 
masą ciała, jak i pacjentów z nadwagą lub otyło-
ścią odbiega od zaleceń dietetycznych racjonalnej 
diety.

Girotto et al. (n=385), while assessing the adherence to 
pharmacological and non-pharmacological treatment 
of AH, observed that 59% of respondents declared 
compliance with pharmacological treatment, and 69% 
indicated changes in the diet to lower blood pressure 
(15).

Bednarski et al. assessing the nutritional knowledge 
and practical adherence of patients with arterial 
hypertension to the recommendations to limit table 
salt (n=51) noted that 69% of respondents did not use 
any dietary treatment, and only 31% of the respondents 
declared using a low-sodium diet (16). In turn, Pudło 
et al. assessing the diet and eating habits of people 
with cardiovascular diseases (ischemic heart disease, 
arterial hypertension, lipid disorders, n=193) observed 
that in the group of patients with hypertension (n=72) 
only 1/4 gave up salting food (17 ). Bronkowska et al., 
checking the nutritional knowledge of obese people 
with arterial hypertension (n=52) noted that 66.7% 
of women and 87.1% of men did not use any dietary 
treatment. Interestingly, nearly 81% of respondents 
were aware that limiting table salt is used to prevent 
arterial hypertension (18). In the aforementioned 
WOBASZ II project (n=5690) observed that 1/4 of men 
and 1/5 of women added table salt to already seasoned 
foods (14). In our study we noted that as many as 50% 
of patients with AH use salt twice a dayand 48% once 
a day. Only one respondent (2%) declared that they did 
not use table salt.

Although the presented work covers a relatively 
small study group, to the research works of other 
authors, we found that the problem of obesity or 
metabolic disorders affects about half of patients with 
arterial hypertension. There is a need for research to 
assess the impact of dietary treatment on nutritional 
status and disorders metabolic in this group of patients 
in Poland.

CONCLUSIONS

1. Every second patient with arterial hypertension is 
obese and at the same time shows characteristics 
of the metabolic syndrome, which significantly 
increases the cardiovascular risk.

2. Patients with arterial hypertension do not follow 
the DASH dietary treatment, nor do they know the 
rules of this diet.

3. The diet of patients with arterial hypertension, 
both among patients with normal body weight and 
patients with overweight or obesity, differs from 
the dietary recommendations of a rational diet.

4. There is a need to educate patients with arterial 
hypertension in the field of non-pharmacological 
treatment methods, especially dietotherapy.
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4. Istnieje potrzeba edukacji pacjentów z nadciśnie-
niem tętniczym krwi w zakresie niefarmakolo-
gicznych metod leczenia, w tym szczególnie die-
toterapii. 
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ABSTRACT

INTRODUCTION. . The occurrence of smog episodes and their significant impact on human health have forced 
research focused on risk assessment. Over the years, methods of exposure measuring have been improved, as 
well as statistical models necessary to the biological response estimation including the risk of incidence or death. 
AIM. The aim of presented study is to review and evaluate possibilities of statistical methods of delayed 
respiratory health effects risk assessment related to ambient air pollution exposure.
MATERIAL AND METHODS. The review of published data was carried using the PubMed platform from 
1994 to the 2020 year. Over 80 references were include in the analysis identifying general characteristics, 
construction of models estimating the relative risk of respiratory incidents with delayed health effect, and 
modelling tools available in statistical packages R, SAS, and Statistica.
RESULTS. Among various methods of health risk assessment, the Almon model, the Poisson model, and the 
Distributed Lag Non-Linear Models (DLNM) were most common used. Initially, the Poisson model was used, 
close to 60% of the cited works apply this method. The interest in the nonlinear modelling implementation has 
increased (34% of cited papers) in recent years. Mostly researchers used R or SAS statistical software. Usually, 
was calculated the relative risk of health effect related to short-term exposure (up to a week). About 75% of 
available papers concern measurements of relative risk in response to the concentration of pollution increase by 
unit=10 µg/m3. Other describe the risk associated with the exposure increasing by the interquartile range (IQR).
CONCLUSIONS. Distributed Lag Non-linear Model DLNM is classified as the statistical tool recommended by 
researchers due to its flexibility in defining, simplicity in interpretation, and increasingly frequent applications 
to environmental epidemiology.

Key words: delayed health effect, Almon model, Poisson model, DLNM 

STRESZCZENIE

WSTĘP. Występowanie incydentów smogowych i ich znaczący wpływ na zdrowie i życie ludzi wymuszały 
inicjowanie badań ukierunkowanych na pomiar ryzyka. Na przestrzeni lat doskonalono metody pomiaru 
narażenia, a także modele statystyczne niezbędne do szacowania odpowiedzi biologicznej w postaci ryzyka 
zdrowotnego (zachorowania lub zgonu).
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CEL PRACY. Celem pracy jest przegląd i ocena możliwości wykorzystania dostępnych metod statystycznych 
do szacowania ryzyka zdrowotnego w obrębie układu oddechowego pozostającego w związku z narażeniem na 
zanieczyszczenia powietrza i uwzględniających opóźnienie efektu zdrowotnego.
MATERIAŁ I METODY. Przeglądu dokonano z wykorzystaniem elektronicznej platformy PubMed 
w przedziale czasowym 1994-2020. Uwzględniono ponad 80 pozycji piśmienniczych identyfikujących ogólną 
charakterystykę, budowę modeli szacujących ryzyko względne incydentów oddechowych z opóźnionym efektem 
zdrowotnym oraz narzędzia modelowania dostępne w pakietach statystycznych R, SAS, bądź Statistica. 
WYNIKI. Pośród licznie stosowanych metod oceny ryzyka zdrowotnego najczęściej wykorzystywane były: 
model Almona, Poissona oraz nieliniowy model rozproszonych opóźnień DLNM. Początkowo używano 
modelu Poissona, prawie 60% cytowanych prac dotyczy właśnie tej metody. W ostatnich latach wzrosło 
zainteresowanie implementacją modelowania nieliniowego (34% cytowanych prac). Najczęściej analizy 
statystyczne prowadzono z wykorzystaniem oprogramowania R lub SAS. W szacowaniu ryzyka względnego 
zazwyczaj uwzględniano narażenie krótkoterminowe (do tygodnia), około 75% prac dotyczyło pomiaru ryzyka 
względnego w odpowiedzi na wzrost stężenia zanieczyszczenia o 10 µg/m3. Pozostałe uwzględniały wzrost 
narażenia o rozstęp międzykwartylowy (IQR). 
WNIOSKI. Nieliniowy model rozproszonych opóźnień DLNM z uwagi elastyczność w definiowaniu, łatwość 
interpretacji oraz coraz częstsze stosowanie w pracach z zakresu epidemiologii środowiskowej staje się 
rekomendowanym przez badaczy narzędziem statystycznym.

Słowa kluczowe: opóźniony efekt zdrowotny,  model Almona, model Poissona, model DLNM

INTRODUCTION

Severe smog episodes and their impact on the 
quality of life and health status of inhabitants have 
become an important issue of public health and 
results of realized studies confirm the necessity of 
quality of air improvement (1). Significant importance 
had results of APHEA project (Air Pollution and 
Health: A European Approach) realized  in years 
1991-94 in European countries which documented 
short-term health effects related to air pollution in 
adopted standardized methods of estimation (2). 
Statistical modeling guidelines based on time series 
analysis and Poisson regression were the basis for 
the research, however, due to the poor accuracy of 
statistical estimation approach over the years has 
changed. Further attempts were made with Almon’s 
model borrowed from econometric sciences (3), and 
next was tested a quasi-Poisson distribution with 
elements of non-linear modeling with the use of spline 
functions (4,5). Nevertheless, the analyses include 
the general necessity of estimation the risk ratio 
(relative risk, RR) of delayed health effects related 
to air pollution exposure. A wide range of possible 
statistical analyzes justify the need for recognization 
of their capabilities in proper conclusion and is also an 
opportunity to assess compliance of results obtained 
in different statistical methods.

AIM

The aim of the presented paper is to review and 
assess the possibility of selected, available statistical 

WSTĘP

Ciężkie epizody smogowe oraz ich wpływ na zdro-
wie i życie mieszkańców stały się ważnym tematem 
zdrowia publicznego, a wyniki prowadzonych badań 
stanowią podstawę działań zmierzających do redukcji 
stężeń emitowanych zanieczyszczeń (1). Istotne znacze-
nie miał w tej kwestii projekt APHEA (Air Pollution 
and Health: A European Approach) prowadzony w la-
tach 1991-94 w krajach europejskich. Głównym zało-
żeniem była ocena krótkoterminowych efektów zdro-
wotnych w odpowiedzi na zanieczyszczenie powietrza 
atmosferycznego przy przyjętej ustandaryzowanej 
metodologii (2). Podstawę prowadzonych badań stano-
wiły wytyczne dotyczące modelowania statystycznego 
w oparciu o analizę szeregów czasowych oraz regresję 
Poissona. Z uwagi na słabą precyzyjność oszacowań 
statystycznych podejście to na przestrzeni lat uległo 
zmianie. Podejmowano próby zapożyczenia metodo-
logii statystycznej z nauk ekonometrycznych poprzez 
wprowadzenie modelu Almona (3). Testowano również 
rozkład quasi-Poissona oraz stosowano elementy mode-
lowania nieliniowego w wykorzystaniem funkcji skle-
janych (4,5). W analizach tych zachowano jednak pod-
stawową potrzebę, jaką jest konieczność oszacowania 
ryzyka względnego (RR, ang. risk ratio) występowania 
zdarzeń zdrowotnych w opóźnionej reakcji na zanie-
czyszczenia powietrza atmosferycznego. Szeroka oferta 
możliwych do przeprowadzenia analiz statystycznych 
skłania do podjęcia próby poznania ich możliwości 
w zakresie prawidłowego wnioskowania, a także jest 
okazją do poznania zgodności obserwacji odwołują-
cych się do odmiennych metod statystycznych.
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Szacowanie ryzyka względnego narażenia...Estimating of relative risk exposure...

methods to estimate delayed health risk in the 
respiratory system related to air pollution exposure.

MATERIAL AND METHODS

Statistical methodology overview
The paper refers to available descriptive and 

analytical statistical methods used in the assessment 
of delayed health risks related to air pollution 
exposure. The general characteristics and structure of 
used models were presented as well as computational 
tools in available statistical packages such as R v.3.6.2 
(2019, The R Foundation for Statistical Computing, 
GNU GPL), SAS v.9.4 (SAS Institute Inc., Cary, North 
Carolina, USA) and Statistica (data analysis software 
system) v.13 (2018, StatSoft Poland) are discussed. 
Presented paper includes only the most frequently 
used statistical methods relative risk estimation of 
delayed health effect such us Almon, Poisson, and 
Distributed Lag Non-linear Models (DLNM). 

Literature review and selection
The literature review was performed using the 

PubMed platform, keywords included delayed health 
effect and type of dose-relationship assessment model 
(Poisson regression, Almon regression, Generalized 
Additive Model GAM). Due to the wide range of 
topics, the search was limited to modelling the 
delayed occurrence of acute respiratory events, such 
as asthma, pneumonia, bronchitis, laryngitis. The 
following health events were considered: outpatient 
visits, visits to emergency departments, hospital 
admissions, and deaths. Moreover, assessment was 
related to the following environmental pollutants: 
PM10 and PM2.5 dust, ozone O3, sulphur dioxide SO2, 
nitrogen oxides NO2 and NOX, as well as carbon 
monoxide CO. The search of the bibliography was 
made using just English language publications, and 
was limited to the period of 1990-2020. Initially, 
2,498 articles were selected in which there were only 
1,264 full-text publications. Then, 441 papers with 
titles corresponding to the presented topics were 
selected. After removing duplicates, the content of 
the papers was analyzed in terms of the methodology 
and subject. Finally, 82 articles were included in the 
analysis. Detailed data about the article selection is 
presented in table I. The complete list of the collected 
bibliography is available on demand from the 
corresponding author.

CEL PRACY

Zasadniczym celem pracy jest przegląd i ocena moż-
liwości wybranych, dostępnych metod statystycznych 
do szacowania ryzyka zdrowotnego w obrębie układu 
oddechowego pozostającego w związku z narażeniem 
na zanieczyszczenie powietrza i uwzględniających 
opóźnienie efektu zdrowotnego. 

MATERIAŁ I METODY

Przegląd metodologii statystycznej
W pracy dokonano przeglądu opisowych i anali-

tycznych metod statystycznych wykorzystywanych 
w szacowaniu środowiskowego ryzyka zdrowotnego 
w związku z narażeniem ludzi na zanieczyszczenia 
powietrza, przy uwzględnieniu opóźnienia efektu. 
Przedstawiono ogólną charakterystykę i budowę sto-
sowanych modeli oraz narzędzia modelowania w do-
stępnych pakietach statystycznych takich jak R v.3.6.2 
(2019, The R Foundation for Statistical Computing, 
GNU GPL), SAS v.9.4 (SAS Institute Inc., Cary, North 
Carolina, USA) oraz Statistica (data analysis software 
system) v.13 (2018, StatSoft Polska). W prezentowanej 
pracy uwzględniono jedynie te metody statystyczne, 
które najczęściej stosowano do modelowania ryzyka 
względnego z opóźnionym efektem. Skoncentrowano 
się na następujących modelach: Almona, Poissona oraz 
nieliniowy model rozproszonych opóźnień (ang. Distri-
buted Lag Non-linear Models – DLNM). 

Przegląd i selekcja piśmiennictwa
Przeglądu piśmiennictwa dokonano za pomocą 

platformy PubMed, w której zgromadzono m.in. pra-
ce odwołujące się do modelowania ryzyka względnego 
z opóźnionym efektem zdrowotnym. Z uwagi na sze-
roki zakres tematyczny, poszukiwania zawężono do 
modelowania opóźnionego występowania ostrych incy-
dentów ze strony układu oddechowego, takich jak: ast-
ma, zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli, zapalenie krtani. 
Wśród zdarzeń zdrowotnych brano pod uwagę: wizy-
ty ambulatoryjne, wizyty na oddziałach ratunkowych, 
przyjęcia szpitalne oraz zgony. Przy przeszukiwaniu 
uwzględniono następujące czynniki środowiskowe: 
pyły PM10 i PM2,5 , ozon O3, dwutlenek siarki SO2, tlenki 
azotu NO2 i NOX, a także tlenek węgla CO. Wykorzy-
stano także następujące słowa kluczowe: regresja Pois-
sona, regresja Almona, uogólniony model addytywny 
(GAM, ang. Generalized Additive Model). Przeszuki-
wanie bazy publikacji wykonano z użyciem terminolo-
gii podanej w języku angielskim, zawężając wyniki do 
okresu publikacji w latach od 1990 do 2020. Wyłonio-
no 2 498 artykułów, spośród których wzięto pod uwa-
gę jedynie 1 264 publikacje w postaci pełnotekstowej. 
Następnie wybrano prace o tytułach odpowiadających 
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RESULTS

Statistical methodology review
Evaluation of crude data presenting the level of 

exposure (pollutant concentrations and meteorological 
conditions favoring smog developing) is starting point 
in the analysis of delayed health effects. During the 
occurrence of smog episodes environmental factors 
are compared to dependent values yt, (in this case, yt 
represents the number of health events) to assess the 
potential impact and determine the maximum possible 
delay of health effect L. The results are presented 
in the form of scatter plots. It is also important to 
consider seasonality and the associated likely impact 
of different environmental factors on human health. 
Therefore, it is justified to analyze within the entire 
observation period, but also in intervals reduced to 
particular seasons.

Almon’s model with delayed effects [1] in its 
general form is represented by the number of events 
yt at moment/ t day, which are explained by a linear 
combination of function of the predictor xt: pl(x)t and 
express the lag concerning the moment t by period 
l, where l=0,…,L, L – maximum delay, with error εt: 

Calculation of βl coefficients, determining the 
impact of changes in values xt on the dependent value 
yt, using a function [2], makes it possible to reduce the 

przedstawionej tematyce w liczbie 441. Po usunięciu 
zdublowanych artykułów przeanalizowano zawartość 
prac pod kątem stosowanej metodologii i tematyki. 
Ostatecznie wyłoniono 82 artykuły. Szczegółowy pro-
ces selekcji artykułów przedstawiono w tabeli I. Pełny 
wykaz zebranego piśmiennictwa jest dostępny u autora 
korespondencyjnego.

WYNIKI

Przegląd metodologii statystycznej
Punktem wyjścia w analizie opóźnionych efektów 

zdrowotnych jest ocena surowych danych prezentują-
cych poziom narażenia (stężenia zanieczyszczeń i wa-
runki meteorologiczne sprzyjające formowaniu się smo-
gu). W wyróżnionych okresach czynniki środowiskowe 
zestawiane są z wartościami objaśnianymi yt, (w tym 
przypadku jest to liczba zdarzeń zdrowotnych) celem 
zaakcentowania potencjalnego wpływu oraz ustalenia 
maksymalnie możliwego opóźnienia efektu zdrowot-
nego L. Wyniki prezentowane są w postaci wykresów 
rozrzutu. Istotne jest również uwzględnienie sezonowo-
ści, oraz związanego z nią prawdopodobnego wpływu 
odmiennych czynników środowiskowych na zdrowie 
ludzi. Dlatego uzasadnione jest prowadzenie analiz 
w całym okresie obserwacji, ale także w okrojonych do 
sezonu ramach czasowych.

Model Almona z opóźnionymi efektami [1] w ogól-
nej postaci jest reprezentowany przez wartości liczby 
zdarzeń yt w momencie/dniu t, które są objaśniane kom-
binacją liniową funkcji predyktora xt: pl(x)t i wyrażają 

Tabela I. Strategia przeglądu piśmiennictwa 
Table I. The strategy of literature review 

Etapy przeglądu/
review stages

Choroby 
układu 

oddechowego/
respiratory 

diseases
N (100%)

Astma/
asthma

Zapalenie 
oskrzeli/
bronchitis

Zapalenie 
płuc/

pneumonia

Ostre 
incydenty 

oddechowe/
acute 

respiratory 
effects

Identyfikacja/
identification 2 498 825 110 339 1 224

Identyfikacja artykułów 
pełnotekstowych/
full-text articles identification

1 264 381 49 166 668

Przegląd tytułów/
screening by the titles 441 200 28 50 163

Kwalifikacja na podstawie 
abstraktów i metod/
eligibility by abstracts and 
methods

107 58 3 16 30

Kwalifikacja na podstawie 
wybranej metodologii/
eligibility by chosen methodology

82 44 2 14 22

Ewa Niewiadomska, Małgorzata Kowalska
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impact of the collinearity of variables in the analyzed 
moment.

It is assumed in the model, that the influence of 
explanatory variable xt on dependent variable yt lasts 
at most for L periods. However, the main problem is 
the difficulty of choosing the degree of polynomial 
p and the inability of interpreting the delayed 
multivariable impact. To determine the relative risk 
(RR), the logarithmic transformation of the number 
of events yt in moment/ t day is applied (3). It is 
worth noticing that, software packages R, SAS, and 
Statistica have statistical libraries for Almon’s linear 
regression analysis. Table II lists the availability of 
functions in each of the discussed packages (6,7). 
Akaike’s Information Criterion (AIC), and therefore 
the degree of the polynomial and the maximum 
delay is usually used as the selection criterion of the 
statistical model.

Due to the distribution of the dependent variable, 
which is similar to the Poisson distribution for the 
number of health events a model applied its properties 
is used (4,5). The Poisson model with delayed effects 
in general [3] is represented by the logarithm of the 
expected values of the number of events yt in moment/ 
t day, which is explained by a linear combination of 
i-th functions of predictors xt: pi,l(x)t expressed by the 

opóźnienie względem momentu t o okres l, gdzie l=0,
…,L, L – maksymalne opóźnienie, z błędem  εt:

Wyznaczenie współczynników βl, określających 
wpływ zmian wartości xt na oczekiwaną wartość yt, 
z wykorzystaniem funkcji [2], umożliwia redukcję 
wpływu współliniowości zmiennych w analizowanym 
momencie.

W tak zadanym modelu zakłada się, że wpływ 
zmiennej objaśniającej xt na zmienną objaśnianą yt trwa 
przez co najwyżej L okresów. Zasadniczym problemem 
jest jednak trudność w wyborze stopnia wielomianu p 
oraz brak możliwości interpretacji opóźnionego wpływu 
wielu zmiennych. W celu wyznaczenia ryzyka względ-
nego (RR) stosowana jest transformacja logarytmiczna 
wartości liczby zdarzeń yt w momencie/dniu t (3). Warto 
zauważyć, iż oprogramowanie R, SAS oraz Statistica za-
wierają pakiety statystyczne umożliwiające przeprowa-
dzenie analizy liniowej regresji Almona. Dla ułatwienia 
samodzielnej pracy w tym zakresie, w tabeli II zestawio-
no dostępność poszczególnych funkcji w każdym z oma-
wianych pakietów (6,7). Jako kryterium wyboru modelu 
statystycznego, a zatem stopnia wielomianu oraz mak-
symalnego opóźnienia, zazwyczaj stosowane jest Kryte-
rium Informacyjne Akaikego (AIC). 

Z uwagi na rozkład zmiennej objaśnianej, który 
w przypadku liczby zachorowań jest zbliżony do roz-
kładu Poissona, stosowany jest model wykorzystujący 
jego własności (4,5). W ogólnej postaci Model Poissona 
z opóźnionymi efektami [3] jest reprezentowany przez 
logarytm oczekiwanych wartości liczby zdarzeń yt 
w momencie/dniu t, która jest z kolei objaśniana kombi-
nacją liniową i-tych funkcji predyktorów xt: pi,l(x)t wyra-
żonych przez opóźnienie względem momentu t o okres 

Tabela II. Funkcje i pakiety umożliwiające analizę regresji Almona dostępne w oprogramowaniu R, SAS i Statistica
Table II. Functions and packages enabling Almon regression analysis available in R, SAS and Statistica software. 

Model Almon’a/
Almon model

R
package: dLagM
output ← polyDlm( x, y, l, p, show.beta=TRUE)
output ← koyckDlm(y,x,show.summary=TRUE)

SAS PROC PDLREG; model y = x(N lags, Polynomial degree) z ; 
z - covariates without lags distribution

Statistica
Statystyka; Zaawansowane modele liniowe i nieliniowe; Szeregi 
czasowe i prognozowanie; Analiza z uwzględnieniem opóźnień/ 
Statistics; Advanced Models; Time Series/Forecasting; Lag analysis

Szacowanie ryzyka względnego narażenia...Estimating of relative risk exposure...
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l, gdzie l=0,…,L. L oznacza maksymalne opóźnienie, 
z błędem εt:

Jak poprzednio, kolejne pakiety statystyczne (R, 
SAS oraz Statistica) oferują możliwości prowadzenia 
analizy. W tabeli III ujawniono dostępność poszcze-
gólnych funkcji w każdym z wymienionych pakietów 
oprogramowania (8-11). Z uwagi na nadmierną dysper-
sję modelu, gdy odchylenie resztkowe jest większe od 
liczby stopni swobody, stosowany jest model regresji 
quasi-Poissona. Jako kryterium wyboru modelu staty-
stycznego, a zarazem dobroci dopasowania modelu sto-
sowany jest odpowiednik Kryterium Informacyjnego 
Akaikego (AIC) – quasi-AIC. Zaletą modelu regresji 
Poissona jest możliwość oszacowania ryzyka względ-
nego (RR) efektu zdrowotnego przy wzroście narażenia 
o wybraną jednostkę Δxi=const, przy czym ryzyko to 
oblicza się ze wzoru [4].

Z uwagi na wcześniej wymienione ograniczenia 
(ograniczenie do jednej zmiennej, nadmierna dyspersja) 

delay related to moment t by period l, where l=0,…,L. 
L maximum delay, with error εt:

Statistical software R, SAS, and Statistica offer 
possibilities of statistical analysis. The availability 
of individual functions in each of the enlisted 
packages are presented in table III (8-11). Due to 
the overdispersion of the model, when the residual 
deviation is larger than the number of degrees of 
freedom, the so-called quasi-Poisson regression 
model is used. The counterpart of Akaike’s 
Information Criterion (AIC) – quasi-AIC, is used 
as the selection criterion of a statistical model – 
the goodness of fit. The possibility to estimate the 
relative risk (RR) of the health effect related to an 
increase of exposure by selected unit Δxi=const is an 
advantage of the Poisson regression model, while the 
risk is calculated by the formula [4].

Due to the abovementioned limitations (limitation 
to one variable, overdispersion), the method using 

Tabela III. Funkcje i pakiety umożliwiające samodzielne wykonanie analizy regresji liniowej Poissona dostępne 
w oprogramowaniu R, SAS i Statistica
Table III. Functions and packages enabling Poisson linear regression analysis available in R, SAS and Statistica software.

Model Poissona/
Poisson model

R
package: stats
output ← glm ( , data = data, family = poisson(link = „log”))

SAS PROC GENMOD; MODEL ,  / dist=poisson dscale ;

Statistica
Statystyka; Zaawansowane modele liniowe i nieliniowe; Uogólnione modele 
liniowe i nieliniowe; Model log Poissona/ Statistics; Advanced Models; 
Generalized Linear/Nonlinear; Log Poisson Model

Model quasi-Poissona/
quasi-Poisson model

R output ← glm ( , data = data, family = quasipoisson(link = „log”))

SAS PROC GLIMMIX; MODEL , / dist=log solution; _variance_ = 
_mu_; random _residual_;

Statistica Model log Poissona; Szacuj rozrzut/ Log Poisson Model; Estimate scatter

kryterium quasi-AIC
quasi AIC criterion

R

package: stats 
package: genomaths/usefr
LogLike ← sum(dpois( yt, lambda=exp(predict(output)), log=TRUE))
QAIC = 2 * (length(coef(output)) – LogLike)

SAS AIC (Akaike Information Criterion), AICc (The corrected Akaike’s 
Information Criterion), BIC (Bayesian Information Criterion)

Statistica Model log Poissona; Dobroć dopasowania/ Log Poisson Model; Goodness 
of fit

Ewa Niewiadomska, Małgorzata Kowalska
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wprowadzono metodę wykorzystującą funkcje sklejane 
(splajny) w analizie szeregów czasowych (5). W ogól-
nej postaci model nieliniowy rozproszonych opóźnień 
(ang. Distributed Lag Non-linear Models – DLNM) 
[5] jest reprezentowany przez logarytm oczekiwanych 
wartości liczby zdarzeń yt w momencie/dniu t, która jest 
objaśniana kombinacją liniową predyktorów xt: pi(x)t 
w momencie t, oraz splajnów wyrażających opóźnienie 
względem momentu t o okres l, gdzie l=0,…,L. Podob-
nie L oznacza maksymalne opóźnienie, z błędem εt:

Zasadniczo metoda bazuje na wykorzystaniu mo-
delu Poissona, jednak liniowość jest tu częściowo 
zastąpiona efektami nieliniowymi i opóźnionymi, 
zdefiniowanymi poprzez funkcje sklejane. Metoda 
została zaimplementowana przez A. Gasparrini i B.
Armstrong w pakiecie R dlnm (12). Jest to jedyny po-
wszechnie dostępny (licencja GNU GPL) pakiet staty-
styczny umożliwiający wykonanie nieliniowej regresji 
Poissona z opóźnionymi efektami w analizie danych 
szeregów czasowych. Stosowane funkcje związane 
z wykorzystaniem modelu quasi-Poissona oraz funk-
cje pozwalające na implementację splajnów i graficzną 
prezentację wyników przedstawiono w tabeli IV (12). 
Z uwagi na nadmierną dyspersję modelu, gdy odchy-
lenie resztkowe jest większe od liczby stopni swobo-
dy, stosowany jest model regresji quasi-Poissona. Jako 
kryterium wyboru modelu statystycznego, a zarazem 
dobroci dopasowania modelu stosowany jest odpo-
wiednik Kryterium Informacyjnego Akaikego (AIC) 
– quasi-AIC (tab. III). Zaletą modelu DLNM jest moż-
liwość oszacowania ryzyka względnego (RR) kon-
kretnego efektu zdrowotnego przy wzroście narażenia 
o jednostkę Δxi w odniesieniu do zadanej wartości x0, 
przy czym ryzyko to oblicza się ze wzoru [6].

spline functions (splines) in the analysis of time series 
was introduced (5). The Distributed Lag Non-linear 
Model (DLNM) in its general form [5] is represented 
by the logarithm of expected values of the number 
of events yt in moment/ t day, which is explained by 
a linear combination of i-th functions of predictors 
xt: pi(x)t in moment t, and splines expressing the delay 
with the moment t by period l, where l=0,…,L. L is 
a maximum delay, with error  εt:

The method is based on the Poisson model, 
however, linearity is partially replaced by nonlinear 
and lagging effects, defined by spline functions. 
The method was implemented by A. Gasparrini 
and B. Armstrong in the R dlnm package (12). This 
is the only broadly and freely available (GNU GPL 
license) statistical package that enables performing 
nonlinear Poisson regression with delayed effects 
in the analysis of time-series data. The applied 
functions related to the quasi-Poisson model as 
well as functions for implementation of splines and 
graphical representations of results are presented 
in table IV (12). Due to the overdispersion of the 
model, when the residual deviation is larger than the 
number of degrees of freedom, the quasi-Poisson 
regression model is used. The counterpart of Akaike’s 
Information Criterion (AIC) – quasi-AIC, is used as 
the selection criterion of statistical model, hence – the 
goodness of fit (tab. III). The possibility to estimate 
the relative risk (RR) of the health effect related to an 
increase in exposure by selected unit Δxi concerning 
setpoint x0 is an advantage of the Poisson regression 
model, while the risk is calculated by the following 
formula [6].

