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CHICKENPOX IN POLAND IN 2017*

OSPA WIETRZNA W POLSCE W 2017 ROKU*

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

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

ABSTRACT

BACKGROUND. Chickenpox is a common disease in Poland, which is usually mild, but can lead to serious 
complications. Vaccination is an effective form of prevention. Before the introduction of universal vaccination 
against chickenpox, high incidence was recorded in many countries. In Poland, since 2003, vaccinations are 
recommended for people who did not get sick, and since 2009, compulsory for children up to 12 years of age 
particularly exposed to infection and children from their surroundings.
AIM. To assess epidemiological situation of chickenpox in Poland in 2017, including vaccination coverage in 
Polish population, in comparison to previous years. 
METHODS. Assessment of the epidemiological situation of chickenpox in Poland in 2017. was based on the 
results of the analysis of aggregate data published in the annual bulletins: “Infectious diseases and poisoning 
in Poland in 2017” and “Protective Vaccination in Poland in 2017. In addition, the recommendations from the 
Protective Vaccine Program for 2017 were used. 
RESULTS. In 2017, 173 196 cases of chickenpox were registered in Poland, 7.21% more than in the previous 
year. The incidence of varicella in 2017 was 450.8 per 100,000. and was higher than in 2016 . The lowest incidence 
was registered in the Dolnośląskie voivodeship – 324.6/ 100,000, the highest in the Opolskie voivodeship – 
601.0 / 100,000. The most incidence was observed among children aged 0-4 years (88 711). Incidence in men 
was higher than in women, and the rural population higher than for urban residents. In 2017, 1200 people were 
hospitalized due to chickenpox. 75 040 people were vaccinated against varicella.
SUMMARY. In 2017, there was a slight increase in the number of smallpox cases compared to the previous year, 
however, the incidence remains lower than in 2012-2014. An effective method of preventing it is chickenpox 
vaccination, which despite the lack of universal funding is being carried out in ever greater population. Further 
improvement of the epidemiological situation requires public health education in the field of primary prevention 
based on vaccination. As recommended, the smallpox vaccination course includes two doses of the vaccine at 
least 6 weeks apart from the previous dose.

Key words: chickenpox, epidemiology, Poland, 2017

STRESZCZENIE

WSTĘP. Ospa wietrzna jest w Polsce chorobą często występującą, która zwykle przebiega łagodnie, ale może 
prowadzić do poważnych powikłań. Skuteczną formą zapobiegania są szczepienia. Przed wprowadzeniem po-
wszechnego szczepienia przeciwko ospie wietrznej w wielu krajach rejestrowano wysoką zapadalność.
W Polsce od 2003 r. są to szczepienia zalecane dla osób, które nie chorowały oraz od 2009 r. obowiązkowe dla 
dzieci do 12 r. ż. narażonych w sposób szczególny na zakażenie i dzieci z ich otoczenia.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej w Polsce w 2017 r. oraz po-
równanie z sytuacją w poprzednich latach. 
MATERIAŁ I METODY. Ocenę sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej w Polsce w 2017 r. prze-
prowadzono na podstawie wyników analizy danych zbiorczych opublikowanych w rocznych biuletynach:  
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WSTĘP 

Ospa wietrzna jest powszechną chorobą, która zwy-
kle przebiega łagodnie, ale może prowadzić do poważ-
nych powikłań. Skuteczną formą zapobiegania są szcze-
pienia. Przed wprowadzeniem powszechnego szczepie-
nia przeciwko ospie wietrznej w wielu krajach częstość 
występowania ospy wietrznej była bardzo duża (1).

W 2010 roku w 18 europejskich krajach odnotowa-
no 592 681 zachorowań na ospę wietrzną. Najwyższa 
zapadalność (481/100 000 mieszkańców) oraz odsetek 
(31%) spośród wszystkich zarejestrowanych zachoro-
wań wystąpił w Polsce. Równie wysoka zapadalność 
wystąpiła w Czechach, Estonii i Słowenii (459, 458 
i 444 /100 000 mieszkańców). Analiza danych epide-
miologicznych wykonana przez European Centre for 
Disease Prevention and Control (ECDC) wykazała, że 
najwyższy odsetek zachorowań (89–95,9%) wystąpił 
u dzieci do ukończenia 12 roku życia (2).

Szczepienie przeciwko ospie wietrznej jest obecnie 
zalecane w 12 krajach europejskich. Bariery w po-
wszechnym wdrażaniu tego szczepienia w Europie sta-
nowią postrzeganie niskiego obciążenia ospą wietrzną 
oraz niski priorytet dla zdrowia publicznego, a także 
opłacalność i dostępność finansowania (3).

 W Polsce od 2003 r. szczepienia przeciwko ospie 
wietrznej wykonywane są jako szczepienia zalecane, 
podawane u zdrowych dzieci od 9. miesiąca życia (4).

CEL PRACY 

Celem pracy jest analiza wskaźników epidemiolo-
gicznych ospy wietrznej w Polsce w 2017 r.  w porów-
naniu do sytuacji w latach poprzednich. 

„Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 r.” oraz „Szczepienia Ochronne w Polsce w 2017 r.”. Ponadto 
wykorzystano zalecenia z Programu Szczepień Ochronnych na 2017 r. 
WYNIKI. W 2017 r. w Polsce zarejestrowano 173 196 zachorowań na ospę wietrzną, tj. o 7,21% więcej niż 
w roku poprzednim. Zapadalność na ospę wietrzną w roku 2017 wynosiła 450,8 na 100 tys. i była wyższa niż 
w 2016 r. Najniższą zapadalność zarejestrowano w województwie dolnośląskim – 324,6/100 tys., najwyższą 
w województwie opolskim – 601,0/ 100 tys. Najwięcej zachorowało dzieci w wieku 0-4 lata (88 711). Zapadal-
ność na ospę wietrzną mężczyzn była wyższa niż kobiet, a mieszkańców wsi wyższa niż mieszkańców miast. 
Hospitalizacja z powodu ospy wietrznej w 2017 r objęła 1 200 osób, co stanowiło 0,69% ogółu liczby zarejestro-
wanych zachorowań. Zaszczepiono przeciw ospie wietrznej 68989 osób.

PODSUMOWANIE. W 2017 r. wystąpił niewielki wzrost liczby zachorowań na ospę w porównaniu z poprzed-
nim rokiem, jednak zapadalność pozostaje na poziomie niższym niż w latach 2012-2014.Skuteczną metodą 
zapobiegania zachorowaniom są szczepienia przeciw ospieodrze, które pomimo braku powszechnego finanso-
wania są wykonywane u coraz większej populacji. Dalsza poprawa sytuacji epidemiologicznej wymaga edukacji 
zdrowotnej społeczeństwa w zakresie profilaktyki pierwszorzędowej, której fundament stanowią szczepienia. 
Zgodnie z zaleceniami cykl szczepień przeciw ospie obejmuje podanie dwóch dawek szczepionki w odstępstwie 
co najmniej 6 tygodni od poprzedniej dawki.

Słowa kluczowe: ospa wietrzna, epidemiologia, Polska, 2017

BACKGROUND

Chickenpox is a common disease that is usually 
mild, but can lead to serious complications. 
Vaccination is an effective form of prevention. Before 
the introduction of universal vaccination against 
chickenpox, the incidence of chickenpox was very 
high in many countries (1).

In 2010, 592,681 cases of chickenpox were reported 
in 18 European countries. The highest incidence 
(481/100,000 inhabitants) and percentage (31%) of 
all registered cases occurred in Poland. Equally high 
incidence occurred in the Czech Republic, Estonia and 
Slovenia (459, 458 and 444 / 100,000 inhabitants). 
An analysis of epidemiological data by the European 
Center for Disease Prevention and Control (ECDC) 
showed that the highest incidence rate (89–95.9%) 
occurred in children up to the age of 12 (2).

Vaccination against chickenpox is currently 
recommended in 12 European countries. The 
perception of low chickenpox burden and low priority 
for public health as well as the cost-effectiveness and 
availability of funding are barriers to the widespread 
implementation of this vaccination in Europe (3).

In Poland, since 2003, chickenpox vaccinations 
have been carried out as recommended vaccinations, 
recommended vaccinations are given. They can be 
used in healthy children from the age of 9 months (4).

AIM

The aim of the work is to analyze the epidemiological 
indicators of chickenpox in Poland in 2017 as compared 
to the situation in previous years. 
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MATERIAŁ I METODY 

Analizę sytuacji epidemiologicznej ospy wietrznej 
w Polsce w 2017 r. przeprowadzono w oparciu o dane 
zbiorcze zamieszczone w biuletynie ,,Choroby zakaźne 
i zatrucia w Polsce w 2017 roku” (5), zaś analizy stanu 
zaszczepienia dokonano na podstawie danych z biulety-
nu ,,Szczepienia Ochronne w Polsce w 2017 roku” (6). 

WYNIKI 

Sytuacja epidemiologiczna ospy wietrznej w Pol-
sce w 2017 r. W 2017 roku w Polsce zarejestrowano 173 
196 zachorowań na ospę wietrzną, o 7,21% zachorowań 
więcej niż w 2016 roku. Zapadalność ogółem wyniosła 
450,8 na 100 tys. mieszkańców i była wyższa w porów-
naniu z rokiem poprzednim. W 2017 r. najwięcej zacho-
rowań odnotowano w województwach: mazowieckim 
(25 006 przypadków) oraz śląskim (22 855). Najmniej 
zachorowań zarejestrowano w województwie podla-
skim (4 159). W porównaniu do 2016 roku, liczba przy-
padków zwiększyła się w 12 województwach (Tab. I). 

Podobnie jak w latach ubiegłych, w 2017 r. większość 
zachorowań zarejestrowano wśród dzieci i młodzieży do 
14 roku życia – 160 467, tj. 92,7 % ogólnej liczby przypad-
ków. Przeważały zachorowania dzieci w grupie wieku 0-4 
lata – 81 711, tj. 47,2 % wszystkich zachorowań. Liczba 
zachorowań u osób dorosłych była znacznie niższa, zacho-
rowania dorosłych stanowiły 5,7% ogółu. (Tab. II).

METHODS

The analysis of the Polish chickenpox epidemiological 
situation in 2017 was based on a review of data from the 
bulletin “Infections deseases in Poland in 2017” (5) and the 
analysis of the population immunization was made on the 
basis of data from the bulletin “Protective Vaccination in 
Poland’ in 2017 “(6). 

RESULTS 

Epidemiological situation of chickenpox in 2017. 
In 2017, a total of 173 196 chickenpox cases were 
registered in Poland, there were 7.21% more cases 
than in the previous year. Chickenpox incidence was 
450.8 per 100 000 and was higher with the previous 
year. In 2017, the highest incidence was observed 
in two voivodeships: Mazowieckie (25 006 cases), 
Ślaskie (22 855). The lowest incidence was recorded 
in Podlaskie voivodeship (4 159). In comparison with 
2016 the number of cases increased in 12 voivodeships 
in Poland (Tab. 1).

As in previous years, in 2017 the most cases were 
recorded among children and adolescents up to the age 
of 14 years old - 160,467, i.e. 92.65% of the total number 
of cases. The prevalence of children in the age group 0-4 
years prevailed - 81 711, i.e. 47.2% of the total number 
of cases. The number of cases in adults was much lower, 
adults accounted for 5.7% of the total (Tab. II).

Table 1. Chickenpox in Poland in 2011-2017. Number of cases and incidence per 100.000 population and  number and  
 percentage of hospitalized cases by voivodeship
Tabela 1. Ospa wietrzna w Polsce w latach 2011 – 2017. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności oraz liczba  
  chorych hospitalizowanych wg województw

Voivodeship
Median 2011-2014 2016 2017

cases incidence cases incidence cases incidence 
hospitalization
number %

POLSKA 193 389 502,1 160 707 418,2 173 196 450,8 1 200 0,69
1 Dolnoślaskie 11 784 404,2 9 608 330,9 9 422 324,6    59 0,63
2 Kujawsko-pomorskie 13 389 639,9 8 969 430,3 11 308 542,9    62 0,55
3 Lubelskie 10 280 474,2 7 989 374,1    9 027 424,0    45 0,50
4 Lubuskie 6 048 591,2 4 613 453,4 5 360 527,2     11 0,21
5 Łódzkie 10 147 403,8 9 171 368,5 9 569 385,9   116 1,21
6 Małopolskie 17 147 511,3 15 031 445,2 16 270 480,5   102 0,63
7 Mazowieckie 26 554 501,9 25 335 472,9   25 006 465,4   277 1,11
8 Opolskie 5 921 587,1 4 546 457,1 5 957 601,0    24 0,40
9 Podkarpackie 6 650 312,4 5 514 259,3 7 373 346,5    35 0,47

10 Podlaskie 5 042 419,8 3 748 315,6 4 159 350,9    56 1,35
11 Pomorskie 12 048 524,8 10 268 444,2 10 617 457,7   128 1,21
12 Śląskie 27 446 594,9 24 782 542,9 22 855 502,0    45 0,20
13 Świętokrzyskie 6 367 498,4 4 271 340,5 6 105 488,5    49 0,80
14 Warmińsko-mazurskie 7 213 497,8 5 179 360,2 4 851 338,1    15 0,31
15 Wielkopolskie 20 072 580,0 15 224 437,8 19 203 551,0   162 0,84
16 Zachodniopomorskie 8 237 478,8 6 459 378,0 6 114 358,3    14 0,23
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W 2017 r. częściej chorowali mężczyźni (88 946 
zachorowań, zapadalność – 478,5/100 tys.) niż kobie-
ty (84 250 przypadki, zapadalność – 424,8/100 tys.). 
Zapadalność na ospę wietrzną w mieście (101 206 
przypadków; 437,6/100 tys.) była niższa niż na wsi 
(71 990; 470,6/100 tys.). Najwyższą zapadalność – 
497,6/100 tys. mieszkańców zarejestrowano w mia-
stach liczących 50-99 tys. mieszkańców, najniższą – 
389,1, podobnie jak w poprzednich latach odnotowano 
w miastach liczących powyżej 100 tys. mieszkańców. 
Porównując zapadalność w grupach wieku z uwzględ-
nieniem środowiska zamieszkania w grupie wieku 0-4 
lata zapadalność w miastach była wyższa niż na wsi 
(4657,1 v 3859,1). Najwięcej zachorowań zarejestro-
wano w maju, marcu i styczniu (odpowiednio 21 991, 
21 542 i 21 483 przypadków). W 2017 roku z powodu 
ospy wietrznej hospitalizowano 1200 osób (o 19 osób 
mniej niż w 2016 r.), tj. 0,69% zachorowań.

Szczepienia przeciw ospie wietrznej w 2017 r. 
Szczepienia ochronne są najskuteczniejszą formą 

zapobiegania infekcji wirusem ospy wietrznej. W Pol-
sce dostępne są szczepionki monowalentne przeciw 
ospie wietrznej zawierające ateunowany żywy szczep 
wirusa ospy wietrznej varicella-zoster. Szczepionki 
monowalentne można stosować u zdrowych dzieci już 
od 9. miesiąca życia oraz w ramach profilaktyki poeks-
pozycyjnej. Pełny cykl szczepienia obejmuje podanie 
dwóch dawek szczepionki w odstępie co najmniej 6 
tygodni. 

In 2017 there were 88 946 cases of chickenpox 
recorded among males (incidence 478.5 per 100.000) 
and 84 250 among females (424.8 per 100.000). The 
incidence of chickenpox in the cities (101 206 cases, 
437.6 per 100.000) was lower than in rural areas (71 990 
cases, 470.6 per 100.000). The highest incidence 
(497.6 per 100.000) was registered in the cities with 
50-99 thous. population, the lowest incidence (389.1 
per 100.000) was recorded in cities with population 
more than 100 thous. Comparing incidence in age 
groups, taking into account the environment inhabited 
in the age group 0-4 years, the incidence in cities 
was higher than in rural areas (4657.1 v 3859.1).The 
highest number of cases was registered in May, March, 
January (21 991, 21 542 and 21 483 respectively). In 
2017, 1200 people were hospitalized due to chickenpox 
(19 people less than in 2016), 0.69% of cases. 

Vaccinations against chickenpox.
Vaccinations are the most effective form of 

prevention against chickenpox virus infection. In 
Poland, monovalent vaccines against varicella are 
available. Vaccines contain ateunized live varicella-
zoster varicella virus strain. Monovalent vaccines 
can be used in healthy children from the age of nine 
months, and as part of post-exposure prophylaxis. The 
full vaccination course includes two doses of vaccine 
at least 6 weeks apart.

Vaccination against varicella has been one of the 
recommended vaccinations since 2003. 

Joanna Bogusz, Iwona Paradowska-Stankiewicz

Table II. Chickenpox in Poland in 2016-2017. Number of cases, incidence per 100 000 population and percentage in age groups.
Tabela II. Ospa wietrzna w Polsce w latach 2016-2017. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000 ludności i udział  
                 procentowy wg wieku 

Age in years
2016 2017

cases incidence % cases incidence %
0-4 77 258 4 104.9 48.1 81 711 4 326.1 47.2
0 6 194 1 697.0 3.8 6 900 1 790.0 4.0
1 9 876 2 650.9 6.1 10 890 2 885.9 6.3
2 12 492 3 355.5 7.8 13 423 3 595. 1 7.8
3 22 877 6 029.6 14.2 23 202 6 223. 1 13.4
4 25 819 6 572.1 16.1 27 296 7 187. 9 15.8

5-9 60 818 2 934.7 37.8 68 645 3 312. 6 39.6
5 23 014 5 675.0 14.3 24 765 6 227. 2 14.3
6 16 093 3 796.9 10.0 19 025 4 593. 1 11.0
7 10 125 2 342.0 6.3 11 575 2 713. 2 6.7
8 7 044 1 687.5 4.4 8 012 1 822.3 4.6
9 4 542 1 155.0 2.8 5 268 1 267. 8 3.0

10-14 10 197 564.8 6.3 10 111 554. 9 5.8
15-19 3 153 161.8 1.9 3 018 158.8 1.7
20-29 3 757 72.9 2.4 3 766  86.9 2.2
30-39 3 783 59.7 2.3 3 989  53.5 2.3
40 + 1 741 9.1 1.1 1 956 14.9 1.1

Ogółem 160 707 418.2 100.0 173 196 450.8 100.0
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According to the Protective Vaccination Program for 
2017, vaccination against chickenpox is recommended 
for those who have not had chickenpox and have not 
previously been vaccinated as part of the compulsory 
or recommended vaccination, and women who have 
not previously had chickenpox and are planning to 
become pregnant (7). Compulsory vaccination against 
chickenpox, according to PSO 2017, covers people who 
are particularly at risk of infection.This group includes 
children under 12 years of age whose immunity is 
impaired and, as a result, may be at high risk of severe 
disease: HIV infected, with acute lymphoblastic leukemia 
during remission and before immunosuppressive therapy 
or chemotherapy. Vaccinations against varicella are also 
compulsory for children under 12 years of age who have 
not suffered from chickenpox, and are surrounded by the 
above-mentioned people, as well as for children before 
12 years of age in institutionalized care and education 
centers and / or care - and children attending nursery or 
children’s clubs. 

In 2017, 68 989 people were vaccinated against 
chickenpox in Poland, ie by 9.3% more than in 2016. 
The advantage among vaccinated persons were children 
from 0-11 years old – 66 437 people, which constituted 
96.3% of the total number of vaccinated people. In total, 
from 0 to 19 years of age 67 831 people were vaccinated, 
which accounted for 98.3% of all inoculated people. 
Most people were vaccinated in the Mazowieckie, 
Dolnośląskie and Wielkopolskie provinces, while the 
lowest in the Lubuskie province (6).

CONCLUSIONS

In 2017, a small increase in chickenpox incidence 
was recorded compared to the previous year, however, 
the incidence remains lower than in 2012-2014. From 
2003 to 2014, there was a sustained upward trend in 
chickenpox incidence, since 2015 no further increase 
has been observed. An increasing number of people 
are vaccinated against chickenpox, despite the lack 
of access to the vaccine as part of free compulsory 
vaccinations. Improvement of the epidemiological 
situation can be achieved thanks to further health 
education of the society in the scope of possibilities of 
disease prevention and dissemination of information 
on available, recommended vaccinations against 
chickenpox.
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W 2017 roku w Polsce zaszczepiono 68 989 osób 
przeciw ospie wietrznej tj. o 9,3% więcej w porównaniu 
z rokiem 2016. Przewagę wśród osób zaszczepionych 
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

W 2017 roku zarejestrowano niewielki wzrost 
zapadalności na ospę wietrzną w porównaniu z po-
przednim rokiem, jednak zapadalność pozostaje na 
poziomie niższym niż w latach 2012-2014. Od 2003 
do 2014 roku występowała trwała tendencja wzro-
stowa zapadalności na ospę wietrzną, od 2015 r. nie 
obserwuje się dalszego wzrostu. Coraz większa licz-
ba osób szczepi się przeciw ospie wietrznej w ramach 
bezpłatnych szczepień obowiązkowych. Poprawa sy-
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dalszej edukacji zdrowotnej społeczeństwa w zakresie 
możliwości zapobiegania chorobie i upowszechnianiu 
informacji na temat dostępnych, zalecanych szczepień 
przeciwko ospie wietrznej.
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W POLSCE W 2017 ROKU*

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

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie
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ABSTRACT

INTRODUCTION. Meningitis are the most common form of the nervous system infectious diseases. There are 
meningitis and/or encephalitis with bacterial and viral etiology. In epidemiological surveillance are highlighted 
meningitis and/or encephalitis caused by N. meningitidis, S. pneumoniae, H. influenzae and tick-borne encephalitis 
virus. Because vaccinations against these agents are common.
AIM OF THE STUDY. The aim of the study is to assess the epidemiological situation of meningitis and 
encephalitis in Poland in 2017.
MATERIAL AND METHODS. The epidemiological situation of meningitis and encephalitis in Poland was 
assessed on data from the annual bulletin “Infectious diseases and poisoning in Poland in 2017” and “Vaccinations 
in Poland in 2017”. (MP Czarkowski et al., Warsaw 2018, NIZP-PZH, GIS).
RESULTS. In 2017 were registered 2 095 cases of meningitis and/or encephalitis in Poland. It means a 10.8% 
decrease in meningitis and/or encephalitis in Poland compared to 2016. With a general decrease in the number 
of infections of bacterial etiology, the number of cases of meningitis and/or encephalitis of S. pneumoniae, H. 
influenzae type B cases reported remains at the same level similar to last year. In contrast, the number of cases of 
etiology of N. meningitidis shows an increase of 25.4% compared to the previous year. Among all cases 57.9% 
were viral infections. In comparison to 2016 means a decrease in the percentage share of viral infections by 1.2 
percentage points for bacterial infections.
Among laboratory confirmed cases of neuroinfection with established etiology, the incidence caused by Neisseria 
miningitidis (122 cases), Streptococcus pneumoniae (171 cases) and tick-borne encephalitis (283 cases) are the 
most prevalent.
SUMMARY AND CONCLUSION. There is a general downward trend in the number of meningitis and/or 
encephalitis cases, which may be due to introducing mandatory vaccination against S. pneumoniae. It can also 
mean an improvement in diagnostics given the decrease in unspecified meningitis and/or encephalitis. However 
meningitis and/or encephalitis remain a challenge for healthcare and epidemiological surveillance institutions.

Key words: meningitis, encephalitis, epidemiology, Poland, 2017

STRESZCZENIE

WSTĘP. Zapalenia opon mózgowo rdzeniowych są najczęstszą postacią chorób zakaźnych układu nerwowego. 
Można wyróżnić zapalenia opon i/lub mózgu o etiologii bakteryjnej oraz wirusowej. W nadzorze epidemio-
logicznym ze wszystkich zapaleń opon mózgowo rdzeniowych i/lub mózgu wyszczególnione są te wywoła-
ne przez: N. meningitidis, S. pneumoniae, H. influenzae oraz wirus kleszczowego zapalenia mózgu, ponieważ 
szczepienia przeciw tym patogenom są rozpowszechnianie.
CEL PRACY. Celem pracy była ocena epidemiologiczna występowania zachorowań na zapalenie opon mózgo-
wo-rdzeniowych i zapalenia mózgu w Polsce, w 2017 r.
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MATERIAŁ I METODY. Do przeprowadzenia analizy epidemiologicznej występowania zapalenia opon mó-
zgowo - rdzeniowych i zapaleń mózgu wykorzystano dane nadsyłane do NIZP-PZH przez Wojewódzkie Stacje 
Sanitarno-Epidemiologiczne i publikowane w biuletynach rocznych: „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce.” 
oraz „Szczepienia ochronne w Polsce”.
WYNIKI. W roku 2017 w Polsce zarejestrowano ogółem 2095 zachorowań na zapalenie opon mózgowo-rdzenio-
wych i/lub zapalenie mózgu. Oznacza to 10,8% spadek zachorowań w porównaniu do roku 2016. Przy ogólnym 
spadku liczby infekcji o etiologii bakteryjnej liczba zgłaszanych przypadków zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych 
i/lub mózgu o etiologii S. pneumoniae i o etiologii H. influenzae typu B pozostała na poziomie zbliżonym do 2016 r. 
Natomiast liczba zachorowań o etiologii N. meningitidis wykazała w tym okresie wzrost o 25,4%. Spośród wszyst-
kich zachorowań 57,9% stanowiły infekcje o etiologii wirusowej. W porównaniu do roku 2016 oznacza spadek 
procentowego udziału infekcji wirusowych o 1,2 punktu procentowego na rzecz infekcji bakteryjnych.
Wśród laboratoryjnie potwierdzonych przypadków zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych i/lub zapaleń mózgu 
o ustalonej etiologii, dominują zachorowania wywołane przez Neisseria miningitidis (122 zachorowania), Strep-
tococcus pneumoniae (171 zachorowań) oraz kleszczowe zapalenie mózgu (283 zachorowania).
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. Widać ogólną tendencję spadkową w liczbie zachorowań na zapalenia opon i/lub 
mózgu, co może być skutkiem wprowadzenia obowiązkowego szczepienia przeciwko S. pneumoniae. Może ozna-
czać to także poprawę diagnostyki zważając na spadek ilości nieokreślonych zapaleń opon i/lub mózgu. Jednak nadal 
zapalenia opon i/lub mózgu stanowią wyzwanie dla opieki zdrowotnej oraz instytucji nadzoru epidemiologicznego.

Słowa kluczowe: zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie mózgu, epidemiologia, Polska, rok 2017

INTRODUCTION

Meningitis and encephalitis can be distinguish as 
bacterial and viral etiology. Bacterial meningitis and 
encephalitis is a very high morbidity and mortality in-
fection among children (it is especially noticeable in 
low-income countries). Incidence caused by N. menin-
gitidis, S. pneumoniae and H. influenzae has the largest 
share (4).

However, when it comes to viral meningitis and/or 
encephalitis, the tick-borne encephalitis virus is one of 
the main etiological factors of central nervous system 
infections in Europe. According to data, the issue con-
cerns most on the Podlaskie voivodeship, which may 
indicate a lack of proper diagnostics in other regions. 
Infection usually occurs as a result of a tick bite. How-
ever, it should be remembered that it may be the result 
of consumption of unpasteurized milk from an animal 
in the viremia phase, in particular raw goat milk (3).

Vaccines are used to prevent meningitis and/or en-
cephalitis. They are most popular against N. menin-
gitidis, S. pneumoniae, H. influenzae and tick-borne 
encephalitis virus. Three types of N. meningitidis vac-
cines were available and used in Poland: monovalent 
C, monovalent B, quadrivalent A + C + Y + W135 and 
unconfigured (polysaccharide) A, C. According to the 
Protective Vaccination Program in 2017, meningococ-
cal vaccinations are recommended and can be used from 
second month of life (2). According to the 2017 Vacci-
nation Program, vaccination against S. pneumoniae was 
compulsory for children from 2 months of age. up to 
5 years old from high-risk groups with specific health 
indications. Vaccination was recommended for adults at 
risk, people over 65 years old. and children up to 5 years 

WSTĘP

Zapalenie opon mózgowych i zapalenie mózgu mo-
żemy rozdzielić na te o etiologii bakteryjnej oraz wiru-
sowej. Bakteryjne zapalenia opon mózgowych i zapa-
lenia mózgu są to infekcje o bardzo wysokiej zacho-
rowalności oraz śmiertelności u dzieci (jest to dobrze 
zauważalne szczególnie w biedniejszych krajach). Naj-
większy udział mają zachorowania wywołane przez N. 
meningitidis, S. pneumoniae oraz H. influenzae (4).

W zapaleniach opon mózgowych i mózgu o etio-
logii wirusowej wirus KZM jest jednym z głównych 
czynników etiologicznych zakażeń ośrodkowego ukła-
du nerwowego w Europie. W Polsce można zauważyć, 
że wg danych problem dotyczy w przeważającej czę-
ści województwa podlaskiego, co może wskazywać na 
brak odpowiedniej diagnostyki w innych rejonach. Do 
zakażenia dochodzi najczęściej w następstwie ukłu-
cia przez kleszcza. Jednak należy pamiętać, że może 
być skutkiem spożycia niepasteryzowanego mleka od 
zwierzęcia będącego w fazie wiremii, w szczególności 
surowego mleka koziego (3). 

W celu zwalczania zapaleń opon mózgowych oraz 
zapaleń mózgu stosowane są szczepionki. Najbardziej 
popularne są przeciw N. meningitidis, S. pneumoniae, 
H. influenzae oraz kleszczowemu zapaleniu mózgu. 
W Polsce dostępne i stosowane były trzy rodzaje szcze-
pionek przeciw N. meningitidis: monowalentna C, 
monowalentna B, czterowalentna A+C+Y+W135 oraz 
nieskonfigurowana (polisacharydowa) A, C. Zgodnie 
z Programem Szczepień Ochronnych w 2017 r. szcze-
pienia przeciw meningokokom są zalecane i mogą 
być stosowane od 2 m.ż (2). Szczepienie przeciw S. 
pneumoniae było obowiązkowe dla dzieci od 2 m.ż. 
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old from risk groups other than those listed for compul-
sory vaccinations (2).

Since 2007 vaccination against H. influenzae type 
B is compulsory for children under 2 years old and for 
children up to 6 years old who are particularly exposed 
to infection but have not been vaccinated in the basic 
cycle up to 7 weeks old. The full vaccination course 
assumes 4 doses: at 2, 4 and 6 months of age (primary 
vaccination) and one booster dose given at 2 years of 
age (2).

In addition, the Ministry of Health recommended 
vaccination against TBE (3 basic doses and reminding 
doses every 3-5 years) for people staying temporarily 
or permanently in areas with common incidence of 
TBE (2).

AIM OF THE STUDY

The aim of the study is to assess the epidemiologi-
cal situation of meningitis and encephalitis cases in 
Poland in 2017.

MATERIAL AND METHODS

For the comparative analysis and epidemiological 
assessment of the occurrence of meningitis and/or en-
cephalitis, data from cumulative epidemiological inter-
views sent to National Institute of Public Health – Na-
tional Institute of Hygiene by Voivodeship sanitary sta-
tions and published in annual bulletins (1,2) were used. 
Classification was made on the basis of case definitions 
developed for epidemiological surveillance (version 
from 2014, Department of Epidemiology, National In-
stitute of Public Health – National Institute of Hygiene). 
Case definitions were used for: N. meningitidis, S. pneu-
moniae, H. influenzae and TBE virus. The analysis of 
vaccinations against selected pathogens included rec-
ommendations of the „Preventive vaccination program 
for 2017” (Annex to the Announcement of the Chief 
Sanitary Inspector, 31 March 2016).

RESULTS

BACTERIAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS

In 2017 were registered 882 cases (incidence 2.3 
per 100 000) of bacterial meningitis and/or encephali-
tis (Tab. I), i.e. 8.1% less compared to 2016. The high-
est amount of cases were registered in Mazowieckie 
voivodeship – 103 (incidence 1.92 per 100 000), the 
smallest amount of cases were in Lubuskie voivode-
ship – 18 (incidence 1.77 per 100 000). The highest in-
cidence in 2017 was in Pomorskie voivodeship – 4.01 
per 100 000, the smallest – 1.52 in Świętokrzyskie 
voivodeship (Tab. II).

do 5 r.ż. z grup podwyższonego ryzyka ze szczególny-
mi wskazaniami zdrowotnymi. Było zalecane osobom 
dorosłym z grup ryzyka, osobom powyżej 65 r.ż. oraz 
dzieciom do 5 r.ż. z grup ryzyka innych niż wymienio-
ne dla szczepień obowiązkowych (2).

Szczepienie przeciw H. influenzae typu B jest obo-
wiązkowe dla dzieci do 2 r.ż. oraz dla dzieci do 6 r.ż., 
które są narażone w sposób szczególny na zakażenie, 
a nie zostały zaszczepione w cyklu podstawowym od 7 
t.ż od 2007 roku. Pełen cykl szczepień zakłada podanie 4 
dawek: w 2, 4 i 6 miesiącu życia (szczepienie pierwotne) 
oraz jednej dawki uzupełniającej podawanej w 2 r.ż (2).

Dodatkowo, Ministerstwo Zdrowia zalecało szcze-
pienia przeciw KZM (3 dawki podstawowe oraz daw-
ki przypominając co 3-5 lat) osobom przebywającym 
czasowo lub stale na terenach o nasilonym występo-
waniu choroby (2).

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena epidemiologiczna występo-
wania zachorowań na zapalenie opon mózgowo-rdze-
niowych oraz zapalenia mózgu w Polsce, w 2017 r.

MATERIAŁ I METODY

Do przeprowadzenia analizy porównawczej i oceny 
epidemiologicznej występowania zapalenia opon mózgo-
wo - rdzeniowych i/lub zapalenia mózgu wykorzystano 
dane nadsyłane do NIZP-PZH przez Wojewódzkie Stacje 
Sanitarno-Epidemiologiczne i publikowane w biuletynach 
rocznych oraz jednostkowe wywiady epidemiologiczne 
z elektronicznego Systemu Rejestracji Wywiadów Epi-
demiologicznych. (1,2). Klasyfikacji zakażeń dokonano 
w oparciu o definicje przypadków chorób zakaźnych opra-
cowane na potrzeby nadzoru epidemiologicznego (wersja 
obowiązująca w latach 2014 - 2017, Zakład Epidemiolo-
gii Chorób Zakaźnych i Nadzoru, NIZP-PZH). Definicje 
przypadków zastosowano dla: N. meningitidis, S. pneumo-
niae, H. influenzae oraz kleszczowego zapaleniu mózgu. 
Analiza stanu zaszczepienia przeciw wybranym chorobom 
uwzględniała zalecenia „Programu Szczepień Ochronnych 
na rok 2017” (Załącznik do Komunikatu Głównego In-
spektora Sanitarnego z dn. 31 marca 2016 r.). 