Tabela IV. Funkcje pakietu dlnm dostępne w oprogramowaniu R
Table IV. Functions of the dlnm package available in R software
Deklaracja węzłów 
interpolacyjnych i funkcji dla 
predyktora/
declaration of interpolation nodes 
and predictor functions 

argvar ← list(fun=”bs”, knots=quantile(x, c(x1,x2,x3)/100, na.rm=T), 
Bound=range(x, na.rm=T))

Deklaracja węzłów 
interpolacyjnych i funkcji dla 
opóźnień/
declaration of interpolation nodes 
and lag functions 

maxlag=L
arglag ← list(fun=”bs”, knots=logknots(maxlag, nk=nk))

Typy funkcji/
function types

ns – naturalny splajn kubiczny/ natural spline
bs – B-splajn/ simple B-splines
strata – stratyfikacja dla określonych wartości/ strata through dummy variables
poly – funkcja wielomianowa/ polynomial function
lin – funkcja liniowa/ linear function

Szacowanie ryzyka względnego narażenia...Estimating of relative risk exposure...
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Review of the literature using models with delayed 
health effect

The review of the literature allowed us to select 
82 articles, in which modeling with a delayed effect 
was used. The Almon model was used in 4 works, 
in over half of the studies (n=48; 58.5%) the Poisson 
model, and in every third (n=29; 35.4%) the non-
linear modeling (DLNM) were used. Only one paper  
referred to all the modeling methods. The works 
published in the years 1994-2020 were analyzed, 
while the authors used data collected in individual 
research periods between 1985 and 2016. Moreover, 
obtained results represent various regions of the 
world, except for African countries; the detailed data 
are presented in table V.

Przegląd piśmiennictwa wykorzystującego modele 
z opóźnionym efektem zdrowotnym

Dokonany przegląd piśmiennictwa wyłonił 82 arty-
kuły, w których zastosowano modelowanie z opóźnio-
nym efektem, przy czym w 4 pracach wykorzystano 
model Almona. W ponad połowie prac (n=48; 58,5%) 
stosowano model Poissona, w co trzeciej (n=29; 35,4%) 
wykorzystano modelowanie nieliniowe (DLNM). Tyl-
ko jedna praca odnosiła się do wszystkich wymienio-
nych sposobów modelowania. Wzięto pod uwagę prace 
opublikowane w latach 1994-2020, przy czym autorzy 
analizowali dane zebrane w poszczególnych okresach 
badawczych pomiędzy 1985 i 2016 rokiem. Warto do-
dać, że wyniki badań reprezentują różne regiony świata 
z wyjątkiem krajów afrykańskich a szczegółowe dane 
przedstawiono w tabeli V.

Funkcja macierzy dla predyktora 
i opóźnień/
matrix function for the predictor 
and lags 

si ← crossbasis(x, lag, argvar=list(), arglag=list(), group=NULL)

Regresja quasi-Poissona/
quasi-Poisson regression

output ← glm (  + , data = data, family = quasipoisson(link = „log”))

Funkcja generująca prognozy/ 
forecasts function

prediction ← crosspred(si, output, coef=NULL, vcov=NULL, model.link=NULL, 
at=NULL, from=NULL, to=NULL, by=NULL, lag, bylag=1, cen=NULL, 
ci.level=0.95, cumul=FALSE)

Wykresy/
plots

plot(prediction, „3d”, xlab=”x”, ylab=”y”, zlab=”z”, col=gray(), main=”3D”)
plot(prediction, “slices”, type=”p”, cex=1, var=x0, ci=”bars”, ylab=”RR”, 
main=”Lag-specyfic effects”)
plot(prediction, “overall”, xlab=”x”, xlim=c(xmin,xmax), ylim=c(ymin,ymax), 
main=”Overall effect of temperature”, cumul=FALSE)

Tabela V. Statystyka opisowa dla zebranej bibliografii (N=82) ujawniająca rok i okres badawczy, region i metodologię
Table V. Basic statistic for used bibliography (N=82) by year, period of the study, region and methodology

Charakterystyka/ 
characteristic

Ogółem/
total

N=82 (100%)

Regresja 
Almon’a/
Almon 

regression
N=4 (100%)

Regresja 
Poissona/
Poisson 

regression
N=48 (100%)

DLNM
N=29 (100%)

Rok publikacji/
year of publication

1994-2000 14 (17,1%) 1 13 0
2001-2010 14 (17,1%) 1 11 2
2011-2020 54 (65,8%) 3* 25* 28*

Okres badawczy (lata)/
study period

<=1 21 (25,6%) 2* 17* 4*
2-4 28 (34,1%) 2 18 8
5-7 20 (24,4%) 1 10 9
8-10 9 (11%) 0 2 7
>10 4 (4,9%) 0 2 2

Ewa Niewiadomska, Małgorzata Kowalska
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Mostly the cited publications was concentrated on 
the delayed effects related to short-term exposure to 
the following air pollutants: PM10 (52 papers; 62,7%), 
PM2,5 (43 papers; 51,8%), O3 (49 papers; 59%), SO2 
(38 papers; 45,8%), CO (20 papers; 24,1%), NO2 (44 
papers; 53%), NOX (4 papers; 4,8%). The review 
was based on the occurrence of health events from 
the respiratory system: asthma (44 papers; 53.7%), 
bronchitis (2 papers; 2.4%), pneumonia (14 papers; 
17.1%), acute respiratory incidents (22 papers; 
26.8%). The analysis used registry data on hospital 
admissions (36 papers; 43.9%), emergency visits (19 
papers; 23.2%), deaths (11 papers; 13.4%), outpatient 
visits (5 papers; 6.1%) and combined health benefits 
(11 papers; 13.4%). Usually publications referred to 
the general population (51 papers; 62.2%), but also 
children (25 papers; 30.5%) and some of them only 
adults (6 papers; 7.3%).

Głównym celem prezentowanych w bibliografii ba-
dań było sprawdzenie opóźnionego wpływu na zdrowie 
krótkoterminowego narażenia na następujące zanie-
czyszczenia powietrza: PM10  (52 prace; 62,7%), PM2,5 
(43 prace; 51,8%), O3 (49 prac; 59%), SO2 (38 prac; 
45,8%), CO (20 prac; 24,1%), NO2 (44 prace; 53%), 
NOX (4 prace; 4,8%). W przeglądzie z założenia bra-
no pod uwagę występowanie zdarzeń zdrowotnych ze 
strony układu oddechowego: astmy (44 prace; 53,7%), 
zapalenia oskrzeli (2 prace; 2,4%), zapalenia płuc (14 
prac; 17,1%), ostrych incydentów oddechowych (22 pra-
ce; 26,8%). W analizach wykorzystywano dane z ofi-
cjalnych rejestrów i dotyczące: przyjęć szpitalnych (36 
prac; 43,9%), wizyt na oddziałach ratunkowych (19 
prac; 23,2%), zgonów (11 prac; 13,4%), wizyt ambu-
latoryjnych (5 prac; 6,1%) oraz łączonych świadczeń 
zdrowotnych (11 prac; 13,4%). Badania dotyczyły za-
zwyczaj populacji ogólnej (51 prac; 62,2%), ale także 

Lokalizacja badania/
place of study

Ameryka Południowa/
South America 17 (20,7%) 1 14 2

Ameryka Północna/ 
North America 18 (21,9%) 1 8 9

Australia/ Australia 3 (3,7%) 0 1 2
Azja/ Asia 25 (30,5%) 1 13 11
Europa/ Europe 19 (23,2%) 2* 13* 6*

Oprogramowanie/
software

R 24 (29,3%) 2* 7* 17*
SAS 14 (17,1%) 0 11 3
S-Plus 6 (7,3%) 0 4 2
SPSS 4 (4,9%) 0 4 0
Stata 5 (6,1%) 1 3 1
Statistica 5 (6,1%) 1 4 0
Brak/ lack 24 (29,3%) 1 16 7

Zakres badanego 
opóźnienia efektu 
zdrowotnego [dni]/ 
lag of health effect 
[days]

0 4 (4,9%) 4
0-2 8 (9,8%) 0 5 3
0-3 8 (9,8%) 1 4 3
0-4 10 (12,2%) 0 7 3
0-5 15 (18,3%) 0 12 3
0-6 11 (13,4%) 1 2 8
0-7 10 (12,2%) 0 6 4
>7 10 (12,2%) 2* 6* 4*
Brak/ lack 6 (7,3%) 1 3 2

Jednostka przyrostu 
narażenia Δxi 

w szacowaniu ryzyka 
względnego RR

/ increase by unit of 
exposure in the RR 

assessment

1 3 (3,7%) 0 3 0
10 29 (35,4%) 1 13 15
100 7 (8,5%) 0 7 0
IQR 17 (20,7%) 2* 7* 10*
Inne/ other 10 (12,2%) 0 9 1
Brak/ lack 16 (19,5%) 2 10 4

*- łącznie z publikacją powstałą w oparciu o każdy rodzaj modelowania/ together with the publication based on each type 
of modeling
IQR – rozstęp międzykwartylowy/ interqurtile range

Szacowanie ryzyka względnego narażenia...Estimating of relative risk exposure...
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Statistical analyses were frequently carried out 
using R or SAS software. In the case of 43 (52.4%) 
papers, the quasi-Poisson model was used due to 
the observed overdispersion. The use of a nonlinear 
model was associated with the use of natural splines 
(29 papers) rather than B-splines (only one paper). 
The relative risk of health effect was estimated for 
delays in the next days after environmental exposure, 
while the short-term effect, i.e. up to one week, was 
the most often used, n=62 (75.6%). The maximum 
effect was related to month delay and dose-response 
was calculated for an increase of exposure by unit (10 
mg/m3) or the value IQR (interquartile range).

DISCUSSION

The paper presents particularly available and 
accepted statistical models usually used to estimate 
the relative risk of delayed respiratory health effect in 
response to the increase of air pollution concentration. 
Additionally, were presented practical applications of 
the indicated methods in selected statistical packages. 

Review of bibliography shows that the most 
frequently used models are: Almon’s model, Poisson’s 
model, and the DLNM model. Each of the above listed 
methods has some certain limitations (13). In Almon’s 
model, the analysis must be preceded by establishing 
initial conditions, including the maximum delay L 
(influencing the number of variables in the model). It is 
also necessary to define the degree of the polynomial 
p for the approximation. The obtained system of L 
equations of the p degree requires an appropriately 
large data set. A significant limitation of the method 
is the possibility of assessing the impact of just one 
environmental factor. An alternative solution is the 
Poisson model based on the classical formula of the 
GLM model (Generalized Linear Model). This method 
enables multivariable analysis, however, the model 
tends to be overdispersed. Relatively the newest one, 
the DLNM method, use spline functions to define 
predictors, which makes it easier to precisely define 
the initial conditions in the relative risk analysis. 
The model enables multivariable analysis and each 
of the predictors can be implemented by selecting an 
appropriate function sensitive to individual initial 
conditions via the criterion quasi-AIC. Flexibility in 
parametrizing the model and ease of its interpretation 
points at applying this method to environmental 
epidemiology studies aimed at estimating health 
risks in response to increased exposure. 

The analysis of available reviewed literature 
confirms that the non-linear DLNM method is 
increasingly used, although the classic Poisson model 
remains also a popular method. This is probably 
related to the guidelines introduced by the APHEA 

dzieci (25 prac; 30,5%) oraz wyłącznie osób dorosłych 
(6 prac; 7,3%).

Analizy statystyczne najczęściej prowadzone 
były z wykorzystaniem oprogramowania R lub SAS. 
W przypadku 43 (52,4%) prac zastosowano model qu-
asi-Poissona z uwagi na zaobserwowaną nadmierną 
dyspersję modelu. Z kolei wykorzystanie modelu nieli-
niowego związane było raczej ze stosowaniem splajnów 
naturalnych (29 prac) niż B-splajnów (tylko jedna pra-
ca). Ryzyko względne efektu zdrowotnego szacowane 
było dla opóźnień w kolejnych dniach od wystąpienia 
narażenia środowiskowego, przy czym najczęściej bra-
no pod uwagę krótkoterminowy efekt, tj. do jednego 
tygodnia, n=62 (75,6%). Maksymalnie uwzględniano 
miesięczne opóźnienie efektu w odpowiedzi na wzrost 
narażenia o 10 jednostek pomiarowych (µg/m3) lub 
o wartość IQR (rozstępu międzykwartylowego).

DYSKUSJA

W pracy przedstawiono uznane modele matema-
tyczne zazwyczaj stosowane do szacowania względne-
go ryzyka opóźnionego oddechowego efektu zdrowot-
nego w odpowiedzi na wzrost zanieczyszczenia powie-
trza atmosferycznego. Zaprezentowano również sposób 
praktycznego dostępu do wskazanych metod w wybra-
nych pakietach statystycznych. 

Dokonany przegląd piśmiennictwa wskazuje, że 
wśród najczęściej stosowanych dotychczas modeli znaj-
dują się: model Almona, model Poissona oraz model 
DLNM. Każda z wymienionych metod posiada pewne 
ograniczenia (13). W przypadku modelu Almona ana-
liza musi być poprzedzona ustaleniem warunków po-
czątkowych, w tym maksymalnego opóźnienia L (mają-
cego wpływ na liczbę zmiennych w modelu), niezbędne 
jest również określenie stopnia wielomianu p dla apro-
ksymacji. Uzyskany układ L równań stopnia p wymaga 
odpowiednio licznego zbioru danych. Istotnym ograni-
czeniem metody jest możliwość oceny wpływu tylko 
jednego czynnika środowiskowego. Alternatywnym 
rozwiązaniem jest model Poissona oparty o klasyczną 
formułę modelu GLM (ang. Generalized Linear Mo-
del). Metoda ta umożliwia wprawdzie przeprowadze-
nie analizy wieloczynnikowej, jednakże model ma 
tendencję do nadmiernego rozproszenia. Stosunkowo 
najnowsza, metoda DLNM wykorzystuje funkcje skle-
jane w definiowaniu predyktorów, co ułatwia dokładne 
sprecyzowanie warunków początkowych w analizie ry-
zyka względnego. Model umożliwia analizę wieloczyn-
nikową a jednocześnie każdy z predyktorów może zo-
stać zaimplementowany przy wyborze odpowiedniej 
funkcji wrażliwej na indywidualne warunki początko-
we dzięki kryterium dopasowania modelu quasi-AIC. 
Duża elastyczność w definiowaniu modelu oraz łatwość 
interpretacji skłania do stosowania właśnie tej metody 
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project imposing this pattern of statistical analysis 
of data, and this automatically implies relatively 
numerous publications using this method (1,2). As 
we already mentioned, most researchers still use 
Poisson or quasi-Poisson regression in their studies, 
but more recent publications indicate an increasing 
interest in the use of spline functions in the GAM 
model (14). Unfortunately, it should be noticed that 
currently, only R software have tools dedicated to 
DLNM regression analysis. 

SUMMARY

The Poisson model is the most frequently used 
method of statistical analysis in time-series studies 
with a delayed health effect. However, distributed 
Lag Non-linear Model DLNM is classified as the 
statistical tool recommended by researchers due to its 
flexibility in defining, simplicity in interpretation, and 
increasingly frequent applications to environmental 
epidemiology.
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ABSTRACT

OBJECTIVE. The aim of this paper is is to present the assumptions of the Value Based Healthcare concept, 
the related benefits and examples of countries in which the concept is implemented. The article also proposes 
solutions based on the VBHC model that could be implemented in the Polish healthcare system.
MATERIALS AND METHODS. A literature search was conducted using the PubMed via Ovid database 
using the following keywords: Gray literature items were also analyzed using the Google Scholar tool and other 
documents, eg of the European Commission. Then the work was divided into the following thematic areas: 
definitions and principles of VBHC, benefits and challenges related to the implementation of the model, VBHC 
in Europe, recommendations for solutions in Poland based on VBHC. Value Based Healthcare (VBHC) is 
a healthcare financing model developed by M. Porter and E. Teisberg. It is based on the assumptions of financing 
healthcare providers based on treatment outcomes, that is, values. This concept was created in connection with 
the constantly growing costs in the American healthcare system, which, however, did not translate into health 
indicators in the population. The aim of VBHC is to minimize the cost of the system while achieving the best 
result for the patient. In this model of healthcare organization, it is assumed that those healthcare providers who 
provide the best quality care should be best financed, thus contributing to cure or significantly improving the 
quality of life of patients.
CONCLUSIONS. Value Based Healthcare is the recommended method of financing due to the optimization 
of healthcare expenses while maintaining the appropriate quality of services provided to patients. Currently, 
many countries in Europe and around the world have started implementing this system solution. However, the 
transition from a service charge to value for money model is a complex process. In the authors’ opinion, the long-
term benefits of such a financing model bring a significant improvement in the quality of services and patient 
satisfaction.

Key words: value, health care, health policy, costs, financing

STRESZCZENIE

CEL PRACY. Celem pracy jest prezentacja założeń koncepcji Value Based Healthcare, związanych z tym 
korzyści oraz przedstawienie przykładów krajów, 
w których koncepcja ta jest wdrażana. W artykule zaproponowano także rozwiązania w oparciu o model VBHC, 
które mogłyby zostać zaimplementowane w polskim systemie ochrony zdrowia. 
MATERIAŁ I METODY. Przeprowadzono przegląd piśmiennictwa za pomocą bazy PubMed via Ovid 
z zastosowaniem następujących słów kluczowych „healthcare”, „value-based healthcare”, „cost”, „economy”, 
„policy”. Zastosowano następującą strategię: ((value-based healthcare) AND (cost)) AND (value-based 
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healthcare[MeSH Terms])) AND (cost[MeSH Terms])) AND (quality)) AND (value)) AND (economy)) AND 
(economy)) AND (policy)) AND (policy[MeSH Terms]). Uzyskano 72 wyniki. Z tego po analizie abstraktów 
zakwalifikowano 18 pozycji. Przeanalizowano również pozycje z szarej literatury za pomocą narzędzia Google 
Scholar oraz inne dokumenty np. Komisji Europejskiej z uwzględnieniem aktualnie dostępnych danych dla 
Polski i innych krajów. Następnie pracę podzielono na następujące obszary tematyczne: definicje i zasady 
VBHC, korzyści i wyzwania związane z wdrożeniem modelu, VBHC w Europie, rekomendacje dla rozwiązań 
w Polsce w oparciu o VBHC.
WYNIKI. Opieka zdrowotna oparta o wartości (ang. Value Based Healthcare, VBHC) to model finansowania 
opieki zdrowotnej stworzony przez M. Portera i E. Teisberg. Opiera się na założeniach finansowania 
świadczeniodawców w oparciu o wyniki leczenia, czyli wartości. Koncepcja ta została stworzona w związku 
ze stale rosnącymi kosztami w amerykańskim systemie ochrony zdrowia, które nie przekładały się jednak na 
wskaźniki zdrowotne w populacji. Założeniem VBHC jest minimalizacja kosztów systemu przy uzyskaniu 
najlepszego wyniku dla pacjenta. W tym modelu organizacji ochrony zdrowia, z założenia najlepiej finansowani 
powinni być ci świadczeniodawcy, którzy dostarczają opieki najlepszej jakości, tym samym przyczyniając się 
do wyleczenia bądź znacznej poprawy jakości życia pacjentów. 
WNIOSKI. Opieka zdrowotna oparta o wartość jest rekomendowanym sposobem finansowania ze względu na 
optymalizację wydatków na ochronę zdrowia przy zachowaniu odpowiedniej jakości świadczeń udzielanych 
pacjentom. Obecnie wiele krajów w Europie i na świecie rozpoczęło wdrażanie tego rozwiązania systemowego. 
Jednak proces przejścia od modelu opłaty za usługi na opłatę za wartość jest procesem złożonym. W opinii 
autorów długoterminowe korzyści wynikające 
z takiego modelu finansowania przynoszą znaczną poprawę jakości świadczeń 
i satysfakcji pacjentów. 

Słowa kluczowe: wartość, opieka zdrowotna, polityka zdrowotna, koszty, finansowanie

INTRODUCTION

Currently, many European countries struggle 
with the problem of constantly increasing costs in 
the healthcare system. This is mainly due to the 
increase in life expectancy, aging populations, as 
well as technological advances and the introduction 
of modern methods of treatment (1). It requires 
taking actions aimed at limiting the growing costs 
while maintaining the appropriate quality of services 
provided to patients. According to OECD data, health 
expenditure as a percentage of GDP in 2018 averaged 
8.8% (1). A further increase in healthcare expenditure 
is forecasted in the following years (2). The concept of 
Value Based Healthcare, i.e. healthcare based on value, 
assumes a change in the financing and organization of 
the healthcare system in such a way as to obtain the 
best health effects in the form of improving the quality 
of life and health of patients (3) with the efficient 
allocation of resources.

VALUE BASED HEALTHCARE - DEFINITION

Value Based Healthcare (VBHC) is a concept 
proposed in 2006 by M. Porter and E. Teisberg. The 
theory is based on the following assumptions: basing 
care organization on cycles of care and disease course, 
creating value for patients and measuring treatment 
outcomes as well as costs. The authors of this approach 
emphasized that the effective implementation of 

WSTĘP

Obecnie wiele krajów europejskich zmaga się z pro-
blemem stale rosnących kosztów w systemie ochrony 
zdrowia. Spowodowane jest to przede wszystkim wy-
dłużaniem średniej długości trwania życia, starzeniem 
się społeczeństw, a także postępem technologicznym 
i wprowadzeniem nowoczesnych metod leczenia (1). 
Wymaga to podjęcia działań mających na celu ograni-
czenie rosnących kosztów przy jednoczesnym zacho-
waniu odpowiedniej jakości świadczeń udzielanych 
pacjentom. Według danych OECD wydatki na zdro-
wie wyrażone jako procent PKB w 2018 roku wynosi-
ły średnio 8,8% (1). W kolejnych latach prognozuje się 
dalszy wzrost nakładów na ochronę zdrowia (2). Kon-
cept Value Based Healthcare, czyli opieki zdrowotnej 
opartej na wartości zakłada zmianę finansowania i or-
ganizacji systemu ochrony zdrowia w taki sposób, by 
przy efektywnej alokacji zasobów uzyskać jak najlep-
sze efekty zdrowotne w postaci poprawy jakości życia 
i stanu zdrowia pacjentów (3).

VALUE BASED HEALTHCARE – DEFINICJA

Opieka zdrowotna oparta o wartość (ang. Value 
based healthcare, VBHC) to koncept zaproponowany 
w 2006 roku przez M. Portera i E. Teisberg. Teoria ta 
opiera się na następujących założeniach: oparcie orga-
nizacji opieki na cyklach opieki i przebiegu schorze-
nia, tworzeniu wartości dla pacjentów oraz pomiarach 
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VBHC is possible thanks to the cooperation of 
healthcare providers, patients and decision makers. It 
was supposed to be a response to the rapidly rising 
costs in the American healthcare system, which, on 
the other hand, did not translate into improved health 
outcomes. The value based care model is distinct from 
capitalization, fee-for-service, or lump sum, in which 
providers are financed according to the number of 
services provided. The “value” in this model comes 
from measuring health outcomes in relation to the cost 
of achieving them. Value “defines everything that is 
desirable, worthy and valuable to the individual” (4). 
According to this definition, the value in relation to 
healthcare means recovery or a significant improvement 
in the quality of life of the patient, for which the payer 
is ready to pay (5). The payment-for-effect approach 
may significantly contribute to limiting the growing 
costs of healthcare and lead to the improvement of 
health indicators of the population (4,5).

PRINCIPLES OF VALUE BASED 
HEALTHCARE

The VBHC concept is based on four main pillars. 
The first pillar is care for achievement of individual 
patient goals (personal value), the second pillar is 
achievement of the best results using existing resources 
(technical value), the third pillar is appropriate 
distribution of resources between patients (allocative 
value), and impact of healthcare on society (value 
social) defines the fourth pillar of VBHC (6).

Stakeholder groups play the most important role 
in the Value Based Healthcare concept. It is their 
commitment that is crucial for the proper functioning 
of the VBHC model. In this concept we distinguish 
five groups of stakeholders: patients, health providers 
(doctors, medical personnel and healthcare entities), 
payers, suppliers (eg. medical equipment), society. 

wyników i kosztów leczenia. Autorzy tego podejścia 
podkreślali, że skuteczne wdrożenie VBHC jest możli-
we dzięki współpracy świadczeniodawców, pacjentów 
i decydentów w ochronie zdrowia. Miała to być odpo-
wiedź na rosnące koszty w amerykańskim systemie 
ochrony zdrowia, które z drugiej strony nie przekłada-
ły się na poprawę efektów zdrowotnych. Model opieki 
oparty na wartości jest odmienny od kapitacji, opłaty 
za usługę (ang. fee-for-service) czy ryczałtu, w których 
świadczeniodawcy są finansowani w zależności od licz-
by wykonanych świadczeń. „Wartość” w tym modelu 
wywodzi się z pomiaru wyników zdrowotnych w sto-
sunku do kosztów ich uzyskania. Wartość „określa 
wszystko, co jest pożądane, godne i cenne dla jednost-
ki” (4). W myśl tej definicji wartość w odniesieniu do 
ochrony zdrowia oznacza wyzdrowienie bądź istotną 
poprawę jakości życia pacjenta, za które płatnik jest 
gotów zapłacić (5). Podejście płatności za efekt może 
w istotny sposób przyczynić się do ograniczenia rosną-
cych kosztów opieki zdrowotnej oraz doprowadzić do 
poprawy wskaźników zdrowotnych populacji (4,5). 

ZASADY VALUE BASED HEALTHCARE

Koncepcja VBHC opiera się na czterech głównych 
filarach. Pierwszy filar stanowi dbałość o osiągnię-
cie celów indywidualnych pacjenta (wartość osobi-
sta), drugi filar to osiągnięcie najlepszych wyników 
przy wykorzystaniu istniejących zasobów (wartość 
techniczna), filar trzeci stanowi odpowiedni podział 
zasobów między pacjentami (wartość alokacyjna), 
a wpływ opieki zdrowotnej na społeczeństwo (wartość 
społeczna) określa czwarty filar VBHC (6).

W koncepcji Value Based Healthcare najważniej-
szą rolę odgrywają grupy interesariuszy. To ich zaan-
gażowanie ma kluczowe znaczenie dla poprawnego 
funkcjonowania modelu VBHC. W tej koncepcji wy-
różniamy pięć grup interesariuszy: pacjenci, świad-

Table 1 Benefits of VBHC for individual stakeholder groups
Tabela 1 Korzyści wynikające z VBHC dla poszczególnych grup interesariuszy.
Stakehoulders/
Grupa interesariuszy Benefits/ Korzyści

Patients/ Pacjenci Better health outcomes/ Lepsze wyniki zdrowotne

Society/ Społeczeństwo
Better health outcomes/ Lepsze wyniki zdrowotne 
Limiting rapid growth of healthcare spending/
Ograniczenie rosnących wydatków na ochronę zdrowia

Suppliers/ Dostawcy usług Adjusting prices to outcome/ Dostosowanie cen do wyników leczenia
Health providers/ 
Świadczeniodawcy

Patients’ satisfaction/ Większa satysfakcja pacjentów 
Efficiency/ Większa efektywność opieki

Payers/ Płatnicy Better cost-control/ Lepsza kontrola kosztów 
Risk reduction/ Redukcja ryzyka

Source: Redefining health care: creating value-based competition on results (8) 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Redefining health care: creating value-based competition on results (8)
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Each of these groups benefits from the introduction of 
value pricing, and they are presented in more detail 
below (Table I) (8).

One of the most important features of VBHC is 
competition based on the value of services, i.e. the 
service provider who healed or significantly improved 
the health of patients is rewarded. There are several 
basic principles of value based competition (9,10):
 – Focus on patient values, not cost reduction,
 – Competition based on results,
 – High quality care at a lower cost,
 – Value driven by the healthcare provider’s 

experience in treating the disease entity,
 – Competition at the regional and central level, not 

just local,
 – Value based competition results are widely 

available to healthcare providers, patients and 
payer,

 – Innovations influencing the results awarded by the 
payer.

The goal of healthcare should be to heal patients, 
that is, to achieve the value of improved health. The 
mere pursuit of cost reduction is a false assumption 
as it does not in any way affect the health outcomes 
of patients. Cost reduction should be related to the 
improvement of the quality of care, i.e. an appropriate 
ratio of costs to effects (4.9), and not cost shifting, 
limiting benefits or lowering their quality (10).

When measuring the value, the costs of the entire 
treatment process should be taken into account, not just 
individual procedures or interventions (10, 11). Value 
and results should be measured meaningfully with 
respect to the disease (11). Access to information is 
essential to improving care. Value based competition is 
beneficial when both healthcare providers, physicians, 
payers and patients have access to objective and 
reliable data on treatment outcomes and costs for the 
entire care cycle (12).

BENEFITS AND CHALLENGES OF 
IMPLEMENTING VALUE BASED 

HEALTHCARE

The VBHC model is viewed positively, many 
countries are gradually shifting towards value based 
financing, while the challenges of implementing the 
concept must be considered. The greatest benefits of 
VBHC include: 1) reduction of healthcare costs in the 
long term for the payer in the healthcare system and 
for the patient (eg lower amounts spent on purchasing 
drugs); 2) improving the quality of healthcare, including 
reducing the number of medical advice and medications 
needed to achieve a positive health outcome; 3) cost-
effective allocation of resources according to patients’ 
health needs and increasing awareness of system 

czeniodawcy (lekarze, personel medyczny i podmioty 
lecznicze), płatnicy, dostawcy usług, społeczeństwo. 
Każda z tych grup odnosi korzyści związane z wpro-
wadzeniem opłat za wartość, poniżej przedstawiono je 
bardziej szczegółowo (Tab.I) (7).

 Jedną z ważniejszych cech VBHC jest konkurencja 
oparta na wartości świadczeń tzn. nagradzany jest ten 
świadczeniodawca, który wyleczył bądź znacznie po-
prawił stan zdrowia pacjentów. Istnieje kilka podsta-
wowych zasad konkurencji opartej na wartości (9,10):
 – Skupienie na wartościach dla pacjentów, a nie ob-

niżaniu kosztów
 – Konkurencja oparta o wyniki
 – Wysoka jakość opieki przy niższych kosztach
 – Wartość napędzana doświadczeniem świadcze-

niodawcy w leczeniu danej jednostki chorobowej
 – Konkurencja na poziomie regionalnym i central-

nym, a nie tylko lokalnym
 – Wyniki dot. konkurencji opartej o wartości są po-

wszechnie dostępne dla świadczeniodawców, pa-
cjentów i płatnika

 – Innowacje wpływające na wyniki nagradzane 
przez płatnika

Celem opieki zdrowotnej powinno być wylecze-
nie pacjentów, czyli osiągnięcie wartości w postaci 
poprawy stanu zdrowia. Zwykłe dążenie do redukcji 
kosztów jest błędnym założeniem, bowiem w żaden 
sposób nie wpływa na wyniki zdrowotne pacjentów. 
Ograniczenie kosztów powinno być związane z po-
prawą jakości opieki, czyli odpowiednim stosunkiem 
nakładów do efektów (4,9), nie zaś przerzucaniem 
kosztów (cost shifting), ograniczaniem świadczeń czy 
obniżeniem ich jakości (10). Przy pomiarze wartości 
należy brać pod uwagę koszty całego procesu lecze-
nia, a nie tylko poszczególnych zabiegów czy inter-
wencji (10,11). Wartość i wyniki powinny być mierzo-
ne w sposób znaczący w odniesieniu do schorzenia 
(11). Kluczowy dla udoskonalania opieki jest dostęp 
do informacji. Konkurencja oparta na wartości jest 
korzystna wówczas, gdy zarówno świadczeniodawcy, 
lekarze, płatnicy i pacjenci mają dostęp do obiektyw-
nych i rzetelnych danych dotyczących wyników lecze-
nia oraz kosztów dla całego cyklu opieki (12). 

KORZYŚCI I WYZWANIA ZWIĄZANE 
Z WDROŻENIEM VALUE BASED 

HEALTHCARE

Model VBHC jest oceniany pozytywnie, wiele 
krajów stopniowo przechodzi na finansowanie oparte 
o wartość, natomiast należy wziąć pod uwagę wyzwa-
nia związane z wdrożeniem tej koncepcji. Do najwięk-
szych korzyści VBHC należy zaliczyć: 1) ograniczenie 
kosztów opieki zdrowotnej w długim okresie dla płat-
nika w systemie ochrony zdrowia, jak i dla pacjenta 

Monika Pajewska, Olga Partyka, Aleksandra Czerw
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resources; 4) using them in accordance with scientific 
evidence (6, 12). There is also criticism of this model 
in the literature. It is emphasized that focusing on 
cost control may negatively affect patients’ trust 
in doctors and the treatment process (13). It is also 
noted that VBHC does not offer a methodology for 
implementing process improvement initiatives (14). 
The challenges related to the introduction of VBHC 
are also associated with organizational and financial 
aspects, such as a short-term increase in costs related 
to the VBHC implementation process, especially in the 
area of   creating extensive registers of data collection 
in healthcare, resistance from healthcare providers 
to the introduction of a new systemic solution, or the 
need for large expenditure work necessary to create 
standards for measuring results. It is also problematic 
to define values   in relation to the patient, payer and 
service provider (15). This requires ensuring broad 
inter-sectoral coordination and coordination between 
experts in various fields, including public health, 
management, economics and policy makers (16, 17).

VALUE BASED HEALTHCARE IN EUROPE

Healthcare decision-makers see the need to better 
use their resources and reduce costs while ensuring 
the best, universally available healthcare, which 
is possible through the implementation of VBHC 
tools. Adaptation of the entire VBHC concept as 
a universal mechanism to be implemented in Europe 
is complicated, due to the fact that in collecting health 
data, in the adopted payment mechanisms, or in the 
organization of the health insurance system (18). It 
should be noted that the individual components of 
VBHC, e.g. health technology assessment (HTA) by 
the agencies created for this, have been functioning in 
European systems for years (19). The implementation 
of the VBHC idea in European countries takes place 
in various ways. In the Netherlands and Sweden, the 
process takes place at national level, while in France it 
is often a grassroots initiative of institutions. Countries 
indicate differences in the level of preparation for 
introducing value based care (Table II). Scandinavian 
countries and the Netherlands show a greater cook. 
In the case of Germany, Poland or Spain, there are 
solutions that partially fit into the VBHC idea and 
enable the process of its adaptation.

(np. mniejsze kwoty przeznaczane na zakup leków); 
2) poprawa jakości opieki zdrowotnej, w tym zmniej-
szenie liczby potrzebnych porad lekarskich oraz leków 
do osiągnięcia pozytywnego wyniku zdrowotnego; 3) 
efektywna kosztowo alokacja środków, zgodnie z po-
trzebami zdrowotnymi pacjentów i zwiększenie świa-
domości na temat posiadanych zasobów systemowych; 
4) korzystanie z nich zgodnie z dowodami naukowy-
mi (6,12). W literaturze można znaleźć też krytykę 
takiego modelu. Podkreśla się, że skupianie na kon-
troli kosztów może negatywnie wpływać na zaufanie 
pacjentów do lekarzy i procesu leczenia (13). Zwraca 
się również uwagę, że VBHC nie oferuje metodologii 
wdrażania inicjatyw usprawniających procesy(14). 
Wyzwania związane z wprowadzeniem VBHC wiążą 
się także z aspektami organizacyjno-finansowymi, jak 
krótkotrwały wzrost kosztów związany z procesem 
wdrażania VBHC, zwłaszcza w obszarze tworzenia 
obszernych rejestrów gromadzenia danych w opiece 
zdrowotnej, opór ze strony świadczeniodawców przed 
wprowadzeniem nowego rozwiązania systemowego, 
czy potrzeba dużych nakładów pracy niezbędnych do 
stworzenia standardów pomiarów wyników. Proble-
matyczne jest również zdefiniowanie wartości w od-
niesieniu do pacjenta, płatnika i świadczeniodawcy 
(15). Wymaga to zapewniania szerokiej koordynacji 
międzysektorowej i między ekspertami z rożnych 
dziedzin (m.in. z obszaru zdrowia, zarządzania, eko-
nomii) oraz decydentów (16,17).

VALUE BASED HEALTHCARE W EUROPIE

Decydenci w ochronie zdrowia dostrzegają potrzebę 
lepszego wykorzystania posiadanych zasobów i ogra-
niczenia kosztów przy zapewnieniu jak najlepszej, po-
wszechnie dostępnej opieki zdrowotnej, co jest możliwe 
przez implementację narzędzi VBHC. Adaptacja całej 
koncepcji VBHC jako uniwersalnego mechanizmu do 
wdrożenia w Europie jest skomplikowana, wynika to 
z faktu dużego zróżnicowania m.in. w gromadzeniu 
danych zdrowotnych, w przyjętych mechanizmach pła-
cenia, czy organizacji systemu ubezpieczeń zdrowot-
nych (18). Należy zaznaczyć, że poszczególne składo-
we VBHC, np.: ocena technologii medycznych (health 
technology assesment, HTA) przez stworzone do tego 
agencje od lat funkcjonują w systemach europejskich 
(19). Wprowadzanie idei VBHC w krajach Europy od-
bywa się w różny sposób. W Holandii i Szwecji proces 
ten odbywa się na poziomie krajowym, we Francji na-
tomiast jest często oddolną inicjatywą instytucji. Kraje 
wskazują różnice w poziomie przygotowania do wpro-
wadzenia opieki opartej na wartości (Tab. II). Większą 
gotować wykazują państwa skandynawskie oraz Holan-
dia. W przypadku Niemiec, Polski czy Hiszpanii istnie-

Value based health care Opieka zdrowotna oparta o wartości
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Table 2. The level of preparation for the implementation of VBHC in selected European Union countries - examples of 
evaluation indicators
Tabela 2. Poziom przygotowania do wdrożenia VBHC w wybranych krajach Unii Europejskiej – przykładowe wskaźniki 
oceny.

Selected assessment indicator/
Wybrane wskaźniki oceny

Rating 
scale/
Skala 
oceny

Country/ Kraje Unii Europejskiej

Germany/
Niemcy

The 
Netherlands/

Holandia

Poland/
Polska

Spain/
Hiszpania

Sweden/
Szwecja

Context, policy and institutions enabling implementation of VBHC/ 
Kontekst, polityka i instytucje umożliwiające wdrożenie VBHC

Population covered/
Populacja objęta ubezpieczeniem 
zdrowotnym

0-4 4 4 4 4 4

VBHC implementation components 
(quality standards, payment 
mechanisms, result-based care)/
Elementy umożliwiające wdrożenie 
VBHC (standardy jakości, 
mechanizmy płacenia, opieka oparta 
na wyniku)

0-3 3 3 2 1 3

VBHC training/
Kształcenie i szkolenie z zakresu 
VBHC

0-2 0 1 0 0 0

Independent HTA institution/
Niezależna Instytucja oceny HTA 0-2 2 2 2 2 2

Guidelines for evidence-based 
healthcare/
Wytyczne dla opieki zdrowotnej 
opartej na dowodach

0-4 3 3 2 2 4

Cost and outcome measurement/ Pomiar wyników i kosztów
National disease reigster/
Krajowy rejestr chorób 0-4 2 3 2 2 4

Standardization of patient outcomes 
data/
Standaryzacja danych wyników 
pacjentów

0-2 1 1 1 1 2

Data on costs of treatment/
Dane na temat kosztów leczenia 0-3 3 2 2 2 3

Integrated care/ patient-centered care/ Opieka zintegrowana i skoncentrowana na pacjenta
National policy supporting intergrated 
care / patient-centered care/
Polityka krajowa wspierająca opiekę 
zintegrowaną i/lub skoncentrowaną na 
pacjencie

Y/N/ 
T/N NO/ NIE YES/ TAK YES NO/ NIE YES/ TAK

Long-term treatment focus/
Skupienie na długofalowej ścieżce 
leczenia

0-2 1 0 1 2 2

Outcome based payment/ Płatność oparta na wyniku
Payer supports package payments/
Płatnik wspiera płatności pakietowe 0-3 3 2 2 1 3

Mechanism for identifying therapeutic 
interventions for recall/
Mechanizm identyfikacji interwencji 
leczniczych do wycofania

Y/N/ 
T/N YES/ TAK YES/ TAK YES/ TAK NO/ NIE YES/ TAK

Source: Value-based healthcare: A global assessment (21)
Źródło: Value-based healthcare: A global assessment (21)
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ją rozwiązania częściowo wpisujące się w ideę VBHC 
i umożliwiające proces jej adaptacji.

Według dostępnych danych 25 krajów (m.in. Niem-
cy, Stany Zjednoczone, Japonia, Holandia, Szwecja) 
na świecie rozpoczęło proces wdrażania rozwiązań 
opartych na wyniku zdrowotnym, które można po-
wiązać z ideą Value Based Healthcare (21). W Europie 
państwem będącym liderem w reorganizacji syste-
mu w kierunku opieki opartej na wartości jest Szwe-
cja (22,23). Znaczny wpływ na postęp we wdrażaniu 
VBHC w Szwecji miał rozbudowany system rejestrów 
medycznych, w 2010 roku prowadzonych było ponad 
70 rejestrów gromadzących dane zdrowotne o ponad 
85% pacjentów (21). W Szwecji w 2013 roku stworzo-
na została platforma SVEUS – ogólnokrajowy pro-
gram współpracy na rzecz refundacji opartej na wy-
niku i monitorowania opieki zdrowotnej, zasięgiem 
obejmujący 70% populacji kraju w ośmiu obszarach 
terapeutycznych (22). Celem programu jest poprawa 
zdrowia społeczeństwa, efektywniejsze korzystanie 
z zasobów, lepsza jakość opieki oraz zwiększenie 
wiedzy na temat różnych grup pacjentów na pozio-
mie lokalnym i ogólnokrajowym. Korzystając z ob-
szernych rejestrów medycznych oraz szczegółowych 
wytycznych opartych na dowodach (evidence based 
guidelines for healthcare) platforma została wyposa-
żona w narzędzie analizujące proces leczniczy i jego 
wyniki w celu określenia obszarów wymagających 
poprawy. SVEUS pozwala na stałe monitorowanie 
charakterystyki grup pacjentów, procesu leczenia 
i kosztów z nim związanych oraz wyników leczenia, 
jednocześnie będąc platformą do zarządzania proce-
sem refundacji. W szwedzkim systemie wprowadzono 
również zmiany w sposobie refundacji, wpisujące się 
w założenia VBHC, przyjęto między innymi płatności 
pakietowe w okręgu Sztokholmskim, które trzy lata 
od wprowadzenia w świadczeniu protezy stawowej 
biodra i kolana wpłynęły na zmniejszenie o 26% ry-
zyka powikłań i 20% redukcję kosztów przy skróceniu 
czasu oczekiwania na operację o 23% (24,25).

REKOMENDACJE DLA WPROWADZENIA 
VALUE BASED HEALTHCARE W POLSCE

Jednym z podstawowych wyzwań, przed którym 
stoi system ochrony zdrowia w Polsce jest starzenie się 
społeczeństwa (26). Kolejnym jest dostępność świad-
czeń opieki zdrowotnej – w II kwartale 2019 roku 66% 
skarg kierowanych do Narodowego Funduszu Zdro-
wia dotyczyło dostępności świadczeń (27). Wprowa-
dzenie modelu opartego o VBHC w opinii autorów 
może przyczynić się do poprawy jakości i dostępności 
świadczeń w polskim systemie. 
1. Podstawą wprowadzenia VBHC powinna być 

zmiana postrzegania zdrowia, jako nie tylko braku 

According to the available data, 25 countries 
(including Germany, the United States, Japan, the 
Netherlands, Sweden) around the world have started 
the process of implementing solutions based on health 
outcomes that can be associated with the idea of   
Value Based Healthcare (21). In Europe, Sweden is 
the leader in reorganizing the system towards value 
based care (22,23). The extensive system of medical 
registers had a significant impact on the progress in the 
implementation of VBHC in Sweden, in 2010 there were 
more than 70 registers collecting health data for over 
85% of patients (21). In Sweden, in 2013, the SVEUS 
platform was created - a nationwide cooperation 
program for outcome-based reimbursement and 
monitoring of healthcare that covers 70% of the 
country’s population in eight therapeutic areas (22). 
The aim of the program is to improve public health, 
use resources more efficiently, better quality of care, 
and increase awareness of different patient groups at 
local level and nationwide. Using extensive medical 
registers and detailed evidence-based guidelines for 
healthcare, the platform was equipped with a tool to 
analyze the treatment process and its results in order 
to identify areas for improvement. SVEUS allows you 
to constantly monitor the characteristics of patient 
groups, the treatment process and associated costs, as 
well as treatment results, while being a platform for 
managing the reimbursement process. The Swedish 
system also introduced changes in the method of 
reimbursement, in line with the assumptions of VBHC, 
including package payments in the Stockholm district, 
which three years after the introduction of the hip and 
knee joint prosthesis resulted in a 26% reduction in 
the risk of complications and a 20% reduction in costs 
while the waiting time for surgery was reduced by 
23% (24.25).

RECOMMENDATIONS FOR THE 
INTRODUCTION OF VALUE BASED 

HEALTHCARE IN POLAND

One of the basic challenges faced by the healthcare 
system in Poland is the aging of the population (26). 
Another is the availability of healthcare services - in 
the second quarter of 2019, 66% of complaints to the 
National Health Fund related to the availability of 
services (27). The introduction of the VBHC-based 
model, in authors’ opinion, may contribute to the 
improvement of the quality and availability of services 
in the Polish system.
1. The basis for introducing VBHC should be 

a change in the perception of health as not only 
the absence of disease or ailment. Health is an 
investment that translates into all aspects of life, 
including economic development.

Value based health care Opieka zdrowotna oparta o wartości
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2. The implementation of VBHC should be based 
on a long-term strategy. It is recommended to 
gradually introduce the individual components of 
the concept. The basis for building a new model of 
organization is the analysis of data on the available 
infrastructure and human resources, taking into 
account the forecasts of changes and determining 
the degree of adequacy of the services provided 
to the health needs of the society. Standardized 
outcomes that are relevant to patients, such as 
improving the quality of care by reducing the 
incidence of adverse events, should be defined and 
identified.

3. It is important to create reliable medical registers. 
The purpose of such registers is to provide the 
information necessary to develop and improve 
operating procedures in order to obtain the best 
result.

4. Maintaining an open dialogue with patients. 
Beneficiaries are one of the stakeholder groups in 
the VBHC scheme, alongside the payer and service 
provider. The patient’s perspective is an important 
component necessary to assess the quality of 
healthcare.

5. Competition of service providers should be based 
on the cure rate of patients in the given disease 
entities.

6. Introduction of new payment methods adapted 
to the principles of VBHC, such as package or 
pay-for-performance (P4P) payments, which are 
based on the full cycle of healthcare (prevention, 
diagnosis, treatment, rehabilitation).

CONCLUSIONS

Changing from a service pricing model to a value 
pricing system is a time consuming and complex 
process. In the first step of changing funding, short-
term healthcare costs may increase, which may slow 
down the transition to value-for-money. However, 
taking into account long-term costs, this solution seems 
to be the most beneficial, both from the perspective 
of the payer, service providers and patients. The 
progressive reduction of costs and better quality of 
patient care are the main goals of the pay-for-value 
system. The long-term effect of these actions should be 
the improvement of health indicators in the population. 
At present, actions are being taken in Poland to shift 
the orientation of the system to the patient, such as the 
introduction of coordinated healthcare, or work on new 
mechanisms for reimbursement of benefits carried out 
at AOTMiT.

choroby czy niedomagania. Zdrowie jest inwesty-
cją, która przekłada się na wszystkie aspekty ży-
cia, w tym rozwój gospodarki.

2. Wdrożenie VBHC powinno opierać się na długo-
terminowej strategii. Zalecane jest stopniowe wpro-
wadzanie poszczególnych składowych koncepcji. 
Podstawą budowania nowego modelu organizacji 
jest analiza danych na temat posiadanych zasobów 
infrastruktury i kadr, z uwzględnieniem prognoz 
zmian oraz określenie stopnia adekwatności udzie-
lanych świadczeń do potrzeb zdrowotnych społe-
czeństwa. Należy zdefiniować i określić wystan-
daryzowane wyniki, które są istotne dla pacjentów, 
jak np.: poprawa jakości opieki przez zmniejszenie 
występowania zdarzeń niepożądanych. 

3. Istotne jest tworzenie rzetelnych rejestrów me-
dycznych. Celem takich rejestrów jest dostarcze-
nie informacji niezbędnych do opracowania i do-
skonalenia procedur postępowania w celu uzyska-
nia najlepszego wyniku. 

4. Prowadzenie otwartego dialogu z pacjentami. 
Świadczeniobiorcy są jedną z grup interesariuszy 
w schemacie działania VBHC, obok płatnika czy 
świadczeniodawcy. Pespektywa pacjenta jest istot-
ną składową niezbędną do oceny poziomu jakości 
opieki zdrowotnej. 

5. Konkurencja świadczeniodawców powinna być 
oparta o wskaźnik wyleczenia pacjentów w da-
nych jednostkach chorobowych. 

6. Wprowadzenie nowych metod płatności dostoso-
wanych do zasad VBHC, jak płatności pakietowe 
czy pay-for-performance (P4P), które bazują na 
pełnym cyklu opieki zdrowotnej (prewencja, dia-
gnostyka, leczenie, rehabilitacja). 

WNIOSKI

Zmiana modelu opłat za usługi na system opłat za 
wartość jest procesem czasochłonnym i skomplikowa-
nym. W pierwszym etapie zmiany sposobu finansowa-
nia mogą wzrosnąć krótkoterminowe koszty w opie-
ce zdrowotnej, co może być przyczyną zahamowania 
procesu przejścia na opłaty za wartość. Jednak biorąc 
pod uwagę koszty długoterminowe, takie rozwiązanie 
wydaje się być najbardziej korzystne, zarówno z per-
spektywy płatnika, świadczeniodawców, jak i pacjen-
tów. Stopniowe obniżanie kosztów oraz lepsza jakość 
opieki nad pacjentami to główne cele systemu opartego 
na płatności za wartość. Długoterminowym skutkiem 
tych działań powinna być poprawa wskaźników zdro-
wotnych w populacji. Obecnie w Polsce podejmowane 
są działania zmierzające do przesunięcia orientacji sys-
temu na pacjenta, jak wprowadzanie koordynowanej 
opieki zdrowotnej, czy prowadzone w AOTMiT prace 
nad nowymi mechanizmami refundacji świadczeń. 

Monika Pajewska, Olga Partyka, Aleksandra Czerw
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EFFECT OF HEALTH PROMOTING BEHAVIOURS ON CARIES PREVALENCE  
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U DZIECI W WIEKU OD 1-3  LAT ZE SKIERNIEWIC  I OKOLIC
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ABSTRACT

BACKGROUND. Health promoting behaviours have a decisive effect on the development and cours of caries 
at any age.
OBJECTIVES. The aim of the study was to investigate the correlation between health promoting behaviours 
and the state of dentition in children aged 1-3 years by determining the child’s age, the cause of the first visit at 
the dental office and evaluating the relationship between the intensity of dental caries and the frequency of oral 
hygiene practices as well as the consumption of sweet foods.
MATERIAL AND METHODS. The study was conducted among 204 children aged 1-3 years from the town 
of Skierniewice and its vicinity, who visited the Dental Clinic at the Ogrodowa Medical Centre in Skierniewice 
in the years 2019 and 2020. The study consisted of two parts: a questionnaire and clinical examination.
RESULTS. In the entire study group, active caries was found in 65.2% of children. Most of the children came 
for the first time to the dentist at the age of 3 years (37.5%), and the least number of them in the first year of age 
(22.6%). There was no significant correlation observed between the purpose of the visit (adaptation, check-up 
and treatment, pain) and the child’s age (p> 0.05). The majority of children (67.6%) cleaned their teeth twice 
a day; and the value of their dmf index (2.00 ± 0.88) was significantly lower compared to those brushing teeth 
once a day: in the morning (2.82 ± 1.01) or in the evening (2.89 ± 0.93) (p <0.001). Only 8.8% of children did 
not eat sweets at all, while more than half (58.8%) consumed them more than once a day. The dmf index value 
significantly (p<0.001) increased with the frequency of sweets consumption from 0.37 ± 0.08 - never, through 
1.73 ± 0.86 - once a day, to 2.99 ± 1.03 - often. 
CONCLUSIONS. The results of our study showed that health-promoting measures have a significant impact on 
the dental state of children aged 1-3 years.

Key words: children aged 1-3 years, health-promoting behaviours, caries intensity, dmf index, first visit to the 
dentist, adaptation visit

STRESZCZENIE

WSTĘP. Decydujący wpływ na rozwój i przebieg próchnicy w każdym wieku mają zachowania prozdrowotne.
CEL. Celem pracy było zbadanie korelacji między nawykami prozdrowotnymi, a stanem uzębienia  dzieci 
w wieku  od 1-3 lat przez określenie wieku dziecka i przyczyny zgłoszenia się na pierwszą wizytę do stomatologa 
oraz ocenę zależności między intensywnością  próchnicy a częstością zabiegów higienicznych i spożywaniem 
słodkich pokarmów.
MATERIAŁ I METODY. Badanie przeprowadzono wśród 204 dzieci w wieku od 1-3 lat ze Skierniewic 
i okolic, które zgłosiły się do Poradni Stomatologicznej przy Centrum Medycznym Ogrodowa w Skierniewicach 
w 2019 i 2020 roku. Badanie składało się z dwóch części: ankietowej i klinicznej. 
WYNIKI. W całej badanej grupie aktywną próchnicę stwierdzono u  65,2% dzieci. Na pierwszą w życiu 
wizytę u dentysty zgłosiło się najwięcej dzieci w trzecim roku życia (37,5%), a najmniej w pierwszym roku 
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życia (22,6%).  Nie stwierdzono istotnej zależności pomiędzy celem wizyty (adaptacyjna, kontrolna i leczenie, 
ból), a wiekiem dziecka (p>0,05). Większość dzieci (67,6%) szczotkowała zęby dwa razy dziennie i u nich 
wartość wskaźnika puw ( wskaźnik intensywności próchnicy będący sumą zębów z próchnicą, usuniętych 
i wypełnionych) (2,00±0,88) była istotnie niższa  w porównaniu z czyszczącymi raz dziennie: rano (2,82±1,01) 
lub wieczorem (2,89±0,93) (p<0,001). Tylko 8,8% dzieci w ogóle nie spożywało słodyczy, natomiast ponad 
połowa (58,8%) spożywała je częściej niż raz dziennie. Wartość wskaźnika PUW istotnie (p<0,001) wzrastała 
wraz z częstością spożywania słodyczy od: 0,37 ± 0,08 - w ogóle przez 1,73 ± 0,86 - raz dziennie, do 2,99 ± 1,03 
-często.
WNIOSKI. Uzyskane wyniki potwierdziły, że zachowania prozdrowotne miały istotny wpływ na stan 
uzębienia dzieci od 1-3 lat.

Słowa kluczowe: dzieci 1-3 lata, nawyki prozdrowotne, intensywność próchnicy, wskaźnik PUW, pierwsza 
wizyta u dentysty, wizyta adaptacyjna

WSTĘP

Próchnica zębów jest najczęstszą chorobą jamy 
ustnej zarówno wśród dzieci, jak też dorosłych i jest 
uważana za główne schorzenie wieku dziecięcego 
o charakterze przewlekłym (1,2). Pomimo powszech-
nego występowania, problem próchnicy, szczególnie 
w uzębieniu mlecznym, często bywa bagatelizowany. 
Próchnica pojawia się u dzieci już w okresie niemow-
lęcym, zaraz po wyrznięciu zębów mlecznych i przy 
braku odpowiedniej profilaktyki szybko postępuje 
grożąc licznymi powikłaniami. Zaniedbania będące 
skutkiem próchnicy w zębach mlecznych zwiększa-
ją ryzyko choroby w zębach stałych i powodują wy-
stąpienie zaburzeń w układzie stomatognatycznym 
u młodzieży i dorosłych(2-4). Nieleczona próchnica 
i związane z nią dolegliwości istotnie wpływają na 
zdrowie i jakość życia w każdym wieku (3). 

Decydujący wpływ na rozwój i przebieg próchni-
cy mają zachowania prozdrowotne tj.: przestrzeganie 
zasad higieny jamy ustnej, racjonalne odżywianie 
z ograniczeniem pokarmów i napojów zawierających 
cukry proste, suplementacja fluoru oraz witamin A i D 
wpływających na prawidłowy rozwój tkanek zęba, re-
gularne kontrolowanie stanu uzębienia, stosowanie 
poradnictwa i profesjonalnych zabiegów profilaktycz-
nych dotyczących zarówno uzębienia mlecznego, jak 
i stałego (5-9).

CEL PRACY

Celem pracy było zbadanie korelacji między na-
wykami prozdrowotnymi a stanem uzębienia dzieci 
w wieku od 1-3 lat przez:
 – określenie wieku dziecka i przyczyny zgłoszenia 

się na pierwszą wizytę do stomatologa
 – ocenę zależności między intensywnością próchni-

cy a częstością zabiegów higienicznych oraz spo-
żywaniem słodkich pokarmów 

INTRODUCTION

Dental caries is the most common disease of the 
oral cavity, both among children and adults, and is 
considered to be the main chronic disease in childhood 
(1,2).

Despite its widespread occurrence, the problem 
of caries, especially in deciduous dentition, is often 
ignored. Caries occurs in children as early as in 
infancy, shortly after the eruption of deciduous teeth 
and without adequate prevention rapidly progresses 
leading to numerous complications. Neglect resulting 
from caries in primary teeth increases the risk of 
disease in permanent teeth and causes disorders of the 
stomatognathic system in adolescents and adults (2-
4). Untreated caries and related ailments significantly 
affect health and quality of life at all ages (3).