 
WYNIKI

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH 
I ZAPALENIE MÓZGU O ETIOLOGII  

BAKTERYJNEJ

W roku 2017 w Polsce zarejestrowano 882 zacho-
rowania (zapadalność 2,3 na 100 tys.) na zapalenie 
opon mózgowo - rdzeniowych i/lub mózgu o etiologii 
bakteryjnej (Tab. I), tj. o 8,1% mniej niż w roku 2016.  
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In 2017, as in 2016, the incidence of men was 
higher than the incidence of women, in particular with 
pneumococcal infections (0.63 per 100 000 for men, 
0.27 per 100 000 for women). Considering the place 
of residence, the incidence of urban residents is lower 
than in rural areas. The difference is more noticable 
in other meningitis and/or encephalitis (0.88 per 100 
000 for the city, 1.01 per 100 000 for the rural areas) 
(Tab. III). We can see that bacterial meningitis and/or 
encephalitis most often affects children under 4 years 
old. (in particular Neisseria meningitidis - 39% of all 
cases) and people over 44 years old. (48% of all cases 
of other bacterial specific and unspecified meningitis 
and/or encephalitis). The situation is different when 
comparing the incidence in individual groups. Then 
children under 4 years old are the age group with the 
highest rate, except in S. pneumoniae cases (Tab. IV).

From among 882 cases of bacterial meningitis and/
or encephalitis 304 (34.5%) were caused by one of 
three agents: Neisseria meningitidis, Streptococcus 
pneumoniae, and Haemophilus influenzae (Tab. I). In 
this group, meningococcal and pneumococcal infec-
tions accounted for 96.4%.

Najwięcej przypadków zarejestrowano w województwie 
mazowieckim - 103 (zapadalność 1,92 na 100 tys.), naj-
mniej w województwie lubuskim - 18 (zapadalność 1,77 
na 100 tys.). Zapadalność w roku 2017 była najwyższa 
w województwie pomorskim – 4,01 na 100 tys., najniż-
sza – 1,52 w województwie świętokrzyskim. (Tab. II).

W 2017 r., podobnie jak w 2016 r., zapadalność 
wśród mężczyzn była wyższa niż zapadalność wśród 
kobiet. Szczególnie duża różnica w zapadalności pomię-
dzy płciami wystąpiła w przypadku zakażeń pneumoko-
kowych (0,63 na 100 tys. dla mężczyzn, 0,27 na 100 
tys. dla kobiet). Uwzględniając miejsce zamieszkania 
zapadalność wśród mieszkańców miast była niższa niż 
wśród mieszkańców wsi. Różnica jest najwyraźniejsza 
w przypadku zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych i/lub 
mózgu o etiologii innej niż: N. meningitidis, S. pneumo-
niae, H. influenzae (0,88 na 100 tys. dla miasta, 1,01 na 
100 tys. dla wsi) (Tab. III). Zapalenie opon mózgowych 
i/lub mózgu wywołane przez bakterie najczęściej doty-
czy dzieci do 4 r.ż. (w szczególności Neisseria menin-
gitidis – 39% wszystkich przypadków) oraz osób po 44 
r.ż. (48% wszystkich przypadków innych bakteryjnych 
określonych i nieokreślonych zapaleń opon i/lub mózgu).  

Tab. II Bacterial meningitis and/or encephalitis. Number of cases and incidence per 100 000 population by voivodeships  
            in 2017 - IN TOTAL 
Tab. II Bacteryjne zapalenie opon i/lub mózgu. Liczba zachorowań oraz zapadalność na 100 tys. mieszkańców wg wojew- 
            ództw w 2017 roku - OGÓŁEM 

Województwo 
(Voivodeship)

Liczba zachorowań w kwartałach  
(Number of incident cases in quarters)

Liczba zachorowań 
w roku 

(Number of incident 
cases - total)

Zapadalność  
na 100 tys.  
(Incidence  

per 100 000)I II III IV

Polska  
(Poland)

2016 r. 212 213 235 300 960 2.50

2017 r. 234 195 208 245 882 2.30

Dolnośląskie 23 10 19 14 66 2.27

Kujawsko-Pomorskie 6 8 11 12 37 1.78

Lubelskie 9 11 10 6 36 1.69

Lubuskie 4 5 4 5 18 1.77

Łódzkie 19 10 12 15 56 2.26

Małopolskie 18 19 11 22 70 2.07

Mazowieckie 29 29 24 21 103 1.92

Opolskie 7 2 4 7 20 2.02

Podkarpackie 13 18 10 12 53 2.49

Podlaskie 10 7 11 8 36 3.04

Pomorskie 21 12 27 33 93 4.01

Śląskie 21 16 18 28 83 1.82

Świętokrzyskie 6 5 4 4 19 1.52

Warmińsko-Mazurskie 5 12 7 17 41 2.86

Wielkopolskie 26 16 20 27 89 2.55

Zachodniopomorskie 17 15 16 14 62 3.63

Zapalenia opon mózgowych i zapalenia mózgu w Polsce w 2017 rokuMeningitis and encephalitis in Poland in 2017
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Among children and adolescents up to 19 years old 
cases of N. meningitidis etiology was the most preva-
lent (73 cases, 60% of total meningococcal infections). 
84% of pneumococcal infections were registered in 
people over 24 years old. (143 cases, i.e. 84% of total 
S. pneumoniae infections) (Tab. IV). The highest inci-
dence rate for bacterial meningitis and/or encephalitis 
among children and adolescents up to 19 years old we 
can notice in children up to 4 years old regardless of 
etiology.

Inaczej sytuacja wygląda porównując zapadalność 
w poszczególnych grupach. Wtedy dzieci do 4 r.ż. są 
grupą wiekową w której wskaźnik jest najwyższy poza 
przypadkami zachorowań wywołanych S. pneumoniae 
(Tab. IV).

W grupie 882 przypadków bakteryjnego zapale-
nia opon mózgowo-rdzeniowych i/lub zapalenia mó-
zgu 304 (34,5%) czynnikiem etiologicznym był jeden 
z trzech drobnoustrojów: Neisseria meningitidis, Strep-
tococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae (Tab. I).  

Tab. III Meningitis and/or encephalitis - Incidence per 100 000 by sex and location
Tab. III Zapalenia opon i/lub mózgu - zapadalność na 100 tys. wg płci i środowiska 

Czynnik etiologiczny 
(Etiological factor)

2016 2017

Miasto 
(Urban)

Wieś  
(Rural)

Ogółem 
(Total)

Miasto 
(Urban)

Wieś  
(Rural)

Ogółem  
(Total)
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Neisseria  
meningitidis

0.23 0.21 0.22 0.31 0.23 0.25 0.22 0.27 0.36 0.28 0.31 0.33 0.34 0.30 0.32 0.32

Haemophilus  
influenzae

0 0.04 0.03 0.03 0.01 0.04 0.02 0.03 0.03 0.02 0.03 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03

Streptococcus  
pneumoniae

0.67 0.39 0.54 0.23 0.62 0.33 0.53 0.39 0.66 0.24 0.59 0.33 0.63 0.27 0.44 0.46

Określone, NGI oraz 
Nieokreślone (spiecified, 
unspecified and reported 
in other diseases, not 
elsewhere classified)

1.24 0.85 1.26 0.87 1.25 0.86 1.03 1.07 1.07 0.71 1.35 0.68 1.18 0.70 0.88 1.01

Tab. IV Bacterial meningitis and/or encephalitis. Number of cases and incidence per 100 000 population by age and etio- 
             logical agent
Tab. IV Bakteryjne zapalenia opon i/lub mózgu - Liczba zachorowań oraz zapadalność na 100 tys. mieszkańców wg wieku  
             i czynnika eitologicznego 

Czynnik 
etiologiczny 
(etiological 

factor)

Grupa wieku (lata) (Age group in years)
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Neisseria  
meningitidis 47 2.49 11 0.53 2 0.11 13 0.69 11 0.49 19 0.16 14 0.14 5 0.08 122

Haemophilus 
influenzae 2 0.11 1 0.05 1 0.05 0 0.00 0 0.00 3 0.03 2 0.02 2 0.03 11

Streptococcus 
pneumoniae 16 0.85 4 0.19 2 0.11 4 0.21 2 0.09 35 0.29 67 0.66 41 0.64 171

Inne bakteryjne  
określone i 
nieokreślone  
(other bacterial,  
specified and 
unspecified)

68 3.60 11 0.53 4 0.22 12 0.63 19 0.84 71 0.60 106 1.04 67 1.05 358
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Neisseria meningitidis. In 2017, the registered 
cases and incidence of meningococcal meningitis and/
or encephalitis were higher than in 2016 was 122 (in-
cidence 0.32 per 100 000) (Tab. I). The incidence in 
the age group from 0 to 4 years old was the highest 
and was 2.49 per 100 000, of which the most cases 
(26) concerned children in the first year of life (inci-
dence 6.75 per 100 000). Regardless of the place of 
resident, the incidence in cities and rural areas was the 
same (0.32 per 100 000). The highest number of cases 
and the highest incidence occurred in Mazowieckie 
and Pomorskie voivodeships (17 cases each) (inci-
dence 0.32 per 100 000 in Mazowieckie voivodeship 
and 0.73 per 100 000 in Pomorskie voivodeship), the 
lowest incidence and the lowest incidence was in Pod-
laskie voivodeship - 1 (incidence 0.08 per 100 000). 
Interestingly, no cases of meningococcal meningitis 
and/or encephalitis have been reported in Opolskie 
voivodeship. As in 2016, most cases were recorded in 
the first quarter (32% of all cases) (Tab. V.).

In 2017, 55 847 people were vaccinated against N. 
meningitidis, i.e. 1.8% more than in 2016 (54 863 peo-
ple). 91% of all vaccinated persons were children and 
adolescents up to 19 years old.

W tej grupie zakażenia meningokokowe i pneumokoko-
we stanowiły 96,4%.

Wśród dzieci i młodzieży do 19 r.ż. dominowały 
zachorowania o etiologii N. meningitidis (73 zachoro-
wania, 60% ogółu zakażeń meningokokowych). 84% 
zakażeń pneumokokowych zarejestrowano u osób po-
wyżej 24 r.ż. (143 zachorowania) (Tab. IV). Największą 
zapadalność na bakteryjne zapalenia opon i/lub mózgu 
wśród dzieci i młodzieży do 19 r.ż. można zauważyć 
w grupie dzieci do 4 r.ż. niezależnie od etiologii.

Neisseria meningitidis. W 2017 r. zarejestrowana 
liczba zachorowań i zapadalność na meningokokowe 
zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu 
była wyższa do wskaźników z roku 2016 i wynosiła 
122 (zapadalność 0,32 na 100 tys.) w porównaniu do 
91 przypadków (zapadalność 0,24 na 100 tys.) (Tab. I). 
Zapadalność w grupie wiekowej 0-4 była najwyższa 
i wyniosła 2,49 na 100 tys., z czego najwięcej przy-
padków (26) dotyczyło dzieci w pierwszym roku życia 
(zapadalność 6,75 na 100 tys.). Zapadalność w mia-
stach i wsiach wynosiła tyle samo (0,32 na 100 tys.).  

Najwięcej zachorowań i najwyższa zapadalność wystą-
piła w województwie mazowieckim i pomorskim (po 17 
przypadków) (zapadalność 0,32 na 100 tys. w wojewódz-
twie mazowieckim oraz 0,73 na 100 tys. w wojewódz-
twie pomorskim), najmniej zachorowań i najniższa za-

Tab. V Meningococcal disease: meningitis and/or encephalitis. Number of cases and incidence per 100 000 population by  
            voivodeships in 2017
Tab V. Choroba meningokokowa: Zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu - Liczba zachorowań oraz zapadalność na    
            100 tys. mieszkańców wg województw w 2017 roku 

Województwo  
(Voivodeship)

Liczba zachorowań w kwartałach  
(Number of incident cases in quarters)

Liczba zachorowań w roku  
(Number of incident  

cases - total)

Zapadalność na 100 tys.  
(Incidence per 100 000)

I II III IV

Polska  
(Poland)

2016 r. 32 24 16 19 91 0.24
2017 r. 39 31 23 29 122 0.32

Dolnośląskie 3 0 4 3 10 0.34
Kujawsko-Pomorskie 0 2 3 1 6 0.29
Lubelskie 1 1 0 2 4 0.19
Lubuskie 0 1 0 0 1 0.10
Łódzkie 2 0 1 2 5 0.20
Małopolskie 6 2 1 1 10 0.30
Mazowieckie 5 5 2 5 17 0.32
Opolskie 0 0 0 0 0 0
Podkarpackie 1 3 1 0 5 0.23
Podlaskie 0 0 1 0 1 0.08
Pomorskie 3 5 5 4 17 0.73
Śląskie 5 2 1 4 12 0.26
Świętokrzyskie 2 1 0 1 4 0.32
Warmińsko-Mazurskie 0 2 1 0 3 0.21
Wielkopolskie 6 4 1 5 16 0.46
Zachodniopomorskie 5 3 2 1 11 0.64
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padalność w województwie podlaskim - 1 (zapadalność 
0,08 na 100 tys.). Co ciekawe w województwie opolskim 
nie zanotowano żadnego przypadku meningokokowego 
zapalenia opon mózgowych i/lub mózgu. Podobnie jak 
w 2016 r., najwięcej przypadków zanotowano w pierw-
szym kwartale (32% wszystkich zachorowań) (Tab. V.).

W 2017 r. zaszczepiono przeciw N. meningitidis 
55 847 osób, tj. o 1,8% więcej niż w roku 2016 (54 
863 osób). 91% ogółu zaszczepionych stanowiły dzie-
ci i młodzież do 19 r.ż.

Haemophilus influenzae typu B. Liczba zacho-
rowań na zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu 
wywołanych przez H. influenzae typu B utrzymuje 
się na niskim poziomie – w 2017 r. wystąpiło 11 za-
chorowań (zapadalność 0,03 na 100 tys.) (Tab. I).  

W 2017 r. zachorowania zarejestrowano w 8 woje-
wództwach. Najwięcej zachorowań wystąpiło w woje-
wództwie wielkopolskim - 3 (zapadalność 0,09 na 100 
tys.). Zgłoszono ogółem 7 zachorowań (63,6%) osób 
powyżej 34 r.ż., z których 57,1% stanowili mieszkań-
cy wsi. Zapadalność w grupie wieku 0-4 lata wyniosła 
0,11 na 100 tys.

Haemophilus influenzae typu B. The number of 
cases of meningitis and/or encephalitis caused by H. 
influenzae type B remains low - 11 cases (incidence 
0.03 per 100 000) (Tab. I). In 2017, cases were re-
corded in 8 voivodeships. The highest number of cases 
occurred in Wielkopolskie voivodeship - 3 (incidence 
0.09 per 100 000). Seven cases (63.6%) of people over 
34 years old were reported, of whom 57.1% were rural 
residents. The incidence in the age group from 0 to 4 
years old was 0.11 per 100 000.

In 2017, the vaccination status of 2-year-olds (pri-
mary vaccination) against H. influenzae in individual 
voivodeships ranged from 93.6% (Podlaskie voivode-
ship) to 99.2% (Świętokrzyskie voivodeship). For 
comparison, the vaccination status for Poland esti-
mates at average 96.7%.

Streptococcus pneumoniae. In 2017, all voivode-
ships recorded a total of 171 cases (incidence 0.45 per 
100 000) of meningitis and/or encephalitis caused by 
S. pneumoniae. (Tab. I). The most, i.e. 32 cases were 
registered in Mazowieckie voivodeship (18.7%), the 
highest incidence (0.63 per 100 000) in Wielkopolskie 
voivodeship. (Tab. VI). The lowest incidence in 2017 
(0.2 per 100 000) occurred in Lubuskie voivodeship. 

Tab. VI Disease caused by S. pneumoniae: meningitis and/or encephalitis. Number of cases and incidence per 100 000  
              population by voivodeships in 2017
Tab. VI Choroba wywołana przez S. pneumoniae, inwazyjna: Zapalenie opon mózgowych i/lub mózgu - Liczba zachorowań  
              oraz zapadalność na 100 tys. mieszkańców wg województw w 2017 roku 

Województwo  
(Voivodeship)

Liczba zachorowań w kwartałach  
(Number of incident cases in quarters)

Liczba zachorowań  
w roku (Number of 

incident cases - total)

Zapadalność na 
100 tys. (Incidence  

per 100 000)I II III IV

Polska 
(Poland)

2016 r. 47 47 40 47 181 0.47
2017 r. 53 51 21 46 171 0.45

Dolnośląskie 4 4 0 3 11 0.38
Kujawsko-Pomorskie 2 2 3 3 10 0.48
Lubelskie 5 3 0 2 10 0.47
Lubuskie 0 1 0 1 2 0.20
Łódzkie 5 1 0 2 8 0.32
Małopolskie 5 7 2 4 18 0.53
Mazowieckie 9 15 4 4 32 0.60
Opolskie 2 0 0 2 4 0.40
Podkarpackie 3 5 0 4 12 0.56
Podlaskie 2 3 0 1 6 0.51
Pomorskie 3 0 1 9 13 0.56
Śląskie 1 4 3 3 11 0.24
Świętokrzyskie 1 1 1 0 3 0.24
Warmińsko-Mazurskie 2 0 0 1 3 0.21
Wielkopolskie 8 3 5 6 22 0.63
Zachodniopomorskie 1 2 2 1 6 0.35
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The incidence of meningitis and/or encephalitis caused 
by S. pneumoniae was similar for the urban and rural ar-
eas (0.44 and 0.46 per 100 000, respectively) (Tab. III).  
83.6% of cases occurred in people over 25 years old, in 
this group the most represented were people from 45 to 
64 years old (39.2% of all cases caused by S. pneumo-
niae) (Tab. IV).

Incidence of children in the age group from 0 to 4 
years old constituted 9.4%; the total incidence in this 
age group was 0.85 per 100 000.

In 2017, 185 966 people were vaccinated against S. 
pneumoniae, which is 22.7% lower than in 2016. Al-
most 92.4 percent of those vaccinated are children un-
der 4 years old. The highest percentage of people vac-
cinated against S. pneumoniae in the country (20.9%) 
was in Mazowieckie voivodeship.

VIRAL MENINGITIS AND ENCEPHALITIS

In 2017 were registered a total of 1 213 cases of 
neuroinfection with viral etiology (incidence 3.2 per 
100 000), which is a 12.6% decrease compared to 2016 
(Tab. I). In this group the most often (66.1%) was diag-
nosed with viral meningitis (885 cases, incidence 2.3 
per 100 000).

Tick-borne encephalitis (TBE). In 2017, a total 
of 283 cases of tick-borne encephalitis (A84) were re-
ported in 12 of 16 voivodeships (Tab. VII); incidence 
was 0.74 per 100 000. Compared to 2016, the number 
of cases and the incidence remained at the same level. 
The most cases, similarly to the 2016, were recorded 
in the areas of north-eastern Poland, in the Podlaskie 
voivodeship (56.5% of all cases) and Warmińsko-
Mazurskie voivodeship (15.9% of all cases). The in-
cidence of TBE in these voivodeships was 13.5 and 
3.14 per 100 000, respectively. In other voivodeships, 
the incidence of TBE did not exceed 0.6 per 100 000. 
(Tab. VII). The only occupational group that signifi-
cantly distinguishes in cases of TBE are farmers (12% 
of the total), also it is worth mentioning that pensioners 
more often suffer from TBE.

In 2017, a total of 39 537 people received the last 
dose of the TBE vaccine or a booster dose, i.e. 3 191 
people (8,1%) more compared to 2016. Most people, 
as in 2016, were vaccinated in Mazowieckie voivode-
ship 11 217, while the least in the Świętokrzyskie 
voivodeship - 446 people.

SUMMARY AND CONCLUSION

In 2017, was recorded a decrease (10.8%) incidence 
of meningitis and / or encephalitis in Poland compared 
to 2016 and including maintenance of the number of 
cases of tick-borne encephalitis, which may be the re-
sult of an increase in the number of vaccinated people.

W 2017 r. stan zaszczepienia 2-latków (szczepienie 
pierwotne) przeciw H. influenzae w poszczególnych 
województwach zawierał się w przedziale od 93,6% (tj. 
10423 osób w województwie podlaskim) do 99,2% (tj. 
10042 osoby w województwie świętokrzyskim). Dla 
porównania warto zaznaczyć, że stan zaszczepienia dla 
Polski średnio wyniósł 96,7%.

Streptococcus pneumoniae. W 2017 r. zarejestrowa-
no w Polsce ogółem 171 zachorowań (zapadalność 0,45 
na 100 tys.) na zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych 
i/lub mózgu wywołanych przez S. pneumoniae. (Tab. I). 
Najwięcej przypadków, tj. 32, zarejestrowano w woje-
wództwie mazowieckim (18,7%), najwyższą zapadal-
ność (0,63 na 100 tys.) w województwie wielkopolskim. 
(Tab. VI). Najniższa zapadalność w 2017 r. (0,2 na 100 
tys.) wystąpiła w województwie lubuskim. Zapadalność 
na zapalenie opon mózgowo - rdzeniowych i/lub mózgu 
wywołanych przez S. pneumoniae była podobna w mia-
stach i na wsi (odpowiednio 0,44 oraz 0,46 na 100 tys.)
(Tab. III). 83,6% zachorowań wystąpiło u osób powyżej 
25 r.ż., w tej grupie najliczniej reprezentowane były oso-
by w wieku 45-64 (39,2% wszystkich zachorowań wy-
wołanych przez S. pneumoniae) (Tab. IV). 

Zachorowania dzieci w grupie wieku 0-4 lata stano-
wiły 9,4%; zapadalność w tej grupie wieku wyniosła 
ogółem 0,85 na 100 tys.

W 2017 r. zaszczepiono przeciw S. pneumoniae  
185 966 osób, co stanowi spadek w stosunku do 2016 r.  
o 22,7%. Prawie 92,4 procent osób szczepionych sta-
nowią dzieci do 4 r.ż. W 2017 roku najwyższy odsetek 
osób zaszczepionych przeciw S. pneumoniae w kraju 
(20,9%) przypada na województwo mazowieckie.

ZAPALENIE OPON MÓZGOWO-RDZENIOWYCH 
I ZAPALENIE MÓZGU O ETIOLOGII WIRUSOWEJ

W 2017 r. zarejestrowano ogółem 1213 przypad-
ków zapaleń opon i/lub mózgu o etiologii wiruso-
wej (zapadalność 3,2 na 100 tys.), co stanowi spadek 
o 12,6% w stosunku do 2016 r. (Tab. I). W tej grupie 
najczęściej (66,1%) diagnozowano wirusowe zapale-
nie opon mózgowo-rdzeniowych (885 przypadków; 
zapadalność 2,3 na 100 tys.).

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). W 2017 r. 
zgłoszono ogółem 283 zachorowania na kleszczowe za-
palenie mózgu (A84) w 12 z 16 województw (Tab. VII); 
zapadalność wyniosła 0,74 na 100 tys. W porównaniu 
do 2016 r. liczba zachorowań oraz zapadalność pozo-
stała na tym samym poziomie. Najwięcej przypadków, 
podobnie jak w latach 2011-2014, zarejestrowano na 
obszarach północno-wschodniej Polski, w wojewódz-
twie podlaskim (56,5% ogółu zachorowań) oraz war-
mińsko-mazurskim (15,9% wszystkich zachorowań).  
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Zapadalność na KZM w tych województwach wy-
niosła odpowiednio: 13,5 oraz 3,14 na 100 tys. W po-
zostałych województwach zapadalność na KZM nie 
przekraczała 0,6 na 100 tys. (Tab. VII). Jedyna gru-
pa zawodowa, która w sposób znaczący wyróżnia się 
w zachorowaniach na KZM to rolnicy (12% ogółu), 
dodatkowo warto wspomnieć, że częściej na KZM 
chorują emeryci (16,7% ogółu).

W 2017 r. dawkę szczepionki przeciw KZM koń-
czącą cykl szczepienia podstawowego lub dawkę 
przypominającą otrzymało łącznie 39 537 osób, tj. 
o 3 191 osób (8,1%) więcej w porównaniu do 2016 r.. 
Najwięcej osób, podobnie jak w 2016 r., zaszczepio-
no w województwie mazowieckim 11 217, natomiast 
najmniej w województwie świętokrzyskim - 446 osób.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W roku 2017 zarejestrowano w Polsce spadek 
(o 10,8%) zachorowań na zapalenie opon mózgowo 
- rdzeniowych i/lub zapalenie mózgu w porównaniu 
do 2016 r., w tym utrzymanie liczby zachorowań na 
kleszczowe zapalenie mózgu, co może być m.in. wy-
nikiem wzrostu liczby osób szczepionych.

Przy ogólnym spadku liczby infekcji o etiologii 
bakteryjnej liczba zgłaszanych przypadków zapaleń 

With a general decrease in the number of infections 
of bacterial etiology, the number of cases of meningi-
tis and/or encephalitis of S. pneumoniae, H. influenzae 
type B cases reported remains at the same level similar 
to last year. In contrast, the number of cases of etiology 
of N. meningitidis shows an increase of 25.4% com-
pared to the previous year.

In conclusion, there is a general downward trend 
in the number of meningitis and/or encephalitis cases, 
which may be due to introducing mandatory vaccina-
tion against S. pneumonia. In addition the decrease in 
the number of unspecified meningitis and/or enceph-
alitis may indicate an improvement in diagnostics. 
However, still high number of cases is a challenge 
for healthcare and epidemiological surveillance in-
stitutions. The success after introducing vaccination 
against H. influenzae type B into the vaccination cal-
endar, considering the number of cases and incidence, 
we can discuss about the extension of the vaccination 
calendar with vaccine against N. meningitidis.
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opon mózgowo-rdzeniowych i/lub mózgu o etiologii 
S. pneumoniae, H. influenzae typu B pozostaje na po-
ziomie zbliżonym do roku ubiegłego. Natomiast licz-
ba zachorowań o etiologii N. meningitidis wykazuje 
wzrost o 25,4% w stosunku do roku poprzedniego.

Podsumowując, widać ogólną tendencję spadkową 
w liczbie zachorowań na zapalenia opon i/lub mózgu, 
co może być wynikiem dodania obowiązkowego szcze-
pienia przeciwko S. pneumoniae. Dodatkowo spadek 
ilości nieokreślonych zapaleń opon i/lub mózgu może 
świadczyć o poprawie diagnostyki. Jednak dalej wy-
soka liczba przypadków stanowi wyzwanie dla opieki 
zdrowotnej oraz instytucji nadzoru epidemiologiczne-
go. Sukces po wprowadzeniu szczepienia przeciw H. 
influenzae typu B do kalendarza szczepień, mając na 
uwadze liczbę zachorowań oraz zapadalność, można 
podjąć dyskusję o poszerzeniu kalendarza szczepień 
o szczepienie przeciw N. meningitidis.
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ABSTRACT

AIM. The aim of the study is to assess epidemiological situation of yersiniosis in Poland in 2017 in comparison 
to previous years.
MATERIAL AND METHODS. The evaluation is based on analysis of data from the annual bulletins “Infectious 
diseases and poisoning in Poland”, information from individual yersiniosis case reports entered and shared by local 
sanitary-epidemiological stations through Electronic Registry of Epidemiologic Forms (SRWE), information from 
individual extraintestinal case reports fulfilled by local sanitary-epidemiological station and sent to the Departments of 
Epidemiology, National Institute of Public Health - National Institute of Hygiene by regional sanitary-epidemiological 
stations, information on outbreaks shared through the Electronic Registry of Epidemic Outbreaks (ROE) and data on 
deaths from the Department of Demographic Studies of the Central Statistical Office.
RESULTS. In 2017 255 cases of yersiniosis, including 191 intestinal and 64 extraintestinal were registered. 
Incidence in 2017 was 0.66/100 000 population. Number of cases registered in 2017 was higher than in 2015 and 
2016 (for both years 205 cases with incidence 0.53/100 000 was observed) and similar to the one in 2014 (244 
cases, incidence 0.63/100 000). In 2017 all intestinal yersiniosis cases met criteria for confirmed case. Around 
35% of cases were registered in mazowieckie voivodship where incidence was similar to the one in European 
Union. Among Y. enterocolitica isolates, serotype was determined in 62 cases what stands for only 28.7% of all 
cases. Predominant serotype was 03, it was identified in 81% of serotyped cases. Most of intestinal yersiniosis 
cases occurred among children under 4 years (54.5% of all registered cases).
CONCLUSIONS. In 2017 increase in number of cases was observed. Yersiniosis in Poland is rarely diagnosed, 
incidence in Poland is more than twice time lower than in European Union.

Key words: yersiniosis, intestinal yersiniosis, extraintestinal yersiniosis, epidemiology, Poland, 2017

STRESZCZENIE

CEL. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej zachorowań na jersiniozę w Polsce w 2017 r. w po-
równaniu do lat ubiegłych.
MATERIAŁ I METODY. Ocena sytuacji epidemiologicznej jersiniozy w Polsce została przeprowadzona na 
podstawie informacji z rocznego biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce”, informacji z indywidualnych 
formularzy o zachorowaniach na jersiniozę jelitową przekazanych przez Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemio-
logiczne (PSSE) poprzez System Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych (SRWE) oraz z indywidualnych 
formularzy o zachorowaniach jersiniozę pozajelitową przesłanych do Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych 
i Nadzoru NIZP-PZH przez SSE, informacji o ogniskach przekazanych przez PSSE poprzez system Rejestracji 
Ognisk Epidemicznych (ROE) oraz danych z Departamentu Badań Demograficznych GUS.
WYNIKI. W 2017 r. odnotowano 255 przypadków jersiniozy, w tym 191 jelitowej oraz 64 pozajelitowej. Zapadalność 
na jersiniozę w 2017 r. wyniosła 0,66/100 tys. ludności. Liczba zachorowań odnotowana w 2017 r. była wyższa niż 
w latach 2015 - 2016 (po 205 zachorowań, zapadalność 0,53/100 tys.), i bardzo podobna do odnotowanej w 2014 r. 
(244 przypadki, zapadalność 0,63/100 tys.). Wszystkie zachorowania na jersiniozę jelitową z 2017 r. spełniały kryteria 
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WSTĘP

Jersinioza była w Unii Europejskiej w 2017 r. trze-
cią najczęściej notowaną zoonozą u ludzi i stanowiła 
istotny czynnik etiologiczny rejestrowanych nieżytów 
żołądkowo-jelitowych. W 2017 r. w 6 krajach Unii 
Europejskiej odnotowano 12 ognisk, w których czyn-
nikiem etiologicznym były pałeczki Yersinia, w tym 
jedno duże w Danii, gdzie zachorowało 80 osób. 
W okresie od 2013 do 2017 r. w Unii Europejskiej nie 
odnotowano znaczących zmian w liczbie raportowa-
nych potwierdzonych przypadków jersiniozy (1). 

Zgodnie z Ustawą o Zapobieganiu oraz Zwalczaniu 
Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi z 5 grudnia 2008 r. 
zachorowania na jersiniozę podlegają w Polsce obowiąz-
kowi rejestracji w ramach prowadzonego nadzoru epide-
miologicznego.

CEL

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej 
zachorowań na jersiniozę w Polsce w 2017 r. w porów-
naniu do lat ubiegłych (2,3).

MATERIAŁ I METODY

Ocena sytuacji epidemiologicznej jersiniozy w Polsce 
została przeprowadzona na podstawie informacji z roczne-
go biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” (4), in-
formacji z indywidualnych formularzy o zachorowaniach 
na jersiniozę jelitową przekazanych przez Powiatowe Sta-
cje Sanitarno-Epidemiologiczne (PSSE) poprzez System 
Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych (SRWE) 
oraz z indywidualnych formularzy o zachorowaniach na 
jersiniozę pozajelitową opracowywanych przez Powiato-
we Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne (PSSE) oraz prze-
słanych do Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych 
i Nadzoru przez Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemio-
logiczne (WSSE), informacji o ogniskach przekazanych 
przez PSSE poprzez system Rejestr Ognisk Epidemicz-
nych (ROE) oraz danych z Departamentu Badań Demo-
graficznych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).  
Informacje o zachorowaniach na jersiniozę jelitową były 

przypadku potwierdzonego. Wśród zgłoszonych w 2017 przypadków jersiniozy pozajelitowej 55 zachorowań spełniało 
kryteria przypadku prawdopodobnego, a 9 potwierdzonego. Około 35% zachorowań na jersiniozę zarejestrowano w wo-
jewództwie mazowieckim, w którym zapadalność była porównywalna z występującą w Unii Europejskiej. Wśród izola-
tów pałeczek Y. enterocolitica typ serologiczny został określony w 62 przypadkach, co stanowi jedynie 28,7% wszystkich 
przypadków. Dominującym serotypem był O3, a zachorowania wywołane tym typem serologicznym stanowiły 81%. 
Najwięcej zachorowań na jersiniozę jelitową odnotowano wśród dzieci w wieku do 4 lat (54,5% ogółu zgłoszeń). 
WNIOSKI. W 2017 r. odnotowano wzrost liczby przypadków jersiniozy w Polsce. Jersinioza jest w Polsce 
rzadko rozpoznawana, zapadalność jest ponad dwukrotnie niższa niż w Unii Europejskiej. 

Słowa kluczowe: jersinioza, jersinioza jelitowa, jersinioza pozajelitowa, epidemiologia, Polska, rok 2017

INTRODUCTION

In 2017 yersiniosis in the European Union was third 
most often zoonosis registered in human and was an 
important etiological factor for registered gastrointestinal 
infections. In 2017 in six EU member states twelve 
yersiniosis outbreaks occurred, including one large in 
Denmark involving 80 patients. There was no significant 
increase or decrease in the number of yersiniosis confirmed 
cases in the past 5 years (2013–2017) in the EU.

Yersiniosis in Poland is a subject to obligatory 
reporting within national surveillance under the 
“Act on the prevention and control of infections and 
infectious diseases in humans” from 5 December 2008. 

AIM

The aim of the study is to assess epidemiological 
situation of yersiniosis in Poland in 2017 in comparison 
to previous years (2,3). 