The following health promoting behaviours exert 
a crucial impact on prevention of caries development: 
the observance of the rules of proper oral hygiene, 
rational nutrition, limitation of foods and drinks 
containing simple sugars, fluoride and vitamins A and 
D supplementation affecting the proper development 
of tooth tissues, regular dental check-ups, taking 
advantages of professional counselling and having 
preventive procedures performed in both primary and 
permanent dentition ( 5- 9).

AIM

The aim of the study was to investigate the 
correlation between health promoting behaviours and 
the state of the dentition in children aged 1-3 years 
through:
 – determining the child’s age and the cause of the 

first visit to the dental office
 – evaluating the relationship between the intensity of 

caries and the frequency of oral hygiene practices 
as well as consumption of sweet foods.

Próchnica u dzieci – nawyki prozdrowotneCarries prevalence in children - health promoting...
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MATERIAL AND METODS

The study was conducted among 204 children 
aged 1-3 years, from the city of Skierniewice and its 
vicinity, who visited the Dental Clinic at the Ogrodowa 
Medical Centre in Skierniewice in the years 2019 and 
2020. The study consisted of two parts: a survey and 
clinical examination.

The questionnaire included the information 
obtained during the interview with patients’ parents, 
concerning the reason for visiting the dentist (an 
adaptation visit, check-up and/or possible treatment, 
pain), the exact age of the child, the frequency and 
time of tooth brushing as well as the frequency of 
consuming sweet foods.

The dental examination was performed under 
artificial light using a dental mirror and a probe, in 
accordance with the WHO recommendations, and 
the results of the examination were recorded in the 
diagram in the patient’s chart. The prevalence of active 
caries and caries intensity were determined using the 
dmft index, where d defines the number of teeth with 
caries (decayed), m - the number of removed (missing) 
teeth, and f - the number of filled teeth.

All parameters were presented according to the age 
of the child. Three age groups were taken into account, 
adopting the following criteria: children aged 6-17 
months, 18-29 months in the second year of age, and 
30-41 months in the third year. 

The results were subjected to statistical analysis: 
structure indices, arithmetic means and standard 
deviations were calculated. The Chi-square test of 
independence was used to test the relationships and 
Student’s t-test was applied to compare the mean 
values of the dmf index.

RESULTS

The study results are presented in Tables I-VI.

Table I. The prevalence of active caries according to the child’s age.
Tabela I. Częstość występowania aktywnej próchnicy w zależności od wieku dziecka. 

Study children/
Badane dzieci

Children’s age/ Wiek dzieci Total/ Ogółem

1st year/
1 rok 
życia

%

2nd 
year/
2 rok 
życia

%

3rd 
year/
3 rok 
życia

% n %

Children with active caries/
Badani z aktywną próchnicą 24 77.4 49 63.6 60 62.5 133 65.2

All children/
Wszyscy badani 31 100.0 77 100.0 96 100.0 204 100.0

Chi2 = 2.431; p = 0.119

MATERIAŁ I METODY

Badanie przeprowadzono wśród 204 dzieci w wie-
ku od 1-3 lat ze Skierniewic i okolic, które zgłosiły 
się do Poradni Stomatologicznej przy Centrum Me-
dycznym Ogrodowa w Skierniewicach w 2019 i 2020 
roku. Badanie składało się z dwóch części: ankietowej 
i klinicznej. 

W części ankietowej odnotowano informacje uzy-
skane z wywiadu od rodziców dotyczące powodu 
zgłoszenia się (wizyta adaptacyjna, badanie kontrol-
ne i/lub ewentualne leczenie, ból) i dokładnego wieku 
dziecka, częstości i pory szczotkowania zębów oraz 
częstości spożywania słodkich pokarmów. 

Badanie uzębienia wykonano w sztucznym oświe-
tleniu z użyciem lusterka i zgłębnika, zgodnie z za-
leceniami WHO, a wyniki przeglądu odnotowano 
na diagramie w karcie pacjenta. Określono częstość 
występowania aktywnej próchnicy oraz intensyw-
ność próchnicy za pomocą wskaźnika PUW, gdzie P 
oznacza liczbę zębów z próchnicą, U - liczbę zębów 
usuniętych, a W - liczbę zębów wypełnionych.

Wszystkie parametry przedstawiono w zależności 
od wieku dziecka. Uwzględniono trzy grupy wiekowe 
przyjmując następujące kryteria: dzieci w pierwszym 
roku życia to dzieci w wieku 6-17 miesięcy, w drugim 
roku życia 18-29 miesięcy, w trzecim roku życia 30-41 
miesięcy.

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej: 
obliczono wskaźniki struktury , średnie arytmetycz-
ne i odchylenia standardowe. Do badania zależności 
zastosowano test niezależności chi- kwadrat. Do po-
równania średnich PUW zastosowano test t- Studenta.

WYNIKI

Uzyskane wyniki przedstawiono w tabelach I-VI.
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In the entire study group, active caries was found 
in 65.2% of children. Carious cavities were most often 
stated in children in their first year of life (77.4%) 
followed by the second (63.6%) and third (62.5%) year. 
The difference in the prevalence of caries in the three 
age groups was not statistically significant (p> 0.05).

As can be seen from the data in Table II, the first 
adaptation visit was reported by most children in the 
third year of life (37.5%), then in the second (36.4%), 
and the least in the first year (22.6%). No statistically 
significant relationship between the purpose of the 
visit and the child’s age (p> 0.05) was found, although 
it should be noted that most children in the youngest 
age group arrived for control examination (check-up) 
or treatment.

W całej badanej grupie aktywną próchnicę stwier-
dzono u 65,2% dzieci. Ubytki próchnicowe najczęściej 
odnotowano u dzieci w pierwszym roku życia (77,4%), 
następnie w drugim (63,6%) i trzecim roku życia 
(62,5%). Różnica częstości występowania próchni-
cy u badanych w trzech grupach wiekowych nie była 
istotna statystycznie (p>0,05).

Jak wynika z danych zawartych w tabeli II na 
pierwszą, adaptacyjną wizytę zgłosiło się najwięcej 
dzieci w trzecim roku życia (37,5%), następnie w dru-
gim (36,4%), a najmniej w pierwszym roku życia 
(22,6%). Nie stwierdzono istotnej statystycznie za-
leżności pomiędzy celem wizyty a wiekiem dziecka 
(p>0,05), choć warto zauważyć, że w najmłodszej gru-
pie wiekowej większość dzieci zgłosiła się na badanie 
kontrolne lub leczenie. 

Table II. The reason for the first visit to the dentist according to the child’s age.
Tabela II. Cel pierwszej  wizyty u stomatologa w zależności od wieku dziecka

Reason for the first visit/
Cel  pierwszej wizyty

Children’s age/ Wiek dzieci
Total/

Ogółem1st year/
1 rok życia

2nd year/
2 rok życia

3rd year/
3 rok życia

n % N % n % n %
Adaptation visit/
Wizyta adaptacyjna 7 22.6 28 36.4 36 37.5 71 34.8

Check-up + possible treatment/
Badanie kontrolne+ewentualne 
leczenie

20 64.5 34 44.1 38 39.6 92 45.2

Pain/
Ból 4 12.9 15 19.5 22 22.9 41 20.0

Total/
Ogółem 31 15.2 77 37.7 96 47.1 204 20.0

Chi2 = 4.596; p = 0.331

Table III. The frequency and time of tooth brushing according to the child’s age.
Tabela III.  Częstość i pora czyszczenia zębów  w zależności od  wieku dziecka.

Time of tooth brushing/
Pora szczotkowania zębów

Children’s age/ Wiek dzieci
Total/

Ogółem1st year/
1 rok życia

2nd year/
2 rok życia

3rd year/
3 rok życia

n % n % n % n %
Morning/ 
Rano 2 6.5 8 10.4 7 7.3 17 8.3

Evening/ 
Wieczorem 4 12.9 20 26.0 25 26.0 49 24.0

Morning and evening/
Rano i wieczorem 25 80.6 49 63.6 64 66.7 138 67.6

Total/
Ogółem 31 100.0 77 100.0 96 100.0 204 100.0

Chi2 = 2.253; p = 0.689
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Table III shows that the teeth of the youngest 
children (80.6%) were most frequently cleaned (twice 
a day) and less often in the second and third years of 
life (63.6% and 66.7%, respectively). No statistically 
significant relationship was observed between the 
frequency and time of tooth brushing and the child’s 
age (p> 0.05).

Table IVa compares the mean dmf values in 
particular age groups of children, taking into account 
pairs of the frequency and time of tooth brushing. 
In children in the first and second year of age, there 
was no statistically significant difference in the values 
of the dmf index between those cleaning the teeth 
once a day, in the morning or in the evening (p> 0.05). 
However, statistically significant differences in the 
dmf index values occurred between children cleaning 
teeth once a day (morning or evening) and twice 
a day (morning and evening) (p <0.001). In the first 
year of life, these values were in the morning 0.9 ± 
0.14, and in the evening 0.9 ± 0.13 vs. 0.5 ± 0.09 in the 
morning and in the evening, and in the second year in 

Table IV. Caries intensity (dmf) according to the frequency and time of tooth brushing and the child’s age.
Tabela IV.  Intensywność próchnicy (PUW) w zależności od częstości i pory szczotkowania zębów a wiekiem dziecka

Time of tooth brushing/
Pora szczotkowania zębów

Children’s age/ Wiek dzieci
Total/

Ogółem1st year/
1 rok życia

2nd year/
2 rok życia

3rd year/
3 rok życia

dmf SD dmf SD dmf SD dmf SD
Morning/
Rano 0.9 0.14 3.1 0.98 3.9 0.95 2.82 1.01

Evening/
Wieczorem 0.9 0.13 2.9 0.96 3.8 1.24 2.89 0.93

Morning and evening/
Rano i wieczorem 0.5 0.09 1.9 0.79 3.5 1.07 2.00 0.88

Mean dmf/
Średnie PUW 0.78 0.11 2.34 0.76 3.55 1.19 2.29 0.97

Table IVa. Statistical analysis of the data contained in Table IV (values of error probability).
Tabela IVa.  Analiza statystyczna danych zawartych w Tab. IV. (wartości  prawdopodobieństwa błędu)

Children’s age/
Wiek dzieci

Comparison of dmf values according to the time of tooth brushing/
Porównanie PUW zależnej od pory czyszczenia zębów

Morning - evening/
Rano- wieczorem

Morning- morning and 
evening/

Rano- rano i wieczorem

Evening - morning and 
evening/

Wieczorem- rano i 
wieczorem

1st year/
1 rok życia 1.000 0.0000 0.0000

2nd year/
2 rok życia 0.625 0.0003 0.0000

3rd year/
3 rok życia 0.852 0.378 0.274

Total/
Ogółem 0.795 0.0005 0.0000

Z danych zawartych w tabeli III wynika, że najczę-
ściej: dwukrotnie w ciągu dnia myto zęby najmłod-
szym dzieciom (80,6%), a rzadziej dzieciom w drugim 
i trzecim roku życia (odpowiednio 63,6% i 66,7%). Nie 
stwierdzono istotnej statystycznie zależności pomię-
dzy częstością i porą szczotkowania zębów a wiekiem 
dziecka (p>0,05).

W tabeli IVa dokonano porównania średnich war-
tości PUW w poszczególnych grupach wieku dzieci 
biorąc pod uwagę parami częstość i porę szczotko-
wania zębów. U dzieci w pierwszym i drugim roku 
życia nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy 
w wartości wskaźnika PUW pomiędzy czyszczącymi 
zęby tylko raz dziennie: rano lub wieczorem (p>0,05). 
Statystycznie istotne okazały się różnice wskaźnika 
PUW pomiędzy dziećmi szczotkującymi zęby raz 
dziennie (rano lub wieczorem) a dwa razy dziennie ( 
rano i wieczorem) (p<0,001). W pierwszym roku życia 
rano 0,9 ± 0,14 i wieczorem 0,9 ± 0,13 vs 0,5 ± 0,09, 
a w drugim roku życia odpowiednio: rano 3,1 ± 0,98 
i wieczorem 2,9 ± 0,96 vs 1,9 ± 0,79. W grupie trzy-
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the morning 3.1 ± 0.98, and in the evening 2.9 ± 0.96 
vs. 1.9 ± 0.79 in the morning and in the evening. In 
the group of three-year-olds, none of the differences 
was statistically significant. It is worth mentioning, 
however, that brushing the teeth twice a day was 
associated with lower dmf index values.

In the entire study group, no significant difference 
was found in the value of the caries intensity index 
between children who cleaned their teeth in the morning 
or in the evening (p>0.05). The means appeared to be 
similar. However, there was a statistically significant 
difference (p<0.001) between children cleaning their 
teeth only in the morning or in the evening and children 
cleaning teeth in the morning and in the evening (2.82 
± 1.01 vs. 2.00 ± 0.88 and 2.89 ± 0.93 vs. 2.00 ± 0.88, 
respectively).

Table V presents that only 8.8% of the examined 
children never ate sweets, while over half (58.8%) 
consumed sweets more than once a day. The correlation 
between consumption of sweets and the child’s age 
(Table III) was statistically insignificant (p> 0.05). It 
should be emphasized that children of all ages often 
ate sweets: 64.5% in the first year of life, 45.5% in the 
second and 67.7% in the third year. Only 12.9% of the 
youngest children, 13.0% of two-year-olds and 4.2% of 
three year-olds did not eat sweets at all.

Table V. The frequency of sweets consumption according to the child’s age.
Tabela V.  Częstość spożywania słodyczy w zależności od wieku dziecka

Sweets consumption/
Spożywanie słodyczy

Children’s age/ Wiek dzieci
Total/

Ogółem1st year/
1 rok życia

2nd year/
2 rok życia

3rd year/
3 rok życia

n % n % n % n %
Never/
W ogóle 4 12.9 10 13.0 4 4.2 18 8.8

Once a day/
Raz dziennie 7 22.6 32 41.5 27 28.1 66 32.4

Often/
Często 20 64.5 35 45.5 65 67.7 120 58.8

Total/
Ogółem 31 100.0 77 100.0 96 100.0 204 100.0

Chi2 = 7.288; p = 0.121

latków żadna z różnic nie była istotna statystycznie. 
Warto jednak zauważyć, że dwukrotne szczotkowanie 
zębów wiązało się z niższym wskaźnikiem PUW. 

W całej badanej grupie nie stwierdzono istotnej róż-
nicy w wartości wskaźnika intensywności próchnicy 
PUW między dziećmi, które szczotkowały zęby rano 
lub wieczorem (p>0,05). Średnie okazały się bardzo 
zbliżone. Stwierdzono natomiast istotną statystycz-
nie różnicę (p<0,001) pomiędzy dziećmi szczotkują-
cymi zęby tylko rano lub tylko wieczorem, a dziećmi 
szczotkujacymi rano i wieczorem (odpowiednio 2,82 
± 1,01 vs 2,00 ± 0,88 i 2,89 ± 0,93 vs 2,00 ± 0,88).

Jak wynika z danych zamieszczonych w tabeli V 
tylko 8,8% badanych nie jadło w ogóle słodyczy, na-
tomiast ponad połowa (58,8%) spożywała słodycze 
częściej niż raz dziennie. Korelacja między częstością 
spożywania słodyczy a wiekiem dziecka (Tab. III ) 
okazała się nieistotna statystycznie (p>0,05). Należy 
podkreślić, że dzieci w każdym wieku często podja-
dały słodycze: 64,5% w pierwszym roku życia, 45,5% 
w drugim i 67,7% w trzecim roku życia. W ogóle nie 
jadało słodyczy tylko 12,9% najmłodszych dzieci, 
13,0% dwulatków i 4,2% trzylatków.

Table VI. The intensity of caries (dmf) according to the frequency of consuming sweets and the child’s age.
Tabela VI.  Intensywność próchnicy (PUW) w zależności od częstości spożywania słodyczy i wieku dziecka.

Sweets consumption/\
Spożywanie słodyczy

Children’s age/ Wiek dzieci
Total/

Ogółem1st year/
1 rok życia

2nd year/
2 rok życia

3rd year/
3 rok życia

dmf SD dmf SD dmf SD Dmf SD
Never/
W ogóle 0.2 0.03 1.2 0.31 1.2 0.95 0.37 0.08
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Table VIa demonstrates the statistical analysis 
of dmf value according to the frequency of sweets 
consumption in particular age groups. In the youngest 
age group, in the first year of life, the dmf index value 
was significantly lower in children who did not eat 
sweets at all as compared to those who often consumed 
them 0.2 ± 0.03 vs. 0.9 ± 0.13 (p<0.001), while it did not 
significantly differ in children who consumed sweets 
once a day or often, and who had the same index value 
- 0.9 ± 0.06 and 0.9 ± 0.13.

In the group of two-year-olds, there was 
a statistically significant difference in the dmf value 
between children who often ate sweets and those who 
did not eat sweets at all or ate once a day (p<0.001). 
Children who never ate sweets had a lower dmf value 
than those who ate sweets once a day (1.2 ± 0.31 vs. 1.8 
± 0.96), and the latter had a lower dmf value compared 
to children who ate them frequently (1.8 ± 0.96 vs. 2.9 
± 0.75).

In the oldest age group, the caries intensity index 
differed significantly in all categories of sweets 
consumption. Children who never consumed sweets 
had a significantly lower dmf value (1.2 ± 0.95) as 
compared to those who ate them once a day (2.9 ± 1.24) 
(p<0.05) or often (3.8 ± 1.07) (p<0.001). Obviously, 
the dmf value was significantly lower in children who 
consumed sweets once a day than in those who often 
ate them (p<0.001).

Overall, in all examined children, the caries 
intensity index (dmf) differed significantly between 
all categories of sweets consumption (never/once 
a day, never/often and once a day/often) (p<0.001). The 

Once a day/
Raz dziennie 0.9 0.13 1.8 0.96 2.9 1.24 1.73 0.86

Often/
Często 0.9 0.06 2.9 0.75 3.8 1.07 2.99 1.03

Mean dmf/
Średnie PUW 0.78 0.11 2.34 0.76 3.55 1.19 2.29 0.97

Table VIa. Statistical analysis of the data contained in Table VI (values of error probability).
Tabela VIa. Analiza statystyczna danych zawartych w Tab. VI. (wartości  prawdopodobieństwa błędu).

Children’s age/
Wiek dzieci

Comparison of dmf value according to the frequency of consuming sweets/
Porównanie puw zależnej od częstości spożywania słodyczy

Never - once a day/
W ogóle- 1x dziennie

never - often/
W ogóle- często

Once a day - often/
1 x dziennie- często

1st year/
1 rok życia 0.0000 0.0000 1.000

2nd year/
2 rok życia 0.061 0.0000 0.0000

3rd year/
3 rok życia 0.0140 0.0000 0.0001

Total/
Ogółem 0.0000 0.0000 0.0000

W tabeli VIa przedstawiono analizę statystyczną 
wartości PUW w zależności od częstości spożywania 
słodyczy w poszczególnych grupach wieku. W naj-
młodszej grupie wiekowej, w pierwszym roku życia, 
wartość wskaźnika PUW była istotnie niższa u dzie-
ci, które w ogóle nie spożywały słodyczy w porów-
naniu z tymi, które spożywały je często 0,2 ± 0,03 vs 
0,9 ± 0,13 (p<0,001), natomiast nie różniła się istotnie 
u dzieci, które jadły słodycze raz dziennie lub jadły 
często gdzie wskaźnik przyjął taką samą wartość 0,9 
± 0,06 i 0,9 ± 0,13. 

W grupie dwulatków odnotowano różnicę istot-
ną statystyczne w wartości wskaźnika PUW między 
dziećmi, które często podjadały słodycze a dziećmi, 
które w ogóle nie jadły słodyczy lub jadły raz dziennie 
(p<0,001). Dzieci w ogóle niespożywające słodyczy 
miały niższy wskaźnik PUW niż te, które jadły słody-
cze raz dziennie (1,2 ± 0,31 vs 1,8 ± 0,96), a jedzące raz 
dziennie miały niższą wartość wskaźnika PUW niż te, 
które jadły często (1,8 ± 0,96 vs 2,9 ± 0,75).

W najstarszej grupie wiekowej wskaźnik inten-
sywności próchnicy różnił się istotnie we wszystkich 
kategoriach spożywania U dzieci, które w ogóle nie 
jadły słodyczy wskaźnik puw był istotnie niższy (1,2± 
0,95) w porównaniu z tymi, które jadły 1x dziennie 
(2,9 ± 1,24) (p<0,05) i często (3,8 ± 1,07) (p<0,001), 
a u dzieci, które jadły 1x dziennie istotnie niższy niż 
u tych, które jadły często (p<0,001).

Ogółem u wszystkich zbadanych dzieci wskaźnik 
intensywności próchnicy (PUW) różnił się istotnie 
pomiędzy wszystkimi kategoriami spożywania słody-
czy (w ogóle/1x dziennie, w ogóle/często i 1x dzienne/
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często) (p<0,001). Wraz ze wzrostem częstości spoży-
wania słodyczy wzrastała wartość puw: od 0,37 ± 0,08 
- w ogóle przez 1,73 ± 0,86 - 1x dziennie, do 2,99 ± 
1,03 - często. 

DYSKUSJA

Zachorowalność na próchnicę wśród dzieci pol-
skich jest nadal bardzo wysoka, występuje w znacz-
nym odsetku 35-50% już między 2 a 3 rokiem życia, 
a u trzylatków sięga nawet 70%. Z badań Pawki i wsp 
(10) wynika, że odsetek dzieci objętych próchnicą 
w wieku przedszkolnym może sięgać nawet 85%. 
Pierwszy znaczny wzrost częstotliwości występowa-
nia próchnicy przypada na okres opisywany jako tzw. 
I pierwsze okno infekcji, pomiędzy 19. a 31. miesią-
cem życia dziecka (11). 

W badanej przez nas grupie dzieci w wieku 1-3 lat 
ze Skierniewic i okolic, 65,2% miało aktywną próch-
nicę, ubytki najczęściej stwierdzono u dzieci w pierw-
szym roku życia - 77,4%, a wśród dwu- i trzylatków 
odpowiednio u 63,6% i 62,5%.

Specyficzna budowa anatomiczna zębów mlecz-
nych i słabsza mineralizacja twardych tkanek zęba po-
wodują, że próchnica w wieku rozwojowym przebiega 
bardzo dynamicznie szybko prowadząc do powikłań. 
Dodatkowo u małych dzieci kliniczny obraz procesu 
chorobowego nie oddaje rzeczywistego zaawansowa-
nia próchnicy co powoduje, że bywa ona relatywnie 
późno rozpoznawana i leczona (12). Z tego powodu 
u osób w wieku rozwojowym niezmiernie istotne jest 
postępowanie nakierowane nie tylko na wczesną dia-
gnostykę i leczenie, ale też wdrożenie skutecznych 
działań profilaktycznych. 

Pierwsza wizyta małego pacjenta w gabinecie sto-
matologicznym nie powinna być związana z elimina-
cją bólu, jej celem jest kontakt z lekarzem, badanie, 
wczesna edukacja prozdrowotna dzieci i rodziców od-
nośnie diety i higieny jamy ustnej. Pierwsze wizyty 
u dentysty mają istotny wpływ na kształtowanie po-
stawy małego pacjenta wobec dalszego leczenia i bu-
dowania zaufania do lekarza dentysty (13, 14). 

Według wytycznych Polskiego Towarzystwa Sto-
matologii Dziecięcej (15) oraz Polskiego Oddziału So-
juszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy (15) pierw-
sza wizyta u dentysty powinna się odbyć między 6. 
a 12. miesiącem życia dziecka. Zalecenia Amerykań-
skiej Akademii Stomatologii Dziecięcej (American 
Academy of Pediatric Dentistry – AAPD) i Amery-
kańskiego Towarzystwa Stomatologicznego (Ameri-
can Dental Association – ADA) są podobne: pierwsza 
wizyta powinna mieć miejsce w ciągu 6 miesięcy od 
wyrznięcia pierwszych zębów mlecznych, nie później 
niż w wieku 12 miesięcy. Inni autorzy sugerują nie-
co późniejszy termin - między 12. a 18. miesiącem 

frequency of eating sweets increased together with the 
increase in the dmf value from 0.37 ± 0.08 – never 
- through 1.73 ± 0.86 – once a day - to 2.99 ± 1.03 – 
often.

DISCUSSION

The caries prevalence among Polish children is still 
very high, it occurs in a significant percentage of 35-
50% as early as between the ages of 2 and 3 years, 
in three-year-olds, it reaches even 70%. Research by 
Pawka et al. (10) shows that the percentage of pre-
school children suffering from caries may reach even 
85%. The first considerable increase in the prevalence 
of caries falls within a period described as the so-
called the first window of infectivity, between 19 and 
31 months of the child’s life (11).

In the study group of children aged 1-3 years from 
Skierniewice and its region, 65.2% had active caries, 
cavities were most often found in children in the first 
year of life (77.4%), and among two- and three-year-
olds in 63.6% and 62.5%, respectively. 

Due to the specific anatomical structure of 
deciduous teeth and weaker mineralization of their hard 
tissues, caries in children of the developmental age is 
very dynamic, leading to complications. Additionally 
in young children, the clinical picture of the disease 
process does not reflect the actual severity of dental 
caries which results in its relatively late diagnosis and 
treatment (12). Therefore, in the developmental age of 
children, it is extremely important not only to establish 
an early diagnosis and treatment, but also to implement 
effective preventive measures.

The first visit of a small patient to a dental office 
should not be associated with the elimination of 
pain, its purpose is to have a contact with a doctor, 
perform initial dental examination, and carry out 
early health promoting education of the child and 
parents concerning diet and oral hygiene. The first visits 
to the dentist have a significant impact on shaping the 
attitude of a young patient towards further treatment 
and building confidence in the dentist (13, 14).

According to the guidelines of the Polish Society 
of Paediatric Dentistry (15) and the Polish Branch of 
the Alliance for a Cavity-Free Future (15), the first 
dental visit should take place between the 6th and 12th 
month of age. The recommendations of the American 
Academy of Pediatric Dentistry (AAPD) and the 
American Dental Association (ADA) are similar: the 
first visit should take place within 6 months after the 
eruption of the first deciduous teeth, no later than 12 
months of age. Other authors suggest a slightly later 
date between 12 and 18 months of age (16). There are 
also researchers (17) who are of the opinion that the 
first preventive dental visit should take place in the 4th 
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month of foetal life, as this is the right moment to raise 
the awareness of the future mother concerning oral 
health of her child.

As results from the literature (18, 19), the first visit is 
rarely adaptive. The state of dentition of young children 
depends largely on parents’ awareness, and in the 
questionnaires assessing health promoting behaviours, 
about 60% of mothers of three-year-olds admitted that 
they had never visited a dentist with their child (19, 
20). Mileva and Kondeva (19) reported that the first 
adaptation visit concerned 26.99% of their examined 
children. A much higher percentage was observed by 
Grzesiak and Kaczmarek who examined patients aged 
1.5-3 years and found that 63.6% of children came to 
the dentist for the first time for an adaptation visit (21).

In our study, 34.8% of children from Skierniewice 
and its region came for the first time to the dental office 
for an adaptation visit. However, it usually did not take 
place at the recommended time because only 15.2% of 
204 children first saw the dentist in their first year of 
life, 37.7% in the second, and the greatest percentage 
of 47.1% in the third year. Marcinkowska et al. in 
their study reported that 11.6% of children visited the 
dentist in their first year, 19% in the second and 24% 
in the third year (16).

The present study showed that 45.2% of the 
children visited the dentist for the first time for dental 
check-up and/or treatment. According to the Polish 
authors, the percentage of children coming for the 
first dental visit at the age of 1-3 due to carious lesions 
observed by their mothers was 36.4% (21). Significantly 
different values   of this parameter from approximately 
26%-28% (22, 23) to 50% (24) were recorded in 
other populations of children at the similar age. 

As results from numerous reports, pain is often 
the cause of a child’s first contact with a dentist. This 
is a very unfavourable situation because it develops 
a negative attitude of young patients towards the 
dentist and dental treatment, sometimes affecting 
them for many years. Among the examined children 
in our study, 41 of them, i.e. 20%, came to the office 
for the first visit with a toothache. Other authors 
report that this ratio varies in various countries from 
29.5% in Lebanon to 71.5% in Saudi Arabia (18, 19, 
23, 24). Our observations show that the percentage of 
children with pain increases with age from 12.9% in 
the first year to 19.5% in the second and 22.9% in the 
third year of life.

Oral hygiene is an integral part of child’s overall 
health and well-being. Tooth brushing with fluoridated 
toothpaste is one of the basic methods of caries 
prevention (25). 

In our study, all parents reported that they clean 
their children’s teeth: some of them once a day in the 
morning or evening (8.3% and 24.0%, respectively), 

życia (16). Są też badacze (17) , którzy są zdania, że 
pierwsza wizyta stomatologiczna o charakterze zapo-
biegawczym powinna się odbyć w 4. miesiącu życia 
płodowego, bowiem jest to odpowiedni moment na 
uświadomienie przyszłej matki. 