MATERIAL AND METHODS

The evaluation is based on analysis of data from 
the annual bulletins “Infectious diseases and poisoning 
in Poland” (4), information from individual yersiniosis 
case reports entered and shared by local sanitary-
epidemiological stations through Electronic Registry 
of Epidemiologic Forms (SRWE), information from 
individual extraintestinal case reports fulfilled by 
local sanitary-epidemiological station and sent to 
the Departments of Epidemiology, National Institute 
of Public Health - National Institute of Hygiene by 
regional sanitary-epidemiological stations, information 
on outbreaks shared through the Electronic Registry of 
Epidemic Outbreaks (ROE) and data on deaths from 
the Department of Demographic Studies of the Central 
Statistical Office. In 2017 information on intestinal 
yersiniosis was for the first time collected, shared 
and verified through disease specific electronic form 
working within SRWE. Extraintestinal yersiniosis 
cases, as in previous years were collected on paper 
form which was general and not disease specific. 
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w 2017 r. po raz pierwszy zbierane, przekazywane oraz 
weryfikowane za pomocą, działającego w ramach SRWE, 
dedykowanego formularza elektronicznego. Zachorowa-
nia na jersiniozę pozajelitową, podobnie jak w poprzed-
nich latach były zbierane za pomocą papierowego formu-
larza ogólnego, którego pytania nie są specyficzne dla tej 
jednostki chorobowej. 

SRWE jest systemem elektronicznych formularzy de-
dykowanych poszczególnym jednostkom chorobowym, 
który umożliwia wprowadzanie danych z przeprowadza-
nych wywiadów epidemiologicznych z chorymi bezpo-
średnio przez PSSE. Dane te są przekazywane w czasie 
rzeczywistym poprzez system do Wojewódzkich Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznych oraz Narodowego In-
stytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu 
Higieny w celu weryfikacji i dalszych analiz. W 2017 r. 
po raz pierwszy do wprowadzania, przekazywania oraz 
weryfikacji danych wykorzystano, działający w ramach 
SRWE, elektroniczny formularz dedykowany dla zacho-
rowań na jersiniozę jelitową. ROE natomiast jest syste-
mem pozwalającym na wprowadzanie, przekazywanie 
oraz analizę danych z ognisk epidemicznych. Dostęp do 
wprowadzonych danych mają zarówno pracownicy SSE 
na poziomie powiatu i województwa jak i, na poziomie 
krajowym, pracownicy NIZP-PZH.

Klasyfikacja zachorowań na jersiniozę jelitową jest 
oparta o definicję przypadku przyjętą przez Komisję Eu-
ropejską i wprowadzoną do nadzoru w Polsce w 2009 
r. Przypadek potwierdzony jest definiowany jako osoba 
spełniająca kryteria kliniczne (wystąpienie co najmniej 
jednego z objawów: gorączka, biegunka, wymioty, ból 
brzucha-rzekome zapalenie wyrostka robaczkowego, 
bolesne parcie na stolec) oraz kryteria laboratoryjne 
(izolacja patogennego szczepy Y. enterocolitica bądź Y. 
pseudotuberculosis). Przypadek prawdopodobny to oso-
ba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epide-
miologiczne (co najmniej jedno z: przeniesienie z czło-
wieka na człowieka, narażenie na to samo źródło, prze-
niesienie ze zwierzęcia na człowieka, narażenie przez 
skażoną żywność). Klasyfikacja zachorowań na postać 
pozajelitową jersiniozy jest prowadzona na podstawie de-
finicji opracowanej na potrzeby nadzoru epidemiologicz-
nego w Polsce. Definicja wyróżnia 3 postacie choroby: 
posocznicę i/lub ropne zakażenie, postać stawową oraz 
rumień guzowaty. Pełne definicje są dostępne na stronie 
NIZP-PZH pod adresem: http://wwwold.pzh.gov.pl/old-
page/epimeld/inne/Def_PL2_4.pdf

WYNIKI

W 2017 r. łącznie odnotowano 255 przypadków jer-
siniozy, spośród których 191 stanowiły zachorowania na 
jersiniozę jelitową, a 64 - pozajelitową. Zapadalność na 
jersiniozę wynosiła w 2017 r. 0,66/100 tys. osób, a od-
notowana liczba zachorowań była wyższa od tej z lat 

SRWE is a system containing electronic, disease 
specific forms which enables entering data from 
epidemiological interviews directly in local sanitary-
epidemiological station. Data entered at local level 
is shared through the system with regional sanitary-
epidemiological stations and National Institute of 
Public Health - National Institute of Hygiene (NIPH-
NIH) for verification and further analysis. In 2017, 
for entering, sharing and verification, electronic 
and disease specific form for campylobacteriosis, 
implemented within SRWE, was used for the first time. 
ROE is a system which enables entering, sharing and 
analysis of data from epidemic outbreaks. Data entered 
into system are available for sanitary-epidemiological 
stations both local and regional level, as well as for 
NIPH-NIH at the country level.

Intestinal yersiniosis case classification is based on 
case definition adopted by the European Commission 
and implemented into routine surveillance in Poland 
in 2009. Confirmed case is any person meeting clinical 
criteria (at least one of the following five symptoms: fever, 
diarrhea, vomiting, abdominal pain-pseudoappendicitis, 
rectal tenesmus) and laboratory criteria (isolation of 
human pathogenic Yersinia enterocolitica or Yersinia 
pseudotuberculosis). Probable case is any person 
meeting clinical criteria with epidemiological link (at 
least one of the four following symptoms: human to 
human transmission, exposure to a common source, 
animal to human transmission, exposure to contaminated 
food). Extraintestinal yersiniosis case classification is 
based on national case definition which describes thee 
clinical forms of the disease: sepsis and/or purulent 
inflammation, arthritis and erythema. Both definitions 
can be found at link: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/
epimeld/inne/Def_PL2_4.pdf 

RESULTS

In 2017 in Poland there were 255 registered 
yersiniosis cases and 191 cases were intestinal 
yersiniosis and 64 extraintestinal were yersiniosis 
cases. Incidence was 0,66/100 000 population. Number 
of registered cases was higher than in 2015 and 2016 
- in both years 205 cases were registered, incidence 
was 0,53/100 000; and similar to year 2014, where 243 
cases were reported and incidence was 0,63/100 000 
(Tab. I, Tab. II).

All intestinal yersiniosis cases have met the criteria 
for confirmed case. Among extraintestinal yersiniosis 
cases 55 have met criteria for probable case and 9 for 
confirmed case. 

In 2017 the overall proportion of hospitalization 
was 70,2%. Increase of hospitalization proportion was 
observed in comparison to previous years - proportion 
of hospitalization was 54,8% in 2013, 59,8% in 2014, 
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59,5% in 2015 and 58% in 2016. In 2017 percentage 
of hospitalization was higher among extraintestinal 
yersiniosis cases and establishes on 85,9%, while 
for intestinal yersiniosis cases established on 64,9%. 
Unlike the situation observed in previous years when 
in voivodeships with higher incidence proportion of 
hospitalization was lower than the average for country, 
in 2017 proportion of hospitalization in mazowieckie 
voivodeship (incidence 1,68/100 000) was higher 
(73,3%) than the average for Poland (70,2%). In 2017 
the highest number of hospitalizations was observed 
among age group 50-59: 86,7%. In this age group 
however 14 of 15 cases are extraintestinal yersiniosis 
case. Similar percentage was observed also among 
children under one year old: 84,4% and among age 
group above 60 years old: 82,4%. In 2017 the highest 
number of reported cases was observed among children 
aged 0-4: 40,8%, 69,2% of them were hospitalized 
(Tab. I, Tab. II).

Table I. Yersiniosis in Poland in 2017. Number of cases,  
 incidence rate per 100 000 population and hospi- 
 talization by voivodeship
Tabela 1. Jersinioza w Polsce w 2017 r. Liczba zachorowań, 
  zapadalność na 100 000 populacji oraz liczba hos- 
  pitalizowanych wg województwa

Voivodeship

Yersiniosis  
(intestinal and extraintestinal)

No.  
of 

cases

Inci-
dence 
rate

Hospitalization

No. 
of 

cases
%

Dolnośląskie 6 0.21 6 100

Kujawsko-Pomorskie 19 0.91 10 52.6

Lubelskie 3 0.14 3 100

Lubuskie 6 0.59 5 83.3

Łódzkie 19 0.77 14 73.7

Małopolskie 23 0.68 12 52.2

Mazowieckie 90 1.68 66 73.3

Opolskie 6 0.61 1 16.7

Podkarpackie 17 0.8 16 94.1

Podlaskie 9 0.76 4 44.4

Pomorskie 9 0.39 5 55.6

Śląskie 26 0.57 21 80.8

Świętokrzyskie 2 0.16 1 50

Warmińsko-Mazurskie 7 0.49 4 57.1

Wielkopolskie 7 0.2 7 100

Zachodniopomorskie 6 0.35 4 66.7

Total 255 0.66 179 70.2

2015 i 2016 (po 205 zachorowań, zapadalność 0,53/100 
tys.), i zbliżona do zarejestrowanej w 2014 r. (244 przy-
padki, zapadalność 0,63/100 tys.) (Tab. I, Tab. II). 

Wszystkie zachorowania na jersiniozę jelitową za-
rejestrowane w 2017 r. spełniały kryteria przypadku 
potwierdzonego. Wśród zgłoszonych przypadków jer-
siniozy pozajelitowej 55 zachorowań spełniało kryte-
ria przypadku prawdopodobnego, a 9 potwierdzonego.

W 2017 r. odsetek hospitalizacji wśród chorych na 
jersiniozę (ogółem) wyniósł 70,2%. Był to wzrost w po-
równaniu do lat poprzednich - 54,8% w 2013 r., 59,8% 
w 2014 r., 59,5% w 2015 r. oraz 58% w 2016 r. W 2017 r. 
odsetek hospitalizacji był wyższy wśród chorych na jer-
siniozę pozajelitową (85,9%) niż wśród chorych na jersi-
niozę jelitową, wśród których wynosił 64,9%. W przeci-
wieństwie do sytuacji obserwowanej w latach ubiegłych, 
kiedy w województwie o najwyższej zapadalności odse-
tek hospitalizowanych chorych był niższy od średniej dla 
kraju, w 2017 r., odsetek hospitalizacji w województwie 
mazowieckim (zapadalność 1,68/100 tys.) był wyższy 
(73,3%) od tego dla Polski (70,2%). W 2017 r. najwyższy 
odsetek hospitalizacji odnotowano wśród chorych w gru-
pie wieku 50-59 lat, 86,7%. Jest to jednak grupa wieku, 
w której 14 z 15 przypadków to postać pozajelitowa. 
Zbliżone odsetki hospitalizowanych chorych wystąpiły 
wśród dzieci poniżej 1 r.ż. oraz wśród chorych powyżej 
60 r.ż. (odpowiednio 84,4% oraz 82,4%). W 2017 r. naj-
liczniejszą grupą chorych były dzieci w wieku od 0 do 
4 lat, które stanowiły 40,8% chorych, hospitalizowano 
69,2% z nich (Tab. I, Tab. II).

W 2017 r. odnotowano 1 zgon chorego na jersiniozę. 
Przypadek dotyczył 81-letniego mężczyzny, u którego 
wystąpiła pozajelitowa postać choroby - posocznica, nie 
była ona jednak uznana za wyjściową przyczynę zgonu.

W 2017 r. zachorowania na jersiniozę jelitową (191 
przypadków) zgłoszono z obszaru 13 województw. W po-
równaniu do roku 2015 (172 przypadki) i 2016 (167 
przypadków) odnotowano wzrost zarejestrowanych za-
chorowań. Liczba ta jest jednak niższa niż w 2014 r. (215 
przypadków). Na obszarze 2 województw zapadalność 
była znacznie wyższa od tej dla ogółu kraju (0,50/100 
tys.): w kujawsko-pomorskim (0,86/100 tys.) oraz mazo-
wieckim (1,56/100 tys.). Zgłoszenia z tych 2 województw 
stanowią ponad 50% ogółu zarejestrowanych przypadków 
jersiniozy jelitowej w 2017 r. w Polsce. Zachorowań na jer-
siniozę jelitową nie odnotowano na obszarze województw: 
lubelskiego, opolskiego oraz podkarpackiego (Tab. II).

Zachorowania na jersiniozę pozajelitową odnotowa-
no w 2017 r. na terenie 14 województw. Ogólna liczba 
przypadków (64) była wyższa niż w latach poprzednich 
(20 w 2013 r., 29 w 2014 r., 33 w 2015 r., 38 w 2016 
r.). W województwie opolskim i podkarpackim odno-
towano zapadalności na jersiniozę pozajelitową prze-
szło 3-krotnie wyższe (odpowiednio 0,61/100 tys. oraz 
0,80/100 tys.) od tej dla Polski (0,17/100 tys.). Zgłosze-
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There was one death among yersiniosis cases 
reported throughout year 2017. The case was 81 
years old man who was diagnosed with extraintestinal 
yersiniosis – sepsis. However, yersiniosis was not 
considered as primary cause of death. 

In 2017 intestinal yersiniosis cases (191) were 
registered in 13 voivodeships. In comparison to year 
2015 (172 cases) and year 2016 (167 cases) increase 
of registered cases was observed, however the overall 
number was lower than in year 2014, where 215 cases 
were reported. In 2 voivodeships incidence was much 
higher than country average (0,50/100 000): kujawsko-
pomorskie (0,86/100 000) and mazowieckie (1,56/100 
000). Cases from those 2 voivodeships make up more 
than 50% of all registered intestinal yersiniosis cases 
in Poland in 2017. No cases were reported in lubelskie 
voivodeship, opolskie voivodeship and podkarpackie 
voivodeship (Tab II). 

In 2017 extraintestinal yersiniosis case were reported 
in 14 voivodeships. Overall number of registered cases 
(64) was higher than in previous years - in 2013 it was 
20 cases, in 2014: 29, in 2015: 33 and in 2016: 38. 
In opolskie and podkarpackie voivodeships observed 
incidence for extraintestinal yersiniosis was three time 
higher than country average: respectively 0,61/100 00 
and 0,80/100 000 and country average is 0,17/100 000 
population. Cases from those 2 voivodeships make 

nia z tych dwóch województw stanowią ok 35% wszyst-
kich zarejestrowanych w Polsce w 2017 r. przypadków. 
Przypadków jersiniozy pozajelitowej nie odnotowano 
w województwie lubuskim i zachodniopomorskim.

Najwięcej zachorowań na jersiniozę jelitową 
w 2017 r. odnotowano wśród dzieci w wieku do 4 lat 
(54,5%). Odsetek ten był niższy w 2017 r. niż w latach 
2013-2015 (odpowiednio 61%, 61% i 65%) oraz po-
dobny do tego z 2016 r. (55%). W 2017 r. prawie po-
łowa zachorowań na jersiniozę pozajelitową (46,9%) 
dotyczyła osób w wieku od 20 do 49 lat (Tab. IV). Od-
setki zachorowań w tej grupie wieku w latach 2015 – 
2016 były niższe i wynosiły odpowiednio 30,3% oraz 
42,1% ogółu zgłoszeń.

Wśród chorych na jersiniozę jelitową najczęściej 
występującym objawem była biegunka (82,7%, w 8 
przypadkach - 4,2% - biegunka z krwią). U większo-
ści występowała również gorączka (64,9%) oraz bóle 
brzucha - rzekome zapalenie wyrostka robaczkowego 
(59,7%). Wymioty występowały jedynie u 22% cho-
rych, a bolesne parcie na stolec u 5 chorych (2,6%). 

Spośród zgłoszonych jersinioz pozajelitowych 
w 2017 r. najczęściej występowała postać stawowa: 
53 przypadki (82,8%). Odnotowano również 9 po-
socznic (14,1%) oraz 2 przypadki rumienia guzowa-
tego (3,1%). Również w latach 2014 - 2016 postać 
stawowa stanowiła większość przypadków jersiniozy 

Jersinioza w Polsce w 2017 roku Yersiniosis in Poland in 2017

Table II. Yersiniosis in Poland in 2017. Number of cases. incidence rate per 100 000 population and hospitalization by  
  voivodeship
Tabela II. Jersinioza w Polsce w 2017 r. Liczba zachorowań. zapadalność na 100 000 populacji oraz liczba hospitalizow- 
   anych wg województwa

Voivodeship

Yersiniosis (intestinal) Yersiniosis (extraintestinal)

No. of 
cases

Incidence 
rate

Hospitalization
No. of 
cases

Incidence 
rate

Hospitalization
No. of 
cases % No. of 

cases %

Dolnośląskie 4 0.14 4 100.0 2 0.07 2 100.0
Kujawsko-Pomorskie 18 0.86 9 50.0 1 0.05 1 100.0
Lubelskie - - x x 3 0.14 3 100.0
Lubuskie 6 0.59 5 83.3 - - x x
Łódzkie 13 0.52 8 61.5 6 0.24 6 100.0
Małopolskie 22 0.65 11 50.0 1 0.03 1 100.0
Mazowieckie 84 1.56 62 73.8 6 0.11 4 66.7
Opolskie - - x x 6 0.61 1 16.7
Podkarpackie - - x x 17 0.80 16 94.1
Podlaskie 5 0.42 - - 4 0.34 4 100.0
Pomorskie 8 0.34 4 50.0 1 0.04 1 100.0
Śląskie 15 0.33 11 73.3 11 0.24 10 90.9
Świętokrzyskie 1 0.08 - - 1 0.08 1 100.0
Warmińsko-Mazurskie 4 0.28 1 25.0 3 0.21 3 100.0
Wielkopolskie 5 0.14 5 100.0 2 0.06 2 100.0
Zachodniopomorskie 6 0.35 4 66.7 - - x x
Total 191 0.50 124 64.9 64 0.17 55 85.9
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up approximately 35% of all cases reported in 2017. 
No extraintestinal yersiniosis case was observed in 
lubuskie and zachodniopomorskie voivodeships.

Highest number of registered intestinal yersiniosis 
cases was observed among children from age group 
0-4: 54,5%. Proportion was lower than in years 2013 
– 2015: respectively 61%, 6% and 65% and similar to 
year 2016: 55%. In 2017 almost half of the reported 
extraintestinal yersiniosis cases (46,9%) concerned 
age group 20-49 year old (Tab. IV). Proportion for this 
age group was lower in previous years: in 2015 it was 
30,3% and in 2016 it was 42,1% of all reported cases. 

The most common symptom among intestinal cases 
was diarrhea - occurring in 82,7% cases (in 8 cases which 
make up 4,2% diarrhea with sign of blood was observed). 
In most of the cases (64,9%) fever occurred as well 
and followed with abdominal pain-pseudoappendicitis 
(59,7%). Vomiting was observed only in 22% cases and 
rectal tenesmus in 2,6% (5 cases). Among extraintestinal 
yersiniosis cases, in 2017, the most common was arthritis 
- 53 cases (82,8%). 9 sepsis was reported as well (14,1%) 
and 2 erythema (3,1%). In previous years, 2014 - 2016, 
arthritis was most common as well - respectively 79%, 75% 
and 89%. This confirms that number of arthritis remains of 
stable high level among extraintestinal yersiniosis cases. 

Among all Y. enterocolitica isolates, serotype was 
determined in 62 cases (28,7%). The proportion of 
cases where serotype was determined was lower than in 

pozajelitowej, odpowiednio 79%, 75% oraz 89%, co 
potwierdza utrzymywanie się wysokiego odsetka po-
staci stawowej wśród rejestrowanych w Polsce przy-
padków jersiniozy pozajelitowej. 

Wśród izolatów pałeczek Y. enterocolitica typ se-
rologiczny został określony dla 62 (28,7%). Odsetek 
przypadków, w których określono serotyp jest niż-
szy niż w roku 2015 (32% izolatów Y. enterocolitica 
o określonym serotypie) i porównywalny z 2016 r. 
(27%). Analogicznie do sytuacji z lat ubiegłych wyż-
sze od średniej dla kraju odsetki odnotowano w woje-
wództwie mazowieckim: 50% w 2017 r. (44 oznacze-
nia); w 2015 r. było to 57% i 48 oznaczeń, a w 2016 r. 
43% i 36 oznaczeń. Aż w 7 województwach (kujaw-
sko-pomorskim, lubelskim, łódzkim, podkarpackim, 
pomorskim, warmińsko-mazurskim oraz zachodnio-
pomorskim) nie wykonano ani jednego oznaczenia 
serotypu, co stanowi wzrost w stosunku do lat 2015 
- 2016 (odpowiednio 3 oraz 2) oraz powrót do sytuacji 
z 2014 r. (8 województw bez oznaczeń). 

Wśród przypadków z określonym serotypem, po-
dobnie jak w latach 2015 - 2016, w 2017 r. dominują-
cym był O3. Zachorowania wywołane tym typem se-
rologicznym stanowiły: 81% w 2015 r., 89% w 2016 r. 
oraz 81% w 2017 r. Większość z nich dotyczyło zgło-
szeń z województwa mazowieckiego: w 2017 r. było to 
68% ogółu oznaczeń O3 w Polsce. Pozostałe serotypy, 
które stwierdzono u chorych w 2017 r. w Polsce to: O8 
(8 przypadków), O9 (4 przypadki) (Tab. III). 

Franciszek Radziszewski, Bożena Kucharczyk, Małgorzata Sadkowska-Todys

Table III. Yerisniosis in Poland. Yersinia species and serotypes isolated from cases by voivodeship
Tabela III. Jersinioza w Polsce. Gatunki i serotypy pałeczek Yersinia wyizolowanych od chorych wg województw

Voivodeship

Intestinal yersiniosis Extraintestinal yersiniosis

Species 
unknown

Y. enterocolitica
Species 

unknown

Y. enterocolitica
Serotype 

3
Serotype 

8
Serotype 

9
Serotype 
unknown

Serotype 
3

Serotype 
8

Serotype 
9

Serotype 
unknown

Dolnośląskie - 2 - - 2 1 - 1 - -
Kujawsko-Pomorskie - - - - 18 - - - - 1
Lubelskie - - - - - - - - - 3
Lubuskie - 2 - - 4 - - - - -
Łódzkie - - - - 13 6 - - - -
Małopolskie - 1 - - 21 1 - - - -
Mazowieckie 1 34 6 4 39 1 - - - 5
Opolskie - - - - - 6 - - - -
Podkarpackie - - - - - 11 - - - 6
Podlaskie - 5 - - - 2 - - - 2
Pomorskie - - - - 8 1 - - - -
Śląskie - 4 1 - 10 7 - - - 4
Świętokrzyskie - - - - 1 - 1 - - -
Warmińsko-Mazurskie - - - - 4 - - - - 3
Wielkopolskie 1 1 - - 3 1 - - - 1
Zachodniopomorskie - - - - 6 - - - - -
Total 2 49 7 4 129 37 1 1 0 25
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2015 (32% Y. enterocolitica isolates where serotype was 
determined) and similar to the 2016 (27%). As it was 
observed in previous years, proportion higher than the 
average for country was noted in mazowieckie voivodeship: 
50% in 2017 (44 cases serotyped). In 2015 proportion was 
57% with 48 serotyped isolates, in 2016 accordingly: 43% 
and 36. In 2017 in 7 voivodeships (kujawsko-pomorskie, 
lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, warmińsko-
mazurskie and zachodniopomorskie) there was no even 
one case with determined serotype. This number is higher 
than in 2015 and 2016 (2 and 3 voivodeship with no 
determined serotype respectively) and is similar to 2014 
(8 voivodeships with no determined serotype). 

In 2017, similarly to the 2015 and 2016, among cases 
where serotype was determined, predominant serotype 
was O3. Infections due to this serotype has stood for 81% 
in 2015, 89% in 2016 and 81% in 2017. Most of that cases 
were registered in mazowieckie voivodeship where 68% 
of all O3 cases reported in Poland in 2017 were observed. 
Other serotypes registered among cases occurred in Poland 
in 2017 were: O8 (8 cases), O9 (4) (Tab. III).

Most of hospitalized cases were due to isolates with 
unknown serotype (140). Among rest of hospitalized 
cases, 29 of them were due to Y. enterocolitica O3, 6 
cases: O8, 3 cases: O9.

In 2017 the highest number of cases was observed 
in second and third quarter of the year: 67 cases. Peak 
took place in September where 25 cases were registered. 
In June and August number of cases was similar - 24 
per month. There is a similarity observed between: 
number of registered cases per month in 2017 and the 
medians for years 2009 - 2016 and 2014 - 2016. During 
the period from July to December there were following 
similarities: increase of number of cases in September 
and decrease in July, November and December. In first 
half of the 2017 number of monthly registered cases 
remains almost on the same level and in the contrary to 
the median for 2009 - 2016 and 2014 - 2016, there is no 
increasing tendency during spring and lower number of 
cases between January and March (Fig. I). 

Table IV. Yersiniosis in Poland in 2017. Number of cases by age
Tabela IV. Jersinioza w Polsce w 2017 r. Liczba zachorowań 
     w podziale na wiek

Age group
Number of cases

Intestinal  
yersiniosis

Extraintestinal 
yersiniosis Total

0 32 0 32
1 41 0 41
2 13 0 13
3 10 0 10
4 8 0 8

0-4 104 0 104
5-9 31 3 34

10-19 36 0 36
20-49 19 30 49
50-59 1 14 15
>60 0 17 17

Większość zachorowań, w trakcie których doszło 
do hospitalizacji, było wywołanych pałeczkami o nie-
ustalonym serotypie (140). Wśród pozostałych osób 
poddanych hospitalizacji odnotowano 29 przypadków 
wywołanych Y. enterocolitica O3, 6 - O8, 3 - O9. 

W 2017 r. najwięcej zachorowań odnotowano 
w II i III kwartale roku - po 67. Szczyt zachorowań 
wystąpił we wrześniu - 25 przypadków, a w czerwcu 
i sierpniu odnotowano podobną liczbę przypadków 
- po 24. Pomiędzy liczbą zachorowań w poszczegól-
nych miesiącach w 2017 r., a medianą za lata 2009-
2016 oraz 2014-2016 widoczne jest podobieństwo 
w okresie lipiec-grudzień: wzrost liczby zachorowań 
we wrześniu oraz mniejsza liczba przypadków w lip-
cu oraz listopadzie i grudniu. W I połowie 2017 r.  
liczba odnotowanych przypadków jest podobna 
i w przeciwieństwie do mediany za lata 2009 - 2016 
i 2014-2016 brak jest wzrostu przypadającego na 
wiosnę oraz niższej liczby zachorowań w okresie 
styczeń - marzec (Ryc. I). 

Jersinioza w Polsce w 2017 roku Yersiniosis in Poland in 2017
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Fig. 1. Yersiniosis in Poland in 2009-2017. Seasonality of occurance.
Ryc. 1. Jersinioza w Polsce w latach 2009-2017. Sezonowość występowania zachorowań.
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One yersiniosis outbreak has been reported in 2017. 
Cases were children, participants of sport camp. There 
were 13 cases reported and in 4 cases result of serology 
was positive. Because there were no positive isolation’s 
results those cases did not meet the laboratory criteria 
for intestinal yersiniosis case. Vehicle and source of 
infection in this outbreak have not been identified.

DISCUSSION AND CONCLUSION

There were 255 yersiniosis cases registered in 
2017 which shows an increase of 24% in comparison 
to years 2015 - 2016 (in both years 205 cases were 
reported) (2,3). Number of cases was similar to year 
2014, where 244 yersiniosis cases were registered. As 
in the previous years, in 2017 the highest number of 
cases was registered in mazowieckie voivodeship (90 
cases, incidence 1,68/100 000). Mazowieckie in the 
only voivodeship with incidence comparable to the 
one for EU (average for EU is set on 1,77/100 000 and 
for Poland 0,66/100 000 population. 

Compared to last years, proportion of hospitalization 
was higher in 2017 which causes that percentage was 
more than twice higher than EU average, respectively in 
Poland: 70,2% and in EU: 33,4%. The high percentage 
can lead to a conclusion that in Poland only severe cases 
are diagnosed and reported. Also, that cases with mild 
symptoms are not diagnosed and are underreported. 

In 2017, same as in previous years, isolates proportion 
where serotype was identified has been very low and 
established on 28,7% level. In the EU, for comparison, 
percentage of serotyped Y. enterocolitica isolates was 
55,7% (1). This can be one of the factors which make the 
assessment of epidemiological situation of yersiniosis in 
human in Poland is hard to be assed. 
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W 2017 r. odnotowano jedno ognisko, w którym za 
czynnik etiologiczny uznano pałeczki Yersinia. Zacho-
rowania dotyczyły dzieci, uczestników obozu sporto-
wego. Odnotowano 13 zachorowań, u 4 chorych uzy-
skano dodatni wynik badania serologicznego. Z uwagi 
na brak dodatnich wyników izolacji zachorowania te 
nie spełniały kryteriów laboratoryjnych definicji przy-
padku jersiniozy jelitowej. Nie zidentyfikowano no-
śnika ani źródła zakażenia. 

DYSKUSJA I WNIOSKI

W 2017 r. odnotowano 255 przypadków jersiniozy, co 
oznacza ok. 24% wzrost w porównaniu z liczbą zgłoszeń 
z lat 2015-2016 (po 205 przypadków) (2,3). Odnotowa-
na w 2017 r. liczba zachorowań jest bliższa tej z 2014 r., 
kiedy zarejestrowano 244 przypadki jersiniozy. Podobnie 
jak w latach poprzednich, również w 2017 r., najwięcej 
zachorowań odnotowano w województwie mazowiec-
kim (90 przypadków, zapadalność 1,68/100 tys.), w któ-
rym, jako jedynym z województw w Polsce (zapadalność 
dla całego kraju to 0,66/100 tys.) zapadalność jest porów-
nywalna z tą dla Unii Europejskiej (1,77/100 tys.). 

W porównaniu do lat ubiegłych, w 2017 r., zaob-
serwowano wzrost odsetka hospitalizacji (70,2%), co 
spowodowało, że był on ponad dwukrotnie wyższy od 
średniej dla Unii Europejskiej (33,4%). Wysoki odsetek 
hospitalizacji wskazuje na to, że w Polsce diagnostyce 
i późniejszej rejestracji podlegają głównie zachorowania 
o cięższym przebiegu, natomiast te o łagodnym przebie-
gu są prawdopodobnie rozpoznawane rzadko i można 
przypuszczać, że są w dużym stopniu niedorejestrowane.

Odsetek izolatów poddanych serotypowaniu 
w 2017 r., podobnie jak w poprzedzających latach był 
bardzo niski i stanowił 28,7%. Dla porównania odse-
tek wyizolowanych szczepów Y. enterocolitica, które 
poddano serotypowaniu w Unii Europejskiej wynosił 
w 2017 r. 55,7% (1). Niski odsetek wyizolowanych 
szczepów, które poddano serotypowaniu jest jednym 
z czynników utrudniających ocenę sytuacji epidemio-
logicznej jersiniozy u ludzi w Polsce.
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CAMPYLOBACTERIOSIS IN POLAND IN 2017*

KAMPYLOBAKTERIOZA W POLSCE W 2017 ROKU* 
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Zakład Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru

OBJECTIVE. The aim of this study is to assess the epidemiological situation of campylobacteriosis in Poland 
in 2017 in comparison to previous years. 
MATERIAL AND METHODS. The evaluation is based on analysis of data from the annual bulletin “Infectious 
diseases and poisoning in Poland”, information from individual campylobacter case reports sent by local 
sanitary-epidemiological stations through the Electronic Registry of Epidemiological Forms (System Rejestracji 
Wywiadów Epidemiologicznych - SRWE), information on outbreaks shared through the Electronic Registry 
of Epidemic Outbreaks (Rejestr Ognisk Epidemicznych - ROE) and data on deaths from the Department of 
Demographic Studies of the Central Statistical Office.
RESULTS. There were 874 registered cases in Poland in 2017, all of them were confirmed cases. Incidence for 
Poland was 2.27/100 000 population. The highest incidence was observed in lubuskie voivodeship (7.57/100 000), 
małopolskie (4.64/100 000), śląskie (4.31/100 000) and warmińsko-mazurskie (3.48/100 000). In 2017 increasing 
trend of proportion of hospitalization was identified again. The rate was on 80% level. Campylobacter species 
was identified in 89% of all reported cases. Similarly to previous years, vast majority of cases was caused by 
Campylobacter jejuni - 91%. Among all reported cases, majority of them (72%, 629 cases) was identified in children 
aged 0-4. In 2017 one campylobacteriosis outbreak was reported. 
CONCLUSIONS. Campylobacteriosis in Poland is still underreported and rarely diagnosed. Routine 
Campylobacter diagnosis is performed only by laboratories in small number of poviats which make it way harder 
to properly assess the campylobacteriosis epidemiological situation in Poland. 

Key words: Campylobacteriosis, epidemiology, Poland, 2017

STRESZCZENIE

CEL. Ocena sytuacji epidemiologicznej zachorowań na kampylobakteriozę w Polsce w 2017 roku w porówna-
niu do lat ubiegłych.
MATERIAŁ I METODY. Ocena sytuacji epidemiologicznej kampylobakteriozy w Polsce została przeprowadzo-
na na podstawie informacji z rocznego biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce”, informacji o indywidual-
nych zachorowaniach przekazanych przez Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne (PSSE) poprzez System 
Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych (SRWE), informacji o ogniskach przekazanych przez PSSE poprzez 
Rejestr Ognisk Epidemicznych (ROE) oraz danych z Departamentu Badań Demograficznych GUS.
WYNIKI. W Polsce w 2017 r. odnotowano 874 zachorowania na kampylobakteriozę, wszystkie to przypadki 
potwierdzone. Zapadalność wynosiła 2,27/100 tys. mieszkańców. Najwyższa zapadalność wystąpiła na terenie 
województwa lubuskiego (7,57/100 tys.) a następnie małopolskiego (4,64), śląskiego (4,31) oraz warmińsko-
-mazurskiego (3,48). W 2017 r. odnotowano dalszy wzrost odsetka hospitalizacji wśród chorych na kampylo-
bakteriozę, który wyniósł 80%. Gatunek pałeczek Campylobacter ustalono w 89% zgłoszonych przypadków. 
Podobnie jak w latach ubiegłych zdecydowana większość zachorowań była wywołana zakażeniem pałeczkami 
z gatunku Campylobacter jejuni (91% przypadków o ustalonym gatunku). Spośród zgłoszonych zachorowań 
większość (72%) dotyczyła dzieci w wieku 0-4 lata (629 przypadków). W 2017 r. odnotowano 1 domowe ogni-
sko wywołane przez pałeczki Campylobacter.
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WSTĘP

Zgodnie z Ustawą o Zapobieganiu oraz Zwalczaniu 
Zakażeń i Chorób Zakaźnych u Ludzi z 5 grudnia 2008 r. 
kampylobakterioza podlega w Polsce obowiązkowi re-
jestracji w ramach prowadzonego nadzoru epidemiolo-
gicznego. Kampylobakterioza jest w Unii Europejskiej 
najczęściej występującą chorobą odzwierzęcą u ludzi 
i stanowi około 70% wszystkich raportowanych zoonoz. 
W Polsce natomiast najczęściej występującą wśród lu-
dzi chorobą odzwierzęcą jest salmoneloza, której liczba 
przypadków była w 2017 r. ponad 10-krotnie wyższa od 
liczby zgłoszonych zachorowań na kampylobakteriozę 
(1,2). Na przestrzeni ostatnich lat odnotowywany jest 
w Polsce wzrost liczby rejestrowanych przypadków, za-
padalność jest jednak w dalszym ciągu znacznie niższa 
od tej dla Unii Europejskiej, która wyniosła 65,5/100 
tys. w 2015 r. i 63,3/100 tys. w 2016 r. (1,4). 