Jak wynika z piśmiennictwa (18, 19) pierwsza wi-
zyta rzadko ma charakter adaptacyjny. Stan uzębienia 
małych dzieci zależy w głównej mierze od świadomo-
ści rodziców, a w badaniach ankietowych oceniających 
zachowania prozdrowotne, około 60% matek 3-latków 
przyznało, że nigdy nie było z dzieckiem u stomato-
loga (19, 20). Mileva i Kondeva (19)-podają, że pierw-
sza wizyta adaptacyjna dotyczyła 26,99% zbadanych 
przez nie dzieci. Zdecydowanie wyższy odsetek zaob-
serwowały Grzesiak i Kaczmarek, które zbadały pa-
cjentów w wieku od 1,5 roku do 3 lat i stwierdziły, że 
63,6% dzieci przybyło na pierwszą w życiu wizytę do 
stomatologa, która miała charakter adaptacyjny (21).

Według naszej oceny wśród dzieci ze Skiernie-
wic i okolic 34,8% ogółu badanych zgłosiło się po 
raz pierwszy na wizytę adaptacyjną. Nie odbyła się 
ona jednak w zalecanym terminie, bowiem wśród 
204 pacjentów tylko 15,2% było w preferowanym 
pierwszym roku życia, 37,7% w drugim, a najwięcej 
bo 47,1% w trzecim roku życia dziecka. Wg badań 
Marcinkowskiej i wsp. w 1 roku życia 11,6% dzieci 
było u stomatologa a w 2 i 3 roku życia odpowiednio 
19% i 24% (16).

Niniejsze badania pokazały, że 45,2% dzieci zgło-
siło się po raz pierwszy do dentysty w celu badania 
kontrolnego uzębienia lub/ i ewentualnego leczenia. 
Według polskich autorek odsetek zgłaszających się 
dzieci, w wieku 1-3 lata, na pierwszą w życiu wizytę 
z powodu dostrzeżonych przez matkę zmian próch-
nicowych wyniósł 36,4% (21). Znacznie różniące się 
wartości tego parametru od około 26% - 28% (22, 23) 
do 50% (24) stwierdzono w innych populacjach dzieci 
w zbliżonym wieku.

Jak wynika z wielu doniesień często przyczyną 
pierwszego kontaktu dziecka ze dentystą są dolegli-
wości bólowe. Jest to bardzo niekorzystna sytuacja, 
ponieważ powoduje negatywne nastawienie pacjenta 
do lekarza i leczenia stomatologicznego, niekiedy na 
długie lata. Wśród badanych ze Skierniewic na pierw-
szą wizytę z bólem zęba zgłosiło się do gabinetu 41 
dzieci czyli 20% ogółu badanych. Inni autorzy podają, 
że odsetek ten wahał się w różnych krajach w bardzo 
szerokich granicach od u 29,5% w Libanie do 71,5% 
w Arabii Saudyjskiej (18, 19, 23, 2). Z naszych ob-
serwacji wynika, że odsetek dzieci z bólem wzrastał 
wraz z wiekiem od 12,9% w pierwszym roku przez 
19,5% w drugim i 22,9% w trzecim roku życia. 

Higiena jamy ustnej jest integralną częścią zdrowia 
ogólnego i dobrostanu dziecka. Szczotkowanie zębów 
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and the majority (67.6%) twice a day, both in the 
morning and evening. Publications on this subject 
contain varied data. Oral health monitoring for 
children aged 6-36 months revealed that 48% of the 
surveyed mothers declared that they had performed 
hygienic procedures in the toothless mouth and 71% of 
them after the eruption of the first tooth (20). However, 
according to Szczepańska, the teeth were not cleaned 
at all or the procedure was performed occasionally 
in 60% of children up to the age of 2, in 33.33% of 
children at the age of 2-3 years, and in 6.67% over 
the age of 3 (25). As evidenced by the research of 
Szpringer, due to proper hygienic behaviours, the 
increase in the prevalence of caries can be inhibited by 
about 50% (26).

The results of our study confirmed the relationship 
between the frequency of tooth cleaning and the 
intensity of caries.

Due to the lack of data on children at the age 
analysed by us, we can quote the results of the study by 
Brzozowska for four-five-year-olds, which confirmed 
the positive effect of tooth brushing frequency on the 
state of dentition (27).

The age of 1-3 years is the period of prolonged 
bottle feeding and frequent snacking between 
meals. During rest, with reduced saliva secretion, 
erupted teeth are exposed to carbohydrates. Moreover, 
frequent and excessively consumed sweet foods and 
drinks are the cause of developing caries. Rodrigues 
and Sheiham assessed the eating habits of Brazilian 
children at the age of 3 years and considered sugar 
intake to be the main etiological factor of caries. They 
noticed more than four new carious cavities within 
a year among children eating carbohydrates 4–5 times 
a day (28). Feldens (29) studied 340 young patients and 
noted an association between poor eating habits in the 
first year of life and the occurrence of severe dental 
caries in the early childhood.

Studies by Pietraszewska et al. show that all two-
year-old children consumed sweets between meals 
(30). According to our results, more than half of the 
examined children (58.8%) often ate sweets, and only 
8.8% did not eat them at all. The lowest caries intensity 
index values were observed in children who did not eat 
sweets at all, regardless of age (dmf 0.2 in the first year 
of life, 1.2 in the second and 1.2 in the third year of 
life), and the highest values were found in the case of 
frequent consumption of sweet foods in each age group 
(0.9, 2.9 and 3.8, respectively). It is worth emphasizing 
that the value of this parameter was eight times lower 
among children who never ate sweets compared to 
those who often ate them (0.37 vs. 2.99).

The studies of many authors also indicate 
a pronounced correlation between the frequency 
of eating sweet foods and the activity of caries (25, 

fluorkowaną pastą jest jedną z podstawowych metod 
zapobiegania próchnicy (25). 

W naszych badaniach wszyscy opiekunowie po-
dali, że czyszczą zęby swoim dzieciom: część z nich 
raz dziennie rano lub wieczorem (odpowiednio 8,3% 
i 24,0%), a większość (67,6%) dwa razy dziennie za-
równo rano jak i wieczorem. Publikacje na ten temat 
zawierają zróżnicowane dane. Monitoring zdrowia 
jamy ustnej, odnośnie dzieci w wieku 6-36 miesięcy, 
ujawnił, że 48% ankietowanych matek deklarowało 
wykonywanie zabiegów higienicznych w bezzębnej 
jamie ustnej, a 71% po ukazaniu się pierwszego zęba 
(20). Według Szczepańskiej natomiast, w ogóle nie 
czyszczono zębów lub zabieg wykonywano spora-
dycznie u 60% dzieci do drugiego roku życia, w wie-
ku 2-3 lat u 33,33% dzieci, a w wieku powyżej 3 lat 
u 6,67% (25). Jak dowodzą badania Szpringer dzięki 
właściwym zachowaniom higienicznym można za-
hamować wzrost częstości występowania próchnicy 
o około 50% (26) .Wyniki naszych badań potwierdzi-
ły zależność między częstością szczotkowania zębów 
a intensywnością próchnicy. . 

Z braku danych odnośnie dzieci w analizowanym 
przez nas wieku, można przytoczyć wyniki Brzozow-
skiej dotyczące 4-5 latków, które potwierdziły pozy-
tywny wpływ częstości szczotkowania zębów na stan 
uzębienia (27).

Wiek 1-3 lata to okres przedłużonego karmie-
nia butelką i częstego pojadania między posiłkami. 
W czasie spoczynku przy zmniejszonym wydzielaniu 
śliny wyrznięte zęby podlegają ekspozycji na działa-
nie węglowodanów, a często, i w nadmiarze spożywa-
ne słodkie pokarmy oraz napoje są przyczyną powsta-
wania próchnicy. Rodrigues i Sheiham ocenili nawyki 
żywieniowe brazylijskich dzieci w wieku 3 lat i uznali 
podaż cukru za główny czynnik etiologiczny próch-
nicy. Wśród dzieci jedzących węglowodany 4–5 razy 
dziennie zauważyli w ciągu roku ponad 4 nowe ubyt-
ki próchnicowe (28). Feldens (29) zbadali 340 małych 
pacjentów i odnotowali związek między złymi nawy-
kami żywieniowymi w pierwszym roku życia, a wy-
stępowaniem ciężkiej postaci próchnicy we wczesnym 
dzieciństwie. 

Z badań Pietraszewskiej i wsp. wynika, że wszyst-
kie 2-letnie dzieci spożywały słodycze między po-
siłkami (30). Zgodnie z naszymi wynikami ponad 
połowa badanych (58,8%) jadła słodycze często, 
a tylko 8,8% nie jadła w ogóle. Najniższy wskaźnik 
intensywności próchnicy obserwowano u dzieci, które 
w ogóle nie jadły słodyczy i to niezależnie od wieku 
(puw 0,2-pierwszy rok życia, 1,2- drugi i 1,2 trzeci 
rok życia), a najwyższy w przypadku częstego poja-
dania słodkich pokarmów w każdej grupie wiekowej 
(odpowiednio: 0,9; 2,9 i 3,8). Zwraca uwagę, że war-
tość tego parametru była ośmiokrotnie mniejsza wśród 

Próchnica u dzieci – nawyki prozdrowotneCarries prevalence in children - health promoting...



726

26). Murshid noticed that in children who ate sweets 
three or more times a day, the caries intensity value 
was 31% higher than in those who ate them less than 
twice a week (18).

CONCLUSIONS

 – The results of our study showed that health-
promoting measures have a significant impact on 
the dental state of children aged 1-3 years.

 – The first child’s visit to the dental office took place 
too late compared to the time recommended by 
dental societies. The alarming fact is that for many 
children the first visit was symptomatic and the 
first contact of a child suffering from toothache 
with a dentist often develops a negative attitude 
towards dental treatment, which can affect the 
child for many years. Children aged 1-3 years 
from the city of Skierniewice and its region most 
often reported to the dentist for a check-up visit or 
planned treatment.

 – The correct model of oral hygiene which consists 
in brushing teeth twice a day should be instilled by 
parents from an early age. Children in whom oral 
hygiene procedures were performed twice a day, in 
the morning and in the evening, were characterized 
by significantly lower values of caries intensity.

 – Parents should consider the rarest possible 
administration of cariogenic food products while 
developing proper dietary habits in young children 
as the present study has shown that the percentage 
of children with caries as well as caries intensity 
evidently increase with the frequency of eating 
sweets.

 – The implementation of proper health promoting 
habits requires the knowledge and commitment of 
not only dentists, but also young children’s parents 
and paediatricians.
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ABSTRACT

The name of Karol Kaczkowski, one of the pioneers of Polish epidemiology of the 19th century, has been 
somewhat forgotten. Hence, it is worth getting acquainted with his actions that he made contributing to the 
effective inhibition of the spread of the cholera epidemic that hit Polish territory in the 1830s.
KAROL KACZKOWSKI (1797-1867) General of Staff of the Polish Army, doctor, professor, He was born in 
Warsaw on 2 February 1797. In 1805 his parents moved to Krzemieniec. In 1815, he began medical studies at the 
University of Vilnius. He was friends with philomaths: Adam Mickiewicz and Tomasz Zan. In 1821 he obtained 
the degree of doctor of medicine. In the years 1824-1828 he traveled around Europe. In 1829, he was nominated 
the Head of the Therapeutic Clinic at the University of Warsaw.
After the outbreak of the November Uprising on November 29, 1830, he joined the artillery and in 1831 was 
appointed chief physician of the Polish Army. He organized the command of the military health service, hospitals 
and field hospitals. After the battle of Grochów, he organized battalion dressing points and a cordon of doctors 
who provided quick help to the wounded. On February 5, 1831, Karol Kaczkowski was appointed the Chief 
Physician of the Polish Army.
When the first cholera patients, brought in by the Russian army, arrived in Warsaw in the spring of 1831, he 
prepared instructions on how to detect and treat cholera. He created cholera hospitals in Mienia and Warsaw, and 
sanitary supervision in military units.
For this he was awarded the Wirtuti Militari Gold Cross. After the fall of the uprising, he left Poland with a group 
of 2,000. injured. He got to Prussia, and then to Lviv. In 1854 he settled in Żytomierz. He suffered harassment 
from the tsarist authorities. In 1863, during the January Uprising, he was sent to the Voronezh Governorate. In 
1867, he obtained a permit to travel to Kherson, where he died on September 14, 1867.

Key words: Karol Kaczkowski, epidemic diseases, patient care, hygiene, 19th century 

STRESZCZENIE

Nazwisko Karola Kaczkowskiego jednego z pionierów polskiej epidemiologii XIX wieku zostało w pewien 
sposób zapomniane. Dlatego warto zapoznać się z jego działaniami jakie podejmował przyczyniając się do 
skutecznego zahamowania rozprzestrzeniania się epidemii cholery, jaka nawiedziła ziemie polskie w latach 
30-tych XIX wieku. 
KAROL KACZKOWSKI (1797-1867)  generał sztabu Wojska Polskiego, lekarz, profesor dr medycyny. Urodził 
się w Warszawie 2.02.1797 r. W 1805 r. Jego rodzice przenieśli się do Krzemieńca. Od 1815 r. rozpoczął studia 
lekarskie na Uniwersytecie Wileńskim. Był zaprzyjaźniony z filomatami: Adamem Mickiewiczem i Tomaszem 
Zanem. W 1821 r. uzyskał stopień doktora medycyny. W latach 1824-1828 podróżował po Europie. W 1829 r. 
nominowany na Kierownika Kliniki Terapeutycznej na Uniwersytecie Warszawskim. 
Po wybuchu Powstania Listopadowego 29.11.1830 r. wstąpił do artylerii i w 1831 r. został mianowany naczelnym 
lekarzem Wojska Polskiego. Zorganizował dowództwo wojskowej służby zdrowia szpitale i lazarety. Po bitwie 
pod Grochowem zorganizował batalionowe punkty opatrunkowe i kordon lekarzy, którzy nieśli szybką pomoc 
rannym. 5 lutego 1831 r. Karol Kaczkowski został mianowany Naczelnym Lekarzem Wojska Polskiego. 
Gdy wiosną 1831 r. dotarli do Warszawy pierwsi chorzy na cholerę, przywleczoną przez wojska rosyjskie, 
opracował instrukcje o sposobach wykrywania i leczenia cholery. Utworzył w Mieni i W Warszawie szpitale 
choleryczne, a w jednostkach wojskowych dozory sanitarne.

© National Institute of Public Health – National Institute of Hygiene / Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
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KAROL KACZKOWSKI  
– NAUCZYCIEL, HIGIENISTA

Postać Karola Kaczkowskiego zdaje się być wyma-
rzoną sylwetką, by czerpać z niej inspiracje w chwi-
li obecnej, kiedy społeczności światowej przychodzi 
zmagać się z globalną pandemią. Człowiek ten, wy-
jątkowo dużo uwagi poświęcił tematom związanym 
z szeroko rozumianymi zagadnieniami, które zgodnie 
ze współczesną leksyką określane są terminem oświa-
ty zdrowotnej i epidemiologii. Już w początkowym 
okresie swej pracy naukowej, a tu wypada zaliczyć 
działania podejmowane jeszcze w okresie studiów na 
Uniwersytecie Wileńskim w początkach XIX wieku, 
inicjował przede wszystkim rozwój form kształcenia 
w tym kierunku, czemu dał wyraz w stworzonym 
przez siebie programie dydaktycznym zatytułowanym 
„Plan lekcyj higieny, czyli nauki zachowania zdro-
wia mającej się wykładać po szkołach publicznych”1, 
gdzie zwrócił uwagę na znaczenie tej problematyki 
dla rozwoju fizycznego, szczególnie osób młodych. 
Uznał, iż na równi z obowiązującymi przedmiotami 
programowymi powinna stać się ona jedną z istotnych 
treści wykształcenia na wszystkich poziomach eduka-
cji, co spotkało się z życzliwym odzewem m. in. ze 
strony prezesa Związku Filomatów Tomasza Zana2. 
Wśród tematów szczególnie istotnych, jakie Karol 
Kaczkowski poddał bliższej analizie wymienione 
zostały, prócz nauki podstaw anatomii: konieczność 
szczepienia ospy, zasady zachowania higieny osobi-
stej, gdzie przede wszystkim wskazywał na istotność 
częstych kąpieli wyraźnie dzieląc je na higieniczne 
oraz rekreacyjne, które powinny być połączone z na-
uką pływania, w czym nawiązywał do myśli jednego 
ze współtwórców ustaw Komisji Edukacji Narodowej 
- Grzegorza Piramowicza, a przede wszystkim jego 
„Powinności nauczyciela mianowicie zaś w szkołach 
parafialnych i sposoby ich dopełnienia”3. Równie 
istotna była gimnastyka oraz rozmaite formy ćwiczeń 
na świeżym powietrzu m. in. jazda konna czy szer-
mierka, ale przede wszystkim podkreślony został na-
wyk codziennych spacerów. Jak sam wspominał po 

1 M. Ropek Karol Kaczkowski, jako lekarz i obywatel kraju, „Rozprawy 
na stopień doktora medycyny b. wychowanków szkoły podchorążych 
sanitarnych” Nr. 7, Warszawa 1938, s. 13.

2 Tamże.
3 G. Piramowicz, Powinności nauczyciela mianowicie zaś w szkołach 

parafialnych i sposoby ich dopełnienia w Drukarni Nadworney, 
Warszawa 1787

Otrzymał za to Złoty Krzyż Wirtuti Militari. Po upadku powstania opuścił granice Polski z grupą 2 tyś. rannych. 
Dotarł do Prus, a potem do Lwowa. W 1854 r. osiedlił się w Żytomierzu. Doznawał szykan od władz carskich. 
W 1863 r. w czasie Powstania Styczniowego zesłano Go do guberni woroneskiej.  W 1867 r. uzyskał zezwolenie 
na wyjazd do Chersonia, gdzie zmarł 14.09.1867 r.

Słowa kluczowe: Karol Kaczkowski, choroby epidemiczne, opieka nad chorym, higiena, XIX wiek

wielu latach: z prostego początkowo planu zajęć zro-
dziła się koncepcja szeregu wykładów, o których pisał 
m. in. rozwinąłem dość jasno i szczegółowo, że na kil-
ko-arkuszową broszurę zakrawał4.

Tematyce tej poświęcił również prowadzony przez 
siebie w Krzemieńcu cykl wykładów, jakie prowadził 
w latach 1823 - 18255. Cieszyły się one ogromnym za-
interesowaniem nie tylko uczniów Liceum Krzemie-
nieckiego, lecz także znalazły żywy oddźwięk u słu-
chaczy z miasta i okolic. Na kanwie swoich wystąpień 
najistotniejsze tematy, jakie w nich poruszał, zebrał 
w dwutomowe „Lekcye hygieny, czyli nauki zacho-
wania zdrowia”6 opublikowane w Warszawie w latach 
1826 – 27. Jest to bez wątpienia jedno z bardziej inte-
resujących dzieł w jego dorobku przede wszystkim ze 
względu na zawarty w obydwu tomach tekst „O in-
firmarkach”7, który śmiało można uznać za jeden 
z pierwszych, o ile nie pierwszy, szczegółowy i do-
kładny tekst poświęcony fachowej opiece nad chorym 
w domu. Z tego względu katalog Biblioteki Narodowej 
zaklasyfikował pracę Karola Kaczkowskiego pod ha-
słem wiodącym: pielęgniarstwo8. 

Trudno jest ustalić, dlaczego Karol Kaczkowski nie 
ukończył tak zaawansowanej pracy nad „Lekcyami 
hygieny”. Przypuszczalnie zajął się innymi obowiąz-
kami dydaktycznymi, w 1825 roku odbywał podróż 
na Krym, czego plonem było czterotomowe dzieło 
„Dziennik podróży do Krymu odbytej przez Karola 
Kaczkowskiego Dra med.”9, w roku następnym po Eu-
ropie (zwiedził m. in. Pilzno, Pragę i Brukselę) i po raz 
kolejny, w 1828 kiedy przebywał m. in. we Wrocławiu 
i na Dolnym Śląsku, później zaś w Berlinie, gdzie spo-
tkał m. in. wybitnego chirurga i okulistę Karola Ferdy-
nanda Graefego10. 

4 M. Ropek Karol Kaczkowski, jako lekarz i obywatel kraju… - s. 13.
5 M. Ropek, Karol Kaczkowski, jako lekarz i obywatel kraju… - s. 21 – 

23.
6 „Lekcje higieny, czyli nauki zachowania zdrowia przez Karola 

Kaczkowskiego”, Drukarnia N. Glücksberga, Warszawa 1826, T. I., T. II 
1827. Pozycję tą K. Estreicher. Tu za: K. Estreicher, Bibliografia polska 
XIX stólecia T. II G – L, Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
Kraków 1874 s. 316.

7 „Lekcje higieny, czyli nauki zachowania zdrowia przez Karola 
Kaczkowskiego”… - T. I s. 73 – 89 i T. II s. 113 – 133.

8 BN Nr. kat. 250.299 i Nr. kat. 383.754.
9 K. Kaczkowski, Dziennik podróży do Krymu odbytej przez Karola 

Kaczkowskiego Dra med. Druk. N. Glücksberga, Warszawa 1829 T. 
I – IV

10 Z. Kopociński, K. Kopociński, Cz. Jeśman, Kilka refleksji na temat 
wojskowej służby zdrowia. W 150 rocznicę śmierci generała profesora 
Karola Kaczkowskiego (1797 – 1867), w: red. R. Żmuda, „Forum Bibl. 
Med.”. 2016 R. IX, Nr 2 (18).

Karol Kaczkowski (1787-1867)- generał sztabu, lekarz-epidemiolog
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Również sytuacja polityczna sprawiła, iż pomimo 
zapewnień, tematyki tej nie kontynuował w dalszych 
wydawnictwach książkowych, zaś z obszernego cyklu 
wystąpień jedynie trzy ujrzały światło dzienne. Były 
to: „O wpływie klimatu, płci, wieku i temperamentów 
na zdrowie człowieka”, wydane w formie niewielkiej 
książeczki we Lwowie w 1833 roku11 pod podwójnym 
tytułem „Lekcye higieny, czyli nauki zachowania 
zdrowia wykładane w Liceum Krzemienieckim” jak 
pozycję tę opisuje Karol Estreicher12, oraz dwa inne 
zamieszczone w formie artykułów na łamach ukazu-
jącego się w Wilnie periodyku „Athenaeum” dopiero 
w 1844 i 1845 roku. Tytuły tych objętościowo niewiel-
kich prac to: „O wpływach ciała i umysłu na zdrowie 
ludzkie”13 oraz „O przepisach wychowania w wieku 
niemowlęcym, dziecinnym i młodzieńczym”14.

Pomimo niewątpliwych zasług, jego sylwetka 
umknęła poważniejszym i obszerniejszym studiom 
historycznym. Znajduje to swój wyraz przede wszyst-
kim w zawartości książkowych zasobów bibliotecz-
nych.

Katalog Biblioteki Narodowej notuje zaledwie trzy 
pozycje z frazą Karol Kaczkowski w tytule. Najważ-
niejszą jest bez wątpienia „Wspomnienie z papierów 
pozostałych po Ś. P. Karolu Kaczkowskim generał 
sztab-lekarzu wojsk polskich ułożył Tadeusz Oksza-O-
rzechowski”15 autobiograficzny zbiór notatek samego 
Karola Kaczkowskiego ocalałych z jego obszernej spu-
ścizny, a także dwie samodzielne monografie poświę-
cone tej postaci. Obydwie powstały w okresie między-
wojennym. Kolejno są to: odbitka artykułu Stanisława 
Konopki z „Lekarza Wojskowego” z 1935 roku, za-
tytułowana „Karol Kaczkowski, jego prace i projekt 
wydawania pisma wojskowo-lekarskiego”16 licząca 8 
stron oraz praca doktorska Mieczysława Ropka „Ka-
rol Kaczkowski, jako lekarz i obywatel kraju”17 opu-
blikowana w 1938 roku. Tekst ten liczący 104 strony, 
zaopatrzony w bogatą, liczącą wiele pozycji bibliogra-
fię, uznać wypada za najobszerniejszą i najdokładniej-
szą biografię Karola Kaczkowskiego. Zaznaczyć przy 

11 K. Kaczkowski Lekcje higieny, czyli nauki zachowania zdrowia 
wykładane w Liceum Wołyńskim, Wytłocznia Narodowa Ossolińskich, 
Lwów 1833. 

12 Tu za: K. Estreicher, Bibliografia polska XIX stulecia, Drukarnia 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1874 T. II (G – L), s. 316.

13 K. Kaczkowski, O wpływie ciała i umysłu na zdrowie ludzkie, w: 
Athenaeum” 1844 T. IV, Nr. I s. 222 – 237

14 K. Kaczkowski, O przepisach wychowania w wieku niemowlęcym, 
dziecinnym i młodzieńczym, w: red. J. I. Kraszewski, „Athenaeum” 
1845 T. V, Nr. V s. 133 – 169.

15 „Wspomnienie z papierów pozostałych po ś.p. Karolu Kaczkowskim 
generał sztab-lekarzu wojsk polskich ułożył Tadeusz Oksza-
Orzechowski”, Gubrynowicz i Schmidt, Lwów 1876 T I i T. II

16 St. Konopka, Karol Kaczkowski, jego prace i projekt wydawania pisma 
wojskowo-lekarskiego, odbitka z „Lekarza Wojskowego” 1935 T. 26 
Nr. 8, s. 503 - 510

17 M. Ropek, Karol Kaczkowski, jako lekarz i obywatel kraju, „Rozprawy 
na stopień doktora medycyny b. wychowanków szkoły podchorążych 
sanitarnych” Nr. 7, Warszawa 1938.

tym wypada, iż pewne źródła archiwalne cytowane 
przez Mieczysława Ropka uległy zniszczeniu podczas 
II Wojny Światowej i ich fragmenty zachowały się je-
dynie w jego pracy.

Nie można tu pominąć niewielkiej liczącej 71 stron, 
dość starannie przygotowanej monografii Witolda Li-
sowskiego „Generał profesor Karol Kaczkowski”18 
wydanej w 1986 roku. Książka ta, jest odnotowywana 
w zbiorach Biblioteki Narodowej lecz z dokładną lo-
kalizacją zdarzają się pewne problemy. Podobna sy-
tuacja, jeśli chodzi o dane bibliograficzne, ma miejsce 
w katalogu internetowym serwisu NUKAT. W swoim 
zestawieniu notuje on zaledwie jedną publikację bez-
pośrednio autorstwa Karola Kaczkowskiego, a miano-
wicie czterotomowy „Dziennik podróży do Krymu”, 
trzy pozycje biograficzne, a mianowicie dwa tomy 
wspomnień opracowanych przez Tadeusza Okszę-O-
rzechowskiego19, wzmiankowaną pracę Witolda Li-
sowskiego20, a także zachowany w zbiorach Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego ciekawy przyczynek; 
rozkaz dzienny z nominacją na stanowisko naczelnego 
sztabslekarza. Katalog ten nie podaje żadnej z najważ-
niejszych prac Karola Kaczkowskiego dotyczących 
higieny, choć znajdują się one w zbiorach bibliotecz-
nych anonsowanych przez niego placówek w tym m. 
in. Uniwersytetu Warszawskiego21 oraz Biblioteki 
Narodowej22. Nie ma również najmniejszej wzmianki, 
iż cały szereg pozycji zostało opracowanych w wersji 
cyfrowej, co znacznie ułatwia zapoznanie się i ich tre-
ścią23. 

Warto w tym miejscu również zaznaczyć, iż po-
sługiwanie się w poszukiwaniach bibliograficznych 
katalogiem internetowym NUKAT nastręcza niejed-
nokrotnie pewne problemy, gdyż ilość danych, na ja-
kie można natrafić jest w nim, z nieznanych przyczyn, 
dość zmienna i tak np. cytowana już praca Mieczysła-
wa Ropka bywa sporadycznie prezentowana24. 

Katalog Centralnej Biblioteki Wojskowej w War-
szawie odnotowuje dwa tytuły, a mianowicie wzmian-
kowaną już „Generał profesor Karol Kaczkowski”25 

18 W. Lisowski, Generał profesor Karol Kaczkowski, MON Warszawa 
1986.

19 „Wspomnienie z papierów pozostałych po ś.p. Karolu Kaczkowskim 
generał sztab-lekarzu wojsk polskich ułożył Tadeusz Oksza-
Orzechowski”, Gubrynowicz i Schmidt, Lwów 1876 T I i T. II. 

20 W. Lisowski, Generał profesor Karol Kaczkowski, MON Warszawa 
1986.

21 K. Kaczkowski, Lekcje hygieny czyli nauki zachowania zdrowia, Druk. 
N. Glücksberga, Warszawa 1826 T. I i 1828 T. II 

22 K. Kaczkowski, Lekcje hygieny, czyli nauki zachowania zdrowia, Druk. 
N. Glücksberga, Warszawa 1826 T. I i 1828 T. II. K. Kaczkowski, 
Lekcje hygieny czyli Nauki zachowania zdrowia : wykładane w Liceum 
Wołyńskiem / przez Karola Kaczkowskiego. Wytł. Nar. Ossolińskich, 
Lwów 1833 

23 h t t p s : / / p o l o n a . p l / i t e m / l e k c y e - h y g i e n y - c z y l i - n a u k i -
zachowania-zdrowia-wykladane-publicznie-od-roku-1823-
w,OTg5NDk/4/#info:metadata, (data dostępu 30 09 2020)

24 http://katalog.nukat.edu.pl/search/ (data dostępu 28 06 2020).
25 http://opac.cbw.wp.mil.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/wo2 (data dostępu 11 04 

Maria J Turos

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991033949519705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Kaczkowski%20Karol&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991033949519705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Kaczkowski%20Karol&offset=0


731

oraz „Wspomnienia z papierów pozostałych po ś. p. 
Karolu Kaczkowskim generał sztab-lekarzu wojsk pol-
skich. Ułożył Tadeusz Oksza Orzechowski”26.