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej 
zachorowań na kampylobakteriozę w Polsce w 2017 
roku w porównaniu do lat ubiegłych (3,4).

MATERIAŁ I METODY

Ocena sytuacji epidemiologicznej kampylobakte-
riozy w Polsce została przeprowadzona na podstawie 
informacji z rocznego biuletynu „Choroby zakaźne 
i zatrucia w Polsce” (2), informacji o indywidualnych 
zachorowaniach przekazanych przez Powiatowe Stacje 
Sanitarno-Epidemiologiczne (PSSE) poprzez System 
Rejestracji Wywiadów Epidemiologicznych (SRWE), 
informacji o ogniskach przekazanych przez PSSE po-
przez system Rejestr Ognisk Epidemicznych (ROE) 
oraz danych z Departamentu Badań Demograficznych 
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). SRWE jest 
systemem elektronicznych formularzy dedykowanych 
poszczególnym jednostkom chorobowym, który umoż-
liwia wprowadzanie danych z przeprowadzanych wy-
wiadów epidemiologicznych z chorymi bezpośrednio 
przez PSSE. Dane te są przekazywane w czasie rze-
czywistym poprzez system do Wojewódzkich Stacji 
Sanitarno – Epidemiologicznych oraz Narodowego In-
stytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu 
Higieny w celu weryfikacji i dalszych analiz. W 2017 r. 
po raz pierwszy do wprowadzania, przekazywania oraz 
weryfikacji danych wykorzystano, działający w ramach 

WNIOSKI. W Polsce kampylobakterioza jest w dalszym ciągu rzadko rozpoznawana i rejestrowana. Rutynową 
diagnostykę w kierunku zakażenia Campylobacter wykonują laboratoria jedynie w niektórych powiatach, co 
utrudnia właściwą ocenę sytuacji epidemiologicznej tej choroby w Polsce. 

Słowa kluczowe: kampylobakterioza, epidemiologia, Polska, rok 2017

INTRODUCTION

Campylobacteriosis in Poland is a subject of 
obligatory reporting within national surveillance under 
the “Act on the prevention and control of infections 
and infectious diseases in humans” from 5 December 
2008. Campylobacteriosis is the most frequent 
zoonotic illness identified in human and make up 70% 
of all zoonoses reported in European Union. In Poland 
however, the most frequent zoonosis is salmonellosis. 
Number of reported cases for salmonellosis was 10 
times higher than the number of reported cases for 
campylobacteriosis infections. (1,2). It was observed 
during the last years in Poland that number of registered 
cases is increasing however incidence rate is still much 
lower than incidence rate for EU which was 65,5/100 
in 2015 and 63,3/100 000 population in 2016 (1,4). 

AIM

The aim of this study is to assess the epidemiological 
situation of campylobacteriosis in Poland in 2017 in 
comparison to previous years (3,4). 

MATERIAL AND METHODS

The evaluation is based on analysis of data 
from the annual bulletins “Infectious diseases 
and poisoning in Poland” (4,5), information from 
individual campylobacter case reports sent by 
local sanitary-epidemiological stations through 
the Electronic Registry of Epidemiological Forms 
(SRWE), information on outbreaks shared through the 
Electronic Registry of Epidemic Outbreaks (ROE) and 
data on deaths from the Department of Demographic 
Studies of the Central Statistical Office. SRWE is a 
system containing electronic, disease specific forms 
which enables entering data from epidemiological 
interviews directly in local sanitary-epidemiological 
station. Data entered at local level is shared through the 
system with regional sanitary-epidemiological stations 
and National Institute of Public Health - National 
Institute of Hygiene (NIPH-NIH) for verification and 
further analysis. In 2017, for entering, sharing and 
verification, electronic and disease specific form for 
campylobacteriosis, implemented within SRWE, was 
used for the first time. ROE is a system which enables 
entering, sharing and analysis of data from epidemic 
outbreaks. Data entered into system are available 
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for sanitary-epidemiological stations both local and 
regional level, as well as for NIPH-NIH at the country 
level.

Campylobacteriosis case definition was based on 
case definition adopted by European Commission 
and implemented into routine surveillance in our 
country in 2009. Confirmed case is any person 
meeting the clinical criteria (at least one of the 
symptoms: diarrhea, abdominal pain, fever) and the 
laboratory criteria (isolation of human pathogenic 
Campylobacter spp. from a stool or blood sample). 
Probable case is any person meeting the clinical 
criteria with an epidemiological link (at least one of the 
five: animal to human transmission, human to human 
transmission, exposure to a common source, exposure 
to contaminated food/drinking water, environmental 
exposure). 

Definition is available: http://wwwold.pzh.gov.pl/
oldpage/epimeld/inne/Def_PL2_4.pdf .

RESULTS

In 2017 there were 874 campylobacteriosis cases 
registered in Poland. All of them were confirmed 
cases as per the campylobacteriosis case definition. 
In comparison with previous years, in 2017 continues 
increase of registered cases was observed. Toward 
year 2016, where there were 787 recorded cases, the 
increase was higher by 11% and toward year 2015, 
respectively 653 recorded cases, the increase was 
higher by 33%. The incidence rate in Poland in 2017 
was 2,27/100 000. 

In 2017 cases were registered in all Poland’s 
voivodeships, unlike previous years. The highest 
incidence was observed in Lubuskie voivodeship - 
7,57/100 000. Second highest rate was in Małopolskie 
voivodeship - 4,64/100 000 and then Śląskie 
voivodeship and Warmińsko-Mazurskie voivodeship - 
respectively 4,31/100 000 and 3,48/100 000. 

In 2017 in Lubuskie voivodeship 66% of cases 
occured in 3 poviats: miedzyrzecki, where 14 cases 
were registered and incidence was 24,03/100 000; 
nowosolski - 24 cases, incidence 27,60/100 000; 
świebodziński - 13 cases, incidence 23,17/100 000. 
In Małopolskie voivodeship 76% of cases occured in 
4 poviats: myślenicki - 14 cases, incidence 12,66/100 
000; oświęcimski - 35 cases, incidence 22,68/100 000; 
tarnowski - 47 cases, incidence 23,35/100 000; and 
Tarnów - 21 cases, incidence 19,15/100 000. In Śląskie 
voivodeship 73% of cases occured in 3 poviats: bielski 
- 51 cases, incidence 31,10/100 000; Bielsko-Biała 
- 61 cases,  incidence 35,57/100 000; and żywiecki 
- 32 cases, incidence 20,89/100 000. In Warmińsko-
Mazurskie voivodeship 64% of cases occured in 
Olsztyn - 32 cases, incidence 18,49/100 000. 

SRWE, elektroniczny formularz dedykowany dla za-
chorowań na kampylobakteriozę. ROE natomiast jest 
systemem pozwalającym na wprowadzanie, przekazy-
wanie oraz analizę danych z ognisk epidemicznych. Do-
stęp do wprowadzonych danych mają zarówno pracow-
nicy SSE na poziomie powiatu i województwa jak i, na 
poziomie krajowym, pracownicy NIZP-PZH. 

Klasyfikacja zachorowań na kampylobakteriozę w Pol-
sce była prowadzona na podstawie definicji przypadku 
przyjętej przez Komisję Europejską i wprowadzonej do 
rutynowego nadzoru w naszym kraju w 2009 r. Przypadek 
potwierdzony to osoba, u której wystąpił co najmniej jeden 
z trzech objawów (biegunka, ból brzucha, gorączka) oraz, 
u której wyizolowano pałeczki Campylobacter z próbki 
kału lub krwi. Przypadek prawdopodobny jest definiowa-
ny jako osoba spełniająca kryteria kliniczne (co najmniej 
jeden z trzech wyżej wymienionych objawów) oraz kryte-
ria epidemiologiczne (co najmniej jedno z następujących 
powiązań: przeniesienie ze zwierzęcia na człowieka, prze-
niesienie z człowieka na człowieka, narażenie na to samo 
źródło, narażenie na skażoną żywność/wodę pitną, naraże-
nie środowiskowe). Definicja jest dostępna na stronie NIZ-
P-PZH pod adresem: http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/
epimeld/inne/Def_PL2_4.pdf .

WYNIKI

W Polsce w 2017 r. odnotowano łącznie 874 przypad-
ki kampylobakteriozy. Wszystkie zachorowania spełnia-
ły kryteria przypadku potwierdzonego. W porównaniu do 
lat ubiegłych, w 2017 r., zaobserwowano dalszy wzrost 
liczby rejestrowanych przypadków. W stosunku do 2016 
r. (787 zgłoszonych zachorowań) odnotowano wzrost 
o ok 11%, a w stosunku do 2015 r. (653 zgłoszone zacho-
rowania) o ok 33%. Zapadalność na kampylobakteriozę 
w Polsce w 2017 r. wyniosła 2,27/100 tys. mieszkańców. 

W przeciwieństwie do lat 2015 – 2016, w 2017 r. 
zachorowania na kampylobakteriozę wystąpiły w każ-
dym z województw. Najwyższa zapadalność wystąpi-
ła na terenie województwa lubuskiego (odpowiednio 
7,57/100 tys.) a następnie małopolskiego (4,64/100 
tys.), śląskiego (4,31/100 tys.) oraz warmińsko-mazur-
skiego (3,48/100 tys.) (Tab. I).

W 2017 r. w województwie lubuskim 66% procent 
zgłoszonych przypadków odnotowano na obszarze 3 
powiatów: międzyrzeckim - 14 zachorowań, zapadal-
ność 24,03/100 tys., nowosolskim - 24 zachorowania, 
zapadalność 27,60/100 tys. oraz świebodzińskim - 13 
zachorowań, zapadalność 23,17/100 tys. W wojewódz-
twie małopolskim 76% zgłoszonych przypadków od-
notowano na obszarze 4 powiatów: myślenickim - 16 
zachorowań, zapadalność 12,66/100 tys., oświęcimskim 
- 35 zachorowań, zapadalność 22,68/100 tys., tarnow-
skim - 47 zachorowań, zapadalność 23,35/100 tys. oraz 
Tarnów - 21 zachorowań, zapadalność 19,15/100 tys.  

Kampylobakterioza w Polsce w 2017 rokuCampylobacteriosis in Poland in 2017
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In 2017 continues increase of number of 
hospitalizations due to campylobacteriosis was 
observed and stand on 80% level. In previous years, 
between 2013 and 2016, proportion of hospitalization 
progressively increased from 71,4% to 77,1%. In 
previous years the number of hospitalizations in 
voivodeships with higher incident was lower than the 
average within the country, however in 2017 these 
numbers were higher than average in Lubuskie and 
Małopolskie voivodeships and respectively established 
on 98,7% and 84,7%. Different situation, analogic 
to the one from 2015 - 2016 occurred in another 2 
voivodeships with higher incidence rate - proportion 
of hospitalization was lower than country average 
and established on 60,7% in Śląskie voivideship and 
50% in Warmińsko-Mazurskie voivodeship. (Tab. I)  
In 5 voivodships, kujawsko-pomorskie, lubelskie, 
łodzkie, opolskie and podlaskie,  100% of diseased 
was hospitalized. 

In 2017 one death among campylobacteriosis cases 
was registered - elderly woman with hypertension and 
atrial fibrillation. During the hospitalization stroke 
accident occurred and the patient died. Campylobacter 
infection however was not a primary cause of death (2). 

In 2017 the number of cases where Campylobacter 
species was determined was higher than in previous 
years - species was identified in 89% of cases. In 2015 it 

W województwie śląskim 73% przypadków wystąpiło 
na obszarze 3 powiatów: bielskim - 51 zachorowań, 
zapadalność 31,10/100 tys., Bielsko-Biała - 61 przy-
padków, zapadalność 35,57/100 tys. i żywieckim - 32 
zachorowania, zapadalność 20,89/100 tys. W woje-
wództwie warmińsko-mazurskim 64% przypadków 
wystąpiło na obszarze miasta Olsztyn - 32 zachorowa-
nia, zapadalność 18,49/100 tys.

Zaobserwowano dalszy wzrost odsetka hospitali-
zacji wśród chorych na kampylobakteriozę - w 2017 r. 
wyniósł 80%. W poprzednich latach odsetek ten sukce-
sywnie wzrastał: z 71,4% w 2013 r., do 77,1% w 2016 r. 
W przeciwieństwie do sytuacji zaobserwowanej w latach 
ubiegłych, gdzie w województwach o wyższej zapadal-
ności odsetki hospitalizacji były niższe od średniej dla 
Polski, w 2017 r. zarówno w województwie lubuskim jak 
i małopolskim (a więc tych o najwyższej zapadalności) 
odsetki były wyższe od średniej zapadalności i wynosiły: 
dla województwa lubuskiego - 98,7% a dla województwa 
małopolskiego - 84,7%. Inna sytuacja, analogiczna do tej 
z lat 2015 - 2016, wystąpiła w kolejnych 2 wojewódz-
twach o wyższej zapadalności. W województwie śląskim 
odsetek hospitalizacji wynosił 60,7%, a w województwie 
warmińsko-mazurskim 50% (Tab. I). W 2017 r. na terenie 
5 województw (kujawsko-pomorskie, lubelskie, łódzkie, 
opolskie, podlaskie) hospitalizowano 100% osób, u któ-
rych rozpoznano kampylobakteriozę. 
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Table I.  Campylobacteriosis in Poland in 2017. Number of cases, incidence rate per 100 000 population and hospitalization  
 by voivodeship
Tabela I. Kampylobakterioza w Polsce w 2017 r. Zachorowania zapadalność na 100 000 mieszkańców i liczba hospitalizacji  
 wg województw

Voivodeship
No. of cases per quarter

No. of cases Incidence
Hospitalization

I II III IV No. of cases %
Dolnośląskie 7 13 15 12 47 1.62 38 80.9
Kujawsko-Pomorskie 6 10 9 15 40 1.92 40 100.0
Lubelskie 1 1 - - 2 0.09 2 100.0
Lubuskie 18 23 23 13 77 7.57 76 98.7
Łódzkie 1 - - - 1 0.04 1 100.0
Małopolskie 26 46 52 33 157 4.64 133 84.7
Mazowieckie 37 27 49 41 154 2.87 136 88.3
Opolskie 1 - 1 - 2 0.20 2 100.0
Podkarpackie 5 - 5 5 15 0.70 14 93.3
Podlaskie - - 1 - 1 0.08 1 100.0
Pomorskie 1 - 4 3 8 0.34 5 62.5
Śląskie 40 46 46 64 196 4.31 119 60.7
Świętokrzyskie 2 4 8 3 17 1.36 16 94.1
Warmińsko-Mazurskie 5 9 18 18 50 3.48 25 50.0
Wielkopolskie 15 21 16 16 68 1.95 61 89.7
Zachodniopomorskie 3 16 10 10 39 2.29 30 76.9
Total 168 216 257 233 874 2.27 699 80.0

Źródło danych: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 r. (MP Czarkowski i in., PZH, GIS)
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was established in 80% and in 2016 82% (4). Majority 
of cases where species was determined, likewise in 
previous years, was caused by Campylobacter jejuni - 
91%. Rest of the cases were caused by Campylobacter 
coli (respectively 9%) and Campylobacter fetus  
(1 confirmed case) (Tab. II). 

More than 70% of all cases registered in 2017 
occurred among children with age 0-4: 629 cases 
which equals to 72%. Among those cases among 
children with age 0-4, majority were children with age 
0-1 (71%). Among all registered cases, majority were 
children aged 0-1: 51%.  In 2017 56% of all registered 
cases occurred among men - 487, among women 387 
cases were notified. 

The most common symptoms of campylobacteriosis 
were diarrhea (occurred in 97% cases) and fever 
(occurred in 65% cases). Then it was: abdominal pain 
(36%) and vomiting (36%). Among people which 
suffered diarrhea, blood or sign of blood in stool was 
observed in 24% of ill. Other symptoms were observed 
in 40% of cases. (Tab. IV). 

In 2017 only one campylobacter outbreak was 
registered. It was located in śląskie voivodeship. 
Vehicle and source of infection have not been identified. 

W 2017 r. u jednego z chorych na kampylobakte-
riozę doszło do zgonu. Przypadek ten dotyczy starszej 
kobiety z nadciśnieniem i migotaniem przedsionków, 
u której podczas hospitalizacji wystąpił udar mózgu 
i zgon. Zakażenie pałeczkami Campylobacter nie było 
przyczyną wyjściową zgonu.

W 2017 r. odnotowano wzrost odsetka przypadków 
o ustalonym gatunku pałeczek Campylobacter. Ustalo-
no go w 89% zgłoszonych przypadków, w 2015 r. było 
to 80% a w 2016 r. 82% (4). Podobnie jak w latach 
ubiegłych zdecydowana większość zachorowań była 
wywołana zakażeniem pałeczkami z gatunku Cam-
pylobacter jejuni - było to 91% przypadków o ustalo-
nym gatunku. Pozostałe zachorowania były wywołane 
przez pałeczki z gatunku Campylobacter coli (9%) 
oraz Campylobacter fetus (1 zachorowanie). (Tab. II). 

Ponad 70% ogółu zgłoszonych zachorowań doty-
czyła dzieci w wieku 0-4 lata: w 2017 r. było to 629 
przypadków (72%). Z kolei zachorowania wśród dzie-
ci w pierwszym i drugim roku życia stanowiły 71% 
przypadków w grupie 0-4 lata oraz 51% wszystkich 
zarejestrowanych w 2017 r, przypadków. (Tab. III). 
W 2017 r. 56% wszystkich zgłoszonych przypadków 
dotyczyło mężczyzn (487 zachorowań u mężczyzn 
oraz 387 u kobiet). 

Najczęściej występującymi objawami u chorych 
była biegunka (występowała u 97% chorych) oraz go-
rączka (65%) a następnie: bóle brzucha (36%) i wy-
mioty (36%). Wśród osób, u których wystąpiła biegun-
ka - krew bądź ślady krwi stwierdzono u 24% chorych. 
Inne objawy wystąpiły u 40% chorych. (Tab. IV)

Table II. Campylobacteriosis in Poland. Campylobacter  
   species isolated from cases by voivodeship
Tabela II. Kampylobakterioza w Polsce. Gatunki pałeczek  
   Campylobacter wyizolowanych od chorych wg  
   województw 

Voivodeship
Species of Campylobacter*

C. coli C. jejuni Not  
determined

Dolnośląskie 3 43 1
Kujawsko-Pomorskie 6 33 1
Lubelskie 1 1 -
Lubuskie 6 61 10
Łódzkie - 1 -
Małopolskie 4 108 45
Mazowieckie 13 125 16
Opolskie - 1 1
Podkarpackie - 13 1
Podlaskie 1 - -
Pomorskie - 7 1
Śląskie 25 157 14
Świętokrzyskie 2 13 2
Warmińsko-Mazurskie 5 43 2
Wielkopolskie 4 64 -
Zachodniopomorskie 1 38 -

*one case in Podkarpackie was caused by C. fetus

Table III. Campylobacteriosis in Poland in 2017. Number of  
   cases by age and species
Tabela III. Kampylobakterioza w Polsce w 2017 r. Liczba  
  zachorowań w podziale na wiek i gatunek  
      pałeczek Campylobacter 

Age 
group

Species of Campylobacter*
C. coli C. jejuni Not determined Total

0 19 175 30 225
1 18 181 26 225
2 6 83 11 100
3 3 44 1 48
4 2 25 4 31
0 - 4 48 508 72 629
5 - 9 11 89 10 110
10 - 19 5 63 6 74
20 - 49 3 22 2 27
50 - 59 2 6 - 8
> 60 2 20 4 26

*one case in five mounth old child was casued by C. fetus 
(included in total number)

Kampylobakterioza w Polsce w 2017 rokuCampylobacteriosis in Poland in 2017
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DISCUSSION AND CONCLUSION

In Poland in 2017 increasing trend in number of 
registered campylobacteriosis cases sustained. Even 
though the overall registered case number is twice as 
it was in year 2009 (360 confirmed cases), incidence 
for Poland (2,27/100 000) is still much lower than 
average for EU (64,8/100 population). Incidence for 
our neighboring countries are much higher as well - in 
Czech Republic incidence is 230/100 000, in Germany 
83,8/100 000, in Slovakia 127/100 000 and in Lithuania 
34,8/100 000. Incidence comparable to Poland was 
observed in countries like Bulgaria (2,7/100 000), 
Romania (2,4/100 000) and Cyprus (2,3/100 000). 

Routine Campylobacter diagnosis is conducted only 
in a few poviats in Poland, 40% of all registered cases 
was observed in the area of 11 poviats: międzyrzecki, 
nowosolski, świebodziński, myślenicki, oświęcimski, 
tarnowski, Tarnów, bielski, Bielsko-Biała, żywiecki, 
Olsztyn. To properly assess epidemiological situation 
of campylobacteriosis in Poland, it is crucial to 
strengthen national surveillance over cases with 
gastrointestinal symptoms by extending the availability 
of laboratory diagnosis for gastrointestinal pathogens 
and Campylobacter species. It is probable that 30 times 
lower incidence in Poland than in the EU is caused 
by differences in diagnostic and surveillance system 
rather than epidemiological situation. 

Proportion of hospitalization in Poland, both in 
2017 and in years 2015-2016, was almost two times 
higher than in the EU where hospitalization rate was 
established on 30,5% (1,3,4). In Poland in 2017, 
only in 4 voivodeships less than 80% of cases were 
hospitalized (applicable for pomorskie, śląskie, 
warmińsko-mazurskie and zachodniopomorskie). This 
means that in Poland only cases with severe symptoms 
are registered - the one which require hospitalization. 
Cases with mild symptoms where hospitalization is 
not needed, are in all probability not identified and 
diagnosed either. This may lead to a conclusion that 
campylobacteriosis is underreported. 

In 2017, likewise in 2015-2016, both in Poland and 
in the EU we are observing a trend where majority of 
cases occurred among men. 

In years 2013 - 2017 incidence for campylobacteriosis 
in EU has not changed significantly, however one third 
of all EU members notified increase in number of 
registered cases. In years 2008-2017 major increase in 
number of registered cases was observed in half of EU 
countries. It is believed that this increase is not only 
caused by increased exposure but also by improvements 
in surveillance, diagnostic access with simultaneous 
failure to interrupt Campylobacter transmission (1,5). 

W 2017 r. odnotowano jedno domowe ognisko 
kampylobakteriozy, które wystąpiło na terenie woje-
wództwa śląskiego. Nośnik i źródło zakażenia nie zo-
stały zidentyfikowane.

DYSKUSJA I WNIOSKI

W Polsce w 2017 r. utrzymał się trend wzrostowy 
liczby rejestrowanych zachorowań na kampylobakte-
riozę. Pomimo tego, że odnotowana liczba przypad-
ków jest ponad dwukrotnie wyższa od tej z 2009 r. 
(360 zachorowań), zapadalność na kampylobakteriozę 
w Polsce (2,27/100 tys.) jest w dalszym ciągu znacz-
nie niższa od średniej dla Unii Europejskiej (64,8/100 
tys.) oraz dla zapadalności w sąsiadujących krajach 
UE (Czechy - 230/100 tys., Niemcy - 83,8/100 tys., 
Słowacja - 127/100 tys., Litwa - 34,8/100 tys.). Zapa-
dalność porównywalną do tej w Polsce odnotowano 
w Bułgarii (2,7/100 tys.) i Rumunii (2,4/100 tys.) oraz 
na Cyprze (2,3/100 tys.) i Łotwie (3,0/100 tys.) (1,4). 

Rutynowa diagnostyka w kierunku zakażenia pa-
łeczkami Campylobacter jest prowadzona jedynie 
w niektórych powiatach w naszym kraju: 40% wszyst-
kich zachorowań zostało zgłoszonych z obszaru 11 
powiatów (międzyrzecki, nowosolski, świebodziński, 
myślenicki, oświęcimski, tarnowski, Tarnów, biel-
ski, Bielsko-Biała, żywiecki, Olsztyn). Do właściwej 
oceny sytuacji epidemiologicznej kampylobakteriozy 
w Polsce niezbędne jest wzmocnienie nadzoru nad 
przypadkami zatruć przebiegającymi z objawami nie-
żytu jelit poprzez poprawę dostępności badań laborato-
ryjnych w kierunku zakażeń pałeczkami Campylobac-
ter i innych patogenów jelitowych. Około 30-krotna 
niższa zapadalność w Polsce niż w Unii Europejskiej 
najprawdopodobniej odzwierciedla różnice w syste-
mie diagnostyki i rejestrowania raczej niż w sytuacji 
epidemiologicznej.

Odsetki hospitalizacji notowane w Polsce, za-
równo w 2017 r. jak i w latach 2015-2016 były po-
nad dwukrotnie wyższe od tych w Unii Europejskiej 
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Table IV. Campylobacteriosis in Poland in 2017. Main symptoms
Tabela IV. Kampylobakterioza w Polsce w 2017 r. Najczęściej  
    występujące objawy

Symptoms
Species of Campylobacter*

C. coli C. 
jejuni

Not  
determined Total

diarrhoea  
(with blood)

68  
(19)

683 
(172)

93  
(14)

845 
(206)

stomach ache 27 260 31 318
viomiting 27 252 35 314
fever 32 477 59 568
other 24 289 36 350

*in 2017 one case with diarrhoea with blood and other symptoms 
was caused by C. fetus (included in total number)
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gdzie w 2017 r. hospitalizacji poddano 30,5% chorych 
(1,3,4). Jedynie w 4 województwach w Polsce w 2017 r.  
(pomorskie, śląskie, warmińsko-mazurskie i zachod-
niopomorskie) hospitalizowano mniej niż 80% cho-
rych. Oznacza to, że w Polsce rejestracji podlegają 
przypadki o cięższym przebiegu - wymagające hospi-
talizacji, a zachorowania o przebiegu łagodnym gdzie 
chorzy nie są hospitalizowani najprawdopodobniej są 
niezdiagnozowane i nierozpoznane, przez co choroba 
ta jest niedorejestrowana. 

Analogicznie do sytuacji obserwowanej zarówno 
w Polsce w latach 2015 - 2016 jak i w innych krajach 
Unii Europejskiej widoczny jest trend dotyczący prze-
wagi liczby zachorowań wśród mężczyzn (4). 

W latach 2013 – 2017 zapadalność na kampylobak-
teriozę w Unii Europejskiej nie zmieniła się znacząco, 
jednakże w jednej trzeciej z krajów członkowskich za-
obserwowano wzrost liczby raportowanych zachoro-
wań. W latach 2008 – 2017 znaczący wzrost był wi-
doczny w aż połowie państw Unii Europejskiej. Uwa-
ża się, że wzrost liczby raportowanych zachorowań 
nie jest spowodowany jedynie większym narażeniem 
na patogen, ale również poprawą funkcjonowania nad-
zoru, dostępności diagnostyki przy jednoczesnym nie-
powodzeniu w przerwaniu transmisji patogenu (1,5).

Kampylobakterioza w Polsce w 2017 rokuCampylobacteriosis in Poland in 2017
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ABSTRACT

OBJECTIVES. The aim of this study is to assess the epidemiological situation of foodborne botulism in Poland 
in 2017 compared to previous years. 
MATERIALS AND METHODS. The assessment is based on national surveillance data on foodborne botulism 
cases available in the annual bulletin “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2017” and in previous 
publications, as well as data from botulism case reports for 2017 submitted by Sanitary-Epidemiological Stations 
to the Department of Epidemiology of Infectious Diseases and Surveillance NIPH-NIH. 
RESULTS. In 2017, a total of 24 foodborne botulism cases have been reported including 14 with laboratory 
confirmation of botulism intoxication. The annual incidence rate (0.06 per 100,000 population) was one the lowest 
since the introduction of mandatory reporting of the disease in Poland. The highest incidence in the country was noted 
in Podlaskie (0.34). The incidence rate among rural residents (0.10 per 100,000 population) was more than twice as 
high as in urban areas (0.04). The incidence in men was 49% higher than in women. The disease was most common in 
middle-aged and elderly people; the highest incidence was noted in age group of 40-49 years (0.13) and 50-59 years 
(0.14). The most common sources of the toxin were homemade canned pork products as well as mixed or unknown 
types of canned meats. All patients were hospitalized. Four deaths related to the disease were reported. 
CONCLUSIONS. In 2017, the overall number of reported cases continues to decrease. Limited number of 
laboratories performing laboratory diagnostics of botulism is still an issue. Additionally a priority remains to 
conduct health education with regard to safe food preservation, storage and consumption. 

Keywords: foodborne botulism, food poisoning, epidemiology, Poland, 2017

STRESZCZENIE

CEL PRACY. Celem niniejszej pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej zatruć pokarmowych jadem 
kiełbasianym w Polsce w 2017 roku w porównaniu z poprzednimi latami. 
MATERIAŁ I METODY. Ocenę przeprowadzono w oparciu o analizę danych z rocznego biuletynu „Choroby 
zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 roku” i wcześniejszych biuletynów, oraz raportów jednostkowych o zacho-
rowaniach na botulizm nadesłanych do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH.
WYNIKI. W 2017 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 24 zachorowania, w tym 14 przypadków potwierdzonych 
laboratoryjnie. Odnotowana zapadalność (0,06 na 100 000 ludności) była jedną z najniższych od czasu wprowa-
dzenia w Polsce obowiązku zgłaszania i rejestracji botulizmu. Najwyższą zapadalność odnotowano w woj. pod-
laskim (0,34 Zapadalność na terenach wiejskich (0,10) była ponad 2-krotnie wyższa, aniżeli w miastach (0,04). 
Zapadalność mężczyzn była wyższa (o 49%) od zapadalności kobiet; najczęściej chorowały osoby w wieku 
średnim i starsze, najwyższą zapadalność zanotowano w grupach wiekowych 40-49 (0,13) i 50-59 lat (0,14). 
Najczęstszym źródłem zatrucia były wytwarzane w warunkach domowych konserwy wieprzowe, a także z in-
nych oraz nieokreślonych gatunków mięs. Hospitalizowano wszystkich chorych. Cztery osoby zmarły.
WNIOSKI. W 2017 roku utrzymuje się w Polsce tendencja spadkowa liczby zgłaszanych zatruć pokarmowych ja-
dem kiełbasianym. Nadal aktualny pozostaje problem ograniczonej dostępności diagnostyki laboratoryjnej. Wskazane 
jest również prowadzenie oświaty zdrowotnej dotyczącej tzw. „bezpiecznej żywności”, szczególnie w zakresie wła-
ściwego sposobu przygotowywania konserw w warunkach domowych, ich przechowywania i spożycia. 
Słowa kluczowe: botulizm, zatrucia jadem kiełbasianym, zatrucia pokarmowe, epidemiologia, Polska, 2017
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THE AIM OF THE STUDY

The aim of this study is to assess the epidemiological 
situation of foodborne botulism in Poland in 2017 
compared to the situation in previous years. 

MATERIALS AND METHODS

The assessment is based on analysis of surveillance 
data on foodborne botulism cases available in the 
annual bulletin “Infectious diseases and poisonings 
in Poland in 2017” and in previous bulletins. (1) 
Additionally, we used unpublished data retrieved 
from botulism case reports for 2017 submitted by 
Sanitary-Epidemiological Stations to the Department 
of Epidemiology NIPH-NIH. 

In Poland, there is an obligation for physicians 
to report cases or even suspected cases of foodborne 
botulism to the State Sanitary Inspection. This 
obligation results from the following legal acts: Statute 
of December 5, 2008 on preventing and combating 
infections and infectious diseases in people (Journal of 
Laws 2008 No. 234, item 1570) and the Regulation of 
the Minister of Health of July 10, 2013 on notification 
of diagnosis of a suspected or confirmed notifiable 
infectious disease or death related to such disease 
(Journal of Laws 2013, item 848).

Since 2005, cases of foodborne botulism reported 
in Poland are classified as ‘probable’ or ‘confirmed’ 
based on the criteria of the “European case definition” 
adopted by the European Commission under the 
decision of 28 April 2008 (2008/426/EC). (2) In 
addition, in epidemiological surveillance Poland also 
permits use of case category “possible” for the cases 
reported by physicians based on clinical symptoms 
(without laboratory confirmation nor epidemiological 
link). The inclusion of this additional category is 
related to the limited availability of laboratories 
performing laboratory diagnostics of botulism in 
Poland. It should be noted, however, that registration 
of botulism cases reported by physicians based on 
clinical symptoms corresponds to previous practice in 
the country allowing comparability of long-term data. 

The full text of case definitions used in the routine 
surveillance in 2017 are available on the website of the 
National Institute of Public Health - National Institute 
of Hygiene http://wwwold.pzh.gov.pl/oldpage/
epimeld/inne/Def_PL2_3.pdf. 

RESULTS

In 2017, a total of 24 foodborne botulism cases 
were notified in Poland, i.e. 2 less than in 2016 and 5 
less than the median annual number of cases for years 
2011-2015 (Tab. I). The annual incidence rate in 2017 - 

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej 
zatruć pokarmowych jadem kiełbasianym (toksyną bo-
tulinową) w Polsce w 2017 r. w porównaniu z sytuacją 
w latach poprzednich.

MATERIAŁ I METODY

Analizę przeprowadzono głównie na podstawie da-
nych opublikowanych w rocznym biuletynie „Choro-
by zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 roku”, a także 
w biuletynach z lat wcześniejszych (1). W pracy wy-
korzystano również dotychczas niepublikowane dane 
z raportów jednostkowych (wywiadów epidemiolo-
gicznych) o zatruciach toksyną botulinową zarejestro-
wanych w 2017 r. Raporty te, przygotowywane przez 
stacje sanitarno-epidemiologiczne, przesłane są do 
Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru 
NIZP-PZH. 

W Polsce istnieje obowiązek zgłaszania przez leka-
rzy do inspekcji sanitarnej przypadków zatruć i podej-
rzeń zatruć jadem kiełbasianym. Obowiązek ten wy-
nika z następujących aktów prawnych: Ustawy z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu za-
każeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 
poz. 1570, z poźn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 10 lipca 2013 r. w sprawie zgłoszeń 
podejrzenia lub rozpoznania zakażenia, choroby za-
kaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby za-
kaźnej (Dz.U. 2013 poz. 848).

Od 2005 roku, zgłaszane w Polsce zatrucia po-
karmowe jadem kiełbasianym są klasyfikowane na 
potrzeby nadzoru epidemiologicznego na „potwier-
dzone” lub „prawdopodobne” zgodnie z „europejską” 
definicją przypadku wprowadzoną przez Komisję Eu-
ropejską decyzją z dnia 28 kwietnia 2008 r. (2). Do-
datkowo, w nadzorze krajowym dopuszczono stoso-
wanie kategorii przypadek „możliwy” dla zachorowań 
zgłoszonych przez lekarzy wyłącznie na podstawie 
objawów klinicznych (tj. bez laboratoryjnego po-
twierdzenia czynnika etiologicznego lub powiązania 
epidemiologicznego). Uwzględnienie w definicji tej 
dodatkowej kategorii (przypadek „możliwy”) wiąże 
się z ograniczoną dostępnością badań laboratoryjnych, 
które w Polsce nie są wykonywane powszechnie. Na-
leży jednak zauważyć, że rejestracja przypadków za-
truć jadem kiełbasianym zgłoszonych przez lekarzy 
na podstawie objawów klinicznych odpowiada wcze-
śniejszej praktyce w kraju i tym samym pozwala na 
zachowanie porównywalności danych wieloletnich.

Pełny tekst definicji stosowanej w Polsce dostępny 
jest na stronie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicz-
nego – Państwowego Zakładu Higieny http://wwwold.
pzh.gov.pl/oldpage/epimeld/inne/Def_PL2_3.pdf.

Michał Czerwiński, Mirosław P Czarkowski, Barbara Kondej
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0.06 per 100,000 population - was one the lowest since 
the introduction of mandatory reporting - 14% lower 
compared to the rate observed in the previous year and 
25% lower than the median incidence rate for years 
2011 to 2015 (Fig. 1). Fig. 1
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Fig. 1.  Foodborne botulism in Poland. Number of cases and  
             incidence (per 100,000 population), 1998-2017
Ryc. 1. Zatrucia toksyną botulinową w Polsce w latach  
        1998-2017. Liczba zachorowań i zapadalność na  
              100 000 ludności

In 2017, similarly to the previous year, cases of 
foodborne botulism have been reported in 11 provinces 
(Tab. I). The highest incidence rate (4 cases; 0.34 per 

WYNIKI

W 2017 roku w Polsce zarejestrowano ogółem 24 
przypadki zatruć jadem kiełbasianym - tj. o 2 mniej 
niż w 2016 r., i o 5 przypadków mniej od mediany z lat 
2011-2015 (Tab. I). Zanotowana w 2017 roku zapa-
dalność - 0,06 na 100 000 ludności - należała do jed-
nej z najniższych od czasu wprowadzenia obowiązku 
zgłaszania botulizmu i była niższa o 14% od zapadal-
ności obserwowanej w roku poprzednim i aż o 25% 
niższa od mediany z lat 2011-2015 (Ryc. 1). 

W 2017 roku, podobnie ja w roku poprzednim zatru-
cia jadem kiełbasianym wystąpiły na obszarze 11 woje-
wództw (Tab. I). Najwyższą zapadalność w kraju odno-
towano w woj. podlaskim (4 przypadki; 0,34 na 100 000 
ludności). Poza tym, wysoką zapadalność i najwięcej przy-
padków (po 3 zachorowania) odnotowano w woj. kujaw-
sko-pomorskim, łódzkim i podkarpackim. W pozostałych 
województwach zapadalność w porównaniu do roku 2016 
zazwyczaj się obniżyła lub pozostawała bez zmian. Nie 
zarejestrowano zatruć toksyną botulinową w wojewódz-
twach: dolnośląskim, śląskim, świętokrzyskim, wielkopol-
skim a także lubelskim, które w latach ubiegłych należało 
do województw o najwyższej zapadalności w kraju.

W roku 2017 w porównaniu do roku poprzedniego 
wzrósł odsetek przypadków zatruć jadem kiełbasianym 
niepopartych wynikami badań laboratoryjnych pozwala-

Table I.  Foodborne botulism in Poland. Number of cases and incidence  (per 100,000 population) by voivodeship, 2011-2017
Tabela I. Zatrucia toksyną botulinową w Polsce w latach 2011-2017. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności  
 wg województw

Voivodeship
Median 2011-2015 2016 2017

number of 
cases incidence number of 

cases incidence number of 
cases incidence

POLAND 29 0.08 26 0.07 24 0.06
1. Dolnośląskie 1 0.03 - - - -
2. Kujawsko-pomorskie 1 0.05 1 0.05 3 0.14
3. Lubelskie 5 0.23 7 0.33 - -
4. Lubuskie 1 0.10 1 0.10 1 0.10
5. Łódzkie - - - - 3 0.12
6. Małopolskie - - 1 0.03 1 0.03
7. Mazowieckie 3 0.06 2 0.04 2 0.04
8. Opolskie - - 2 0.20 2 0.20
9. Podkarpackie 1 0.05 2 0.09 3 0.14
10. Podlaskie 2 0.17 - - 4 0.34
11. Pomorskie 2 0.09 1 0.04 2 0.09
12. Śląskie - - - - - -
13. Świętokrzyskie 1 0.08 - - - -
14. Warmińsko-mazurskie 2 0.14 4 0.28 2 0.14
15. Wielkopolskie 3 0.09 1 0.03 - -
16. Zachodniopomorskie 2 0.12 4 0.23 1 0.06

Zatrucia jadem kiełbasianym w Polsce w 2017 rokuFoodborne botulism in Poland in 2017
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100 000 population) was seen in Podlaskie province. 
In addition, high incidence and the most cases (three 
cases each) were noted in Kujawsko-pomorskie, 
Łódzkie and Podkarpackie. In other voivodships, the 
incidence of botulism usually decreased or remained 
unchanged. No foodborne botulism was reported in 
Dolnośląskie, Śląskie, Świętokrzyskie, Wielkopolskie 
and Lubelskie, where in previous years was noted the 
highest incidence in the country.

In 2017, the proportion of patients reported without 
more definitive laboratory confirmation has increased 
as compared to the previous year. In 2017, ‘possible’ 
cases - diagnosed on the basis of clinical presentation 
and history of consumption of potentially improperly 
canned/pasteurized products alone - accounted for 
nearly 40% (9 patients) of all cases. In total, only in 13 
patients was detected the presence of botulinum toxin in 
a clinical specimen. The most frequently identified was 
B toxin (in 11 cases), which is often commonly found 
in Europe (3). In addition, in two cases toxin E was 
detected. These cases were classified as ‘confirmed’ in 
accordance with the “European case definition”. 

As in previous years, in 2017, sporadic cases (17 
patients) accounted for more than two-thirds of all 
reported cases. There were two outbreaks involving 2 
people and one outbreak involving 3 people (Tab. II). 
All outbreaks occurred in rural areas. 

The highest number of patients was reported during 
the spring and summer month, i.e. in the second (9 
cases) and third (7 cases) quarter of the year. 

The incidence of foodborne botulism in rural 
residents (0.10 per 100,000) was 2.5 times higher than 
in urban areas (0.04). Higher incidence among rural 
residents was observed in all age groups (Table III). 

Males predominated – men had 60% higher 
incidence (0.08) than women (0.05). The age of patients 
ranged from 24 to 70 years (median = 40 years), with 
the highest incidence in the age groups 40-49 (0.13) 
and 50-59 years (0.14) (Tab. III). 

jących na potwierdzenie czynnika etiologicznego i iden-
tyfikację typu toksyny. W 2017 roku tzw. przypadki 
“możliwe”, a więc zgłoszone wyłącznie na podstawie ob-
jawów klinicznych i informacji (z wywiadu) o spożyciu 
przez chorego żywności konserwowanej lub pasteryzo-
wanej stanowią blisko 40% (9 przypadków) ogólnej licz-
by zarejestrowanych zatruć. Ogółem zgłoszono jedynie 
13 przypadków zatruć, w których wykazano obecność 
toksyny botulinowej w materiale klinicznym pobranym 
od chorych. Najczęściej identyfikowano toksynę B (w 11 
przypadkach), która jest często stwierdzana w Europie 
(3). Ponadto w dwóch przypadkach wykryto toksynę 
typu E. Zachorowania te zgodnie z definicją przyjętą na 
potrzeby nadzoru epidemiologicznego zarejestrowano 
jako przypadki „potwierdzone”. 

Podobnie jak w latach poprzednich, w 2017 roku, 
dominowały zachorowania sporadyczne (17 przypad-
ków), które stanowiły ogółem ponad dwie trzecie przy-
padków zgłoszonych zatruć. Zanotowano dwa 2-oso-
bowe i jedno 3-osobowe ognisko (Tab. II). Wszystkie 
ogniska wystąpiły na terenach wiejskich.

Najwięcej zatruć wystąpiło w miesiącach wiosenno-
-letnich, tj. w drugim (9 przypadków) i trzecim (7 przy-
padków) kwartale roku. 

Zapadalność na botulizm na wsi (0,10 na 100 000) 
była 2,5-krotnie wyższa niż w miastach (0,04). Wyższa 
zapadalność wśród mieszkańców wsi widoczna jest 
we wszystkich grupach wiekowych (Tab. III).

Nieco częściej chorowali mężczyźni – zapadalność 
mężczyzn (0,08) była 60% wyższa od zapadalności 
kobiet (0,05). Wiek chorych wahał się od 24 do 70 lat 
(mediana 40 lat), przy czym najwyższą zapadalność 
zaobserwowano w grupach wiekowych 40-49 (0,13) 
i 50-59 lat (0,14) (Tab. III). 

Podobnie jak w roku wcześniejszym najwięcej za-
truć zarejestrowanych w 2017 r. wystąpiło po spożyciu 
żywności konserwowanej w warunkach domowych (4).  
(Tab. IV). 

Table II. Foodborne botulism in Poland. Number of sporadic and cluster associated cases by location (urban/rural), 2017
Tabela II. Zatrucia toksyną botulinową w Polsce w 2017 r. Liczba ognisk oraz liczba i odsetek zachorowań wg wielkości  
   ognisk i środowiska (miasto/wieś)

Cases
Urban Rural Total

number  
of clusters

number 
of cases

% of 
cases

number of 
clusters

number 
of cases

% of 
cases

number of 
clusters

number 
of cases

% of 
cases

Sporadic x 9 100.0 x 8 53.3 x 17 70.8
Cluster  
associated

2 persons - - - 2 4 26.7 2 4 16.7
3 persons - - - 1 3 20.0 1 3 12.5
total - - - 3 7 46.7 3 7 29.2

Total - 9 100.0 3 15 100.0 3 24 100.0
Data source: botulism case reports for 2017 sent to the Department of Epidemiology NIPH-NIH by Sanitary-Epidemiological 
Stations
Źródło: raporty o przypadkach botulizmu w 2017 r. przesyłane do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez stacje sanitarno-
epidemiologiczne

Michał Czerwiński, Mirosław P Czarkowski, Barbara Kondej
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Similarly to the previous year, the most cases in 
2017 were likely associated with consumption of food 
preserved at home (4). (Table IV). After excluding 
the cases where vehicle of intoxication could not be 
determined, they accounted for nearly three quarters of all 
reported cases. The most common source of intoxication 
were home-canned pork or other (including unspecified) 
types of meat. Food samples were taken and tested in 

Po wyłączeniu z analizy przypadków, w których nie 
udało się ustalić nośnika zatrucia, stanowiły one blisko 
trzy czwarte zarejestrowanych zachorowań. Najczęstszym 
źródłem zatrucia w tej grupie były konserwy z mięsa wie-
przowego lub z różnych (w tym nieokreślonych) gatunków 
mięs. Żywność podejrzaną o spowodowanie zatrucia ba-
dano tylko w trzech przypadkach - wykryto obecność tok-
syny typu B. W pozostałych przypadkach, nośnik zatrucia 

Table III. Foodborne botulism in Poland. Number of cases, incidence (per 100,000 population), and percentage of cases by  
   age, gender and location (urban/rural), 2017
Tabela III. Zatrucia toksyną botulinową w Polsce w 2017 r. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000 ludności i odsetek  
    zachorowań wg wieku, płci i środowiska (miasto/wieś)

Age

Gender Location
Total

men women urban rural

number 
of cases

inci-
dence % number  

of cases
inci-
dence % number 

of cases
inci-
dence % number  

of cases
inci-
dence % number 

of cases
inci-
dence %

0-19 - - - - - - - - - - - - - - -

20-24 1 0.09 7.1 - - - - - - 1 0.09 6.7 1 0.04 4.2

25-29 1 0.07 7.1 - - - - - - 1 0.09 6.7 1 0.04 4.2

30-39 - - - 1 0.03 10.0 - - - 1 0.04 6.7 1 0.02 4.2

40-49 5 0.19 35.7 2 0.08 20.0 3 0.10 33.3 4 0.19 26.7 7 0.13 29.2

50-59 3 0.12 21.4 4 0.16 40.0 4 0.13 44.4 3 0.15 20.0 7 0.14 29.2

60 + 4 0.11 28.6 3 0.06 30.0 2 0.03 22.2 5 0.16 33.3 7 0.08 29.2

Total 14 0.08 100.0 10 0.05 100.0 9 0.04 100.0 15 0.10 100.0 24 0.06 100.0

Data source: botulism case reports for 2017 sent to the Department of Epidemiology NIPH-NIH by Sanitary-Epidemiological 
Stations
Źródło: raporty o przypadkach botulizmu w 2017 r. przesyłane do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez stacje sanitarno-
epidemiologiczne

Table IV. Foodborne botulism in Poland. Number and percentage of cases by location (urban/rural) and suspected food  
   vehicle, 2017
Tabela IV. Zatrucia toksyną botulinową w Polsce w 2017 r. Liczba i odsetek zachorowań wg środowiska (miasto/wieś)  
    i prawdopodobnego nośnika toksyny botulinowej

Suspected food vehicle Urban Rural Total
n % n % n %

Canned pork commercial - - - - - -
homemade 1 11.1 2 13.3 3 12.5

Other, mixed or unknown types of canned meat commercial 2 22.2 - - 2 8.3
homemade 1 11.1 5 33.3 6 25.0

Canned fish commercial 2 22.2 1 6.7 3 12.5
homemade 2 22.2 - - 2 8.3

Canned meat and vegetables - - - - - -

Canned mushrooms, fruits and vegetables commercial - - - - - -
homemade 1 11.1 - - 1 4.2

Sausages and cured meat products commercial - - - - - -
homemade - - 2 13.3 2 8.3

Other - - 2 13.3 2 8.3
Not determined - - 3 20.0 3 12.5
Total 9 100.0 15 100.0 24 100.0

Data source: botulism case reports for 2017 sent to the Department of Epidemiology NIPH-NIH by Sanitary-Epidemiological Stations
Źródło: raporty o przypadkach botulizmu w 2017 r. przesyłane do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez stacje sanitarno-
epidemiologiczne

Zatrucia jadem kiełbasianym w Polsce w 2017 rokuFoodborne botulism in Poland in 2017
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ustalano na podstawie informacji od chorego o żywności 
spożywanej w okresie poprzedzającym wystąpienie obja-
wów zatrucia a także jej cechach organoleptycznych.

U chorych dominowały objawy typowe dla zatruć 
jadem kiełbasianym. Do najczęściej zgłaszanych dole-
gliwości należały zaburzenia widzenia (79%), suchość 
w jamie ustnej (79%), trudności połykania (79%) 
i opadanie powiek (71%); często obserwowano rów-
nież objawy ze strony przewodu pokarmowego – wy-
mioty (67%), nudności (50%) i zaparcia (42%).

Wszyscy chorzy zostali hospitalizowani; okres hospi-
talizacji wahał się od 2 do 35 dni (mediana 14 dni). Blisko 
co drugie zachorowanie (48%; 11 przypadków), w któ-
rym podano ocenę kliniczną przebiegu zatrucia, miało 
przebieg określony jako „ciężki”. Wg danych inspekcji 
sanitarnej zmarło czterech chorych. Zanotowana śmier-
telność (17%), była zdecydowanie wyższa w porównaniu 
do innych krajów ze sprawniej działającym systemem 
wczesnego rozpoznawania i leczenia tych zatruć (5).

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W 2017 utrzymuje się tendencja spadkowa liczby 
zgłaszanych zatruć pokarmowych jadem kiełbasianym 
w Polsce. Z punktu widzenia nadzoru epidemiologiczne-
go uwagę zwraca ponowny wzrost udziału zachorowań 
zgłoszonych przez lekarzy bez potwierdzenia laborato-
ryjnego, co związane jest między innymi z ograniczoną 
dostępnością badań laboratoryjnych, które w Polsce nie 
są wykonywane powszechnie. Utrzymuje się również 
wysoki odsetek zatruć wiązany ze spożyciem żywności 
konserwowanej w warunkach domowych. Wskazuje to 
na potrzebę prowadzenie oświaty zdrowotnej dotyczą-
cej tzw. „bezpiecznej żywności”, uwzględniającej wła-
ściwy sposób przygotowywania konserw w warunkach 
domowych, ich przechowywania i spożycia. 

three cases - the presence of B-type toxin was detected. In 
other cases, implicated food was determined based on the 
information about consumption of potentially improperly 
canned / pasteurized products before onset of symptoms 
as well as organoleptic properties of the food.

Patients presented with symptoms typical for 
foodborne botulism. On admission, the most frequently 
observed symptoms were blurred vision (79%), dry 
mouth (79%), difficulty swallowing (79%) as well as 
drooping eyelids (71%); in addition, gastrointestinal 
symptoms were also common, including vomiting 
(67%), nausea (50%) and constipation (42%).

All patients were hospitalized; duration of hospital 
stay ranged from 2 to 35 days (median = 14 days). 
Almost every second patient (48%, 11 patients), with 
specified clinical course of illness, had severe symptoms. 
According to data of the State Sanitary, there were 4 
deaths related to the disease. The reported mortality rate 
(17%) is significantly higher compared to other countries 
with well-functioning systems for early diagnosis and 
treatment. of foodborne botulism. (5)

SUMMARY AND CONCLUSIONS

In 2017, the number of foodborne botulism cases 
reported in Poland continues to decline. From an 
epidemiological perspective, draws attention an increase 
of cases diagnosed by physicians on the basis of clinical 
presentation alone without more definitive laboratory 
confirmation. It is likely related to the limited availability 
of laboratories providing routine laboratory diagnostics of 
botulism in Poland. There is also a high proportion of cases 
associated with the consumption of food preserved at home 
pointing out the need for health education with regard to 
safe food preservation, storage and consumption.
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ABSTRACT

AIM. The purpose of this study is to assess the epidemiological situation of food poisonings and infections in 
Poland in 2017.
MATERIALS AND METHODS. The evaluation was based on the analysis of information sent to Department 
of Epidemiology NIPH-NIH through ROE (pol. Rejestr Ognisk Epidemicznych)- (an electronic system created 
for uploading, transfer and analysis of data acquired during the outbreak investigations). Additional sources 
for the analysis were NIPH-NIH annual bulletins (Czarkowski MP et al. “Infectious diseases and poisonings in 
Poland”, 2011-2017. Warsaw, NIPH-NIH and GIS).
RESULTS. In 2016 a total number of 926 foodborne infections and intoxications outbreaks were reported 
in which 27 702 persons were exposed and 7 416. A total number of 2 502 of patients were hospitalized. The 
most frequent etiological agent of outbreaks was hepatitis A virus (HAV) (27.1%). The most frequent cause of 
infection for all outbreaks cases was Salmonella sp. – 37.2%, especially serotype Enteritidis (32.2%). Among 
other agents rotaviruses caused 9.3% of outbreaks and noroviruses 14.5%. In 12.2% of outbreaks no etiological 
agent was found. The most frequent place of an outbreak was private household- 560 outbreaks (60.4%), and 
after that- hospital- 155 outbreaks (16.7%). In 86.8% of outbreaks no vehicle was found and in remaining the 
most frequent vehicle were eggs and egg products- 5.6% % of all outbreaks.
CONCLUSIONS. Increasing yearly trend of Salmonella Enteritidis outbreaks, and high proportion of eggs and 
egg products as vehicles in those outbreaks point towards necessity of microbiological surveillance enchantment 
in relation to abovementioned products. Dynamic increase in HAV outbreaks is a good example of how a pathogen 
with high epidemic potential could spread in susceptible population.

Key words: food poisonings and infections, foodborne outbreaks, epidemiology, Poland, 2017

STRESZCZENIE

CEL. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej zatruć i zakażeń pokarmowych 
w Polsce w roku 2017.
MATERIAŁ I METODY. Ocenę przeprowadzono na podstawie analizy danych przekazanych do Zakładu 
Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH za pośrednictwem Rejestru Ognisk Epidemicznych - 
elektronicznego systemu do gromadzenia i analizy danych z dochodzeń epidemiologicznych w ogniskach zatruć 
i zakażeń pokarmowych prowadzonych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne. Źródłem informacji były także 
dane zagregowane z biuletynów rocznych „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” – 2011-2017 (Czarkowski MP 
i in. Warszawa, NIZP-PZH i GIS).
WYNIKI. W 2017 r. zarejestrowano 926 ognisk zatruć/zakażeń przenoszonych drogą pokarmową, w których 
narażonych było 24 702 osoby, a zachorowało 7 416. Ogółem hospitalizowano 2 502 osoby. Największa liczba 
ognisk była spowodowana przez wirus wzw A (27,1% ognisk). Najczęstszą przyczyną zachorowań w ogniskach 
były pałeczki z rodzaju Salmonella (37,2% zachorowań), a w szczególności serotyp Enteritidis (32,2%). Z pozo-
stałych czynników rotawirusy były przyczyną 9,3% ognisk, a norowirusy 14,5%. W 12,2% ognisk nie ustalono 
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WSTĘP

W Europie w latach 2014-2016 zgłaszano rokrocznie 
od 4 362 do 5 251 ognisk chorób przenoszonych drogą 
pokarmową, których przyczyną była lub prawdopodob-
nie była żywność. Łącznie rocznie chorowało w tych 
ogniskach od 34 165 do 49 950 osób, z których od 7,7% 
do 18% było hospitalizowanych. Największą liczbę 
zgłoszonych ognisk na 100 tysięcy mieszkańców w tym 
okresie miały takie państwa jak Słowacja (8,32/100 tys.), 
Litwa (8,2) oraz Malta (5,56). W Polsce w tym okresie 
wskaźnik ten wynosił 1,16/ 100 tys. (1,2,3).

W krajowym nadzorze epidemiologicznym w przy-
padku chorób przenoszonych drogą pokarmową ognisko 
definiowane jest jako wystąpienie, w określonych wa-
runkach, zachorowania i/lub zakażenia dwóch lub wię-
cej osób, spowodowanych tym samym czynnikiem etio-
logicznym, mających ze sobą lub ze źródłem zakażenia 
powiązanie epidemiologiczne, przy czym przynajmniej 
u jednej z osób muszą wystąpić objawy chorobowe. De-
finicja ta jest zgodna z definicją przyjętą w Dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/99/WE.

MATERIAŁ I METODY

Ocenę sytuacji epidemiologicznej występowa-
nia ognisk zatruć i zakażeń pokarmowych w Polsce 
w 2017 r. przeprowadzono na podstawie wyników 
analizy danych z rutynowego nadzoru epidemiologicz-
nego, przekazanych przez powiatowe i wojewódzkie 
stacje sanitarno-epidemiologiczne. Dane te zbierane 
były za pośrednictwem systemu Rejestru Ognisk Epi-
demicznych (ROE) - elektronicznego narzędzia służą-
cego do wprowadzania, przekazywania i analizy da-
nych zebranych w trakcie dochodzeń epidemiologicz-
nych w ogniskach. Dodatkowo wykorzystano dane 
zagregowane z biuletynów rocznych (Czarkowski MP 
i in. „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” 2017) (4). 

WYNIKI

W 2017 r. wystąpił wzrost liczby przypadków i zapa-
dalności na zakażenia pokarmowe o etiologii wirusowej.  

czynnika etiologicznego. Najczęstszym miejscem wystąpienia ogniska było mieszkanie prywatne - 560 ognisk 
(60,4%), a następnie szpital - 155 ognisk (16,7%). W 86,8% ognisk nie ustalono nośnika zakażenia, w pozosta-
łych najczęściej były to jaja i potrawy z jaj (5,6% ognisk). 
WNIOSKI. Wzrastająca rokrocznie liczba ognisk o etiologii Salmonella Enteritidis oraz wysoki odsetek, jaki 
jaja i produkty pochodne zajmują wśród najczęściej identyfikowanych nośników w ogniskach wskazuje na ko-
nieczność zaostrzenia nadzoru mikrobiologicznego nad wspomnianymi środkami spożywczymi. Dynamiczny 
wzrost liczby ognisk o etiologii wzw A jest dobrą ilustracją szerzenia się patogenu o bardzo dużym potencjale 
epidemicznym w podatnej na zakażenie populacji.

Słowa kluczowe: zatrucia i zakażenia pokarmowe, ogniska zatruć i zakażeń pokarmowych, epidemiologia, Pol-
ska, ogniska pokarmowe, rok 2017

INTRODUCTION

In Europe in the years 2014-2016 there were 4 362 
to 5 251 outbreaks reported in which food products 
could be involved in disease transmission. From 
34 165 to 49 950 persons got ill in those outbreaks, and 
from 7.7 to 18% required hospitalization. The highest 
reporting rate per 100 000 population was reported 
by such countries as Slovakia (mean yearly outbreaks 
reporting rate 8.32/100 000), Lithuania (8.2), and 
Malta (5.56). In Poland in this period the mean yearly 
reporting rate was 1.16/ 100 000 (1,2,3). 

For the purpose of surveillance the outbreak is defined 
as the occurrence, under specific conditions, of two or more 
cases caused by the same etiological factor, with at least 
one of the cases presenting with symptoms. The definition 
stays with accordance with directive 2003/99/WE.

MATERIAL AND METHODS

The assessment of the epidemiological situation of 
outbreaks of foodborne disease in Poland in 2017, was 
based on analysis of data sent by local and voivodeship 
sanitary stations through ROE (Pol. Rejestr Ognisk 
Epidemicznych) as well as from the annual bulletins 
(Czarkowski MP et al. “Infectious diseases and 
poisonings in Poland” - 2011-2017) (4).

RESULTS

In 2017 an increase in the number cases and 
incidence due to viral etiology was observed. It was 
caused mainly by the increase in the number of HAV 
cases (3006 cases, incidence 7.82 per 100 000 in 
comparison to 2016: 35 cases and incidence 0.09/ 
100 000). Additionally an increase in shigellosis cases 
and incidence was observed, which was caused by 2 
outbreaks accounting for 59% of all cases reported that 
year (Tab. I). In the group food poisonings and infections 
caused by bacterial factors the highest incidences were 
observed in Malopolskie, Lubelskie, Mazowieckie and 
Podkarpackie voivodeships and it was 38.2; 37.9; 37.4 
and 36.7 per 100 000 accordingly (Tab. II). 

Piotr Polański, Franciszek Radziszewski i inni
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Wzrost ten wynikał głównie z epidemicznego wzro-
stu liczby przypadków wzw typu A (3006 przypadków 
i zapadalność 7,82/100 tys., w porównaniu do 35 przy-
padków i zapadalności 0,09/100 tys. w 2016 roku). 
Dodatkowo wystąpił wzrost zapadalności i liczby osób 
chorych na czerwonkę bakteryjną (szigelozę), co było 
spowodowane wystąpieniem 2 ognisk tej choroby, 
w których łącznie zachorowało 59% zarejestrowanych 
w tym roku przypadków opisywanej choroby (Tab. I). 
W grupie tzw. zatruć i zakażeń pokarmowych spowo-
dowanych czynnikami bakteryjnymi największe zapa-
dalności były w województwach: małopolskim, lubel-
skim, mazowieckim oraz podkarpackim odpowiednio 
38,2; 37,9; 37,4 oraz 36,7 na 100 000 (Tab. II).

In 2017 in a group called “bacterial food poisoning” 
(caused by zoonotic Salmonella types - A02.0, 
staphylococci - A05.0, Clostridium botulinum - A05.1, 
C. perfringens - A05.2, other specified bacteria, 
Vibrio parahaemolyticus in this and Bacillus cereus 
- A05.3-A05.8, and other unspecified agents- A05.9)  
a total number of 10 214 cases were reported (incidence 
26.6 per 100 000). In 2017 incidence of foodborne 
infections and intoxications of bacterial etiology in 
rural areas was slightly higher than in cities (28,2 and 
25.5/100 000 respectively). As in previous year most 
of the cases were children in the age group 0-4 and 
accounted for 35.7% of all registered cases (Tab. IIIA). 
Incidence among men was higher than in woman (27.6 
and 25.5 per 100 000 respectively) (Tab. IIIB).

Zatrucia i zakażenia pokarmowe w Polsce w 2017 rokuFoodborne infections and intoxications in Poland in 2017

Table I. Foodborne infections and intoxications registered in Poland in 2011-2017. Number of cases and incidence per 100 000  
              population.
Tabela I. Zakażenia i zatrucia pokarmowe zarejestrowane w Polsce w latach 2011-2017. Liczba przypadków i zapadalność  
               na 100 000 ludności. 

Foodborne infections and intoxications 

Median  
2011-2015 2016 2017

number 
of cases

incidence 
rate

number 
of cases

incidence 
rate

number of 
cases

incidence 
rate

bacterial
Typhoid/paratyphoid fever 3 0.01  4 0.01  9 0.03  
Shigellosis 18 0.05  15 0.04  44 0.11  
Salmonellosis 8406 21.9 10016 26.07  10000 26
Staphylococcus aureus 113 0.33  37 0.1 54 0.14  
Clostridium botulinum 27 0.08  26 0.07  24 0.06  
Clostridium perfringens 11 0.04  - - 1 0.003
Other bacterial - specified 52 0.14  13 0.03  6 0.02  
Listeriosis 59 0.17  98 0.26  116 0.3
Leptospirosis 3 0.01  4 0.01  2 0.05  
Other bacterial - unspecified 1398 3.7 952 2.5 807 2.1
viral
Viral intestinal infections 43803 116.60  44844 116.7 55563 144.6
children under 2 yeras old 19890 2437.4 16761 2272.5 23692 3105.8
Hepatitis A. 57 0.17  35 0.09  3006 7.82  
parasitical
Trichinellosis 16 0.06  4 0.01  9 0.02  
Echinococcosis 34 0.1 64 0.17  75 0.2
other
Acute diarrhoea in children under 2 years 15883 2310.40  16675 2260.87  16526 2166.4
mushroom poisonings 30 0.08  45 0.12  26 0.07  
Berries or other parts of plants poisonings 4 0.01  - - 3 0.01  
Pesticide poisonings 15 0.04  17 0.04  10 0.03  

Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIZP-PZH, MZiOS / GIS. Warsaw, Annual Reports: 2011-2017
Źródło: Zakażenia i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH / GIS. Warszawa, raporty roczne 2011-2017
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W 2017 r., w grupie tzw. „bakteryjnych zatruć 
pokarmowych” (spowodowanych przez odzwierzę-
ce typy pałeczek Salmonella – A02.0, gronkowce – 
A05.0, Clostridium botulinum – A05.1, C. perfringens 
– A05.2, inne określone bakterie, w tym Vibrio para-
haemolyticus i Bacillus cereus – A05.3-A05.8, oraz 
czynniki nieokreślone – A05.9) zarejestrowano 10 214 
zachorowań (zapadalność 26,6 na 100 000). W 2017 r. 
zapadalność na bakteryjne zatrucia i zakażenia pokar-
mowe na wsi nieznacznie przewyższała zapadalność 
w mieście (odpowiednio 28,2 i 25,5/100 000). Po-
dobnie jak w poprzednim roku, i w latach ubiegłych, 
zgłaszane zachorowania najczęściej dotyczyły dzieci 
w wieku 0-4 lata. Stanowiły one 35,7% ogółu zare-
jestrowanych przypadków (Tab. IIIA). Zapadalność 
wśród mężczyzn była większa niż wśród kobiet, i wy-
niosła odpowiednio 27,6 i 25,8 na 100 000 (Tab. IIIB).

W odniesieniu do zarażeń o etiologii pasożytniczej 
odnotowano więcej przypadków włośnicy w stosun-
ku do 2016 r. - zarejestrowano 9 zachorowań. Jest to 
jednak liczba mniejsza niż mediana zachorowań na 
tę chorobę z lat 2011-2015, która wynosiła 16 zacho-
rowań. W roku 2017 zarejestrowano 75 przypadków 
bąblowicy, czyli więcej niż w roku 2016 oraz więcej 
niż mediana z lat 2011-2015 (34 zachorowania).

Regarding infections of parasitic etiology there 
were more trichinellosis cases than in 2016- 9 in total, 
which is however less than the median for 2011-20115 
(16 cases). An increase in echinococcosis cases was 
observed- in total 75 which is more than the median 
for the years 2011-2015 (34 cases).

According to data from the Central Statistical 
Office in 2015 due to infections caused by Salmonella 2 
persons died, botulism caused 3 deaths. Inflammation 
of the small intestine and colon due to Clostridium 
diffícile – caused 759 deaths, which is more by 219 
than in previous year. Viral infections resulted in 8 
deaths (HAV- 5, rotavirus- 1, adenovirus- 1, other and 
unspecified- 1).

OUTBREAKS OF FOODBORNE DISEASES

In 2016 a total number of 926 outbreaks of 
foodborne diseases were reported, with 24 702 exposed 
persons, 7 416 ill persons. Hospitalization was required 
for 2 502 persons (21.6% of all cases in outbreaks). 
The number of outbreaks and exposed persons had 
increased comparing to the previous which was mainly 
due to HAV epidemic.

Table II. Bacterial foodborne infections and intoxications registered in Poland in 2011-2017. Number of cases and incidence  
 per 100 000 population by province.
Tabela II. Bakteryjne zakażenia i zatrucia pokarmowe zarejestrowane w Polsce w latach 2011-2017. Liczba przypadków  
   i zapadalność na 100 000 populacji województwami.