DZIAŁALNOŚĆ KAROLA KACZKOWSKIEGO 
W CZASIE POWSTANIA LISTOPADOWEGO

W momencie wybuchu Powstania Listopadowego 
Karol Kaczkowski, wraz ze studentami, zgłosił się na 
ochotnika do wojska i – o czym wspomina w swoich 
notatkach opracowanych do druku przez Tadeusza Ok-
szę-Orzechowskiego27 – został przydzielony do kom-
panii artylerii, cały czas jeszcze prowadząc wykłady 
na uniwersytecie. Szybko jednak, gdyż czas naglił, już 
w pierwszych dniach lutego 1831 roku powierzono mu 
obowiązki naczelnego sztabslekarza wojskowej służby 
zdrowia, zaś dnia 7 lutego 1831 roku zameldował się 
w obozie wojskowym pod Jabłonną28. Z powierzonych 
sobie obowiązków wywiązywał się wręcz wzorowo. 
Pierwsze właściwie wyposażone ambulanse spieszyły 
z pomocą rannym już w czasie pierwszych potyczek 
na przedpolu Pragi29. Podczas batalii pod Olszynką 
Grochowską wprowadził instytucję brankardierów 
(noszowych), rozlokował siedem ruchomych ambulan-
sów, zaś na Pradze już w obrębie fortyfikacji, w nada-
jących się do tego celu budynkach murowanych pięć 
szpitali etapowych. Nie bez znaczenia będzie przy-
pomnieć tu wypowiedziane wówczas słowa Karola 
Kaczkowskiego, jakie w 1931 roku zostały wyryte na 
cokole jego pomnika: dobra i szybka pomoc lekarska 
na polu walki wpływa na podtrzymanie ducha żołnie-
rza30. Napływ dużej liczby rannych zmusił do orga-
nizacji nowych lazaretów już na terenie Warszawy , 
nad którymi nadzór powierzył trzem lekarzom dywi-
zyjnym Franciszkowi Ksaweremu Baldaufowi, Stani-
sławowi Przystańskiemu i Fryderykowi Gottliebowi 
Szwenckiemu, którzy w czasach Królestwa Polskiego 
pełnili podobne obowiązki, a z wojskową służba zdro-
wia związani byli jeszcze w czasach Księstwa War-
szawskiego. W koszarach, zwanych aleksandryjskimi, 
szpitalem kierował przybyły z Krakowa Ludwik Bier-
kowski31.

W końcu marca Karol Kaczkowski otrzymał ra-
port, iż na terenie twierdzy w Zamościu pojawiła 
się cholera. Przypuszczalnie, na co zwrócił uwagę 

2020)
26 Tamże.
27 „Wspomnienia z papierów pozostałych po ś. p. Karolu Kaczkowskim 

generał sztab-lekarzu wojsk polskich ułożył T. Oksza - Orzechowski”… 
- T. II, s. 259.

28 M. Ropek Karol Kaczkowski, jako lekarz i obywatel kraju… - s. 50.
29 W. Lisowski Gen. prof. Karol Kaczkowski w 220 rocznicę urodzin i 150 

rocznicę śmierci, w: „Skalpel” Nr.5/6, XXVI (2017) s. 26.
30 http://www.warszawa1939.pl/obiekt/powazkowska-kaczkowski (data 

dostępu 08 04 2020)
31 M. Ropek Karol Kaczkowski, jako lekarz i obywatel kraju… - s. 55

Piotr Goździk32 ,ta informacja była najwcześniejsza, 
choć ogólnie przyjmuje się, że pojedyncze przypad-
ki zanotowano dopiero 12 kwietnia 1831 roku w od-
działach, które brały udział w bitwie pod Iganiami33. 
Zareagował błyskawicznie, wysyłając do tamtejszego 
garnizonu komisję zaopatrzoną w specjalne zalecenia 
odnośnie postępowania, a przede wszystkim izolacji 
chorych. Jak piszą historycy34, na miejsce przeznaczo-
ne na szpital wybrano pałac w Zbarażu należący do 
Franciszka Potockiego. 

KAROL KACZKOWSKI – REFORMATOR 
WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

Organizacja szpitali wojskowych podczas epidemii 
cholery.

Lokalizacja szpitala cholerycznego dla garnizonu 
twierdzy zamojskiej jest dość trudna do weryfikacji. 
Zbaraż oddalony jest od Zamościa o blisko trzysta ki-
lometrów, czyli dystans na owe czasy niemożliwy do 
szybkiego pokonania, a tym bardziej kłopotliwy do 
transportu chorych, do tego jeszcze zakaźnie. Należy 
przypuszczać, iż szpital ów mieścił się w Zwierzyń-
cu oddalonym o 27 kilometrów od Zamościa i oto-
czonym lasami, co stanowiło pewną izolację. Nie jest 
wykluczone, iż niezbędne fundusze na sprawne funk-
cjonowanie lazaretu przeznaczył Franciszek Potocki, 
do którego w owym czasie należały dobra zbaraskie, 
oraz obywatele miejscowi35, co zostało uwzględnione 
w korespondencji Seweryna Laskowskiego z dnia 28 
kwietnia 1831 roku, na którą powołuje się w swojej 
pracy Wacław Męczkowski36.

Zupełnie inne informacje odnośnie lazaretów dla 
chorych zakaźnie podaje Piotr Goździk. Otóż zostały 
one przeniesione z obrębu murów twierdzy do dwóch 
pobliskich wiosek – Łabonki i Łabunia37. 

Karol Kaczkowski, równolegle z wytycznymi spo-
rządzonymi dla delegacji udającej się do Zamościa 
przygotował dnia 4 kwietnia 1831 roku w Jędrzejowie 
pod Kałuszynem okólnik adresowany do wszystkich 
lekarzy wojskowych38. Data powstania tego dokumen-

32 P. W. Goździk, Cholera w Królestwie Polskim w 1831 roku, w: „Lekarz 
Wojskowy” Nr.1 (1938) s. 67.

33 J. Talar, St. Wojtkowiak, Karol Kaczkowski wybitny organizator 
wojskowej służby zdrowia i epidemiolog w Powstaniu Listopadowym, w: 
„Biuletyn Wojskowej Akademii medycznej” 1960, T. III, Zesz. 2/3 s. 284.

34 W. Męczkowski, Służba zdrowia w wojsku polskim, w: „Pierwszy Zjazd 
poświęcony polskiej medycynie wojskowej”, Druk. K. Kowalewskiego, 
Warszawa 1917 s. 36, co powtarza M. Ropek, Karol Kaczkowski, jako 
lekarz i obywatel kraju… - s. 56. Zbaraż wymieniają również J. Talar i St. 
Wojtkowiak. Tu za: J. Talar, St. Wojtkowiak, Karol Kaczkowski wybitny 
organizator wojskowej służby zdrowia i epidemiolog w Powstaniu 
Listopadowym, w: „Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej” 1960, 
T. III, Zesz. 2/3 s.285.

35 W. Męczkowski, Służba zdrowia w wojsku polskim… - s. 36
36 Tamże, s. 36 - przypis.
37 P. W. Goździk, Cholera w Królestwie Polskim w 1831 roku… - s. 70
38 Fr. Giedroyć, Służba zdrowia w dawnem wojsku polskim… - s. 77.
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tu wyraźnie wskazuje na to, iż informacje o chorobie 
musiał otrzymać jeszcze w marcu. Wśród zapisanych 
w nim zaleceń zwrócił szczególną uwagę na:
1. ścisłe oddzielenie wszystkich, którzy przez nagłe 

zapadanie na womity (wymioty), diarię, kurczowe 
cierpienie w rękach i nogach o cholera-morbus są 
podejrzani39, – co zresztą planował już wcześniej 
wprowadzając podział na szpitale dla rannych 
w centrach dużych miast i dla chorych usytuowa-
ne raczej peryferyjnie40

2. ochronę żołnierzy przed przeziębieniem
3. zwrócenie uwagi na dostęp do czystej wody pitnej 

i do przyrządzania pożywienia, aby nie pili wody 
z rowów i moczar

4. wydawanie codziennie niewielkich –półkwater-
ki41, czyli ok. 150 g. porcji wódki.

W zakończeniu, po zaleceniach terapeutycznych, 
gdzie m. in. zalecał najściślejszą dietę, zwrócił uwagę 
na formę pochówku zmarłych, które należy przepro-
wadzać jak najszybciej, przy czym trupy skropiwszy 
rozciekiem chlorku wapna42. Stosowanie tego samego 
preparatu zaleca do dezynfekcji pomieszczeń, oraz 
używania samym lekarzom i posługaczom43 do mycia 
rąk. Identyczne wskazówki adresuje do wszystkich 
osób mającym styczność z chorymi. 

Zasady te bardzo szybko zostały wprowadzone 
w życie nie tylko w lazaretach, lecz także w jednost-
kach wojskowych, o czym wspomina w swoim pa-
miętniku pod datą 24 kwietnia 1831 roku Franciszek 
Salezy Gawroński pisząc m. in. w kwaterze głównej, 
co dzień polewają podłogę chlorem44 oraz nadmie-
niając przy tym, iż wielu oficerów również myło ręce 
w tym roztworze. Zdarzały się też, – co skrupulatnie 
zanotował – i takie sytuacje: szczególniej Ig. Badeni 
tego środka używa i cały się w nim myje45.

Warto w tym miejscu nadmienić, że prócz zaleceń 
stricte sanitarnych Karol Kaczkowski położył nacisk 
na ograniczenie paniki. W swoim okólniku napisał m. 
in. uważać szczegółowiej, aby umysłu żołnierzy prze-
strach nie przejmował. Unikać wszelkich w tej mierze 
rozmów i owszem pocieszającymi wiadomościami 
utrzymywać w żołnierzu myśl swobodną46. Wpłynął 
w ten sposób nawet na naczelne dowództwo, gdyż 
wśród władz wojskowych pojawiły się koncepcje, aby 

39 J. Talar, St. Wojtkowiak, Karol Kaczkowski wybitny organizator 
wojskowej służby zdrowia i epidemiolog w powstaniu listopadowym, 
w: „Biuletyn Wojskowej Akademii Medycznej, 1960, T. III, zesz.2/3 s. 
285.

40 Tamże, 281.
41 M. Ropek Karol Kaczkowski, jako lekarz i obywatel kraju… - s. 57.
42 Tamże, s. 58.
43 Tamże.
44 Fr. S. Gawroński, Pamiętnik r.1830/31 i księga pamiętnikowa (1787 

– 1831) pułkownika Franciszka Salezego Gawrońskiego, Akademja 
Umiejętności, Kraków, 1916 s. 124.

45 Tamże.
46 M. Ropek Karol Kaczkowski, jako lekarz i obywatel kraju… - s. 58.

z powodu narastającej epidemii zawiesić działania 
zbrojne.

Karol Kaczkowski nie poprzestał na jednym do-
kumencie, szczególnie, kiedy po bitwie pod Iganiami 
cholera pojawiła się w samym Kałuszynie. Zwrócił się 
do naczelnego wodza z petycją o konieczności powo-
łania wydzielonego lazaretu i w błyskawicznym tem-
pie zorganizował cały szereg placówek. Najszybciej, 
gdyż już 14 kwietnia 1831 roku zorganizowano pierw-
szą z nich w Mieni. Na jego utworzenie i zagospo-
darowanie wyznaczył 3 ambulans polowy47. W tym 
samym czasie, a na pewno po 7 kwietnia stworzono 
podobny szpital na Pradze, przypuszczalnie na terenie 
posesji położonej przy ulicy Brukowej (nr. hip. 415a 
– współcześnie ul. Okrzei między ul. Jagiellońską, 
a Panieńską po stronie południowej) gdzie lekarzem 
ordynującym został Jan Kosztulski, lekarz cywilny 
od 1828 roku związany z Warszawą48. W późniejszym 
okresie powstały jeszcze szpitale dla cholerycznych 
m. in. w koszarach Mirowskich, dwa na obszarze daw-
nego obozu powązkowskiego oraz dodatkowo jeszcze 
w kompleksie koszar huzarskich przy ul. Solec. Tym 
ostatnim kierował Stanisław Przystański49. 

Instrukcje i okólniki o cholerze i jej zwalczaniu. 
W krótkim czasie po pierwszym, Karol Kaczkow-

ski przygotował nowy okólnik, który został opubliko-
wany z datą 22 kwietnia 1831 roku. Wspomina w nim 
o kierowaniu chorych do lazaretu w Mieni, jako miej-
scu odosobnienia i izolacji. W związku z małą ilością 
informacji dotyczących przebiegu choroby, w trzecim 
z kolei piśmie okólnym, jakie zostało opublikowane 
w dniu 30 kwietnia 1831 roku i wydane w Rudzie pod 
Mińskiem Mazowieckim50 zwrócił się do lekarzy woj-
skowych o sporządzanie dokładnych historii chorób, 
które pozwolą na poszerzenie wiadomości o cholerze. 
Pomimo niebezpieczeństwa, jakie groziło przy tej pro-
cedurze, zwracał się z prośbą o dokonywanie badań 
sekcyjnych: róbcie sekcje pośmiertne gdzie tylko oko-
liczności Wam pozwolą51.

W celu uzyskania maksymalnie dużo informacji 
o etiologii i patogenezie odwołał się do pracy swojego 
brata Michała, zatytułowanej „O poznawaniu sposo-
bach zapobieżenia i leczenia choroby cholera mor-
bus zwaney”52, powstałej w Warszawie w listopadzie, 
a opublikowanej pod koniec 1830 roku. Był to niewiel-

47 Tamże
48 St. Kośmiński, Słownik lekarzów polskich, Nakładem autora, Warszawa 

1883 s. 241.
49 J. Wł. Chojna, Wojskowe lazarety warszawskie w czasie Powstania 

Listopadowego i dozór szpitali wojskowych, Nakł. autora, Warszawa 
1970 s. 255.

50 Fr. Giedroyć, Służba zdrowia w dawnem wojsku polskim… - s. 103.
51 Tamże.
52 M. Kaczkowskiego O poznawaniu sposobach zapobieżenia i leczenia 

choroby cholera morbus zwaney, w Druk. Kom. Rząd. Wyz. Rel. i Ośw. 
Publ. Warszawa 1830.
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ki, liczący dwadzieścia dziewięć stron tekst, gdzie 
zostały zebrane w siedmiu rozdziałach wszystkie naj-
ważniejsze zagadnienia związane z rozpoznawaniem 
oraz postępowaniem z nową, a przy tym błyskawicz-
nie rozprzestrzeniającą się chorobą.

Wojskowe służby sanitarno-higieniczne. 
Dziesięć dni później, 3 maja 1831 roku skierował 

do dowódców wojska obszerny dokument zatytułowa-
ny „Instrukcya dla Dozoru Zdrowia przy Pułkach” 53. 
Dał w nim wskazówki do wyodrębnienia w każdej jed-
nostce wojskowej specjalnych grup, które ze względu 
na nałożone na nie obowiązki, śmiało można nazwać 
prototypem patroli sanitarno-higienicznych.

W skład nowo utworzonej organizacji mieli wcho-
dzić bezpośredni dowódcy danej formacji, lekarze 
pułkowi i batalionowi, a także wydzieleni podoficero-
wie, zaś szczegółowy plan ich działania przedstawiał 
się następująco:
1. w każdym oddziale, poczynając od kompanii, wy-

brano kilku żołnierzy odpowiedzialnych za zdro-
wie pozostałych

2. zalecono kontrolę miejsc poboru wody pitnej, a tak-
że ponowiono przestrzeganie wydanych uprzednio 
zaleceń o niekorzystaniu w marszu z napotkanych 
płytkich rowów i strumieni, a szczególnie zakaza-
no czerpania do celów konsumpcyjnych wody sto-
jącej ze stawów. W celu uzdatnienia przed spoży-
ciem, należało dolewać do niej trochę wódki, bądź 
wywarów ziołowych takich jak mięta, imbir i jało-
wiec. Tam gdzie trudno było o czystą wodę, nale-
żało po przegotowaniu sporządzać napar z mięty 
i rozdawać żołnierzom do manierek

3. nakazano ochronę przed zaziębieniem54 przez wła-
ściwe dostosowanie odzieży do panujących wa-
runków

4. zwrócono uwagę na maksymalne zachowanie czy-
stości osobistej przez umywanie się z brudu55 oraz 
w miarę możliwości częstą zmianę bielizny

5. położono szczególny nacisk na staranne przestrze-
ganie higieny przygotowywania spożywanych po-
siłków – tu wytyczne Karola Kaczkowskiego były 
dość rozbudowane i nakazywały przynajmniej je-
den gorący posiłek w ciągu dnia, najlepiej w porze 
porannej, z ograniczeniem rzeczy niedogotowa-
nych, surowych (wyraz w rękopisie przypuszczal-
nie nieczytelny, dlatego Mieczysław Ropek podaje 
serowych) twardego grochu, surowej słoniny56.

Ostatni wers tego paragrafu kierował baczniejszą 
uwagę na spożywanie mięsa zwierząt gospodarczych, 
które mogły być zarażone rozmaitymi patogenami. 

53 M. Ropek Karol Kaczkowski, jako lekarz i obywatel kraju… - s. 63 – 64.
54 Tamże.
55 Tamże.
56 Tamże

Postępowanie takie, chroniło od nałożenia się na epi-
demię cholery, dodatkowych chorób odzwierzęcych. 
Zalecenia te zostały później jeszcze rozszerzone o cał-
kowity zakaz indywidualnego odżywiana się żołnie-
rzy, zaś artykuły spożywcze miał dostarczać specjal-
ny oddział zaopatrzenia57.
6. zwrócono uwagę na maksymalne ograniczenie, 

poza wydzielanymi racjami, spożycia alkoho-
lu, szczególnie nieznanego pochodzenia, bądź 
też kwaśney i niedokończoney fermentacyi58 (to 
ostatnie określenie odnosiło się przede wszyst-
kim do piwa, ale nie można wykluczyć, czy nie 
dotyczyło także zakwasu używanego powszech-
nie do pieczenia chleba, gdyż dzieże, w jakich 
był przygotowywany, praktycznie nigdy nie były 
myte59. O niedopieczonym chlebie, jako jednym 
z czynników szkodliwych wspomina również wy-
dana w Warszawie oficjalna broszura „Wiadomość 
o cholerze”60). 

W punkcie tym Karol Kaczkowski zastosował się 
przede wszystkim do zaleceń zebranych we wspo-
mnianej już pracy swojego brata Michała, w której 
m. in. pisał on: piwo kwaskowate, kwas niewystały 
(trudno jest ustalić, o jakie produkty spożywcze kon-
kretnie tu chodziło, ale najprawdopodobniej był to 
kwas chlebowy, bądź też kwas otrzymywany z soku 
brzozowego), mussujący, mleko kwaśne, frukta niedoj-
rzałe do szkodliwych należą61. Warto w tym miejscu 
zaznaczyć, iż instrukcja ułożona przez członków Rady 
Lekarskiej wśród produktów zakazanych wymieniała 
m. in. napoie kwaśne lub niedokiszone iako to kwas 
ogórkowy i burakowy i barszcz62.
7. zabroniono kwaterowania w miejscach, gdzie po-

przednio przebywali Rosjanie i nie- zabieranie 
odzieży ze zmarłych, a nawet palenie oraz nisz-
czenie całych obozowisk

8. nakazano szybkie grzebanie ciał zmarłych oraz 
padłych lub zabitych koni, a także padłego bydła

9. zalecono kierowanie chorych do szpitala z wyraź-
ną adnotacją, jakie środki lecznicze zostały poda-
ne

Patrol zorganizowany według podanego schematu 
powinien zawsze znajdować się za maszerującym od-
działem, aby mógł szybko wdrożyć odpowiednie dzia-
łania, w razie nagłego wystąpienia choroby u któregoś 
z żołnierzy. 

57 P. Wł. Goździk, Cholera w Królestwie Polskim w 1831 roku… - s. 89.
58 M. Ropek Karol Kaczkowski, jako lekarz i obywatel kraju…- s. 64.
59 M. Kowecka, W salonie i w kuchni, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 

2008, s. 151
60 „Wiadomość o cholerze podana przez Radę Ogólną Lekarską Królestwa 

Polskiego”, w Drukarni Rządowey Nr. 617, Warszawa 1831, s. 14.
61 M. Kaczkowski, O poznawaniu, sposobach zapobieżenia i leczeniu 

choroby cholera morbus zwanej… - s. 27.
62 „Wiadomość o cholerze podana przez Radę Ogólną Lekarską Królestwa 

Polskiego”… - s. 14.
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Podobnie jak w dokumencie z początków kwiet-
nia, i obecnie Karol Kaczkowski zajął się problemem 
opanowania narastającej paniki. Przed opublikowa-
niem swojego rozporządzenia, dnia 2 maja 1831 roku 
zwrócił się do naczelnego wodza z postulatem, aby 
medyków wspierali w ich działaniach duchowni. Ge-
nerał Jan Skrzynecki przychylił się do tej propozycji 
i do okólnika został dołączony dokument skierowany 
do kapelanów pułkowych, aby wspomagali lekarzy 
zatrudnionych w dozorach zdrowia63 spiesząc żołnie-
rzom przede wszystkim z pomocą moralną i emocjo-
nalną.

Po zapoznaniu się z wydawanymi tak szybko wy-
tycznymi, nasuwa się wniosek, iż Karol Kaczkowski 
błyskawicznie i od samego początku w sposób racjo-
nalny, ocenił rozmiary, jakie może przybrać epidemia, 
o ile nie wyda się ścisłych zaleceń sanitarnych. Infor-
macje o postępie, bądź cofaniu się choroby podawane 
były lekarzom wojskowym w cotygodniowych okól-
nikach, zaś środki dezynfekcyjne przede wszystkim 
chlorek wapna był regularnie rozdzielany do aptek 
pułkowych.

Wspierał go w tym brat Michał, który zajmując się 
zagadnieniami związanymi z nową chorobą, jeszcze 
podczas pobytu w Wilnie spotykał się z Andrzejem 
Wysokińskim. Był on autorem dysertacji doktorskiej 
„De cholera epidemica indorum”64, którą obronił 
w 1828 roku. W tekście zawarł swoje doświadczenia 
z zetknięcia się z cholerą na Kaukazie, gdzie pracował 
jako lekarz w szpitalu wojskowym w Tyflisie (obec-
nie Tbilisi w Gruzji), oraz na pograniczu Persji. Mógł 
tam wymieniać informacje w tym temacie z lekarza-
mi brytyjskimi, którzy poznali tę chorobę w Indiach, 
a obydwu z pewnością była znana praca Fredericka 
Corbyn’a pracującego na terenie brytyjskich kolonii 
w Indiach i Persji, który w 1828 roku ogłosił swoją 
monografię poświęconą chorobom związanym z pa-
nującym tam klimatem, w tym i cholerze65. Trudna 
współpraca z Radą Lekarską 

W tak istotnej kwestii, jaką było zabezpieczenie 
ludności przed rozwijającą się epidemią nie mógł nie-
stety Karol Kaczkowski nawiązać skutecznego kon-
taktu z warszawskimi lekarzami cywilnymi.

Jest to zastanawiające, gdyż urzędująca w stolicy 
Rada Lekarska przygotowała cytowany już dokument 
„Wiadomości o cholerze”66, nad którego powsta-
niem pracowali Maurycy Woyde i Fryderyk Wilhelm 

63 M. Ropek Karol Kaczkowski, jako lekarz i obywatel kraju… - s. 64.
64 J. Bieliński, Stan nauk lekarskich za czasów Akademii Medyko-

Chirurgicznej Wileńskiej bibliograficznie przedstawiony… - s. 220.
65 F. Corbyn, Management and diseases of infants, under the influence 

of the climate of India being instructions to mothers and parents, in 
situations where medical aid is not to be obtained, and a guide to 
medical men, inexperienced in the nursery and the treatment of tropical 
infantile disease. Illustrated by coloured plates, Messrs. Thacker & Co., 
St. Andrew’s Library, Calcutta, 1828.

66 Fr. Giedroyć, Służba zdrowia w dawnem wojsku polskim… - s. 75 

Malcz, zaś podpisali się: prezyduiący i członkowie 
Rady Ogólney Lekarskiey Brandt, Roliński, Woyde, 
Fiiałkowski, Malcz, Celiński67. Przy jego redakcji ko-
rzystano najprawdopodobniej obficie ze wzmianko-
wanego wielokrotnie tekstu Michała Kaczkowskiego. 
Miał się on stać oficjalnym okólnikiem rządowym, 
lecz na zapytanie generała Ignacego Prądzyńskiego, 
czy rzeczywiście mamy do czynienia z cholerą, ta 
sama Rada odpowiedziała, iż jest to raczej nasilająca 
się wiosną każdego roku biegunka68. Raport Dyrek-
cji Generalnej Policji i Poczt donosił nawet, iż nowa 
ta klęska w upominku od Ludów Azyatyckich do nas 
spiesząca zastała nas iuż uzbrojonych w środki zarad-
cze i gotowych do odpierania iey ciosów69. Podobnie, 
komisja wysłana z Warszawy w celu sprawdzenia 
przyczyn szerzenia się choroby wśród oddziałów woj-
skowych, jej przypadki określiła, jako silną diarię(ów-
czesne określenie biegunki) ze złej wody powstającą 
i prawie cholerę naśladującą70, oraz zaziębienie brzu-
cha71, pod czym podpisało się dwóch warszawskich 
medyków, jacy wchodzili w skład, a mianowicie An-
toni LeBrun i Fryderyk Wilhelm Malcz72. Ten ostat-
ni, który głosił, iż cholera jest chorobą skóry73, o pa-
radoksie, padł jej ofiarą w 1852 roku, podczas jednej 
z kolejnych epidemii, jakie dość regularnie nawiedza-
ły Warszawę w XIX wieku74. Czy doszłoby do nich, 
gdyby kierowano się wskazówkami Karola Kaczkow-
skiego trudno orzec, ale na pewno ich zasięg, a przede 
wszystkim skutki społeczne, w tym m. in. śmiertel-
ność, byłyby znacznie ograniczone. On sam zresztą, 
w liście do Marcina Klemensowskiego napisanym 
z Brodnicy w październiku 1831 roku wspominał, iż 
Fryderyk Wilhelm Malcz, który osobiście przyjechał 
do Mieni, pomimo zaprezentowanych mu dowodów 
z: gwałtowną śmiertelnością w parogodzinnych cier-
pieniach i wypadkami z sekcjów, jakie ja z Doktorem 
Marcinkowskim kilkakrotnie robiliśmy75 przez cały 
czas utrzymywał, iż zjawiona niby-to cholera po 4 
dniach niezawodnie zniknie76, co jednak w żadnym 
przypadku nie następowało.

67 „Wiadomość o cholerze podana przez Radę Ogólną Lekarską Królestwa 
Polskiego”… - s. 30.

68 Fr. Giedroyć, Służba zdrowia w dawnem wojsku polskim… - s. 76.
69 AGAD Wł. Centr. Powst. Listop. T. 72, kart. 49.
70 AGAD, Akta Rady Najwyższey Narodowey Sekc. V. Nr 155 Względem 

cholera morbus.
71 P. Wł. Goździk, Cholera w Królestwie Polskim w 1831 roku… - s. 71
72 Fr. Giedroyć podaje, iż w skład tej komisji wchodzili jeszcze Koechler 

i Legallois. Tu za: Fr. Giedroyć, Służba zdrowia w dawnem wojsku 
polskim… - s. 77.

73 Tu za: P. Wł. Goździk, Cholera w Królestwie Polskim w 1831 roku… - Nr. 
2 s. 233. Fr. W. Malcz swoją teorpię przedstawił w książce „O cholerze 
indyjskiej epidemicznej”. Tu za: „O cholerze indyjskiej epidemicznej 
przez W. Malcza” w Warszawie w Drukarni Gałęzowskiego i Komp. 
1831, s. 48 -50

74 „Cmentarze ewangelickie w Warszawie”, Wyd. Foto-Art. Print, 
Warszawa, br., r. wyd. s. 25.

75 Fr. Giedroyć, Służba zdrowia w dawnem wojsku polskim… - s. 106.
76 Tamże.
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Instrukcje i okólniki były przede wszystkim ad-
resowane do wojska, zaś wytyczne Rady Lekarskiej 
okazały się jak widać dość enigmatyczne. A przed 
skutkami epidemii należało chronić przede wszyst-
kim ludność cywilną, gdyż w armii decyzje zapadały 
błyskawicznie w formie rozkazów. W związku z tym 
Karol Kaczkowski przygotował również w niezwykle 
szybkim tempie adresowaną do lekarzy ogólnie prak-
tykujących publikację „O używaniu preparatów chlo-
ru przeciw zarazom i szkodliwym wyziewom”77, którą 
natychmiast dość starannie jak na panujące warunki, 
wydała drukarnia rządowa w Warszawie. Sam tytuł 
już dużo mówi o autorze. By nie wzbudzać niepo-
trzebnej paniki, z czym do tej pory walczono niezbyt 
przemyślanymi decyzjami, a zarazem podać niezbęd-
ne informacje, nie użył w tytule ani nazwy choroby, 
ani nie wspomniał jednym słowem o epidemii, lecz 
z wyraźnym zacięciem naukowym zaprezentował je-
dynie najważniejsze zagadnienia, którym poświęca 
swoją pracę. 