Voivodeship
Median 2011-2015 2016 2017

number of cases incidence rate number of cases incidence 
rate number of cases incidence 

rate
Poland 9858 25.6 10734 27.9 10214 26.6
Dolnośląskie 595 20.4 542 18.7 423 14.6
Kujawsko-pomorskie 573 27.4 503 24.1 450 21.6
Lubelskie 618 28.7 798 37.4 807 37.9
Lubuskie 150 14.7 165 16.2 112 11
Łódzkie 572 22.5 778 31.3 687 27.7
Małopolskie 861 25.6 1032 30.6 1295 38.2
Mazowieckie 1670 31.4 1335 24.9 2007 37.4
Opolskie 139 13.7 252 25.3 206 20.8
Podkarpackie 615 28.9 725 34.1 780 36.7
Podlaskie 332 27.7 375 31.6 260 21.9
Pomorskie 614 26.8 866 37.5 706 30.4
Śląskie 1291 28.2 1318 28.9 939 20.6
Świętokrzyskie 343 27.1 439 35 354 28.3
Warmińsko-mazurskie 467 32.3 368 25.6 385 26.8
Wielkopolskie 687 19.9 895 25.7 555 15.9
Zachodniopomorskie 290 16.9 343 20.1 248 14.5

Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIZP-PZH, MZiOS / GIS. Warsaw, Annual Reports:2011-2017
Źródło: Zakażenia i zatruci a w Polsce. NIZP-PZH / GIS. Warszawa, raporty roczne 2011-2017
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Według danych Departamentu Badań Demograficz-
nych GUS w 2017 r. z powodu: zakażeń pałeczkami 
Salmonella zmarły 2 osoby, a z powodu botulizmu – 3 
osoby. Z powodu zapalenia jelita cienkiego i grubego 
wywołanego Clostridium difficile - zmarło w 2017 r. 

Etiology of outbreaks
Most of the outbreaks in 2017 were caused by viral 

agents (47% of the outbreaks and 36% of the cases). 
Zoonotic Salmonella types where cause in 29.9% of 
outbreaks and 37.2% cases. In 12.2% of foodborne 

Table III. Bacterial foodborne infections and intoxications registered in Poland in 2017. Number of cases. percentage and  
   incidence by age. gender and residence (urban/rural).
Tabela III. Bakteryjne zakażenia i zatrucia pokarmowe zarejestrowane w Polsce w 2017 r. Liczba przypadków. odsetek  
     i zapadalność według wieku. płci i zamieszkania (wieś/miasto)

A. urban and rural areas
A. tereny wiejskie/miejskie

Age 
group

Urban area Rual area Total
number 
of cases % incidence 

rate
number 
of cases % incidence 

rate
number 
of cases % incidence 

rate
0 - 4 2 200 37.2 199.0 1 451 33.7 185.2 3 651 35.7 193.3

0 305 5.2 134.5 282 6.5 177.6 587 5.7 152.3
1 567 9.6 253.9 325 7.5 211.0 892 8.7 236.4
2 509 8.6 232.4 303 7.0 196.3 812 7.9 217.5
3 456 7.7 210.4 263 6.1 168.5 719 7.0 192.8
4 363 6.1 165.3 278 6.5 173.7 641 6.3 168.8

5 - 9 1 084 18.3 91.7 844 19.6 94.8 1 928 18.9 93.0
10 - 19 550 9.3 27.2 502 11.7 29.8 1052 10.3 16.5
20 - 29 360 6.1 13.1 295 6.9 13.3 655 6.4 13.2
30 - 39 408 6.9 10.4 230 5.3 9.7 638 6.2 10.1
40 - 49 268 4.5 8.5 192 4.5 9.0 460 4.5 8.7
50 - 59 291 4.9 9.7 222 5.2 11.1 513 5.0 10.2

60 and > 747 12.6 12.5 570 13.2 17.8 1317 12.9 14.4
Total 5 908 100.0 25.5 4 306 100.0 28.2 10 214 100.0 26.6

B. men and women
B. mężczyźni/kobiety

Age 
group

Men Women Total
number 
of cases % incidence 

rate
number 
of cases % incidence 

rate
number 
of cases % incidence 

rate
0 - 4 1 877 36.8 193.5 1774 24.2 193.1 3651 35.7 193.3

0 304 6.0 153.7 283 3.9 150.8 587 5.7 152.3
1 442 8.7 228.2 450 6.1 245.0 892 8.7 236.4
2 409 8.0 213.2 403 5.5 222.0 812 7.9 217.5
3 363 7.1 189.5 356 4.9 196.4 719 7.0 192.8
4 359 7.0 184.0 282 3.8 152.8 641 6.3 168.8

5 - 9 1 000 19.6 94.0 928 12.6 92.0 1928 18.9 93.0
10 - 19 533 10.5 28.0 1052 14.3 28.4 1052 10.3 28.4
20 - 29 330 6.5 13.0 655 8.9 13.2 655 6.4 13.2
30 - 39 322 6.3 10.1 638 8.7 10.1 638 6.2 10.1
40 - 49 244 4.8 9.2 460 6.3 8.7 460 4.5 8.7
50 - 59 230 4.5 9.4 513 7.0 10.2 513 5.0 10.2

60 and > 564 11.1 15.3 1317 18.0 14.4 1317 12.9 14.4
total 5 100 100.0 27.6 7 337 100.0 25.8 10 214 100.0 26.6

Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIZP-PZH. MZiOS / GIS. Warsaw.  Annual Report 2017
Źródło: Zakażenia i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH / GIS. Warszawa. raport roczny 2017
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759 osób, czyli o 219 więcej niż w poprzednim roku. 
Wirusowe zakażenia były przyczyną łącznie 8 zgonów 
(wzw A- 5, zakażenie rotawirusami - 1, zakażenie ade-
nowirusami – 1, inne i nieokreślone – 1).

OGNISKA CHORÓB PRZENOSZONYCH DROGĄ 
POKARMOWĄ

W 2017 r. zarejestrowano 926 ognisk zatruć/zaka-
żeń chorób przenoszonych drogą pokarmową, w któ-
rych narażone były 24 702 osoby, a zachorowało 7 416. 
(33,7% ogółu zachorowań w ogniskach). Hospitaliza-
cji wymagało 2 502 osoby, co stanowiło 21,6% ogółu 
zachorowań w ogniskach. Liczby ognisk oraz liczby 
narażonych i chorych w ogniskach wzrosły w porów-
naniu do poprzedniego roku, co w dużej mierze wy-
nikało z epidemii wzw A i wzrostu liczby ognisk tej 
choroby.

outbreaks (and 19.6% of cases) no etiological agent 
was found (Tab. IV).

HAV was the most prevalent cause of outbreaks 
(n=251; 27.1% of outbreaks) and resulted in 843 
outbreak cases. It was a significant increase comparing 
to 1 HAV outbreak in 2016. This was accompanied by 
epidemic, couple of dozen times more than in previous 
year increase in the number of cases and incidence. 
Among other viral agents causing outbreaks in 2017 
rotaviruses was responsible for 13.7% and norovirus 
for 5.7% of all outbreaks (Fig. 1), which accounted for 
9.3% and 14.5% of all outbreaks cases.

Salmonella Enteritidis caused 231 outbreaks and 
was responsible for 2 391 cases which is more than 
in 2016 (219 outbreaks and 1 878 cases respectively). 

Table IV. Outbreaks of foodborne and waterborne infections and intoxications in Poland in 2016-2017. Number and percentage  
  of outbreaks and cases by etiological agent.
Tabela IV. Ogniska zakażeń i zatruć pokarmowych w Polsce w latach 2016-2017. Liczba przypadków i odsetek według  
     czynnika etiologicznego.

Etiological agent
2016 2017

Outbreaks Cases Outbreaks Cases
number % number % number % number %

zoonotic Salmonella types 256 37.6 2038 28.4 277 29.9 2759 37.2
Staphylococcus aureus 1 0.1 3 0.0 3 0.3 40 0.5
Escherichia coli 3 0.4 62 0.9 3 0.3 53 0.7
other bacterial agents 71 10.4 305 4.2 87 9.4 394 5.3
viruses 153 22.5 2056 28.6 435 47.0 2691 36.3
poisonous muschrooms 8 1.2 22 0.3 3 0.3 7 0.1
parasites 2 0.3 6 0.1 5 0.5 17 0.2
unknown 186 27.4 2694 37.5 113 12.2 1455 19.6
total 680 100.0 7186 100.0 926 100.0 7416 100.0

Fig. 1. Outbreaks of foodborne and waterborne infections and intoxications in Poland in 2017. Percentage of outbreaks by etiological agent
Ryc. 1. Ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową w 2017. Odsetek ognisk wg. czynnika etiologicznego

HAV 27,1
Salmonella Enteritidis 24,9
rotavirus 13,7
unknown 12,2
other bacterial agents 10,0
norovirus 5,7
Salmonella- other and unspecified sero 5,0
other etiological agents 0,9
adenovirus 0,4

27,1 

24,9 13,7 

12,2 

10,0 

5,7 
5,0 HAV

Salmonella Enteritidis

rotavirus

unknown

other bacterial agents

norovirus

Salmonella- other and unspecified serotypes

other etiological agents

adenovirus

Fig. 1. Outbreaks of foodborne and waterborne infections and intoxications in Poland in 2017. Percentage of outbreaks by  
            etiological agent
Ryc. 1. Ogniska chorób przenoszonych drogą pokarmową w 2017. Odsetek ognisk wg. czynnika etiologicznego
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Czynniki etiologiczne ognisk
W 2017 r. najwięcej ognisk spowodowanych było 

przez czynniki wirusowe - 47% wszystkich ognisk 
i 36% wszystkich zachorowań w ogniskach. Odzwie-
rzęce typy pałeczek Salmonella były przyczyną 29,9% 
ognisk i 37,2% zachorowań. Ogniska o nieokreślonej 
etiologii stanowiły 12,2% ognisk i wystąpiło w nich 
19,6% zachorowań w ogniskach (Tab. IV).

W 2017 r. wirus wzw A były najczęstszą przyczyną 
ognisk (n=251; 27,1% ognisk) i był odpowiedzialny za 
wystąpienie 843 zachorowań. Dla porównania w 2016 r.  
wystąpiło tylko jedno, dwuosobowe ognisko spowo-
dowane tym czynnikiem etiologicznym. Duża liczba 
ognisk towarzyszyła epidemicznemu, kilkudziesięcio-
krotnie większemu niż w poprzednim roku wzrostowi 
zapadalności na tę chorobę. Spośród innych wiruso-
wych czynników etiologicznych ognisk w 2017 r. ro-
tawirusy były przyczyną 13,7% ognisk, a norowirusy 
5,7%. (Ryc. 1), stanowiąc odpowiednio 9,3% i 14,5% 
zachorowań w ogniskach.

Salmonella Enteritidis była przyczyną 231 ognisk 
i 2 391 zachorowań. Są to zarówno większe liczby 
ognisk, jak i chorych z powodu tej etiologii niż w po-
przednim roku (219 ognisk, 1 878 chorych). Sero-
typ Enteritidis był czynnikiem etiologicznym 83,4% 
ognisk i 86,7% zachorowań spowodowanych przez 
odzwierzęce typy pałeczek Salmonella (Tab. V). 

This serotype was the most frequent etiological agent 
in zoonotic Salmonella outbreaks- and caused 83.4% 
of them as well as 86.7% of Salmonella outbreaks 
cases (Tab. V).

In 2017 there were 5 outbreaks of parasitic etiology 
reported, in which 17 persons got sick (0.3% of all 
outbreaks and 0.2% of cases in all outbreaks), 4 of them 
where giardiasis outbreaks and 1 was of Trichinella 
etiology. 

There were 4 outbreaks reported in 2016 with the 
case number exceeding 100. Two of them occurred in 
kindergartens and were due to Salmonella Enteritidis. 
In one of them the occurrence of disease was linked 
with the consuptuion of mixed macaroni and fruit 
dish, and in the other with consumption of egg paste. 
S. Enteritidis was also the causative agent in other 
outbreak, which took place in fire department depot, 
and in this outbreak cake with cream was determined 
as vehicle. Third big outbreak was caused by norovirus 
in snatorium and no vehicle was found.

Places of occurrence of outbreaks
Just as in previous years, the most frequent place of 

occurrence of outbreaks in 2017 was private household 
(560 outbreaks, 1 868 cases) (Tab. IV). Among those 
over 53% were caused by HAV and in 17% of S. 
Enetritidis etiology. Over 77% of those outbreaks were 
3 and less cases per outbreak.

Table V. Outbreaks of foodborne and waterborne infections and intoxications caused by Salmonella in Poland in 2016-2017.  
 Number and percentage of outbreaks and cases by serotype.
Tabela V. Ogniska zakażeń i zatruc pokarmowych o etiologii Salmonella w Polsce w latach 2016-2017. Liczba i odsetek ognisk  
  według serotypu.

Zoonotic Salmonella types
2016 2017

Outbreaks Cases Outbreaks Cases
number % number % number % number %

S. Enteritidis 221 86.3 1883 92.4 231 83.4 2391 86.7
S. Typhimurium 6 2.3 46 2.3 5 1.8 19 0.7
S.Hadar - - - - 1 0.4 2 0.1
S. Infantis 1 0.4 20 1.0 - - - -
S. Virchow 1 0.4 4 0.2 1 0.4 3 0.1
S. Enterica 1 0.4 4 0.2 - - - -
S. Dublin - - - - 1 0.4 2 0.1
S. Kottbus - - - - 1 0.4 2 0.1
S. Typhi - - - - 1 0.4 3 0.1
S. spp 14 5.5 50 2.5 18 6.5 162 5.9
S. group B 1 0.4 4 0.2 3 1.1 94 3.4
S. group C - - - - 3 1.1 21 0.8
S. group D 11 4.3 27 1.3 12 4.3 60 2.2
Salmonella - total 256 100.0 2038 100.0 277 100.0 2759 100.0

Zatrucia i zakażenia pokarmowe w Polsce w 2017 rokuFoodborne infections and intoxications in Poland in 2017
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W 2017 r. wystąpiło 5 ognisk wywołanych przez 
pasożyty, w których zachorowało 17 osób (stanowiło 
to 0,5% ognisk i 0,2% zachorowań). Cztery z nich były 
ogniskami giardiozy, a jedno włośnicy. 

W 2017 r. zarejestrowano 4 ogniska, w których 
zachorowało więcej niż 100 osób. Dwa z nich miały 
miejsce w przedszkolach, a ich czynnikiem etiologicz-
nym była Salmonella Enteritidis. W jednym z nich za-
chorowania wiązano ze spożyciem potrawy złożonej 
z makaronu i polewy owocowej, a w drugim ze spoży-
ciem pasty jajecznej. Salmonella Enteritidis była także 
przyczyną zachorowań w dużym ognisku, które miało 
miejsce w remizie/świetlicy, a nośnikiem zakażenia 
było ciasto z kremem. Ostatnie z opisywanych ognisk 
było wywołane norowirusami i miało miejsce w sana-
torium. W ognisku tym nie ustalono ani nośnika, ani 
źródła odpowiedzialnego za jego wystąpienie.

Table VI. Outbreaks of foodborne infections and intoxications with infectious and unknown etiological agent in Poland  
   in 2017. Number of outbreaks and cases by etiological agent and setting.
Tabela VI. Ogniska zakażeń i zatruć pokarmowych o zakaźnej i nieznanej etiologii w Polsce w 2017 r. Liczba ognisk  
     i przypadków według czynnika etiologicznego i miejsca wystąpienia ogniska.

Setting
Etiological agent

total total  
%Salmonella other bacterial 

agents viruses parasites unknown 
agent

household,  
domestic kitchen

outbreaks 209 9 299 5 38 560 60.7
cases 856 44 844 17 107 1868 25.2

restaurant, bar, hotel, 
catering

outbreaks 38 4 26 - 43 111 12.0
cases 992 79 469 - 597 2137 28.8

nursery,  
kindergarten

outbreaks 17 - 6 - - 23 2.5
cases 627 - 79 - - 706 9.5

school outbreaks 2 - 4 - 3 9 1.0
cases 70 - 154 - 40 264 3.6

camp or school trip outbreaks 4 1 3 - 2 10 1.1
cases 100 20 38 - 78 236 3.2

children’s home, 
boarding schools

outbreaks - - 6 - 2 8 0.9
cases - - 73 - 55 128 1.7

social care outbreaks 1 1 6 - 2 10 1.1
cases 5 4 146 - 32 187 2.5

hospital outbreaks 1 76 66 - 12 155 16.8
cases 2 333 518 - 139 992 13.4

sanatorium,  
rehabilitation center

outbreaks 2 2 8 - 7 19 2.1
cases 34 7 337 - 297 675 9.1

other setting outbreaks 3 - 11 - 4 18 2.0
cases 73 - 33 - 110 216 2.9

total outbreaks 277 93 435 5 113 923
cases 2759 487 2691 17 1455 7409

total % outbreaks 30.0 10.1 47.1 0.5 12.2 100.0
cases 37.2 6.6 36.3 0.2 19.6 100.0

In 2017 there were 155 hospital outbreaks (20 
more than in 2016) with 992 cases. The most frequent 
etiological agent in these outbreaks was Clostridium 
difficile and rotavirus (49% and 32.2% of hospital 
outbreaks and 333 and 316 cases respectively. In 
comparison to 2016 there was an increase in both 
number of outbreaks and outbreak cases caused by 
Clostridium difficile in described localization.

Vehicles identified in outbreaks
In outbreaks of infectious etiology in 2017 the most 

frequent vehicle of infection were eggs and egg products 
(5.6% of outbreaks and 9.1% of cases), followed by cakes 
and desserts (3.1% of outbreaks; 6.2% of cases). In 801 
(86,8%) outbreaks in which 5 524 persons fell ill (80.8%) no 
vehicle of infection was found. In 2017 in outbreaks (with 
known vehicle) caused by zoonotic Salmonella types, the 
most frequent vehicle were eggs and egg products (52%) 
and cakes and desserts (24.2%) (Tab. VII).
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Fig. 2. Foodborne outbreaks in 2017- percentage of cases with selected symptoms by etiology
Ryc. 2. Ogniska zakażeń i zatruć pokarmowych w Polsce w 2017 r.- % chorych z wybranymi objawami wg. Etiologii

diarrhea vomiting nausea fever bdominal pain
Salmonella 87,4 35,6 17,2 63,6 10,0
Staphyloco  37,5 45,0 5,1 5,0 20,1
other bacte  89,5 19,7 42,5 8,9 5,0
Viruses wit  74,8 56,9 24,5 17,4 7,8
HAV 5,8 12,9 18,5 65,1 10,0
unknown 69,0 49,7 17,9 14,0 29,4
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Fig. 2. Foodborne outbreaks in 2017- percentage of cases with selected symptoms by etiology
Ryc. 2. Ogniska zakażeń i zatruć pokarmowych w Polsce w 2017 r.- % chorych z wybranymi objawami wg. Etiologii

Clinical presentations of cases in outbreaks
The clinical presentation of cases in 2017, in 

reference to the specific etiological agent or a group of 
etiological agents, was as follows:

 - in diseases caused by Salmonella diarrhea was 
the most prevalent and occurred in 87.4% of 
patients, followed by fever (63.9%);

 - in staphylococcal diseases the most prevalent 
was vomiting (45%) and diarrhea (37.5%)

 - among the cases caused by other bacterial 
etiology diarrhea occurred in 89.5% of patients, 
and nausea 42.5%;

 - in diseases caused by viruses excluding HAV the 
most frequent symptoms were: diarrhea (in 74.7% 
of cases) and vomiting (in 56.8% of cases);

 - among cases caused by unknown etiology dominated 
diarrhea (69%) and vomiting (49.7%) (Fig. 2).

As in previous years outbreaks have been reported 
to the European Union database operated by EFSA, in 
accordance with the criteria set by this organization. 

Only outbreaks with data suggesting an involvement 
of food products or where such relation cannot be 
excuded are reported to this database. In 2017 a total 
number of 485 outbreaks was reported (4), among 
which 134 (27.6%) were classified as strong-evidence 
outbreaks (with the proven link between the illness and 
food consumption). In 39 outbreaks (8%) evidences 
were laboratory (microbiologically) supported (in 
food samples or surfaces swabs the same agent 
was discovered as in samples taken from the case),  
in 23 (4.7%) of outbreaks the epidemiological proofs 
were found (link between food consumption and falling 
ill proven by epidemiological analysis), and in 71 (14.6%) 
the link resulted from the descriptive epidemiology).

Miejsca występowania ognisk
Tak jak w poprzednich latach, najczęstszym miejscem, 

w którym występowały ogniska było mieszkanie prywat-
ne - 560 ognisk, 1 868 zachorowań (Tab. VI). Wśród tych 
ognisk ponad 53% było o etiologii wzw A, 17% o etio-
logii Salmonella Enteritidis. W ponad 85% były to ogni-
ska, w których chorowało do 4 osób. W ogniskach, które 
miały miejsce w opisywanym środowisku, w 80 (14,3%) 
ustalono nośnik lub źródło zakażenia i w 51,2% były to 
jaja i produkty z jaj, a w 20% ciasta lub desery.

W 2017 r. odnotowano 155 ognisk, które miały miej-
sce w szpitalach, czyli o 20 więcej niż w poprzednim 
roku. Zachorowały w tych ogniskach łącznie 992 oso-
by. Clostridium difficile i rotawirusy były najczęstszy-
mi czynnikami etiologicznymi tych ognisk, wywołując 
odpowiednio 49% i 32,2% z nich i powodując 333 i 316 
zachorowań. Względem 2016 r. wzrosła zarówno liczba 
ognisk, jak i chorych w ogniskach o etiologii Clostri-
dium difficile zgłaszanych z opisywanej lokalizacji.

Nośniki zakażeń w ogniskach
W ogniskach o etiologii zakaźnej w 2017 r. naj-

częstszym nośnikiem były, podobnie jak rok wcze-
śniej, potrawy zaliczane do jaj i produktów z jaj (5,6% 
ognisk; 9,1% zachorowań), a następnie ciasta i dese-
ry (łącznie 3,1% ognisk, 6,2% zachorowań). W 801 
(86,8%) ogniskach, w których zachorowało 5 524 osób 
(74,6%) nie ustalono nośnika zakażenia. W ogniskach 
wywołanych przez odzwierzęce typy pałeczek Salmo-
nella, w których ustalono nośnik zakażenia najczęst-
szym nośnikiem były jaja i produkty z jaj (52%) oraz 
ciasta i desery (24,2%) (Tab. VII)

Zatrucia i zakażenia pokarmowe w Polsce w 2017 rokuFoodborne infections and intoxications in Poland in 2017
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DISCUSSION

In 2017 the major cause of foodborne outbreaks 
was HAV. That was accompanied by epidemic increase 
in HAV cases and incidence in that year (4). In Europe, 
like in Poland an increase in cases was observed (6), 
additionally more HAV outbreaks with possible food 
involvement were reported than in previous years (in 
total 90 outbreaks including 66 reported from Poland) 
(5). Epidemic increase in HAV cases in 2017 caused 
not only the increase in outbreaks of this diseases, but 
also changed rates of other etiological agents causing 
outbreaks comparing to previous years (7).

Zoonotic S. Enteritids types were responsible for 
the biggest number of cases in foodborne outbreaks 
(37%). Despite the decrease of the proportion of 
Salmonella outbreaks the numbers of both Salmonella 
outbreaks and cases increased comparing to 2016 
(Tab. 4). In 2017 a continuation in the increasing trend 
in S. Enteritidis outbreaks and cases was observed. 
Moreover during period from February until October 
2017 a further increase was observed in S. Enteritidis 
cases, which occurred in international outbreak linked 
to eggs from Poland (8). Results from epidemiological 
investigations concluded that there was a persistent 
source of infection on the market. In 2017, as in 2016 
Poland along with Slovakia were countries reporting 
largest numbers of Salmonella Enteritidis outbreaks to 
EFSA (5).

 

CONCLUSIONS

1. Continuing trend of increasing numbers of 
Salmonella Enteritidis foodborne outbreaks and the 
fact that the most frequent vehicle of infection in these 
outbreaks are eggs and egg products indicates the need 
of tightening of surveillance over those products both 
in primary production and in retail. 

2. Large increase in HAV outbreaks caused changes 
in rates of other causative agents in outbreaks in 2017 
comparing to previous years, and may be an example 
of how a pathogen, which has a high epidemic potential 
could spread in population, which is susceptible for 
infection.
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Obraz kliniczny zachorowań w ogniskach
Obraz kliniczny zachorowań, w roku 2017 w za-

leżności od czynnika etiologicznego przedstawiał się 
następująco:

 - w zachorowaniach spowodowanych przez pałeczki 
Salmonella dominowały: biegunka, która wystąpi-
ła u 87,4% chorych oraz gorączka (63,6%);

 - w zachorowaniach o etiologii gronkowcowej do-
minowały: wymioty (45%) i biegunka (37,5%);

 - w zachorowaniach spowodowanych innymi 
czynnikami bakteryjnymi najczęściej występo-
wały: biegunka (u 89,5% chorych) i nudności 
(42,5%);

 - w zachorowaniach o etiologii wirusowej, z wy-
łączeniem HAV najczęściej występowały bie-
gunka (u 74,7% chorych) oraz wymioty (56,8%);

 - w zachorowaniach w ogniskach o nieustalonej 
etiologii przeważały biegunka (69%) oraz wy-
mioty (49,7%) (Ryc. 2).

Ogniska, jak co roku, zostały zaraportowane w for-
mie jednostkowych raportów do unijnej bazy danych 
prowadzonej przez Europejską Agencję ds. Bezpie-
czeństwa Żywności (European Food Safety Authority, 
EFSA), zgodnie z przyjętymi w niej kryteriami i defi-
nicjami. Raportowane do tej bazy są ogniska, których 
wystąpienie miało związek ze spożywaniem skażonej 
żywności, lub nie można tego związku wykluczyć. Ogó-
łem zgłoszono 485 ognisk (4), wśród których było 134 
(27,6%) zakwalifikowanych jako ogniska z silnymi do-
wodami potwierdzającymi związek zachorowań ze spo-
życiem określonego produktu spożywczego. W 39 ogni-
skach (8 %) dowody miały charakter mikrobiologiczny 
(w żywności lub w wymazach sanitarnych wykryto ten 
sam czynnik etiologiczny co u chorujących w ognisku 
ludzi), w 23 (4,7%) były to dowody epidemiologiczne 
(w badaniach analitycznych wykazano związek wystą-
pienia zachorowania ze spożyciem określonego produk-
tu spożywczego), a w 71 ogniskach (14,6%) związek 
ten wynikał z dowodów opisowych ogniska. 

DYSKUSJA

W 2017 r. wzw A było w Polsce najczęstszą przy-
czyną ognisk chorób przenoszonych drogą pokarmową. 
Towarzyszył temu epidemiczny wzrost liczby przy-
padków i zapadalności na wzw A (4). W Europie, po-
dobnie jak w Polsce, obserwowano wzrost zachorowań 
na tę chorobę (6), dodatkowo zgłoszono także więcej 
niż w poprzednich latach ognisk wzw A, w których 
przyczyną mogło być spożycie skażonej żywności (90 
ognisk, w tym 66 zgłoszonych z Polski) (5). Epidemicz-
ny wzrost zachorowań na wzw A w 2017 r. spowodo-
wał nie tylko wzrost w liczbie ognisk tej choroby, ale 
zmniejszył także udział innych czynników w etiologii 
ognisk w porównaniu do wcześniejszych lat (7). 

Zatrucia i zakażenia pokarmowe w Polsce w 2017 rokuFoodborne infections and intoxications in Poland in 2017
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W Polsce w 2017 pałeczki z rodzaju Salmonella 
odpowiadały za wystąpienie największego odsetka 
zachorowań w ogniskach (37%). Pomimo zmniej-
szenia się względem poprzedniego roku udziału, jaki 
ogniska o tej etiologii stanowiły we wszystkich ogni-
skach, liczby bezwzględne ognisk, jak i chorych były 
większe niż w 2016 r. (Tab. VI). W opisywanym roku 
zaobserwowano dalszy wzrost liczby ognisk oraz cho-
rych w ogniskach wywołanych pałeczkami o seroty-
pie Enteritidis. Dodatkowo przez pierwsze 3 kwartały 
odnotowano w Europie ponowny wzrost zachorowań 
związanych z międzynarodowym ogniskiem o etio-
logii Salmonella Enteritidis, w którym jako nośnik 
wskazano jaja kurze pochodzące z Polski (8). Wyni-
ki prowadzonego dochodzenia epidemiologicznego 
wskazywały na niepełną likwidację źródła zakażeń. 
W 2017 r., podobnie jak w poprzednim roku, Polska 
razem ze Słowacją należała do państw zgłaszających 
najwięcej ognisk o etiologii Salmonella Enteritidis do 
EFSA. Łącznie te dwa państwa zgłosiły ponad 63% 
ognisk o tej etiologii (5).

PODSUMOWANIE

1. Utrzymujący się trend wzrostowy w liczbie 
ognisk i zachorowań w ogniskach o etiologii S. En-
teritidis w połączeniu z faktem, że najczęściej iden-
tyfikowanym nośnikiem zakażenia w tych ogniskach 
są jaja i ich przetwory wskazują na konieczność za-
ostrzenia nadzoru nad tymi produktami, zarówno na 
etapie produkcji pierwotnej, jak i wtedy, gdy znajdują 
się w obrocie.

2. Duży wzrost liczby ognisk o etiologii wzw 
A w 2017 r. zmienił procentowy udział, jaki inne czyn-
niki zajmowały w ostatnich latach w etiologii ognisk. 
Opisywany wzrost stanowi przykład na to, jak patogen 
mający duży potencjał wywołania epidemii w danej 
populacji może wpłynąć na sytuację epidemiologiczną 
także w ogniskach. Jest to dobra ilustracja, jak może 
szerzyć się patogen o bardzo dużym potencjale epide-
micznym w podatnej na zakażenie populacji.

Piotr Polański, Franciszek Radziszewski i inni
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ABSTRACT

AIM. The aim of the study is to assess the epidemiological situation of salmonellosis in 2017 in Poland compared 
to the previous years.
MATERIAL AND METHODS. The assessment of the epidemiological situation was performed on the basis of 
data submitted to the Department of Epidemiology of Infectious Diseases and Surveillance NIPH-NIH by sanitary-
epidemiological stations by means of the Epidemiological Case Reporting System (SRWE) and the Registry of 
Epidemic Outbreaks (ROE), along with data from the annual bulletin “Infectious diseases and poisonings in Poland in 
2017” (NIPH-NIH, CSI, Warsaw 2018),  and information from the laboratories of Sanitary epidemiological Stations 
as well as data from the Department of Demographic Studies of the Central Statistical Office.
RESULTS. In 2017, 10 000 cases of Salmonella infection were registered in Poland, 9 710 were cases of intestinal 
salmonellosis, 290 were forms of extraintestinal salmonellosis. The incidence rate per 100 thousand population 
was 26.0. The hospitalization rate for all salmonellosis cases was 63.3%. Confirmed cases accounted for 92,1% 
of all cases, the remaining 7.9% were probable cases. Peak incidence occurred, as in previous years, in the 
summer months. The voivodships with the largest number of cases caused by Salmonella were the Mazowieckie 
and Małopolskie voivodeships, the least was recorded in the Lubuskie voivodeship. The age group in which the 
highest percentage of food poisonings was recorded were children aged 0-4, while extraintestinal forms most often 
concerned people aged over 60. 278 food poisoning outbreaks were recorded, in which Salmonella Enteritidis 
was the most frequently isolated serotype. This serotype was most often isolated in foodborne outbreaks and in 
sporadic cases, it is responsible for 92% of all salmonellosis. Salmonella infection was found in 0.2% of people 
working with food and in 8.1% of contacts of the cases. According to data from the Central Statistical Office, 10 
people died of salmonellosis in 2017.
CONCLUSIONS. In 2017, the number of people infected with Salmonella was as high as in 2016, the reason 
for the persistence of such a high number of cases may be the association of some infections with an international 
salmonellosis outbreak, the peak of which was in 2016.
The high incidence of salmonellosis may also be a consequence of legal changes introduced in 2014 regarding 
the reporting of positive test results by laboratories for epidemiological surveillance.

Key words: salmonellosis, intestinal salmonellosis, extraintestinal salmonellosis, epidemiology, Poland, 2017.

STRESZCZENIE

CEL. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej zachorowań na salmonelozy w roku 2017 w porównaniu 
do lat wcześniejszych.
MATERIAŁ I METODY. Oceny sytuacji epidemiologicznej dokonano na podstawie danych przekazanych 
do Zakładu Epidemiologii NIZP-PZH przez stacje sanitarno-epidemiologiczne poprzez System Rejestracji 
Wywiadów Epidemiologicznych oraz system Rejestr Ognisk Epidemicznych, jak również danych z rocznego 
biuletynu „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 roku” (NIZP-PZH, GIS, Warszawa, 2018), a także 
z informacji z laboratoriów stacji sanitarno-epidemiologicznych i danych Departamentu Badań Demograficznych 
Głównego Urzędu Statystycznego.
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INTRODUCTION

As in previous years, as well as in 2017 Salmonella 
was, after the Campylobacter genus, the most common 
etiological factor causing illness with gastroenteritis 
symptoms, reported by all Member States in the 
European Union.

After a three-year increase in EU countries in 2017, 
a slight decrease in the incidence of salmonellosis was 
recorded, and a total of 91 662 confirmed cases among 
people, almost 11% of these cases originating from 
Poland. Despite the decrease in the number of cases, 
Salmonella bacilli still remain in second place on the 
list of the most common etiological factors causing 
gastroenteritis in the EU(1).

In 2016 European Union Member States such as 
Great Britain, Sweden, Denmark, Finland, Belgium, 
Luxembourg, Norway, Hungary, Croatia, Slovenia, 
Italy and Greece were struggling with a salmonellosis 
outbreak, the source of which were three egg farms 
located in Poland. At the end of 2016, the number 
of cases that could be related to this international 
outbreak decreased, but at the beginning of 2017 there 
was an increase in reporting of Salmonella Enteritidis 
infections, reaching the highest number of cases 
first in May and then in September. As part of the 
epidemiological investigation of this outbreak, WGS 
studies conducted for EU member states confirmed 
that human isolates belonged to two clusters that were 
the cause of the salmonellosis outbreak in 2016 (2).

The actual number of cases of Salmonella Enteritidis 
with MLVA profiles consistent with outbreak profiles 
from 2016 is not fully estimated due to the fact that 

WYNIKI. W 2017 roku w Polsce zarejestrowano 10 000 przypadków zakażeń pałeczkami z rodzaju Salmonella, 
9 710 to przypadki salmonelozy jelitowej, 290 to salmonelozy pozajelitowe. Zapadalność na 100 tys. ludności 
wyniosła 26,0. Odsetek hospitalizacji dla salmoneloz ogółem wyniósł 63,3%. Przypadki potwierdzone stanowiły 
92,1 % wszystkich zachorowań, pozostałe 7,9 % to przypadki prawdopodobne. Szczyt zachorowań przypadł, 
tak jak w ubiegłych latach, w miesiącach letnich. Województwami z największą liczbą przypadków zachorowań 
wywołanych pałeczkami Salmonella były mazowieckie i małopolskie, najmniej zachorowań odnotowano 
w województwie lubuskim. Grupą wieku, w której odnotowano największy odsetek zatruć pokarmowych 
były dzieci w przedziale wieku 0-4 lata, natomiast postaci pozajelitowe najczęściej dotyczyły osób 60+. 
Zarejestrowano 278 ognisk zatruć pokarmowych, w których najczęściej izolowanym serotypem była Salmonella 
Enteritidis. Serotyp ten był najczęściej izolowany w ogniskach zatruć pokarmowych oraz w przypadkach 
sporadycznych, odpowiadał za 92 % wszystkich salmoneloz. Zakażenie pałeczkami Salmonella stwierdzono 
u 0,2% osób pracujących z żywnością oraz u 8,1% osób z kontaktu z osobą chorą. Według danych Głównego 
Urzędu Statystycznego z powodu salmoneloz w 2017 roku zmarło 10 osób.

WNIOSKI. W 2017 r. odnotowano równie wysoką liczbę osób zakażonych pałeczkami z rodzaju Salmonella 
co w roku 2016, przyczyną utrzymywania się tak wysokiej liczby przypadków może być powiązanie części 
zakażeń z międzynarodowym ogniskiem salmonelozowym, którego szczyt przypadł na rok 2016.
Wysoka liczba przypadków zachorowań na salmonelozy może być również konsekwencją zmian prawnych 
wprowadzonych w 2014 roku dotyczących zgłaszania do nadzoru epidemiologicznego dodatnich wyników 
badań przez laboratoria. 

Słowa kluczowe: salmonelozy, salmonelozy jelitowe, salmonelozy pozajelitowe, epidemiologia, Polska, 2017.

WSTĘP

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w 2017 
roku, w krajach Unii Europejskiej pałeczki Salmonella 
były drugim po bakteriach z rodzaju Campylobacter 
najczęstszym czynnikiem etiologicznym powodują-
cym zachorowania z objawami nieżytu żołądkowo-
jelitowego, raportowanym przez wszystkie państwa 
członkowskie. 

W 2017 r. w krajach UE po trzyletnim okresie wzro-
stów zarejestrowano jednak niewielki spadek liczby 
zachorowań na salmonelozy, łącznie 91 662 potwier-
dzone przypadki wśród ludzi, prawie 11% tych za-
chorowań stanowią przypadki z Polski. Mimo spadku 
liczby zachorowań w dalszym ciągu pałeczki z rodzaju 
Salmonella utrzymują się na drugim miejscu na liście 
najczęściej występujących czynników etiologicznych 
wywołujących nieżyt żołądkowo jelitowy w UE (1).

W 2016 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej: 
Wielka Brytania, Szwecja, Dania, Finlandia, Belgia, 
Luksemburg, Norwegia, Węgry, Chorwacja, Słowe-
nia, Włochy oraz Grecja borykały się z ogniskiem sal-
monelozowym, którego źródłem były trzy fermy jaj 
znajdujące się na terenie Polski. Pod koniec 2016 r. 
liczba przypadków zachorowań mogących mieć zwią-
zek z tym międzynarodowym ogniskiem spadła, mimo 
to, już na początku 2017 r. odnotowano wzrost zgła-
szalności zakażeń pałeczkami Salmonella Enteritidis, 
osiągający największą liczbę przypadków w maju, 
a następnie we wrześniu. W ramach dochodzenia epi-
demiologicznego dotyczącego tego ogniska, badania 
WGS przeprowadzone dla krajów członkowskich UE 
potwierdziły przynależność izolatów pochodzących od 
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molecular studies are not routinely carried out in 
epidemiological surveillance of most EU countries, 
including Poland (3).

Cases of intestinal and extraintestinal salmonellosis 
are subject to mandatory reporting in Poland, and are 
divided into confirmed and probable cases for intestinal 
salmonellosis, in accordance with the applicable case 
definitions established by the European Commission 
and confirmed cases for extraintestinal salmonellosis 
(as defined for the purposes of national surveillance).

In 2010-2013, a decrease in salmonellosis cases 
was noted in Poland, although since 2014 an increase 
has been observed, most likely due to the refining of 
the epidemiological surveillance system as a result of 
legal changes (4). 

In April 2014, the Regulation of the Minister of 
Health was introduced “(…) on biological pathogens 
subject to notification, template forms for the 
submission of positive results of tests for biological 
pathogens and the circumstances of submission”(5).

The second significant reason for the increase 
in the number of registered cases of salmonellosis 
in recent years was the detection of an international 
salmonellosis outbreak in 2016, whose source turned 
out to be eggs originating from Poland (4).

Since July 2017, additional support for the 
epidemiological surveillance system was given by 
the introduction of an electronic case report form 
for the registration of salmonellosis cases in the 
Epidemiological Case Reporting System (SRWE), 
thanks to which cases are registered on the basis of 
consistent and equal criteria for all PSSE in accordance 
with EU requirements.

The aim of the study is to assess the epidemiological 
situation of salmonellosis in Poland in 2017 compared 
to previous years.

MATERIAL AND METHODS

The assessment of the epidemiological situation 
was performed on the basis of data from the 
Epidemiological Case Reporting System (SRWE) – 
salmonellosis excluding extraintestinal salmonellosis, 
data from the annual bulletin “Infectious diseases 
and poisonings in Poland in 2017” (NIPH-NIH, CSI, 
Warsaw 2018) (6] information contained in the article 
“Salmonellosis in Poland in 2015 and 2016”(4), data 
recorded in the Register of Epidemic Outbreaks (ROE) 
application, as well as information from sanitary-
epidemiological station laboratories sent by the 
stations to the Department of Bacteriology NIPH-NIH, 
and from the data of the Department of Department of 
Demographic Studies of the Central Statistical Office. 
Data on cases of intestinal salmonellosis and data on the 
results of epidemiological investigations in foodborne 

ludzi do dwóch klastrów, które były przyczyną epide-
mii samonelozy w 2016 roku(2).

Rzeczywista liczba przypadków Salmonella Ente-
ritidis o profilach MLVA, zgodnych z profilami ogni-
skowymi z 2016 r. nie jest do końca oszacowana ze 
względu na fakt, iż badania molekularne nie są bada-
niami rutynowo przeprowadzanymi w nadzorze epide-
miologicznym większości krajów UE, w tym również 
w Polsce (3).

W Polsce obowiązkowo rejestrowane są przypadki 
salmonelozy jelitowej oraz pozajelitowej, w podziale 
na przypadki potwierdzone i prawdopodobne dla sal-
monelozy jelitowej, zgodnie z obowiązującymi defi-
nicjami przypadków ustanowionymi przez Komisję 
Europejską oraz przypadki potwierdzone dla salmone-
lozy pozajelitowej (zgodnie z definicją stworzoną na 
potrzeby nadzoru krajowego).

W latach 2010-2013 w Polsce odnotowano spadek 
liczby przypadków salmoneloz, natomiast od 2014 
roku obserwuje się wzrost najprawdopodobniej ze 
względu na uszczelnienie systemu nadzoru epidemio-
logicznego będące skutkiem zmian prawnych (4).

W kwietniu 2014 roku wprowadzono rozporządze-
nie Ministra Zdrowia „(...) w sprawie biologicznych 
czynników chorobotwórczych podlegających zgłosze-
niu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników 
badań w kierunku biologicznych czynników chorobo-
twórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń” 
(5).

Drugą istotną przyczyną wzrostu liczby rejestrowa-
nych przypadków salmoneloz w ostatnich latach może 
być wykrycie w 2016 roku opisanego powyżej mię-
dzynarodowego ogniska salmonelozowego, którego 
źródłem były jaja pochodzące z Polski (4).

Od lipca 2017 roku dodatkowym wsparciem dla 
systemu nadzoru epidemiologicznego było wpro-
wadzenie elektronicznego formularza do rejestracji 
przypadków salmoneloz w Systemie Rejestracji Wy-
wiadów Epidemiologicznych (SRWE), dzięki któremu 
przypadki zachorowań są rejestrowane na podstawie 
spójnych i jednakowych dla wszystkich PSSE  kryte-
riów zgodnych z wymogami UE.

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej 
zachorowań na salmonelozy w Polsce w 2017 roku 
w porównaniu do lat ubiegłych.

MATERIAŁ I METODY

Ocena sytuacji epidemiologicznej w Polsce w 2017 r.  
została dokonana na podstawie danych z SRWE - sal-
monelozy z wyłączeniem salmoneloz pozajelitowych, 
danych z rocznego biuletynu „Choroby zakaźne i za-
trucia w Polsce w 2017 roku” (NIZP-PZH, GIS, War-
szawa, 2018) (6), informacji zawartych w artykule 
Salmonelozy w Polsce w 2015 i 2016 roku (4), danych 
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outbreaks, in which Salmonella was the etiological 
factor, were collected and entered into the SRWE and 
ROE system by sanitary and epidemiological stations.

Cases of intestinal salmonellosis were classified on 
the basis of a case definition approved by the European 
Commission.

A confirmed case of intestinal salmonellosis is one 
that meets the clinical criteria (at least one symptom 
of: diarrhea, fever, abdominal pain, vomiting) and 
laboratory criteria (isolation of Salmonella other than 
S. Typhi and S. Paratyphi from feces or blood*.

A probable case is a person meeting the clinical and 
epidemiological criteria (at least one of the following: 
human to human transmission, exposure from the 
same source, animal to human transmission, exposure 
to contaminated food/drinking water, environmental 
exposure).

Extraintestinal salmonelloses were classified on 
the basis of the definition created for the purposes 
of national supervision, this definition contains a 
description of a confirmed case. A confirmed case is 
a person meeting the clinical criteria (at least one of 
the following nine: sepsis, cholangitis, pneumonia or 
bronchitis, meningitis, arthritis or bone inflammation, 
inflammation of the kidneys or urinary tract, 
peritonitis, inflammation of other internal organs 
(including abscesses), inflammation on the surface of 
the body (including abscesses)) and laboratory criteria 
(isolation of nontyphoidal Salmonella from blood, 
cerebrospinal, peritoneal or pleural fluid, bile, urine, 
bronchial secretions or other clinical material (except 
feces) depending on the location of the infection) (7).

* In order to separate gastroenteritis from other 
forms of salmonellosis, when isolating Salmonella 
from the blood (and not performing stool tests), at least 
one symptom of gastroenteritis (diarrhea, abdominal 
pain, vomiting) is important.

RESULTS

In Poland, a total of 10 000 cases of salmonellosis 
in general were registered in 2017, 9 710 were cases 
of intestinal salmonellosis, it is not known how many 
of them are related to the international salmonellosis 
outbreak. The remaining 290 are forms of extraintestinal 
salmonellosis, 172 cases of sepsis and 118 cases of 
other extraintestinal infections have been registered, 
whose etiological factor was Salmonella other than S. 
Typhi and S. Paratyphi. Compared to the previous year, 
the number of cases of salmonellosis decreased by 
only 27 cases. Morbidity per 100 thousand population 
in 2017 amounted to 26,0, which constitutes a decrease 
in incidence of 0,1 compared to 2016 (Tab. I).

zawartych w aplikacji Rejestr Ognisk Epidemicznych 
(ROE), a także z informacji z laboratoriów stacji sani-
tarno-epidemiologicznych przekazywanych przez stacje 
do Zakładu Bakteriologii NIZP-PZH oraz z danych De-
partamentu Badań Demograficznych Głównego Urzędu 
Statystycznego. Dane dotyczące przypadków zachoro-
wań na salmonelozy jelitowe oraz dane dotyczące wy-
ników prowadzonych dochodzeń epidemiologicznych 
w ogniskach zatruć pokarmowych, w których czynni-
kiem etiologicznym były pałeczki Salmonella, zostały 
zebrane oraz wprowadzone do systemu SRWE i ROE 
przez stacje sanitarno-epidemiologiczne.

Przypadki zachorowań na salmonelozy jelitowe 
klasyfikowano na podstawie definicji przypadku za-
twierdzonej przez Komisję Europejską.

Przypadkiem potwierdzonym salmonelozy jelito-
wej jest przypadek spełniający kryteria kliniczne (co 
najmniej jeden objaw z następujących: biegunka, go-
rączka, ból brzucha, wymioty) oraz kryteria laborato-
ryjne (izolacja pałeczek Salmonella innych niż S. Ty-
phi i S. Paratyphi z kału lub krwi*.

Przypadek prawdopodobny to osoba spełniająca 
kryteria kliniczne i epidemiologiczne (co najmniej 
jedno z następujących powiązań: przeniesienie z czło-
wieka na człowieka, narażenie przez to samo źródło, 
przeniesienie ze zwierzęcia na człowieka, narażenie 
przez skażoną żywność / wodę pitną, narażenie środo-
wiskowe).

Salmonelozy pozajelitowe klasyfikowano na pod-
stawie definicji utworzonej na potrzeby nadzoru krajo-
wego, definicja ta zawiera opis przypadku potwierdzo-
nego. Przypadek potwierdzony to osoba spełniająca 
kryteria kliniczne (co najmniej jedno z następujących 
dziewięciu: posocznica, zapalenie dróg żółciowych, 
zapalenie płuc lub oskrzeli, zapalenie opon mózgowo-
-rdzeniowych, zapalenie stawów lub kości, zapalenie 
nerek lub dróg moczowych, zapalenie otrzewnej, stany 
zapalnej innych narządów wewnętrznych (w tym rop-
nie), stany zapalne na powierzchni ciała (w tym rop-
nie) oraz kryteria laboratoryjne (izolacja niedurowych 
pałeczek Salmonella z próbki krwi, płynu mózgowo-
-rdzeniowego, otrzewnowego lub opłucnowego, żółci, 
moczu, ropy wydzieliny drzewa oskrzelowego lub in-
nego materiału klinicznego (z wyjątkiem kału), zależ-
nie od lokalizacji zakażenia(7).

* W celu rozdzielenia nieżytu żołądkowo-jelitowe-
go od innych postaci salmoneloz, w przypadku izola-
cji pałeczek Salmonella z krwi (i niewykonania badań 
kału) istotne jest wystąpienie przynajmniej jednego 
objawu nieżytu żołądkowo jelitowego (biegunka, ból 
brzucha, wymioty).

Małgorzata Milczarek, Małgorzata Sadkowska-Todys i inni
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The percentage of hospitalization due to 
salmonellosis in 2017 was 63.3%, which means a 
decrease of 7.8 percentage points compared to the 
previous year. A total of 6 332 people with salmonellosis 
were hospitalized, of which 6 077 were cases of food 
poisoning caused by Salmonella.

Among the group of sporadic cases, 74% of 
cases were subjected to hospital treatment, while 
among patients of food poisoning outbreaks of 
salmonella origin, 29% were hospitalized. 83% of all 
hospitalizations for intestinal salmonellosis related to 
diseases with a moderate severity course, including 
48% of children aged 0-6. Serious cases constitute less 
than 6.3% of all persons referred for hospital treatment.

One of the factors attesting to the severity of the 
disease is the number of days of hospitalization , in 
Poland according to data from SRWE for 2017 results 
indicate that in hospital wards patients with intestinal 
salmonellosis spent 3 to 4 days, which confirms that 
most of the hospitalized cases were of moderate 
severity.

169 people were hospitalized due to sepsis, i.e. 98.3% 
of all cases registered as sepsis, 86 hospitalizations 
were due to other extraintestinal infections in which 
Salmonella bacteria were the etiological factor.

WYNIKI

W Polsce w 2017 roku zarejestrowano łącznie 
10 000 przypadków zachorowań na salmonelozy ogó-
łem, 9 710 to przypadki salmonelozy jelitowej, nie jest 
wiadome, jaka część z nich ma związek z międzyna-
rodowym ogniskiem salmonelozowym. Pozostałe 290 
to postacie salmonelozy pozajelitowej: zarejestrowano 
172 przypadki posocznic oraz 118 przypadków innych 
zakażeń pozajelitowych, których czynnikiem etiolo-
gicznym były pałeczki z rodzaju Salmonella inne niż S. 
Typhi i S. Paratyphi . W porównaniu do roku poprzed-
niego całkowita liczba zachorowań na salmonelozy 
była niższa jedynie o 27 przypadków. Zapadalność na 
100 tys. ludności w 2017 r. wyniosła 26,0, w porów-
naniu z rokiem 2016 daje to spadek zapadalności o 0,1 
(Tab. I).

Odsetek hospitalizacji z powodu salmoneloz wy-
niósł w 2017 r. 63,3%, co oznacza spadek o 7,8 punk-
tów procentowych w porównaniu do roku poprzed-
niego. Łącznie hospitalizowano 6 332 osoby chore na 
salmonelozy, z czego 6 077 to przypadki zatruć pokar-
mowych wywołanych pałeczkami Salmonella. 

W grupie zachorowań sporadycznych 74% chorych 
zostało poddanych leczeniu szpitalnemu, natomiast 

Salmonelozy w Polsce w 2017 rokuSalmonellosis in Poland in 2017

Table I. Salmonellosis in Poland in 1985-2017. Number of cases, incidence per 100,000 population, percentage of  
  hospitalization and number of deaths
Tabela I. Salmonelozy w Polsce w latach 1985-2017. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000 ludności, procent  
   hospitalizowanych oraz liczba zgonów

Year
Intestinal salmonellosis1) Extraintestinal salmonellosis2) Total

No. of 
cases

Incidence 
rate

%  
hosp.

No. of 
cases

Incidence 
rate

%  
hosp.

No. of 
cases

Incidence 
rate

% 
hosp.

No. of 
death

1985-1989 3) 26 622 70.7 37.9 22 726 67.5 48.7 49 242 130.7 42.9 17
1990-1993 3) 26 455 69.2 46.9 19 243 50.3 48.0 45 784 119.8 47.3 10
1994-1998 3) 26 675 69.0 52.1 64 0.17 93.9 26 739 69.2 52.2 3
1999-2003 3) 20 575 53.8 66.7 93 0.24 90.1 20 688 54.1 66.8 6
2004-2009 3) 13 210 34.6 70.6 140 0.37 91.1 13 362 35.0 70.8 6

2009 8 855 23.2 69.3 117 0.31 93.2 8 972 23.5 69.6 6
2010 9 549 25.0 69.7 183 0.48 86.3 9 732 25.5 70.0 4
2011 8 652 22.5 69.4 161 0.42 93.2 8 813 22.9 69.9 3
2012 8 267 21.5 69.0 177 0.46 89.3 8 444 21.9 69.4 7
2013 7 407 19.2 72.0 171 0.44 87.7 7 578 19.7 72.4 10
2014 8 197 21.3 69.2 195 0.51 93.3 8 392 21.8 69.7 13
2015 8 418 21.9 71.3 232 0.60 88.8 8 650 22.5 71.8 5
2016 9 701 25.2 70.5 326 0.85 89.9 10 027 26.1 71.1 8
2017 9 710 25.3 62.6 290 0.75 87.9 10 000 26.0 63.3 10

1) change in registration: until 1993 only food poisoning, since 1994, food poisoning and other gastrointestinal infections 
2) change in registration: up to 1993 other salmonellosis than food poisoning, since 1994, only extraintestinal infections 
3) medians
1) zmiana w rejestracji: do 1993 r. wyłącznie zatrucia pokarmowe, od 1994 r. zatrucia pokarmowe oraz inne zakażenia żołądkowo-jelitowe 
2) zmiana w rejestracji: do 1993 r. inne salmonelozy niż zatrucia pokarmowe, od 1994 r. wyłącznie zakażenia pozajelitowe 
3) mediany
Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, MoH/CSI. Warsaw. Annual Reports: 1985-2017
Źródło danych: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH, MZiOS / GIS. Warszawa, Roczniki 1985-2017
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From the total number of registered salmonellosis 
in 2017 in Poland, the percentage of confirmed cases 
was 92.1%, while probable cases constituted 7.9%. 
Over the year, the proportion of cases meeting the 
probable case criteria increased by 4.8 percentage 
points compared to 2016 (Tab. II).

Similarly to previous years, the summer season in 
2017 was the period in which the most food poisonings 
caused by Salmonella was recorded. An increase 
in cases was observed in May, when there were 963 
cases of salmonellosis, while in the month preceding, 
626 cases. Peak incidence was reported in August, 
1 424 salmonellosis cases were recorded, which is 
more than a double increase in incidence compared to 
April. A significant decrease in the number of cases of 
salmonellosis has been visible since November. The 
period from December to March is the period in which 
the fewest cases are recorded (Fig. 1).

More cases were recorded in cities, 5 751 
salmonellosis cases, the incidence was 24.9, 4 249 
cases were registered in rural areas and the incidence 
was 27.8 per 100 000 population.

wśród wszystkich chorych z ognisk zatruć pokarmo-
wych o etiologii salmonelozowej hospitalizowani 
stanowili 29%. 83 % wszystkich hospitalizacji z po-
wodu salmoneloz jelitowych dotyczyło zachorowań 
o średnim przebiegu choroby, w tym 48% stanowiły 
dzieci w wieku 0-6. Przypadki ciężkie to niecałe 6,3% 
wszystkich osób skierowanych na leczenie szpitalne. 

Jednym z czynników świadczącym o ciężkości 
choroby jest liczba dni hospitalizacji. W Polsce według 
danych z SRWE za 2017 rok wynika, że na oddziałach 
szpitalnych chorzy z jelitową postacią salmonelozy 
spędzali od 3 do 4 dni, co potwierdza, że większość 
hospitalizowanych zachorowań miała średni przebieg. 

 Z powodu posocznicy hospitalizowano 169 osób, 
czyli 98,3 % wszystkich zachorowań zarejestrowa-
nych jako posocznica, 86 hospitalizacji to inne zaka-
żenia pozajelitowe, których czynnikiem etiologicznym 
były bakterie z rodzaju Salmonella.

W ogólnej liczbie zarejestrowanych salmoneloz 
w 2017 r. w Polsce odsetek przypadków potwierdzonych 
wyniósł 92,1%, natomiast przypadki prawdopodobne 
stanowiły 7,9%. Odsetek zachorowań spełniających kry-
teria przypadku  prawdopodobnego wzrósł o 4,8 punktu 
procentowego w porównaniu do 2016 r. (Tab. II)

Małgorzata Milczarek, Małgorzata Sadkowska-Todys i inni

Table II.   Salmonellosis in Poland in 2017. Number of cases and percentage by case definition and voivodeship
Tabela II. Salmonelozy w Polsce w 2017 r. Liczba i procentowy udział zachorowań wg kategorii definicji przypadku  
    i województw

Voivodeship

Cases of salmonellosis
Total

probable confirmed
No. of 
cases % No. of 

cases % No. of 
cases %

POLAND 789 7.9 9 211 92.1 10 000 100.0
1. Dolnośląskie 0 0.0 368 100.0 368 100.0
2. Kujawsko-pomorskie 32 7.3 407 92.7 439 100.0
3. Lubelskie 74 9.1 737 90.9 811 100.0
4. Lubuskie 18 15.3 100 84.7 118 100.0
5. Łódzkie 9 1.3 685 98.7 694 100.0
6. Małopolskie 155 11.8 1 157 88.2 1 312 100.0
7. Mazowieckie 223 11.1 1 789 88.9 2 012 100.0
8. Opolskie 14 6.7 196 93.3 210 100.0
9. Podkarpackie 24 3.1 751 96.9 775 100.0
10. Podlaskie 0 0.0 253 100.0 253 100.0
11. Pomorskie 145 20.6 560 79.4 705 100.0
12. Śląskie 11 1.4 800 98.6 811 100.0
13. Świętokrzyskie 47 14.3 281 85.7 328 100.0
14. Warmińsko-mazurskie 8 2.3 338 97.7 346 100.0
15. Wielkopolskie 18 3.2 548 96.8 566 100.0
16. Zachodniopomorskie 11 4.4 241 95.6 252 100.0

Data sources: Annual reports on cases of infectious diseases and poisonings in Poland (MZ-56)
Źródło danych: Roczne sprawozdania o zachorowaniach na choroby zakaźne, zakażeniach i zatruciach (MZ-56) nadesłane do Zakładu Epi-
demiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
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Sezon letni w 2017 r. podobnie jak w latach po-
przednich był okresem, w którym rejestrowano naj-
więcej zatruć pokarmowych spowodowanych pałecz-
kami Salmonella. Wzrost zachorowań zaobserwowa-
no w maju -  963 przypadki salmoneloz, natomiast 
w miesiącu poprzedzającym 626 przypadków. Szczyt 
zachorowań przypadł na sierpień. Odnotowano 1 424 
przypadki salmoneloz, co w porównaniu do kwietnia 
jest ponad dwukrotnym wzrostem zachorowań. Od li-
stopada widoczny jest znaczny spadek liczby zachoro-
wań na salmonelozy. Okres od grudnia do marca jest 
okresem, w którym rejestruje się najmniej przypadków 
(Ryc. 1).

Ryc. 1. Salmonelozy w Polsce w latach 2011-2017. Liczba 
zachorowań wg miesiąca zachorowania

Fig. 1.  Salmonellosis in Poland in 2011-2017. Number of cases 
by month of onset
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Fig. 1.  Salmonellosis in Poland in 2011-2017. Number of  
             cases by month of onset
Ryc. 1. Salmonelozy w Polsce w latach 2011-2017. Liczba  
            zachorowań wg miesiąca zachorowania

Więcej zachorowań odnotowano w miastach, 5 751 
przypadków salmoneloz, zapadalność wyniosła 24,9, 
na wsiach zarejestrowano 4 249 przypadków, a zapa-
dalność wyniosła 27,8 na 100 tys. ludności. 

W 2017 roku największą liczbę przypadków sal-
moneloz podobnie jak w roku 2016 zarejestrowano 
w województwie mazowieckim oraz małopolskim (za-
padalność odpowiednio:37,4 i 38,7). W województwie 
mazowieckim zaobserwowano również największy, 
bo aż 55% wzrost liczby zachorowań z 1 291 przypad-
ków w 2016 r. na 2 012 przypadków w 2017 r. W wo-
jewództwie małopolskim liczba zachorowań w ciągu 
roku wzrosła o 28% i wyniosła 1 312 przypadków sal-
moneloz. Wzrost odnotowano również w wojewódz-
twie lubelskim, podkarpackim i warmińsko-mazur-
skim. Najmniej przypadków podobnie jak w roku po-
przednim zarejestrowano w województwie lubuskim, 
było to 118 zachorowań, co jednocześnie jest spadkiem 
liczby zachorowań w tym województwie o prawie 
33% w porównaniu do roku poprzedniego. Najwięk-
szy 39% spadek przypadków zachorowań na salmo-
nelozy odnotowano w województwie wielkopolskim, 
zapadalność spadła z 26,8 w 2016r. do 16,2/100 tys. 

In 2017, the largest number of salmonellosis cases, 
similarly to 2016, was recorded in the Mazowieckie and 
Małopolskie voivodeships (incidence respectively: 37.4 
and 38.7). In the Mazowieckie voivodeship, the largest, 
as much as 55%, increase in the number of cases was 
observed from 1 291 cases in 2016 to 2 012 cases in 2017. 
In the Małopolskie voivodeship, the number of cases 
during the year increased by 28% and amounted to 1 312 
cases of salmonellosis. An increase was also recorded 
in the Lubelskie, Podkarpackie and Warmian-Masurian 
voivodships. Similarly to the previous year, the fewest 
cases were recorded in the Lubuskie voivodship, 118 
cases, which also constitutes a decrease in the number 
of cases in this province by almost 33% compared to the 
previous year. The largest 39% decrease in the incidence 
of salmonellosis was recorded in the Wielkopolskie 
voivodeship, the incidence dropped from 26.8 in 2016 
down to 16.2/10 000. Closely after the Wielkopolskie 
voivodship, the largest decrease in incidence from 31.7 
to 21.3/100 000 people were recorded in the Podlaskie 
voivodeship (Tab. III).

The largest number of extraintestinal salmonellosis 
in 2017 in Poland was recorded in the Mazowieckie 
and Pomorskie voivodships, 39 cases were recorded in 
both voivodships. At the same time, in the Pomorskie 
voivodship the highest (1.68) incidence in the country 
was observed, while in the Mazowieckie voivodeship 
the largest 50% increase in the number of cases was 
observed compared to 2016, while. A significant 
difference in incidence took place in the Świętokrzyskie 
voivodeship, between 2016 and 2017 the incidence 
increased here by 55% and amounted to 1.12. (Tab. III).

The total number of extraintestinal salmonellosis 
cases in Poland decreased by 11% compared to the 
previous year. The least number of cases, because only 
3 cases, were registered in the Podlaskie voivodship. 
Almost two-fold and at the same time the largest 
decrease in the number of cases over the year is visible 
in the Wielkopolskie voivodeship, in 2016, 40 cases of 
extraintestinal salmonellosis were registered here, while 
in 2017, 21 cases. A significant decrease in incidence 
was observed in the Podkarpackie voivodeship, from 
1.32 in 2016 to 0.61 in 2017. (Tab. III)

Foodborne infections of salmonellosis etiology in 
2017, similarly to 2016, most often affected children 
in the 0-4 age group, 3 574 cases were registered in 
this group, 345 cases fewer than in 2016. Almost 25% 
of the total number of patients in the 0-4 age group 
were one-year-old children. In the age group 5-9 years, 
there were 1 865 cases of foodborne infections caused 
by Salmonella, which is a decrease of almost 11% 
compared to the previous year.

Similarly to 2016, in 2017 extraintestinal 
salmonellosis most affected people aged 60+, in this 
group a total of 203 cases were reported, the incidence 

Salmonelozy w Polsce w 2017 rokuSalmonellosis in Poland in 2017
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was 2.22 new cases per 100 000 population. These cases 
accounted for 70% of the total number of extraintestinal 
salmonellosis registered in Poland in 2017 (Tab. IV).

Fig. 2.  Salmonellosis in Poland in 2006-2017. Number and 
percentage of undetermined serotypes
Ryc. 2. Salmonelozy w Polsce w latach 2006-2017. Liczba i udział 
procentowy przypadków o nieokreślonych serotypach
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Fig. 2.  Salmonellosis in Poland in 2006-2017. Number and  
             percentage of undetermined serotypes
Ryc. 2. Salmonelozy w Polsce w latach 2006-2017. Liczba  
         i udział procentowy przypadków o nieokreślonych  
             serotypach

Zaraz po województwie wielkopolskim, największy 
spadek zapadalności z 31,7 na 21,3/100 tys. ludności 
odnotowano w województwie podlaskim. (Tab. III)

Największą liczbę salmoneloz pozajelitowych 
w 2017 r. w Polsce odnotowano w województwie mazo-
wieckim i pomorskim, w obu tych województwach zare-
jestrowano po 39 przypadków zachorowań. Jednocześnie 
w województwie pomorskim zaobserwowano najwięk-
szą (1,68/100 tys.) zapadalność w skali kraju, natomiast 
w województwie mazowieckim zaobserwowano 50% 
wzrost liczby zachorowań w porównaniu do 2016 roku.. 
Znaczna różnica w zapadalności miała miejsce w woje-
wództwie świętokrzyskim. Między 2016 a 2017 rokiem 
zapadalność wzrosła tu o 55% i wyniosła 1,12. (Tab. III)

Ogólna liczba przypadków salmonelozy pozajelitowej 
w Polsce w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyła 
się o 11%. Najmniej przypadków, bo tylko 3, zarejestrowa-
no w województwie podlaskim. Prawie dwukrotny i zara-
zem największy spadek liczby zachorowań widoczny jest 
województwie wielkopolskim. W 2016 r. zarejestrowano 
tu 40 przypadków, natomiast w 2017 r. 21 przypadków sal-
moneloz pozajelitowych. Znaczący spadek zapadalności 
zaobserwowano w województwie podkarpackim, z 1,32 
w 2016 r. do 0,61 w 2017 roku (Tab. III).
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Table III. Salmonellosis in Poland in 2011-2017. Number of cases and incidence per 100,000 population by voivodeship
Tabela III. Salmonelozy w Polsce w latach 2011-2017. Liczba zachorowań i zapadalność na 100 000 ludności wg województw 

Voivodeship

Salmonellosis - total Extraintestinal salmonellosis
2011-2015 
(median) 2016 2017 2011-2015 

(median) 2016 2017
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POLAND 8 444 21.9 10 027 26.1 10 000 26.0 177 0.46 326 0.85 290 0.75
1. Dolnośląskie 317 10.9 483 16.6 368 12.7 5 0.17 7 0.24 16 0.55
2. Kujawsko-pomorskie 543 25.9 509 24.4 439 21.1 15 0.71 31 1.49 29 1.39
3. Lubelskie 579 26.7 794 37.2 811 38.1 5 0.23 12 0.56 6 0.28
4. Lubuskie 135 13.2 176 17.3 118 11.6 4 0.39 12 1.18 8 0.79
5. Łódzkie 531 20.9 771 31.0 694 28.0 6 0.24 10 0.40 17 0.69
6. Małopolskie 756 22.6 1 023 30.3 1 312 38.7 11 0.33 26 0.77 21 0.62
7. Mazowieckie 1 607 30.2 1 291 24.1 2 012 37.4 30 0.57 26 0.49 39 0.73
8. Opolskie 136 13.4 254 25.5 210 21.2 5 0.50 9 0.90 10 1.01
9. Podkarpackie 609 28.6 731 34.4 775 36.4 7 0.33 28 1.32 13 0.61

10. Podlaskie 306 25.6 376 31.7 253 21.3 5 0.42 11 0.93 3 0.25
11. Pomorskie 564 24.5 817 35.3 705 30.4 18 0.79 33 1.43 39 1.68
12. Śląskie 633 13.7 863 18.9 811 17.8 27 0.58 42 0.92 35 0.77
13. Świętokrzyskie 238 18.8 375 29.9 328 26.2 5 0.39 9 0.72 14 1.12
14. Warmińsko-mazurskie 372 25.7 280 19.5 346 24.1 7 0.48 15 1.04 13 0.91
15. Wielkopolskie 684 19.8 933 26.8 566 16.2 21 0.60 40 1.15 21 0.60
16. Zachodniopomorskie 236 13.8 351 20.5 252 14.8 13 0.76 15 0.88 6 0.35

Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. Annual Reports: 2011-2017
Źródło danych: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH, GIS, Warszawa. Roczniki 2011-2017
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As part of epidemiological surveillance, in 2017, 
277 foodborne outbreaks caused by Salmonella were 
reported, 37 more than in the previous year. Altogether 
2 758 patients were recorded in these outbreaks, of 
which almost 800 were hospitalized. In 232 outbreaks, 
Salmonella Enteritidis was the isolated etiological 
agent. In 22 salmonellosis outbreaks, the number of 
patients exceeded 30. The largest outbreak caused by 
the Salmonella bacterium in 2017 was food poisoning 
in a kindergarten in the Mazowieckie voivodeship. 134 
people became ill, including 118 children. Of all the 
patients, 50 people were hospitalized. An equally large 
outbreak of salmonellosis included foodborne infections 
at a wedding in the Lublin voivodeship. A total of 133 
people fell ill, including 13 children from 0 to 14 years 
old, 22 adults and 3 children were hospitalized.