„O używaniu chloru” Karola Kaczkowskiego
Zasadnicza praca Karola Kaczkowskiego liczy 

trzydzieści osiem stron powszechnie podówczas przy-
jętego formatu czyli w ósemce. Nie jest to jak widać 
praca obszerna, lecz doskonale napisana, podobnie jak 
inne teksty tego autora. Język jest niezwykle komuni-
katywny i pomimo pewnych, na szczęście nielicznych 
archaizmów pozostaje czytelny dla współczesnego 
odbiorcy, z właściwym układem tematów, zaś podane 
w niej porady można uznać za bardzo łatwe do za-
stosowania nawet w trudnych warunkach wojennych. 
Skonstruowana jest z króciutkiego wstępu mieszczą-
cego się na trzeciej stronie tekstu, oraz pięciu samo-
dzielnych akapitów, które zostały wyróżnione tytułem 
drukowanym kursywą.
1. O używaniu chloranu wapnia dla utrzymania 

czystego powietrza w szpitalach, w domach 
roboczych i innych, w których się wielka liczba 
osób znayduie – s. 4 – 8.

W pierwszym z nich zgromadzone zostały prak-
tyczne porady, jak odkazić powietrze w pomieszcze-
niach szpitalnych, m. in. przez skrapianie bądź pole-
wanie podłogi, z jednoczesnym zwróceniem uwagi, iż 
stosowane dotychczas sposoby, jakimi było kadzenie 
jałowcem bądź żywicą, nie tylko nie przynoszą żad-
nego skutku, ale mogą być szkodliwe dla chorych. Za-
znaczał wyraźnie, iż jedynym skutecznym środkiem 
są preparaty na bazie chloru, przy czym dla ochrony 
indywidualnej zalecał noszenie w buteleczce trochę 
rozcieku78, czyli roztworu i używanie jej zawartości. 

77 K. Kaczkowski, O używaniu preparatów chloru przeciw zarazom 
i szkodliwym wyziewom, w Drukarni Rządowey, Warszawa 1831.

78 K. Kaczkowski, O używaniu preparatów chloru przeciw zarazom 
i szkodliwym wyziewom… - s. 8.

Pisze tu, co prawda o wąchaniu, ale z dalszego toku 
wywodów w tekście należy przypuszczać, iż dotyczy-
ło to również mycia bądź moczenia rąk tym prepara-
tem
2. O użyciu chlorowego wapna przeciw szkodliwym 

wyziewom kloak stolców i urynałów – s. 8 – 13
Podobnie jak w poprzedniej części znaleźć tu 

można sposoby, jak odkażać te, z natury najbardziej 
cuchnące pomieszczenia, gdzie należy m. in. schody 
zlać roztworem wapna chlorowanego, zaś same doły, 
w których gromadzone są nieczystości posypywać 
świeżym wapnem gaszonym, a następnie wlać roz-
twór wapna chlorowanego. W podobny sposób nale-
ży dezynfekować przygotowanym roztworem, garn-
ki stolców, (naczynia w przenośnych ubikacjach) zaś 
urynały i naczynia te obmywać79, mało wszystkie 
przedmioty, jakie stykają się z wydalinami powinny 
być w podobny sposób oczyszczane. Skuteczny roz-
twór powinien zawierać dwie uncje (ok. 62.0 g.) na ok. 
5 litrów wody. Odwołując się do doświadczeń francu-
skich szczególnie chemika o nazwisku d’Arcet, Karol 
Kaczkowski wspomina tu również o dezynfekcyjnym 
działaniu ałunu.

Pomimo szczupłości, tekst jest przygotowany 
zgodnie z obowiązującymi podówczas prawidłami 
traktatu naukowego. Cytowane są nazwiska ośmiu 
autorów zajmujących się w swoich pracach nauko-
wych zagadnieniami higienicznymi oraz środkami 
służącymi do dezynfekcji. Niestety najczęściej zo-
stały one podane w zapisie fonetycznym, (Chevalier, 
Labarrak, Paroletti, Findham, d’Arcet, Bonafu, Hanri, 
Davidson), co znacznie utrudnia ich zidentyfikowanie. 
Z całą pewnością można jednak stwierdzić, iż Karolo-
wi Kaczkowskiemu musiały być znane prace Alphon-
se Chevalier, podówczas redaktora naczelnego ukazu-
jącego się od roku 1825 w Paryżu periodyku „Journal 
de chimie medicale de pharmacie et de toxicologie”80, 
zacytowanego z nazwiska już na pierwszej stronie81, 
a następnie tekst Antoine Germain Labarraque (w tek-
ście „Labarrak”82) poświęcony zatruciom w trakcie 
prac przy oczyszczaniu kanalizacji i zarazem odka-
żającemu działaniu chlorku wapnia, jaka ukazała się 
w Paryżu w 1825 roku83. Nie można wykluczyć, czy 
nie zapoznał się też z jej wersją rozszerzoną, wydaną 
drukiem w Anglii w 1826 roku84. Znał też z pewnością 

79 Tamże, s. 12.
80 Journl de chimie medicale de pharmacie et de toxicologie, Ed. Bechet 

jeune, Paris 1825 – 1876.
81 K. Kaczkowski, O używaniu preparatów chloru przeciw zarazom 

i szkodliwym wyziewom… – s. 1.
82 Ibid - s. 1 i wiele następnych.
83 A. G. Labarraque, Note sur une asphyxie produite par les émanations 

de matériaux retirés d’une fosse d’aisance . Suivie d’expériences sur les 
moyens de désinfection propres à prévenir de pareils accidents ; (lue à 
l’Académie royale de médecine le 12 mars 1825), Ed. de H. Fournier, 
Paris, 1825.

84 A. G. Labarraque, Chlorate of soda, chlorate of lime, Ed. Highley, 
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publikacje cytowanego już chemika Jeana Pierre-Jo-
seph d’Arcet w tym jego pracę „Conseil de salubrité. 
Instruction sur les soufroirs”85. Warto w tym miejscu 
zaznaczyć, iż prace d’Arceta, na co zwraca uwagę 
Thomas LeRoux, były jednymi z pierwszych poświę-
conych zanieczyszczeniu powietrza w miastach86.

Odnośnie nazwiska Chevalier cytowanego przez 
Karola Kaczkowskiego napotkać można pewien pro-
blem. Otóż w 1831 roku ukazało się drugie wydanie 
pracy „On Asiatic cholera” autorstwa Thomasa Wil-
liama Chevaliera87 chirurga pracującego w Westmin-
sterze w Anglii. Niestety żaden katalog88 nie podaje 
daty pierwszej edycji, w związku z tym trudno jest 
ustalić, czy tekst nie powstał dużo wcześniej i nie 
mógł być dostępny na kontynencie europejskim, a stąd 
znany Karolowi Kaczkowskiemu.
3. O użyciu chloranu wapnia do oczyszczenia 

powietrza w staynaich, oborach, chlewach 
i w innych mieyscach do trzymania bydląt 
przeznaczonych – s. 13 – 22

Są to kolejne, niezwykle praktyczne porady, jak 
zdezynfekować pomieszczenia dla bydła i koni przez 
mycie oraz bielenie ścian i sprzętów. Środkiem zapo-
biegawczym przed pomorem ma być również stałe 
utrzymywanie słabego zapachu chloru, który niszczy 
zaraźliwe istoty w chwili ukazania się ich w powietrzu 
stayni89. 

Warto zwrócić uwagę na użyty w tekście zwrot 
zaraźliwe istoty. Karol Kaczkowski doskonale zdawał 
sobie sprawę, że cholerę i inne choroby zakaźne prze-
nosi jakiś czynnik coś, czego nie można, co prawda, 
dostrzec gołym okiem, ale co jest cały czas obecne na 
przedmiotach i w powietrzu. Żadna z tych infekcji nie 
powstaje sama z siebie, powoduje ją właśnie ta niezna-
na, gdyż niedostrzegalna przyczyna, stąd perfekcyjne 
zachowanie czystości pozwala po pierwsze na usunię-
cie owego czynnika, bądź czynników, a po drugie na 
skuteczne uniknięcie zakażenia.
4. Uwagi ogólne – s. 23 – 24

Karol Kaczkowski podaje w nim sposoby ochrony 
przed zarażeniem zwracając przy tym uwagę na my-
cie rąk w rozścieku chlorku wapna90 szczególnie po 
kontakcie z przedmiotami, bądź osobami, które przy-
bywają z miejsc, gdzie panuje szczególnie duże za-

London 1826.
85 J. P-J. d’Arcet, Conseil de salubrité. Instruction sur les soufroirs, br. m. 

wyd., 1821.
86 T. Le Roux, Le laboratoire des pollutions industrielles. Paris 1770-

1830, Ed. Albin Michel, br. m. wyd. 2011, s. 317
87 T. W. Chevalier, On Asiatic cholera, Longma, Rees, Orme, Brown and 

Green, London 1831.
88 Tu „Wellcome Library” - https://search.wellcomelibrary.org/iii/encore/

search (data dostępu 27 11 2020) i Internet Archive - https://archive.org/
details/b22396470 (data dostępu 27 11 2020).

89 K. Kaczkowski, O używaniu preparatów chloru przeciw zarazom 
i szkodliwym wyziewom… - s. 17.

90 Tamże, s. 24.

grożenie epidemiczne. W uwadze zamieszczonej pod 
zasadniczym tekstem i zasygnalizowanej kursywą 
powraca jeszcze raz do tego tematu pisząc o koniecz-
ności zachowania higieny, przestrzegania zaleceń die-
tetycznych, starannego wietrzenia pomieszczeń oraz 
używania preparatów chloru do długiego okadzania91. 
Zdaniem Karola Kaczkowskiego zapach chloru powi-
nien być, podobnie jak w budynkach gospodarczych, 
stale wyczuwalny we wszystkich pomieszczeniach, 
w których przebywa się w czasie kwarantanny, a już 
szczególnie w kuchni oraz w korytarzach, gdzie naj-
częściej gromadzą się ludzie. O wykadzaniu prepara-
tem noszącym nazwę solnik (chlorek) wapna wspomi-
nał również Michał Kaczkowski92.
5. O użyciu chlorowych preparatów do oczyszczenia 

rozmaitych rzeczy – s. 25 – 30
Szukając czynników przenoszenia się chorób za-

kaźnych Karol Kaczkowski zwraca uwagę na przed-
mioty, na których mogą się gromadzić czynniki cho-
robotwórcze. Wylicza je bardzo starannie, przy czym 
dużą uwagę zwraca na zwłoki ludzi zmarłych z powo-
du zarazy. Tutaj konieczne jest stałe używanie chlorku 
wapnia, zaś przy wykonywaniu sekcji zwłok z wielką 
korzyścią używać można chlorku wapna w rozcieku 
obmywając nim ręce…przed zaczęciem i po ukończe-
niu pracy93. 

T nasuwa się pytanie – czy Ignaz Semmelweis pro-
pagując w wiedeńskiej klinice od maja 1848 roku swo-
je zasady postępowania mógł wzorować się na tych 
zaleceniach, tym bardziej, iż do mycia rąk przed bada-
niem położnic polecał stosować podchloryn wapnia, 
czyli preparat znany Karolowi Kaczkowskiemu.

Oczyszczanie powinno obejmować także odzież 
i tu również można stosować zdaniem Karola Kacz-
kowskiego preparaty chlorku wapnia mocząc w nim 
uprane sztuki i starannie rozwieszając na słońcu.
6. O użycia (błąd zecerski) chlorowych kombinacyi 

dla poprawy iedzenia i napoiów zepsutych – s. 
31 – 38 – temat ten został potraktowany trochę 
marginalnie, ale najważniejszym zagadnieniem 
pozostało przestrzeganie higieny.

Informacje na temat nowej choroby były tak samo 
potrzebne, jak i środki zapobiegawcze. I tu również 
Karol Kaczkowski wykazał swoją wiedzę i zdolno-
ści. Prócz cytowanej już w piśmie z dnia 30 kwietnia 
1831 roku, uwagi o starannym gromadzeniu historii 
chorób konkretnych pacjentów, w celu zgromadzenia 
jak największej ilości obserwacji, zwrócił się 20 lipca 
1831 ze specjalnym apelem adresowanym do lekarzy 
wojskowych, a zamieszczonym na łamach „Dzienni-

91 Tamże.
92 M. Kaczkowski, O poznawaniu sposobach zapobieżenia i leczenia 

choroby cholera morbus zwaney… - s. 27
93 K. Kaczkowski, O używaniu preparatów chloru przeciw zarazom 

i szkodliwym wyziewom… s.27.
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ka Powszechnego Kraiowego”94. Prosił w nim o zbie-
ranie wszelkich informacji, jak sam pisał, służących 
do gruntowniejszego poznania natury choroby cho-
lera morbus95 i zwracał uwagę na fakt, iż sztuka le-
karska na doświadczeniach się wspiera96. Z nadsyła-
nych i gromadzonych przez siebie danych planował 
wydawać „Dziennik Lekarski Woyskowy”97, którego 
zadaniem miało być uszczegółowienie postępowania 
w czasie ewentualnych nawrotów epidemii. 

Stało się jednak inaczej. Po tragicznej kapitula-
cji Warszawy, kontuzjowany w czasie obrony Karol 
Kaczkowski wyruszył wraz z wojskiem najpierw do 
Modlina, a później do Brodnicy.

Jeszcze raz wykorzystał swoje zdolności, jako hi-
gienista, gdy teren Prus Wschodnich, a szczególnie 
okolice Elbląga nawiedziła cholera. Problematyka 
postępowania była mu doskonale znana, więc działał 
z właściwą sobie energią oraz pozytywnymi efektami 
swojej pracy. 

Podzielił los wielu innych Polaków pozbawionych 
ojczyzny, a już szczególnie tragiczny był schyłek jego 
życia. W celu poratowania zdrowia wyjechał do Ode-
ssy, gdzie praktycznie przez cały czas znajdował się 
pod ścisłym nadzorem policyjnym. Pomimo podeszłe-
go wieku, jako człowieka niebezpiecznego ze wzglę-
dów politycznych zesłano go 3 listopada 1863 roku 
do Wałujek w guberni Woroneskiej nie pozwalając na 
zabranie czegokolwiek z miejsca pobytu. Po dwóch la-
tach wyrażono zgodę na przesiedlenie do Chersonia, 
gdzie zmarł 14 września 1867 roku. Grób czy chociaż-
by jego najmniejszy ślad nie zachował się do dnia dzi-
siejszego98.

Miejsca poświęcone pamięci Karola Kaczkowskie-
go w Warszawie

Karol Kaczkowski ma poświęcone sobie trzy mo-
numenty znajdujące się na terenie Warszawy. Pierw-
szy, to ocalały z pożogi wojennej pomnik, z medalio-
nem dłuta Wiktora Gontarczyka99, który do 1939 roku 
stał na ulicy Powązkowskiej 44, na terenie koszar 1 
Batalionu sanitarnego (od 1927 roku Karol Kaczkow-
ski był patronem tej jednostki100), gdzie został odsło-

94 „Dziennik Powszechny Kraiowy” w niedzielę dnia 24 lipca 1831 roku 
Nr. 202 s. 1118.

95 Tamże.
96 Tamże.
97 St. Konopka, Karol Kaczkowski, jego prace i projekt wydawania pisma 

wojskowo-lekarskiego… - s. 505.
98 Z. Kopociński, K. Kopociński, Cz. Jeśman, Kilka refleksji na temat 

wojsk owej służby zdrowia w 150 rocznicę śmierci generała profesora 
Karola Kaczkowskiego (1797-1867) w: „Forum Bibliotek Medycznych” 
2016 R. 9 nr 2 (18), s. 472.

99 http://www.warszawa1939.pl/obiekt/powazkowska-kaczkowski (data 
dostępu 08 04 2020)

100 Z. Kopociński, K. Kopociński, Cz. Jeśman, Kilka refleks ji na temat 
wojsk owej służby zdrowia w 150 rocznicę śmierci generała profesora 
Karola Kaczkowskiego (1797-1867) w: „Forum Bibliotek Medycznych” 
2016 R. 9 nr 2 (18), s. 471.

nięty 26 lutego 1931101, a współcześnie, konkretnie od 
20 czerwca 1960 roku znajduje się przed gmachem 
Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii przy 
ulicy Kozielskiej, drugi to tablica pamiątkowa na ścia-
nie budynku mieszczącego dział zbiorów specjalnych 
Głównej Biblioteki Lekarskiej przy ulicy Jazdów 1, 
zaś trzeci - kamień pamiątkowy na miejscu Olszyn-
ki Grochowskiej w tzw. Alei Chwały, usytuowanej 
wzdłuż ulicy Traczy. Wszystkie są mało znane, gdyż 
obelisk na ulicy Kozielskiej jest dość trudno dostępny 
ze względu na teren wojskowy, drugi, również usy-
tuowany jest na uboczu, zaś trzeci, również znajduje 
się peryferyjnie przy uliczce kończącej się w lesie, do 
tego jeszcze na internetowym planie miasta nieozna-
czonej, jako Aleja Chwały, a opisanej odnośnikiem do 
placu zabaw. Bliższe dane o tym miejscu podaje portal 
internetowy „Twoja Praga”102 wymieniając kamień 
pamiątkowy na pozycji 15 i podając także kilka zdań 
poświęconych Karolowi Kaczkowskiemu.

Warto tu zaznaczyć, iż w okresie międzywojen-
nym w samym Zamku Ujazdowskim znajdowała się 
na klatce schodowej tablica pamiątkowa poświęcona 
Karolowi Kaczkowskiemu. Jej uroczyste odsłonięcie 
odbyło się dnia 15 maja 1927 roku103.

Nie są to czynniki sprzyjające poznaniu sylwetki, 
i dlatego warto przypomnieć tego człowieka, który 
w przeciągu kilkunastu dni z typowego profesora po-
czątkowo liceum w Krzemieńcu, gdzie tak zasłużył 
się na polu propagowania zasad higieny i opieki nad 
chorym, a następnie Uniwersytetu Warszawskiego, 
zajętego dydaktyką i organizacją nowych klinik aka-
demika, przedzierżgnął się w rzutkiego komendanta 
wojskowej służby zdrowia w trudnym okresie walk na 
przedpolu Warszawy, zmagań pod Ostrołęką i wresz-
cie borykania się z zasadniczym problemem, jaki do-
tknął wszystkich, nie tylko armii, a mianowicie epide-
mią cholery.

Dlatego myśląc o postaci Karola Kaczkowskiego 
warto powtórzyć frazę zaczerpniętą z poezji Konstan-
tego Ildefonsa Gałczyńskiego i starać się by Jego: cień 
na ścieżce utrwalić od zapomnienia104

PIŚMIENNICTWO

Archiwa
1. AGAD, Akta Rady Najwyższey Narodowey Sekc. 

V. Nr 155 Względem cholera morbus
2. AGAD, Wł. Centr. Powst. Listop. T. 72, kart. 49.

101 „Żołnierz Polski” Nr. 10, R. XIII, 8 marca 1931, pierwsza str. okładki 
i s. i 241.

102 https://www.twoja-praga.pl/praga/pomniki/1165.html (data dostępu 28 
06 2020)

103 „Podchorążowie z Ujazdowa”, Klub Wychowanków Szkoły 
Podchorążych Sanitarnych, Londyn 1972 s. 52.
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For years tick-borne diseases have been an 
importatnt epidemiologial and clinical problem. The 
most frequent and best known are :Lyme disease (LD) 
and tick-borne encephalitis (TBE). 

Yearly number of TBE cases in Europe for a long 
time has been at the level of 3000 -4000 cases: 2006 
- 3776, 2009-3513, 2010-4049, 2019 – 4049, while in 
Poland 200-300 cases/ yera have been reported. 1

Similarly LD incidence in Western Europe is 
estimated to be 22.05/100,000 a year.[26] 2 The total 
numer of cases (reported and not reported) might 
reach over 200,000 cases a year. [41].3 In Poland for the 
last few years ca 20,000 cases/year of LD have been 
reported. 

With COVID 19 pandemics the structure of polish 
health care has changed with infectious diseases  
wards being transformed into COVID 19-only wards.  
This rised question whether current situation had 
influenced on the reported incidendce of tick-borne 
diseases including LD and TBE.

According to NIH in 2019 20630 cases of LD 
was reported in Poland (incidence – 53.74/100,000), 
including 294 cases of neuroborreliosis (0.77/100,000), 
while in 2020 – 12524 cases of LD were reported, 
including 104 cases of neuroborreliosis (0.27/100,000).

Similar tendency was observed as far as TBE 
incidence is concerned: in 2019 – 265 cases were 
reported (incidence 0.69/100,000), while in 2020 – 158 
cases (0.41/100,000).4

Analogic situation was stated after analysis of 
patient data from Department of Infectious Diseases 
and Neuroinfections, Medical University of Bialystok, 
Poland which for years has been diagnosing and 
treating patients with tick-borne diseases. 

1 www.ecdc.com 
2 Lyme disease: Global Status, GIDEON - Global Infectious Diseases 

and Epidemiology Online Network [dostęp 2020-08-07
3 Yijun Lou, Jianhong Wu, Modeling Lyme disease transmission, 

„Infectious Disease Modelling”, 2 (2), 2017, 229–243.
4 www.pzh.gov.pl 

Od lat choroby przenoszone przez kleszcze sta-
nowiły i stanowią ważny problem epidemiologiczny 
i kliniczny. Do najczęstszych i najlepiej poznanych 
chorób należy borelioza z Lyme oraz kleszczowe za-
palenie mózgu (KZM). 

Roczna liczba zachorowań na KZM w Europie od 
lat utrzymuje się na poziomie od 3000-4000 przypad-
ków:  2006 - 3776, 2009-3513, 2010-4049, 2019 – 4049, 
zaś w Polsce notuje się od 200-300 zachorowań/rok (1). 

Podobnie zapadalność na boreliozę z Lyme w Eu-
ropie Zachodniej została oszacowana na 22,05 na 100 
000 na rok (2).  Całkowita liczba przypadków (zgła-
szanych i niezgłaszanych) może wynosić ponad 200 
000 rocznie (3). W Polsce od kilku ostatnich lat rapor-
towano ok. 20 000 zachorowań. 

Wraz z nadejściem COVID-19 zmieniła się orga-
nizacja służby zdrowia w Polsce. Pandemia wymusiła 
przekształcanie oddziałów zakaźnych na oddziały zaj-
mujące się wyłącznie leczeniem COVID-19. Zrodzi-
ło się więc pytanie, czy COVID-19 i obecna sytuacja 
wpłynęły na zapadalność na choroby odkleszczowe, 
w tym przede wszystkim na boreliozę i KZM. 

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez NIZP 
- PZH w 2019 roku w Polsce zanotowano 20 630 
przypadków boreliozy (zapadalność - 53,74/100 000), 
a tym 294 neuroboreliozy (0,77/100 000), zaś w roku 
2020 zanotowano 12 524  przypadków boreliozy (za-
padalność - 32,63/100 000), a tym 104 neuroboreliozy 
(0,27/100 000). 

Podobną tendencję obserwowano w przypadku 
liczby zachorowań na KZM: w 2019 roku zanotowa-
no 265 zachorowań (zapadalność - 0,69/100 000), zaś 
w 2020 – 158 (zapadalność - 0,41/100 000) (4). 

Analogiczną sytuację stwierdzono analizując dane 
pacjentów Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfek-
cji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, która 
od lat zajmuje się diagnostyką i leczeniem pacjentów 
z chorobami odkleszczowymi. 

W przyklinicznej Poradni Antropozoonoz licz-
ba pierwszorazowych wizyt pacjentów z boreliozą 

http://www.ecdc.com
https://www.gideononline.com/ebooks/disease/lyme-disease-global-status/
http://www.pzh.gov.pl
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In the outpatient department the numer of first time 
visits of patients with LD in 2019 was 290, while in 
2020 – 45 (decrease for 84.5%). 

In the Department hundreds of patients with 
various symptoms ater tick bite were consulted. The 
symptoms included skin lesions, joint swelling, facial 
nerve pareses, brachial plexus pareses, headache, 
lumbosacral pain, fever, nausea, vomits, consciousness 
disturbances.Finaly these patients were hospitalized in 
internal medicine or neurological wards. 

We analyzed the potential causes of such significant 
decrease in reported cases of tick borne diseases. The 
most common include: 
 – Low availability of healt care to patients with other 

than SARS-CoV-2 infection diseases
 – The neccessity of SARS-CoV-2 testiong before 

hospitalization
 – Fear of being infected with SARS-CoV-2 in the 

process of diagnostics and treatment of other 
diseases

 – Lock-down which lowered the exposure to tick 
bites 

 – Hospitalization at wards with difficulty in access 
to LD and other tick borne diseases disgnostics

 – Bad reporting of tick-borne diseases
All of these factors influencing on tick-borne 

diseases incidence are in accordance to observations 
made by Wormser et al. in USA. The Authors 
described 3 adult patients, in whom the diagnosis of 
tick-borne disease was delayed because of COVID-19 
pandemics.5

To sum up it has to be emphasized that appearance 
of COVID-19 did not cause other diseases, including 
infectious diseases, to dissapear. They should be 
diagnosed and treated as soon as possible to prevent 
sequelae. 

REFERENCES
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z Lyme w 2019 roku wyniosła – 290, zaś w 2020 – 45 
(spadek o 84,5%). 

W Klinice konsultowano setki pacjentów z różny-
mi dolegliwościami  po pokłuciu przez kleszcze: zmia-
nami skórnymi, obrzękami stawów, porażeniem ner-
wów twarzowych, porażeniem splotu barkowego, bó-
lami głowy, bólami odcinka L/S kręgosłupa, gorączką, 
nudnościami, wymiotami, zaburzeniami świadomości 
i innymi. Finalnie pacjenci ci byli hospitalizowani 
w oddziałach internistycznych lub neurologicznych. 

Analizowano również potencjalne przyczyny 
spadku liczby raportowanych zachorowań na choroby 
przenoszone przez kleszcze. Do najczęstszych można 
zaliczyć:
 – Trudności z dostępem do opieki medycznej cho-

rych z innymi dolegliwościami niż wynikające 
z zakażenia SARS-CoV-2

 – Konieczność testowania w kierunku zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2 przed hospitalizacją

 – Strach przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 
podczas diagnostyki i leczenia innych chorób

 – Lock-down wpływający na zmniejszenie ekspozy-
cji na pokłucie przez kleszcze 

 – Hospitalizacje w Oddziałach, które mają utrudnio-
ny dostęp do diagnostyki boreliozy i innych cho-
rób przenoszonych przez kleszcze

 – Niekompletna zgłaszalność w związku ze zwięk-
szonym obciążeniem służby zdrowia 

Te wszystkie czynniki  wpływające na zapadalność 
na choroby odkleszczowe są zgodne z obserwacjami 
poczynionymi w USA przez Wormser i wsp., którzy 
opisali 3 dorosłych pacjentów, którzy wskutek trudno-
ści z dostępem do diagnostyki w erze COVID-19 mieli 
opóźnioną diagnozę choroby odkleszczowej (5). 

Reasumując, należy zwrócić uwagę, iż wraz z poja-
wieniem się COVID-19 inne choroby, w tym choroby 
zakaźne nie zniknęły i nadal powinny być diagnozo-
wane i leczone, jak najszybciej, by zapobiec odległym 
powikłaniom pochorobowym. 

Received: 9.02.2021
Accepted for publication: 11.02.2021
Otrzymano: 9.02.2021 r.
Zaakceptowano do publikacji: 11.02.2021 r.

Address for correspondence:
Adres do korespondencji:
Anna Moniuszko-Malinowska
Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji
Żurawia 14, 15-540 Białystok
Blok D
e-mail: annamoniuszko@op.pl

Czy COVID-19 przyćmił choroby odkleszczowe?Has COVID-19 influenced on tick-borne diseases...

http://www.ecdc.com
https://www.gideononline.com/ebooks/disease/lyme-disease-global-status/
http://www.pzh.gov.pl


742

Prof. dr hab. KRZYSZTOF ANUSZ – SGGW
Dr MAŁGORZATA BAŁA – UJ
Dr RAFAŁ BIAŁYNICKI-BIRULA – UMED Wrocław
Dr AGNIESZKA CHOJECKA – NIZP-PZH
Dr GRAŻYNA CHOLEWIŃSKA-SZYMAŃSKA – WUM
Dr JOANNA CHROSTOWSKA – IGiChP
Dr hab. DOROTA CIANCIARA – prof. NIZP-PZH, CMKP
Mgr URSZULA CZAJKA – NIZP-PZH
Dr MICHAŁ CZERWIŃSKI – NIZP-PZH
Dr hab. MAŁGORZATA DOBRZYŃSKA, prof. NIZP-PZH
Dr hab. DOROTA DUNIN-WĄSOWICZ - IPCZD
Dr DOROTA DYDJOW-BENDEK – GUMED
Prof. dr hab. KATARZYNA DZIERŻANOWSKA-FANGRAT – IPCZD
Prof. dr hab. HENRYK GASIUL – UKSW
Prof. dr hab. JAKUB GAWOR – PAN
Dr ALEKSANDRA GLINIEWICZ – NIZP-PZH
Dr JOANNA GŁOGOWSKA – SUM
Dr hab. inż. ANTONI GRZANKA – WUM
Dr TOMASZ GUSZCZYN – UMB
Prof. dr hab. ROMAN JUNIK – UMK
Prof. dr hab. .DOROTA KALETA – UMED Łódź
Prof. dr hab. GRZEGORZ KARBOWIAK – PAN
Dr LUCJAN KĘPA – SUM
Prof. dr hab. KATARZYNA KOLASA – Akademia Koźmińskiego
Prof. dr hab. MARIA KORZENIEWSKA – IGiChP
Prof. dr hab. KRZYSZTOF KRAJEWSKI-SIUDA – Uniw Papieski im.Jana Pawła II Kraków
Prof. dr hab. TADEUSZ ŁAPIŃSKI – UMB
Prof. dr hab. ANITA MAGOWSKA – UMED Poznań
Dr PAWEŁ MAJAK – UM Łódź
Dr DOMINIK MAŚLACH – UMB
Prof. dr hab. JOANNA MAZUR – IMiD
Prof. dr hab.MARIA MIELNIK-BŁASZCZAK – UMED Lublin
Dr AGNIESZKA MORAWSKA – Szpital Uniw. Kraków 
Dr JACEK MOSKALEWICZ – IPiN
Dr EWA MICHOTA-KATULSKA – WUM
Dr EMILIA MIKOŁAJEWSKA – UMK
Prof. dr hab. JOANNA NARBUTT – UMED Łódź
Prof. dr hab.DANUTA NARUSZEWICZ-LESIUK – NIZP-PZH
Dr MARTA NIEDŹWIEDZKA-STADNIK – NIZP-PZH
Prof. dr hab. ANNA OBLACIŃSKA – IMiD
Dr ANITA ORZEŁ-NOWAK – UJ
Dr RENATA PALIGA – PUM
Dr hab. KATARZYNA PANCER – prof. NIZP-PZH
Prof. dr hab. SŁAWOMIR PANCEWICZ – UMB
Prof. dr hab. JAKUB PAWLIKOWSKI - UKSW
Prof. dr hab. MAŁGORZATA PAWŁOWSKA – UMK
Dr HALINA PIECEWICZ-SZCZĘSNA – UM Lublin
Dr PAWEŁ PLISZKA – Akademia im. Koźmińskiego

PRZEGL EPIDEMIOL 2020;74(4): 742-743 List of reviewers / Wykaz recenzentów

LIST OF REVIEWERS OF MANUSCRIPTS SENDING TO EDITOR 
OF PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY – EPIDEMIOLOGICAL REVIEW IN 2020

 
WYKAZ RECENZENTÓW PRAC NADESŁANYCH DO REDAKCJI PRZEGLĄDU 

EPIDEMIOLOGICZNEGO – EPIDEMIOLOGICAL REVIEW W 2020 ROKU



743

Dr inż. PIOTR POLAŃSKI – NIZP-PZH
Dr ANNA POZNAŃSKA – NIZP-PZH
Dr DANIEL RABCZENKO – NIZP-PZH
Dr hab. MAGDALENA ROSIŃSKA – prof.NIZP-PZH
Dr ANNA RÓŻAŃSKA – UJ
Dr RUSŁAN SALAMATIN – NIZP-PZH
DR MARIUSZ SIKORA – WUM
Dr AGATA SKOP-LEWANDOWSKA – UJ
Dr JOLANTA SKOWRON – CIOP
Dr MAŁGORZATA STĘPIEŃ – NIZP-PZH
Dr KATARZYNA STOŚ – NIZP-PZH
Dr PAWEŁ STRUCIŃSKI – NIZP-PZH
Prof. dr hab. IZABELA STRUŻYCKA – WUM
Dr hab. ARTUR SULIK – UMB
Prof. dr hab. LESZEK SZENBORN – UMED Wrocław
Prof. dr hab. MAŁGORZATA SZNITOWSKA – GUMED
Dr BEATA TOBIASZ-ADAMCZYK – UJ
Dr hab. MARTA WAŁASZEK – Szpital Tarnów
Dr MAGDALENA WIECZOREK – NIZP-PZH
Dr hab. REGINA WIERZEJSKA – NIZP-PZH
Prof. dr hab. JOANNA ZAJKOWSKA – UMB
Dr KAROLINA ZAKRZEWSKA – NIZP-PZH
Dr MARTA ZALEWSKA – WUM
Dr MARZENA ZARZECZNA-BARAN – PUM
Dr MAGDALENA ZAWADZKA – WIHE
Dr MAGDALENA ZEGAN – WUM
Prof. dr hab. ANDRZEJ ZIELIŃSKI – NIZP-PZH
Dr MAGDALENA ZGLICZYŃSKA – CMKP

List of reviewers / Wykaz recenzentów



744

INSTRUCTION FOR AUTHORS

PRINCIPLES FOR PREPARATION OF MANUSCRIPTS SUBMITTED FOR 
PUBLICATION IN PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY - EPIDEMIOLOGICAL 

REVIEW

INSTRUKCJA DLA AUTORÓW

ZASADY PRZYGOTOWANIA MANUSKRYPTÓW KIEROWANYCH DO PUBLIKACJI 
W PRZEGLĄDZIE EPIDEMIOLOGICZNYM - EPIDEMIOLOGICAL REVIEW

The copyrights for articles published in Przegląd 
Epidemiologiczny - Epidemiological Review are 
reserved for the publisher – the National Institute of 
Public Health-National Institute of Hygiene. This 
means that the articles or their fragments cannot be 
published or reproduced elsewhere without permission 
of the publisher.

Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological Review 
is a bilingual (English and Polish) journal. 

Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological 
Review publishes:

a) Experimental and methodological studies and 
reports from the area of epidemiology, prevention 
and control of communicable and noncommunicable 
diseases; epidemiological analysis and estimations; 

b) Studies in the field of public health; 
c) Studies and clinical reports of communicable 

diseases; 
d) Review papers from the area of epidemiology, 

prevention and diagnosis of communicable 
diseases and public health; 

e)  Reviews of books and journals in the fields 
mentioned above and letters to the Editor.

1. Rules for the acceptance of the article sent for 
publication

Manuscript should be sent to the Editor with the 
covering letter, in which the corresponding Author 
declares his intention to publish the article, giving 
its title and listing the names of the authors and his 
own place of employment, address, phone number 
and e-mail. In case of original (research) articles, the 
covering letter must include the approval of the head of 
the institution (department) where research was done, 
confirmed by his signature.

The covering letter must be accompanied by 
a written statement that:

Prawa autorskie do prac publikowanych w Prze-
glądzie Epidemiologicznym- Epidemiological Review 
są zarezerwowane dla wydawcy – Narodowego Insty-
tutu Zdrowia Publicznego –Państwowego Zakładu Hi-
gieny. Oznacza to, że artykuły czy ich fragmenty nie 
mogą być publikowane lub kopiowane gdzie indziej, 
bez zgody wydawcy.

Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological Review 
jest pismem dwujęzycznym. Każda praca jest publi-
kowana w językach angielskim i polskim.

Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological Re-
view publikuje:

a) prace doświadczalne, metodyczne i doniesienia 
z dziedziny epidemiologii, zapobiegania i zwal-
czania chorób zakaźnych i niezakaźnych; analizy 
i szacunki epidemiologiczne;

b) prace z zakresu zdrowia publicznego;
c) prace oraz doniesienia kliniczne z zakresu chorób 

zakaźnych;
d) prace poglądowe z dziedziny epidemiologii, za-

pobiegania i kliniki chorób zakaźnych i zdrowia 
publicznego;

e) oceny książek i wydawnictw z wyżej wymienio-
nych dziedzin oraz listy do Redakcji

1. Zasady przyjmowania artykułu przesyłanego do 
publikacji 

Manuskrypt pracy należy nadesłać do Redakcji z pi-
smem przewodnim, w którym autor korespondencyjny 
zwraca się o opublikowanie pracy podając tytuł pracy 
i wymieniając nazwiska autorów oraz swoje miejsce za-
trudnienia, adres, numer telefonu i adres e-mail.

W pracach oryginalnych (badawczych) pismo 
przewodnie powinno zawierać aprobatę kierownika 
zakładu lub kliniki, w których zostały wykonane ba-
dania, potwierdzoną jego podpisem.

Do pisma przewodniego należy dołączyć pisemne 
oświadczenie zawierające następujące informacje:
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A. Work has not published before and will not be 
submitted for publication prior to its publication 
in Przegląd Epidemiologiczny - Epidemiological 
Review.

B. The contribution of each author to the article should 
be described. 

C. A statement that the work does not infringe the 
copyrights or other rights of third parties and there 
is no conflict of interest with other persons or 
institutions.

2. Instructions for the preparation of the manuscript
The manuscript should be prepared in accordance with 
the instruction for authors. 
Note! The content of the manuscript cannot exceed 12 
pages, including abstract, references,
figures and tables. 
2.1. Printed manuscript intended for publication should 
be sent to the editor in 1 copy in 
the format A4, written on one side with a margin of 4 
cm on the left side and 1.5 spacing between 
lines (28-31 lines per page). The pages of the manuscript 
should be numbered. 
The manuscript must be accompanied by the copies of 
the article in the electronic form (CDROM or sent by 
e-mail: przegepidem@pzh.gov.pl).
By providing a CD, authors should ensure that the text 
is identical with the text of the 
manuscript and give a clear file name of the stored 
article.
The materials should be prepared using Arial font 
for figures, diagrams and photographs (10-12 pts) and 
Times New Roman font for figure captions and the 
written text.
2.2. The first text page should contain the following 
sequence centred on the page: the full name of the 
author(s) in italics, the title (in bold capital letters) 
and name(s) of the institution(s) where the work was 
made. 
2.3. The editors reserve the right to correct stylistic 
errors and terminology and upon the consent of the 
authors make the abridgments in the text. 

In the article the following parts should be present: 
Introduction, Objective, Material and Methods, 
Results, Discussion, Conclusions, References, 
Address for correspondence. Abstract should be 
composed of the following parts: Introduction, 
Objective, Material and Methods, Results, 
Conclusions (capital letters, bold, 10 points). 
The particular parts of the article may include subtitles 
provided the structure of the article would be of higher 
transparency then. 

A. Praca nie została i nie zostanie złożona do druku w in-
nym czasopiśmie przed opublikowaniem jej w Przeglą-
dzie Epidemiologicznym - Epidemiological Review.

B. Określenie udziału (wkładu) poszczególnych auto-
rów w opracowanie artykułu.

C. Praca nie narusza praw autorskich, ani innych praw 
stron trzecich i nie zachodzi konflikt interesów z in-
nymi osobami lub instytucjami. 

2. Zasady przygotowania manuskryptu pracy prze-
syłanej do publikacji
Redakcja przyjmuje prace w wersjach polskiej i an-
gielskiej. 
Wyjątkowo, jeżeli przygotowanie tekstu w języku 
angielskim mogłoby nastręczać trudności, prosimy 
o załączenie listy użytych specjalistycznych nazw 
i określeń z tłumaczeniem na język angielski.
Strona edytorska tych prac powinna być zgodna z In-
strukcją dla Autorów: streszczenie w językach angiel-
skim i polskim, słowa kluczowe, Tytuły tabel i rycin 
– w języku angielskim i polskim. 
Uwaga! Objętość nadsyłanych manuskryptów nie 
może przekraczać 12 stron, łącznie ze streszczeniem, 
piśmiennictwem, rycinami i tabelami.

2. Instrukcja dotycząca przygotowania manuskryptu
2.1. Prace przeznaczone do publikacji powinny być 
nadesłane do Redakcji w jednym egzemplarzu manu-
skryptu o formacie A4, pisane jednostronnie z zacho-
waniem marginesu 4 cm z lewej strony i 1,5 odstępu po-
między wierszami (28-31 wierszy na stronie). Poszcze-
gólne strony manuskryptu powinny być numerowane. 
Do wydruku manuskryptu należy załączyć plik arty-
kułu w formie elektronicznej (na płycie CD) lub prze-
słać na adres e-mail: przegepidem@pzh.gov.pl).
Wersja elektroniczna musi być identyczna z tekstem 
wydruku i zawierać nazwę pliku, w którym jest zapi-
sany artykuł.
Pliki i wersja papierowa powinny być przygotowane 
z wykorzystaniem czcionki typu Arial do rycin, wykre-
sów i fotografii (10–12 pkt) oraz czcionki typu Times 
do podpisów pod ryciny i pisania tekstu podstawowego.
2.2. Pierwsza strona tekstu powinna zawierać kolejno 
na środku strony: pełne imię i nazwisko autora (auto-
rów) kursywą, tytuł angielski pracy (dużymi pogru-
bionymi literami alfabetu), tytuł polski (dużymi nie-
pogrubionymi literami alfabetu), nazwę (nazwy) insty-
tucji/uczelni , w której wykonano pracę w językach 
angielskim i polskim (Times 10-12 pkt). Streszczenie 
i abstrakt należy dołączyć na oddzielnych kartkach.
2.3. Redakcja zastrzega sobie prawo poprawiania 
usterek stylistycznych i nazewnictwa oraz dokonywa-
nia za zgodą Autorów koniecznych skrótów w tekście.
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ABSTRACT. Abstract should recapitulate the facts 
and conclusions contained in the article – ca 250 words 
(Times New Roman, 10-12 points).
Abstract should be attached to the manuscript on 
a separate, unnumbered page.

KEYWORDS (3-5) should be placed under the 
abstract, e.g. 
Key words: Hib vaccination, the effectiveness

INTRODUCTION - provides the need (justification) 
of the study and clearly specifies the purpose of 
research. The literature quoted in the introduction 
should be limited only to positions that have a direct 
relationship with the content of this study. In the 
introduction, the results or conclusions from the 
research should not be included. 

MATERIAL AND METHODS - in case of commonly 
known methods, indicate the position of literature, 
together with statistical methods used in study. If the 
methods are already published but not widely known, 
give a brief description, while for new or substantially 
modified methods - deliver a full description. 
In the epidemiological articles information should 
be provided about the plan (protocol) of the study 
covering the study population (age, sex, history of 
immunization and other important characteristics), 
procedures of randomization and criteria used for 
allocation of persons to each group. 

RESULTS - should be given in a logical sequence 
in the text, with a possible reference to the tables 
and figures. Data from the tables and figures should 
not be repeated in the text where the most important 
information should be summarized. 

DISCUSSION - is to highlight new or important aspects 
of research results and discuss their implications and 
indicate their limitations. The results of own research 
should be evaluated against the background of the 
literature quoted by the authors. Do not repeat the detailed 
data presented in the previous parts of the article.

CONCLUSIONS - should be specified in points or 
presented briefly in a narrative form. Conclusions 
should be logically connected with the objectives of 
the research outlined in the introduction. Statements 
and conclusions not based on the obtained results 
should be avoided. Authors should refrain from 
statements about the costs or benefits, if their work 
does not contain economic data and their analysis. If 
the hypothesis is expressed, it must be clearly stated 
that it is a hypothesis. Do not present the results in 
conclusions!

W tekście artykułu należy wyróżnić następujące części:
Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyniki, 

Dyskusja, Wnioski, Piśmiennictwo, Adres do kore-
spondencji. W streszczeniu pracy oryginalnej należy 
wyróżnić: Wstęp, Cel pracy, Materiał i metody, Wyni-
ki, Wnioski (wersaliki, druk 10 pogrubiony).
Poszczególne części tekstu mogą być wyróżnione pod-
tytułami, o ile uczyni to tekst bardziej przejrzystym.
 
STRESZCZENIE I ABSTRAKT - Streszczenie powin-
no rekapitulować fakty i wnioski zawarte w pracy – ok. 
250 wyrazów. Streszczenie i abstrakt należy dołączyć do 
manuskryptu na oddzielnych, nienumerowanych kart-
kach.

SŁOWA KLUCZOWE (3-5) - w języku polskim 
i angielskim powinny być umieszczone: polskie pod 
streszczeniem, angielskie pod abstraktem, np. 
Słowa kluczowe: Hib, szczepienia, skuteczność
Key words: Hib, vaccination, effectiveness

WSTĘP – należy omówić uzasadnienie podjętych ba-
dań i wyraźnie je sprecyzować oraz sformułować cel 
prowadzonych badań. 
Cytowane we wstępie piśmiennictwo należy ograni-
czyć tylko do pozycji mających bezpośredni związek 
z treścią wstępu. We wstępie nie podaje się wyników 
ani wniosków z przeprowadzonych badań. 

MATERIAŁ I METODY – dla powszechnie znanych 
metod należy podać pozycję piśmiennictwa, łącznie 
z metodami statystycznymi stosowanymi w pracy. Dla 
metod już opublikowanych, ale powszechnie niezna-
nych, podać krótki opis z pozycjami piśmiennictwa, 
natomiast dla nowych lub istotnie zmodyfikowanych 
metod – podać ich pełny opis. 
W pracach epidemiologicznych należy podać informa-
cje o planie (protokole) badania obejmującym badaną 
populację (wiek, płeć, historię szczepień ochronnych 
i inne ważne cechy), metody randomizacji, czy przy-
działu do poszczególnych grup.

WYNIKI – należy podać w logicznej sekwencji 
w 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 po-
winny być ocenione na tle piśmiennictwa wykorzysty-
wanego przez autorów artykułu. Nie należy powtarzać 
szczegółowych danych przedstawionych w poprzed-
nich częściach artykułu.

Instruction for authors / Instrukcja dla autorów
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REFERENCES - should be limited only to the items 
mentioned in the text and directly related to the topic of 
the work - no more than 30 items. References should 
be arranged in order of their citation. When quoting 
the publication in the text only the serial number of it 
should be given in parentheses. The publications cited 
in tables or figure legend should be included in the 
references and should be numbered after the citations 
in the text. 
Work accepted for publication but not yet published, 
should be marked as “in press”; authors should obtain 
written permission to cite such a position, as well as 
confirmation that the work cited has been accepted for 
publication. 

When listing the references following sequence should 
be maintained:
a) the name of the author(s) and the first letters of their 
names. If the number of authors does not exceed three, 
list all authors, if more than three, list the first three 
authors followed by et al.; 
b) the full title of the work;
c) recognized abbreviation of journal title (according 
to The List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) year;
e) volume:
f) first and last page of work.
Do not use italics, bold or underlining.
For non periodic publications (e.g. books), give the 
author(s) chapter title, book title, name and initials of 
the editor, place of publication, publisher and year of 
publication and page number(s) of the cited chapter.

EXAMPLES:
Articles from the journal:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U, et al. Pertussis 
in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860-6. 
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is 
associated with an increased risk for pancreatobiliary 
disease. Ann Intern Med 1996; 124 (11): 980-3.

Items without the author: should be cited as 
anonymous or editorial. For example: Cancer in South 
Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.

Books and monographs:
Note! Be sure to specify the page to which the 
author refers.
1. Juszczyk J, Gladysz A. Differential diagnosis of 

infectious diseases. 2nd ed. Warsaw: PZWL, 1996: 
page(s).

2. Material published by institution: World Health 
Organization / United Nations Children’s Fund. 
State of the world’s vaccines and immunization. 
Geneva: WHO, 1996: page(s).

WNIOSKI – należy sprecyzować w punktach lub podać 
krótko w formie opisowej. Wnioski powinny łączyć się 
logicznie z celami pracy przedstawionymi we wstępie. 
Należy unikać stwierdzeń i wniosków niewynikają-
cych z własnej obserwacji.
Autorzy powinni wystrzegać się stwierdzeń na temat 
kosztów lub korzyści, jeżeli ich praca nie zawiera eko-
nomicznych danych i ich analizy. Jeżeli proponuje się 
hipotezę, należy jasno podać, że jest to hipoteza. Nie 
należy we wnioskach zamieszczać wyników!

PIŚMIENNICTWO – należy ograniczyć tylko do 
pozycji cytowanych w tekście i mających bezpośredni 
związek z tematem pracy – nie więcej niż 30 pozycji.
Pozycje piśmiennictwa powinny być ułożone w ko-
lejności ich cytowania. Przy cytowaniu prac w tekście 
należy podawać w nawiasach okrągłych tylko liczbę 
porządkową odnośnej publikacji w spisie piśmiennic-
twa. Należy również podać pozycje cytowane w tabe-
lach lub w legendzie rycin. 
Prace akceptowane do druku, ale jeszcze niepubliko-
wane, powinny być oznaczone jako: „w druku”; auto-
rzy powinni uzyskać pisemną zgodę na zacytowanie 
takiej pracy, jak też potwierdzenie, że cytowana praca 
została zaakceptowana do druku. 

W wykazie piśmiennictwa należy zachować następu-
jącą kolejność:
a) nazwisko autora (-ów) i pierwsze litery ich imion. 
Jeżeli liczba autorów nie przekracza
trzech należy zacytować wszystkich, jeżeli autorów 
jest więcej niż trzech, należy
zacytować trzech i dodać „i in” (et al.). 
b) tytuł pracy w pełnym brzmieniu;
c) tytuł czasopisma w uznanym skrócie (według The 
List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) rok;
e) tom;
f) pierwsza i ostatnia strona pracy
Dla wydawnictw nieperiodycznych (np. książek) nale-
ży podać autora (-ów), tytuł rozdziału w pracach zbio-
rowych, tytuł książki, nazwisko i inicjały jej redak-
tora, miejsce wydania, wydawcę i rok wydania oraz 
strony od – do cytowanego rozdziału.

PRZYKŁADY:
Artykuły z obcojęzycznego czasopisma medycznego:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U,et al. Per-
tussis in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860–6.
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is 
associated with an increased risk for pancreatobiliary 
disease. Ann Intern Med 1996;124(11):980–3.
Pozycje bez autora należy cytować jako: Anonimowe 
lub Editorial. Np.: Cancer in South Africa [editorial].  
S Afr Med J 1994;84:15.
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3. Chapter in the book: Krotochwil-Skrzypkowa 
M. Postvaccinal reactions and complications. In: 
Debiec B, Magdzik W, ed. Vaccinations. 2nd ed. 
Warsaw: PZWL: 1991:76-81. 

4. Report from the conference: Bengtsson S, Solheim 
BG. Enforcement of data protection, privacy and se-
curity in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet 
P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92 
Proceedings of the 7th World Congress on Medical 
Informatics, 1992 Sep 6-10, Geneva, Switzerland. 
Amsterdam: North-Holland, 1992,1561-5.

5. Quoting articles distributed electronically on the 
internet can be done by listing their web address 
and bibliographic data of the printed version, if 
any, eg. Outbreak of bacterial conjunctivitis at the 
College-New Hampshire. MMWR 2002; 51:205-7 
http://www.cdc.gov/mmwr/ 

Address for correspondence - should include the 
name and institutional or personal address of the 
Author(s), phone number and e-mail.

Tables - should be typed on separate pages/ sheets 
and numbered in sequence of Roman numbers. The 
numbering of the tables should correspond to the 
sequence of their appearance in the text. Tables should 
be provided with titles (at the top).
Each column of the table should have a short header, 
a broader explanation should be given in footnotes 
below the table, not in the header. Statistical measure 
of variability used in tables should be given such as 
standard deviation or standard error of the mean. The 
number of tables should be limited to truly necessary 
for documentation of results. 

Figures – should be saved as PDF, JPG, PNG, GIF, 
TIFF, bitmap (in the correct resolution) and submitted 
along with the printout on separate pages. Figures 
should be provided with captions. 
In case of photographs or graphic files without captions, 
their numbers and captions should be included in 
the file names or a separate file with all figures with 
captions should be submitted.
References to figures or tables should be given 
in a form of consecutive numbers in parentheses, 
for example (Fig. 1) or (Table I). Places to include 
illustrative material in the text should be marked on 
the margin of the manuscript.

Text within tables, diagrams and figures as well 
as axis captions and graph legends should be provided 
only in English. 

THE REVIEW PROCESS
Each article is evaluated by at least two independent 
reviewers. 

Artykuły z polskojęzycznego czasopisma medycznego:
Kostrzewski J. Postępy wykorzenienia poliomyelitis 
w świecie. Przegl Epidemiol 1994;48:355–60.
Naruszewicz-Lesiuk D, Wieczorkiewicz N, Iwiń-
ska-Buksowicz B, i in. Podostre stwardniające zapa-
lenie mózgu (SSPE) w Polsce w latach 1990–1993.  
V etap badań epidemiologicznych. Przegl Epidemiol 
1995;49:261–6.

Książki i monografie
Uwaga! Należy koniecznie podawać strony, na któ-
re powołuje się Autor.
1. Juszczyk J, Gładysz A. Diagnostyka różnicowa 

chorób zakaźnych. Wyd 2. Warszawa: Wydaw. 
Lek. PZWL; 1996: strona od – do.

2. Jeśli autorem jest organizacja: World Health 
Organization / United Nations Children’s Fund. 
State of the world’s vaccines and immunization. 
Geneva: WHO; 1996: strona od – do.

3. Rozdział w książce: Krotochwil-Skrzypkowa M. 
Odczyny i powikłania poszczepienne. W: Dębiec 
B, Magdzik W, red. Szczepienia ochronne. Wyd 2. 
Warszawa: PZWL;1991: 76–81.

4. Doniesienie z konferencji: Bengtsson S, Solheim 
BG. Enforcement of data protection, privacy and 
security in medical informatics. In: Lun KC, 
Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. 
MEDINFO 92. Proceedings of the 7thWorld 
Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6–10; 
Geneva, Switzerland. Amsterdam: Nort-Holland; 
1992,1561–5.

5. Cytowanie artykułów rozpowszechnianych 
w formie elektronicznej przez internet może 
być dokonywane przez podanie ich adresu 
internetowego oraz danych bibliograficznych ich 
wersji drukowanej, jeśli taka istnieje, np. Outbreak 
of Bacterial Conjunctivitis at a College--New 
Hampshire. MMWR 2002;51:205-7. http://www.
cdc.gov/mmwr/ 

Adres do korespondencji – należy podawać nazwę 
i adres miejsca pracy lub prywatny autora (autorów) 
oraz podać numery telefonów i adres e-mail.
Tabele – należy umieścić na oddzielnych stronach/
arkuszach i ponumerować kolejno cyframi rzym-
skimi. Numeracja tabel powinna odpowiadać chrono-
logii lub pojawianiu się w tekście. 
Tabele powinny być zaopatrzone w tytuły (u góry) 
w języku angielskim i polskim.
Każda kolumna tabeli powinna posiadać krótki nagłó-
wek, a szersze wyjaśnienia powinny być zamieszczo-
ne w odnośnikach pod tabelą, a nie w nagłówku. Za-
wartość tekstowa tabel, diagramów i rycin oraz tytuły 
osi i legenda wykresów powinny być przygotowane 
w języku angielskim.
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Reviewers and authors do not know their identities 
(“double-blind review process”).The review is to 
be submitted in written form. It has to determine 
unequivocally whether the manuscript should be 
published, revised or rejected. Based on the reviews 
gathered, Editors make the final decision with regard 
to the publication of articles. On an annual basis 
Epidemiological Review publishes a list of reviewers 
who have collaborated with editorial board.

FEE FOR PUBLICATION
Fee for articles accepted for printing in the amount 
PLN 400 (including VAT) for Polish Authors and EUR 
100 for foreign Authors.
The payment rules apply to manusc ript sent to Editor 
after January 1,2018.

W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać zastosowa-
ne statystyczne miary zmienności, takie np. jak stan-
dardowe odchylenie czy standardowy błąd średnich. 
Liczbę tabel należy ograniczyć tylko do istotnie nie-
zbędnych dla dokumentacji uzyskanych wyników.
Ryciny – powinny być zapisane w jednym z wymie-
nionych formatów: PDF, JPG, PNG, GIF, TIFF, mapa 
bitowa (w odpowiedniej rozdzielczości) i załączone 
na oddzielnych wydrukach, w wersji elektronicznej 
w oddzielnych plikach.
Ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy w języ-
kach angielskim i polskim. 
W przypadku fotografii i plików graficznych utwo-
rzonych bez podpisu – numeracja i podpis (w całości) 
powinny być zawarte w nazwie pliku lub należy do-
łączyć oddzielny plik z wykazem rycin z podpisami.

W odpowiednim miejscu tekstu należy podać w na-
wiasach kolejne numery rycin lub tabel np. (Ryc. 1) 
lub (Tab. I). Miejsca włączenia materiału ilustracyjne-
go powinny być zaznaczone ołówkiem na marginesie 
manuskryptu.

ZASADY RECENZOWANIA
Każda praca jest poddawana ocenie przez co najmniej 
2 niezależnych recenzentów. 
Recenzenci i autorzy prac nie znają swoich tożsamości 
(tzw.”double-blind review process”).
Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jed-
noznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu 
do publikacji, dopuszczenia po poprawkach lub jego 
odrzucenia.
Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu artykułów do 
publikacji podejmuje redakcja na podstawie uzyska-
nych recenzji. Raz w roku czasopismo podaje do wiado-
mości listę recenzentów współpracujących z redakcją.

OPŁATY ZA PUBLIKACJĘ
Za prace publikowane w Przeglądzie Epidemiolo-
gicznym - 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
Opłaty czasowo zawieszone (marzec 2021)
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