The data indicates that right after kindergartens, the 
places where infections with Salmonella most often 
occurred, with the number of cases over 30, were 
wedding halls. (Tab. V).

As in previous years, in 2017 in Poland the most 
commonly isolated Salmonella serotype was Salmonella 
Enteritidis. During the year, 7 553 cases of infection with 
this serotype were isolated, which accounts for almost 
92% of all specified isolates causing salmonellosis cases. 
Salmonella Typhimurium came in second in terms of 
frequency of occurrence, 328 cases were registered, 

Zakażenia pokarmowe o etiologii salmonelozowej 
w 2017 r., podobnie jak  w 2016, najczęściej dotyczyły 
dzieci w przedziale wieku 0-4 lata, w grupie tej zareje-
strowano 3 574 przypadki zachorowań, o 345 przypad-
ków mniej niż w 2016 roku. Prawie 25% łącznej liczby 
chorych z przedziału wiekowego 0-4 lata stanowiły za-
chorowania rocznych dzieci. W grupie wieku 5-9 lat od-
notowano 1 865 przypadków, co w porównaniu do roku 
poprzedniego stanowi spadek o prawie 11%. 

Podobnie jak w roku 2016,  w 2017 r. salmoneloza po-
zajelitowa dotyczyła w największym stopniu osób w wie-
ku 60+ - w tej grupie odnotowano łącznie 203 przypadki 
zachorowań, zapadalność wyniosła 2,22 nowych zacho-
rowań na 100 000 ludności. Przypadki te stanowiły 70% 
łącznej liczby salmoneloz pozajelitowych zarejestrowa-
nych w Polsce w 2017 roku. (Tab. IV).

W ramach nadzoru epidemiologicznego w 2017 r. 
zgłoszono 277 ognisk zatruć pokarmowych spowodo-
wanych pałeczkami Salmonella, jest to o 37 więcej niż 
w roku poprzednim. W ogniskach tych łącznie odno-
towano 2 758 chorych, spośród nich prawie 800 osób 
było hospitalizowanych. W przypadku 232 ognisk izo-
lowanym czynnikiem etiologicznym była Salmonella 
Enteritidis. W 22 ogniskach salmonelozowych liczba 
chorych przekroczyła 30 osób. Największym ogni-
skiem wywołanym przez bakterię Salmonella w 2017 r.  
było zatrucie pokarmowe w przedszkolu w wojewódz-

Salmonelozy w Polsce w 2017 rokuSalmonellosis in Poland in 2017

Table IV. Salmonellosis in Poland in 2011-2017. Number of cases, incidence per 100,000 population, and percentage of  
    cases by age
Tabela IV. Salmonelozy w Polsce w latach 2011-2017. Liczba zachorowań, zapadalność na 100 000 ludności i udział  
     procentowy wg wieku

Age 
group

Salmonellosis - total Extraintestinal salmonellosis
2011-2015 
(median)

2016 2017
2011-2015 
(median)
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Total 8 444 26.0 10 027 26.1 100.0 10 000 26.0 100.0 177 0.46 326 0.85 100.0 290 0.75 100.0
0 536 147.9 605 165.8 6.0 570 147.9 5.7 10 2.77 8 2.19 2.5 3 0.78 1.0
1 923 233.7 943 253.1 9.4 882 233.7 8.8 7 1.65 6 1.61 1.8 4 1.06 1.4
2 781 213.7 830 223.0 8.3 798 213.7 8.0 5 1.18 3 0.81 0.9 2 0.54 0.7
3 656 189.9 829 218.5 8.3 708 189.9 7.1 1 0.25 2 0.53 0.6 5 1.34 1.7
4 589 166.4 731 186.1 7.3 632 166.4 6.3 1 0.25 0 0.00 0.0 2 0.53 0.7

0 - 4 3 549 190.1 3 938 209.2 39.3 3 590 190.1 35.9 25 1.21 19 1.01 5.8 16 0.85 5.5
5 - 9 1 315 90.2 2 100 101.3 20.9 1 870 90.2 18.7 5 0.24 11 0.53 3.4 5 0.24 1.7
10-19 711 26.9 990 26.4 9.9 1 004 26.9 10.0 5 0.13 5 0.13 1.5 3 0.08 1.0
20-29 469 11.9 426 8.3 4.2 594 11.9 5.9 5 0.08 10 0.19 3.1 6 0.12 2.1
30-39 421 9.4 453 7.1 4.5 592 9.4 5.9 8 0.13 12 0.19 3.7 10 0.16 3.4
40-49 323 8.2 376 7.3 3.7 434 8.2 4.3 10 0.20 21 0.41 6.4 13 0.25 4.5
50-59 481 9.9 452 8.7 4.5 498 9.9 5.0 30 0.56 49 0.95 15.0 34 0.68 11.7
60 + 1 091 15.5 1 292 14.5 12.9 1 418 15.5 14.2 92 1.16 199 2.23 61.0 203 2.22 70.0

Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH, CSI. Warsaw. Annual Reports: 2011-2017
Źródło: Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce. NIZP-PZH, GIS, Warszawa. Roczniki 2011-2017
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twie mazowieckim. Zachorowały w nim 134 osoby, 
w tym 118 dzieci. Spośród wszystkich chorych hospi-
talizowano 50 osób. Równie dużym ogniskiem sal-
monelozowym było zatrucie pokarmowe na weselu 
w województwie lubelskim. Zachorowały łącznie 133 
osoby, w tym 13 dzieci w wieku od 0 do 14 lat, hospi-
talizowano 22 osoby dorosłe oraz 3 dzieci.

Z danych wynika, że po przedszkolach, miejscami, 
w których najczęściej dochodziło do zatruć pałeczka-
mi Salmonella, z liczbą chorych powyżej 30 osób były 
sale weselne. (Tab. V)

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak i w 2017 r. 
w Polsce wciąż najczęściej izolowanym serotypem 
była Salmonella Enteritidis. W ciągu roku wyizolowano 
7 553 przypadki zakażenia tym serotypem, co odpo-
wiada prawie 92% wszystkich określonych izolatów 
będących przyczyną zachorowań na salmonelozy. Na 
drugim miejscu pod względem częstości występowa-

Salmonelozy w Polsce w 2017 rokuSalmonellosis in Poland in 2017

of which 34% were from the Pomorskie voivodeship. 
Another serotype that accounted for less than 2% of cases 
in total were S. Infantis bacilli, the majority of which were 
isolated in the Mazowieckie voivodeship. The distribution 
of the three most common serotypes in 2017 is comparable 
to that of the previous year. The increase in relation to 2016 
is visible in the case of the Dublin serotype, the number 
of cases in 2017 having increased from 1 to 20 cases, 18 
of them were sporadic cases, while the other two were 
cases belonging to a foodborne outbreak, all 20 cases were 
registered in the Łódzkie voivodeeship

In 2017, the serological type of Salmonella was not 
determined among 1 761 patients, the number being 
slightly lower compared to 2016 – by 1%. Most such 
isolates were registered in the Kujawsko-Pomorskie (45%), 
Pomorskie (42%), Łódzkie (34%), and Mazowieckie 
(25%) voivodships. At the same time, the Mazowieckie 
voivodship has the largest, almost 3-fold increase in 

Table VI.   Salmonellosis in Poland in 2016-2017. Number of cases by serotype and province
Tabela VI. Salmonelozy w Polsce w latach 2016-2017. Liczba zachorowań wg typu serologicznego pałeczek Salmonella  
     oraz województw

Serotype of 
Salmonella

Poland
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2016 2017 

Total 10 028 10 001 368 439 811 118 694 1 312 2 012 210 775 253 705 811 328 346 566 253
Enteritidis 7 543 7 553 319 204 714 100 382 1 149 1 386 191 712 204 285 659 288 258 493 209
Typhimurium 356 328 22 5 14 5 31 10 42 11 17 10 111 11 3 15 18 3
Infantis 116 128 4 9 5 3 15 5 22 2 11 18 4 14 1 8 3 4
Virchow 44 35 - 9 1 1 4 - 6 - 1 1 1 2 1 7 1 -
Dublin 1 20 - - - - 20 - - - - - - - - - - -
Derby 21 18 1 2 1 - - - 4 1 - 3 - - 2 2 1 1
Newport 16 16 - - - - 2 1 6 - - - 2 4 1 - - -
Agona 10 14 - - - 1 - - 9 - 1 - 1 - - 1 - 1
Hadar 17 11 1 3 - - 1 - 1 - - - - 2 - - 3 -
Kentucky 12 10 1 - 1 - - - 4 2 1 1 - - - - - -
Schleissheim 5 9 - - - - - 5 - - 2 - - - 1 - 1 -
Indiana 15 7 - 2 - - 1 - 1 - - - 1 - - 1 - 1
Mbandaka 14 7 - 1 1 - - - 4 - - - - - - - - 1
Litchfield - 7 - - - - - 2 5 - - - - - - - - -
Other 78 77 4 4 5 1 2 5 13 2 4 9 6 9 4 2 4 3
Not  
determined 1 780 1 761 16 200 69 7 236 135 509 1 26 7 294 110 27 52 42 30

Data sources: Annual reports on salmonellosis cases by an etiological agent and age sent to the Department of Epidemiology and Surveil-
lance of Infectious Diseases, NIPH-NIH by the provincional sanitary-epidemiological station
Źródło: Roczne sprawozdania o zachorowaniach na salmonelozy wg czynnika etiologicznego i wieku nadesłane do Zakładu Epidemi-
ologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne



474

Małgorzata Milczarek, Małgorzata Sadkowska-Todys i inni

nia była Salmonella Typhimurium, zarejestrowano 328 
przypadków, z czego 34 % stanowiły przypadki z wo-
jewództwa pomorskiego. Kolejnym serotypem, który 
odpowiadał za niecałe 2% zachorowań łącznie były 
pałeczki S. Infantis, których najwięcej wyizolowano 
w województwie mazowieckim. Rozkład trzech naj-
częściej występujących w 2017 r. serotypów jest po-
równywalny do rozkładu z roku poprzedniego. Wzrost 
w odniesieniu do 2016 jest widoczny w przypadku 
serotypu Dublin, liczba zachorowań w 2017 r. wzro-
sła z 1 do 20 przypadków, 18 z nich to zachorowania 
sporadyczne, natomiast pozostałe dwa to przypadki 
z ogniska zatrucia pokarmowego, wszystkie 20 przy-
padków zarejestrowano w województwie łódzkim. 

W 2017 r. typu serologicznego pałeczek Salmonel-
la nie określono wśród 1761 chorych, liczba ta w po-
równaniu do roku 2016 spadła w bardzo nieznacznym 
stopniu - o 1%. Najwięcej takich izolatów zarejestro-
wano w województwie kujawsko-pomorskim (45%), 
pomorskim (42%),łódzkim (34%) oraz w mazowiec-
kim (25%). Jednocześnie w województwie mazowiec-
kim obserwuje się największy, prawie 3-krotny wzrost 
nieokreślonych pałeczek Salmonella, w porównaniu 
do roku 2016. Odwrotna sytuacja jest w województwie 
pomorskim, gdzie mimo dużej liczby nieokreślonych 

unspecified Salmonella bacilli, compared to 2016. The 
situation is reversed in the Pomorskie voivodeship, 
where, despite the large number of unspecified isolates, 
a decrease of 31% was recorded, while in the Łódzkie 
voivodeship a decrease of 37% compared to the previous 
year. The lowest number of unspecified Salmonella 
serotypes in 2017 were recorded in the Opolskie (1) and 
Lubuskie (7) and Podlaskie voivodeships (Tab. VI).

The largest number of unspecified serological types of 
Salmonella was recorded among children in the 0-4 age 
range, amounting to 603 cases, 95 less than in 2016. A 
decrease in unspecified Salmonella isolates also appeared 
in patients in the 5-9 age group, while in the 30-39 and 
60+ age groups an increase was recorded (Tab. VII)

In 2017, sanitary-epidemiological stations in 
Poland tested a total of 494 832 people for the presence 
of Salmonella and Shigella. Among 450 422 tested 
people working in contact with food, 0.2% of the 
laboratory tests were positive for salmonellosis. An 
identical percentage has been recorded for the last 5 
years. Positive results for Salmonella bacteria were also 
obtained in contacts of cases, they constituted 8,1% 
of all people examined by sanitary-epidemiological 
stations (Tab. VIII).

Table VII.   Salmonellosis in Poland in 2017. Number of cases by serotype and age
Tabela VII. Salmonelozy w Polsce w 2017 r. Liczba zachorowań wg typu serologicznego pałeczek Salmonella oraz wieku

Serotype of  
Salmonella

Total Age group

No of 
cases

% 0 1 2 3 4 0-4 5-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 +

Total 10 001 100.0 570 882 798 708 633 3 591 1 870 1 004 594 592 434 498 1 418 

Enteritidis 7 553 75.5 407 664 651 583 485 2790 1498 814 449 429 305 334 934

Typhimurium 328 3.3 24 34 19 9 13 99 22 14 35 31 35 31 61

Infantis 128 1.3 13 12 3 2 2 32 2 7 11 6 5 10 55

Virchow 35 0.3 5 3 1 1 - 10 2 2 5 - 1 3 12

Dublin 20 0.2 - 2 3 - 2 7 4 1 2 - 1 2 3

Derby 18 0.2 - 3 - - - 3 - 1 - - 1 3 10

Newport 16 0.2 2 1 - - 1 4 2 2 1 2 - 2 3

Agona 14 0.1 1 - 1 - 2 4 2 2 2 - - - 4

Hadar 11 0.1 1 1 - 1 - 3 1 - 2 - 1 - 4

Kentucky 10 0.1 - 1 1 - - 2 - - - 2 1 1 4

Schleissheim 9 0.1 7 1 - - - 8 - - - - - 1 -

Indiana 7 0.1 2 2 - - - 4 - 1 - 1 - - 1

Mbandaka 7 0.1 1 - - - - 1 - 1 3 1 - - 1

Litchfield 7 0.1 - - - - - - - - 1 2 1 2 1

Other 77 0.8 7 5 3 3 3 21 8 7 2 7 2 9 21

Not determined 1 761 17.6 100 153 116 109 125 603 329 152 81 111 81 100 304
Data sources: Annual reports on salmonellosis cases by an etiological agent and age sent to the Department of Epidemiology and Surveillance 
of Infectious Diseases, NIPH-NIH by the provincional sanitary-epidemiological station
Źródło: Roczne sprawozdania o zachorowaniach na salmonelozy wg czynnika etiologicznego i wieku nadesłane do Zakładu Epidemiologii 
Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
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Data contained in the SRWE indicates that in 2017, 
3 844 people whose case was qualified as confirmed 
were treated with antibiotics or chemotherapeutics. In 
this group the majority were children up to 6 years of 
age.

The number of cases of foodborne infections of 
salmonellosis etiology that were associated with 
traveling outside of Poland in 2017 amounted to 38 
cases, representing 0.4% of all foodborne infections 
caused by Salmonella registered in the country. In this 
group of patients 90% of them were children, mostly 
up to the age of one. Most cases were brought from 
Hungary (5), Turkey (5) as well as from Thailand 
(3) and Greece (3). All cases were related to going 
on vacation, from May to September, 1 case of food 
infection from Thailand occurred in December and 
concerned an adult consuming seafood and regional 
cuisine. Of the imported cases, almost half of the 
patients had the Enteritidis serotype isolated. Three 
serotypes were also isolated, which were not isolated 
in autochtonous cases in 2017, they are S. Blegdam, S. 
Rissen, S. Bovismorbificans.

CONCLUSIONS

In Poland, the increase in the number of registered 
cases of salmonellosis in recent years can be partially 
explained by the implementation of the Regulation 
of the Minister of Health on “reporting results of 
biological testing of pathogens” in 2014, which was 
intended to refine the system, and thus ensure greater 
and better quality reporting of infectious diseases.

The second reason for the increase in the number 
of registered salmonellosis cases in 2017 may be the 

izolatów zarejestrowano ich spadek o 31%, natomiast 
w województwie łódzkim spadek o 37% w porówna-
niu do roku poprzedniego. Najmniej nieokreślonych 
serotypów Salmonella w 2017 r. odnotowano w woje-
wództwie opolskim (1) i lubuskim (7) oraz podlaskim 
(7). (Tab. VI)

Największą liczbę nieokreślonych typów serolo-
gicznych bakterii Salmonella zarejestrowano wśród 
dzieci w przedziale wiekowym 0-4, były to 603 przy-
padki, o 95 mniej niż w 2016 roku. Spadek nieokreślo-
nych izolatów Salmonella pojawił się również u cho-
rych w grupie wiekowej 5-9, natomiast w grupie 30-39 
oraz 60+ zarejestrowano wzrost. (Tab.VII)

W 2017 r. w Polsce stacje sanitarno–epidemiolo-
giczne przebadały łącznie 494 832 osoby w kierun-
ku obecności pałeczek Salmonella i Shigella. Wśród 
450 422 zbadanych, pracujących w kontakcie z żyw-
nością osób u 0,2% badania miały wynik pozytywny 
w kierunku salmonelozy. Dokładnie taki sam odsetek 
odnotowywano w ostatnich 5 latach. Wyniki dodat-
nie w kierunku bakterii Salmonella otrzymano rów-
nież u osób z kontaktu z chorymi, stanowili oni 8,1% 
wszystkich zbadanych przez stacje sanitarno-epide-
miologiczne. (Tab. VIII)

Dane zawarte w SRWE wskazują, że w 2017 r.  
u 3 844 osób, których przypadek zakwalifikowano 
jako potwierdzony, zastosowano leczenie antybiotyka-
mi lub chemioterapeutykami. W grupie tej większość 
stanowiły dzieci do 6 r.ż.

 Liczba przypadków zakażeń pokarmowych o etio-
logii salmonelozowej, które miały związek z podró-
żowaniem poza granice Polski wyniosła w 2017 r. 38 
zachorowań, co stanowi 0,4% wszystkich zakażeń po-
karmowych spowodowanych pałeczkami Salmonella 
zarejestrowanych w kraju. W tej grupie chorych 90% 

Table VIII. Salmonellosis in Poland in 2017. Results of bacteriological examinations of different groups of persons: cases,  
     convalescents, carriers, contacts, food staff and others
Tabela VIII. Salmonelozy w Polsce w 2017 r. Wyniki badań bakteriologicznych w kierunku pałeczek Salmonella i Shigella 
       prowadzonych w laboratoriach stacji sanitarno-epidemiologicznych wg grup badanych osób 

Tested groups Number of 
tested people

Number of people positive for Sallmonella

Total (%) S. Typhi S. Paratyphi other Salm. Shigella
Cases 13 103   1 360   10.4 5 1 1 354   7

Convalescents 6 970   2 792   40.1 - 1 2 791   3

Carriers 5 083   1 315   25.9 3 1 1 311   3

Contacts 13 181   1 072   8.1 1 4 1 067   7

Professionals 450 422   852   0.2 - 1 851   -

Other 6 073   25   0.4 - - 25   -

Data sources: Annual reports on results of laboratory tests for Salmonella and Shigella sent to the Department of Bacteriology, NIPH-
NIH by the provincional sanitary-epidemiological station
Źródło: Roczne sprawozdania z badań laboratoryjnych w kierunku zakażeń wywołanych przez pałeczki Salmonella i Shigella  
nadesłane do Zakładu Bakteriologii NIZP-PZH przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne
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2016 international salmonellosis outbreak, where 
the source of infection were eggs from Poland, but 
the actual number of cases related to this outbreak in 
Poland is unknown.

Of all salmonellosis cases reported in the ECDC 
annual report on zoonoses, Salmonella Enteritidis is 
still the most common serotype present in the entire 
EU and Poland. On a national scale, this serotype 
remains at a similar level as in previous years, while on 
a European scale an increase in S. Enteritidis isolates 
has been noted. The main reason for this increase is the 
change in reporting data from Poland. The electronic 
system implemented in 2017 allowed reporting of 
individual data containing information about the 
serotype for the first time, and not only aggregated 
data as was the case thus far. Excluding the number 
of Enteritidis serotypes from Poland from the ECDC 
report, their occurrence would be at a similar level as 
in previous years.

The percentage of hospitalizations in Poland in 
recent years has remained at a similar, high but stable 
level, which indicates that there are still too few 
referrals for patient diagnostic tests by primary care 
physicians. Patients with gastroenteritis, whose general 
condition does not indicate the need for hospitalization 
should be diagnosed at outpatient level. The number 
of people hospitalized in the EU varies from country 
to country. According to ECDC data, when compared 
to the other 13 European Community countries that 
reported hospitalization, Poland is the country in 
which the percentage was the highest. The number of 
children hospitalized up to 14 years old in Poland also 
exceeds the average of the other Member States.

In Poland, in a country where salmonellosis is 
endemic, determining whether a case is an imported 
case is often a problem, whilst taking into account 
the total number of registered salmonellosis, the few 
confirmed cases imported from other countries do not 
play a significant role. The situation is different in the 
Nordic countries such as Finland, Norway, Sweden 
and Iceland. These countries report a relatively low 
number of registered salmonellosis cases from their 
territories, of which almost 80% as in the case of 
Finland are cases imported from other countries.

The introduction of the electronic salmonelosis 
case report form in 2017 to the SRWE allowed for 
technical improvement of collecting individual data on 
cases, which resulted in the possibility of sending them 
in this form to the European level for the first time. 
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stanowiły dzieci, w większości do pierwszego roku 
życia. Najwięcej przypadków zostało zawleczonych 
z Węgier (5), Turcji (5) oraz z Tajlandii (3) i Grecji (3). 
Wszystkie zachorowania miały związek z pobytem na 
wakacjach, w okresie od maja do września, 1 przypa-
dek zakażenia pokarmowego z Tajlandii miał miejsce 
w grudniu i dotyczył on osoby dorosłej spożywającej 
owoce morza oraz potrawy kuchni regionalnej. Spo-
śród przypadków importowanych u prawie połowy 
chorych wyizolowano serotyp Enteritidis. Wyizolowa-
no również 3 serotypy, których w 2017 roku nie izo-
lowano w przypadkach rodzimych, są to S. Blegdam,  
S. Rissen, S. Bovismorbificans.

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

W Polsce wzrost liczby rejestrowanych przypad-
ków salmoneloz w ostatnich latach można częściowo 
wyjaśnić wprowadzeniem w życie w 2014 roku Roz-
porządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zgłaszania 
wyników badań biologicznych czynników chorobo-
twórczych, którego celem było uszczelnienie syste-
mu, a co za tym idzie, większa oraz lepsza jakościowo 
zgłaszalność chorób zakaźnych. 

Drugą przyczyną wzrostu liczby rejestrowanych 
przypadków salmoneloz w 2017 r może być trwające 
od 2016 roku międzynarodowe ognisko salmonelozo-
we, którego źródłem były jaja pochodzące z Polski, 
jednak rzeczywista liczba przypadków związanych 
z tym ogniskiem w Polsce nie jest znana.

Spośród wszystkich przypadków salmoneloz zgło-
szonych w rocznym raporcie ECDC dotyczącym zo-
onoz,  najczęściej występującym serotypem zarówno 
w całej UE jak i w Polsce jest Salmonella Enteritidis. 
W skali kraju serotyp ten pozostaje na podobnym po-
ziomie jak w poprzednich latach, natomiast w skali eu-
ropejskiej odnotowano wzrost liczby izolatów S. Ente-
ritidis. Głównym powodem tego wzrostu jest zmiana 
w raportowaniu danych z Polski. Wprowadzony system 
elektroniczny pozwolił na zaraportowanie w 2017 r.  
po raz pierwszy danych indywidualnych zawierają-
cych informację o serotypie, a nie tak jak do tej pory 
jedynie danych zagregowanych. Wyłączając z raportu 
ECDC liczbę serotypów Enteritidis z Polski, ich wy-
stępowanie plasowałoby się na podobnym poziomie 
jak w latach ubiegłych.

Procent hospitalizacji w Polsce na przestrzeni ostat-
nich lat pozostaje na wysokim, ale stałym poziomie, co 
od lat wskazuje na wciąż zbyt małą liczbę skierowań na 
badania diagnostyczne pacjentów przez lekarzy pierw-
szego kontaktu. Pacjenci z nieżytem żołądkowo-jeli-
towym, których stan ogólny nie wskazuje na potrzebę 
hospitalizacji, powinni być diagnozowani na poziomie 
lecznictwa ambulatoryjnego. Liczba osób poddanych 
hospitalizacji w UE różni się w zależności od kraju,. 
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Według danych ECDC Polska w porównaniu do pozo-
stałych 13 państw Wspólnoty Europejskiej, które zgło-
siły przypadki hospitalizacji, jest krajem, w którym 
odsetek ten był największy. Liczba hospitalizowanych 
dzieci do 14 roku życia w Polsce również przewyższa 
średnią w pozostałych krajach członkowskich. 

W Polsce, w kraju, w którym salmoneloza wy-
stępuje endemicznie, ustalenie, czy dany przypadek 
jest przypadkiem importowanym często stanowi pro-
blem, jednocześnie biorąc pod uwagę ogólną liczbę 
rejestrowanych salmoneloz, nieliczne, potwierdzone 
przypadki zachorowań zawleczonych z innych rajów 
nie odgrywają istotnej roli. Inaczej sytuacja wygląda 
w krajach nordyckich takich jak: Finlandia, Norwegia, 
Szwecja czy Islandia. Państwa te raportują na swo-
im terenie stosunkowo niską liczbę rejestrowanych 
przypadków salmoneloz, z czego prawie 80%, tak jak 
w przypadku Finlandii jest przypadkami zawleczony-
mi z innych krajów. 

Wprowadzenie w 2017 roku do SRWE elektronicz-
nego formularza rejestracji przypadków salmonelozy 
pozwoliło na techniczne usprawnienie gromadzenia 
indywidualnych danych dotyczących zachorowań, co 
w rezultacie dało możliwość po raz pierwszy przesła-
nia ich w takiej formie na poziom europejski. 
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ABSTRACT

AIM. The purpose of this study evaluation of the epidemiological situation of  shigellosis in Poland in years 
2013-2017.
MATERIALS AND METHODS. The evaluation was based on analysis of : data gathered and sent to 
Department of Epidemiology of Infectious Diseases and Surveillance in NIPH-NIH by local and voivodeship 
sanitary stations in the form of epidemiological questionnaires. It was also based on aggregated data from annual 
bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland” as well as data from shigellosis outbreaks acquired 
through ROE system (an electronic system created for uploading, transfer and analysis of data from the outbreak 
investigations). All cases were reported according to the Decision 2008/426/WE.
RESULTS. In the years 2013-2017 in Poland 140 shigellosis cases were reported. Mean incidence per 100 000 
was 0.05. A decrease of incidence median for years 2013-2017 was observed comparing to preceding, 5- year 
period by 0,03. Slightly over half of cases (51%) belonged to the age group 20-44. Majority of cases were 
males (57.1%). In each year from described period percentage of hospitalizations was over 70%. Imported cases 
amounted for 28% of all cases reported in that period- most of them being imported from countries from outside 
UE/ EFTA. In years 2013-2017 there were 10 outbreaks of shigellosis registered, in which 47 persons got ill.  
CONCLUSIONS. In years 2013-2017 no clear increasing or decreasing trend in shigellosis cases was observed, 
however in years when epidemic outbreaks occurred there was a  significant increase in the number of cases 
reported yearly. Because of low number of cases being reported every year, an occurrence of large outbreak may 
result in seasonal peak of cases shifting, which was the situation in 2017 when most cases onset was in October, 
while in other years it was in September. High percentage of hospitalizations in cases could mean that severe 
cases are more readily reported, and in the same time that other cases are underreported. Because the date on 
shigellosis cases are acquired through general, not shigella-specific questionnaire it may result in incomplete or 
missing data on exposure (e.g. information on risk group affiliation), and therefore impairs the epidemiological 
situation assessment. It points the need of introduction Shigella- specific questionnaire.

Key words: shigellosis, epidemiology, Poland, years 2013-2017

STRESZCZENIE 

CEL. Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej czerwonki bakteryjnej w Polsce w latach 2013-2017.
MATERIAŁ I METODY. Materiałem do analizy były dane zawarte w wywiadach epidemiologicznych o za-
chorowaniach na czerwonkę przesyłane do Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH 
przez stacje sanitarno-epidemiologiczne, dane zagregowane pochodzące z biuletynu „Choroby zakaźne i zatru-
cia w Polsce” oraz dane z dochodzeń w ogniskach szigelozy przekazywane przez system ROE. Zachorowania 
zgłaszano na podstawie definicji przypadku zgodnej z decyzją Komisji Europejskiej 2008/426/WE.
WYNIKI. W latach 2013-2017 w Polsce zarejestrowano ogółem 140 przypadków  czerwonki bakteryjnej. Śred-
nia zapadalność wynosiła 0,05 na 100 000 ludności. Odnotowano spadek mediany zapadalności za lata 2013-
2017 o 0,03 w porównaniu do poprzedniego 5 letniego okresu (lata 2008-2012). Połowę zachorowań (51%) 
odnotowano w grupie wiekowej 20-44 lata. Większy udział we wszystkich zachorowaniach stanowiły zachoro-
wania mężczyzn (średnia za lata 2013-2017 – 57,1%). W każdym roku odsetek osób hospitalizowanych z po-
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wodu czerwonki wynosił ponad 70%. W okresie 2013-2017 przypadki zawlekane stanowiły 28% ogólnej liczby 
zachorowań. Do zakażeń głównie dochodziło  w krajach spoza UE/EFTA. W latach 2013-2017 zarejestrowano 
10 ognisk epidemicznych, w których zachorowało 47 osób.
WNIOSKI. W latach 2013-2017 nie było wyraźnego trendu dotyczącego liczby zachorowań na czerwonkę bakteryj-
ną, jednak w latach, w których występowały ogniska epidemiczne, widoczny był wyraźny wzrost liczby przypadków 
rejestrowanych w danym roku. W związku z tym, że roczna liczba rejestrowanych przypadków czerwonki bakteryjnej  
jest mała, to wystąpienie większych ognisk może także wpływać na przesunięcie sezonowości zachorowań, jak to miało 
miejsce w roku 2017, w którym szczyt zachorowań przypadł na październik, podczas gdy w innych latach przypadał na 
wrzesień. Wysoki odsetek hospitalizacji może świadczyć o diagnozowaniu przede wszystkim przypadków o ciężkim 
przebiegu, a tym samym o niedorejestrowaniu zachorowań. Dane dotyczące czerwonki zbierane są na formularzu ogól-
nym, co stwarza ryzyko uzyskania niepełnych bądź też nieprecyzyjnych informacji dotyczących narażenia na zakażenie, 
w związku z tym może być utrudniona ocena sytuacji epidemiologicznej m. in. z powodu nieuzyskania informacji o 
przynależności chorego do grup ryzyka. Wskazuje to na potrzebę wprowadzenia dedykowanego formularza.

Słowa kluczowe: czerwonka bakteryjna, szigeloza, epidemiologia, Polska, lata 2013-2017

INTRODUCTION

It is estimated that shigellosis is responsible 
worldwide for 80 to 165 million of cases and 600 000 
deaths yearly, which is 13% of all diarrhea- associated 
deaths. In 2016 r. this disease was named as the second 
most frequent cause of death due to diarrhea (1).

In years 2013-2017 in Europe mean of 6 000 cases 
were reported yearly. Shigellosis incidence in EU/
EFTA countries is for many years at the same level 
and for described period was 1.64 per 100 000 with 
highest number of reported cases and incidence from 
Bulgaria (2,3).

Shigellosis is reported to a European base in 
the course of The European Surveillance System 
(TESSy). Surveillance systems in abovementioned 
countries are not unified: in 25 countries shigellosis 
is mandatory notifiable disease, while in 5 countries 
(France, Italy, Luxembourg, Belgium and Great 
Britain) reporting is not mandatory. No cases are 
reported to TESSy from Liechtenstein. Additionally 
in 24 countries reported cases according to case 
definition described in Decision 2008/426/WE, while 
other countries did not stated what definition was 
used (2,3).

MATERIAL AND METHODS

The epidemiological situation assessment was 
based on analysis of the data gathered and sent to 
Department of Epidemiology of Infectious Diseases and 
Surveillance in NIPH-NIH by local and voivodeship 
sanitary stations in the course of routine surveillance. 
Additionally data from bulletins “Infectious diseases 
and poisonings in Poland” for the years 2013-2017 
was used (4), as well as data from shigellosis outbreaks 
investigations acquired through ROE (Registry of 
Epidemic Outbreaks) system.

WSTĘP

Szacuje się, że  na całym świecie czerwonka bakte-
ryjna (szigeloza) jest przyczyną ok. 80-165 milionów 
zachorowań oraz 600 tys. zgonów rocznie, co stanowi 
ok. 13% wszystkich zgonów spowodowanych biegun-
kami. W 2016 r. została uznana jako druga najczęstsza 
przyczyna zgonów z powodu biegunek (1).

W latach 2013-2017 w Europie w każdym roku 
średnio zgłaszano około 6 000 przypadków. Zapa-
dalność na czerwonkę w krajach należących do Unii 
Europejskiej (UE) oraz Europejskiego Stowarzysze-
nia Wolnego Handlu (EFTA) od wielu lat utrzymuje 
się na podobnym poziomie- mediana zapadalności za 
ww. lata wyniosła 1,64 na 100 000 ludności z najwięk-
szą liczbą zgłoszonych przypadków i zapadalnością 
w Bułgarii (2,3).

Czerwonka bakteryjna jest chorobą podlegającą 
przekazywaniu danych do ogólnoeuropejskiej bazy  
w ramach Europejskiego Systemu Nadzoru (TESSy). 
Systemy nadzoru w krajach UE/EFTA nie są ujedno-
licone: w 25 krajach europejskich czerwonka bakte-
ryjna podlega obowiązkowemu zgłoszeniu, natomiast 
w pięciu krajach (Francja, Włochy, Luksemburg, Bel-
gia, Wielka Brytania) zgłaszanie nie jest obligatoryj-
ne, natomiast Lichtenstein nie przekazuje do TESSy 
danych o zachorowaniach na czerwonkę. Dodatkowo 
24 kraje zgłaszały dane zgodnie z definicją przypadku 
wskazaną w decyzji Komisji Europejskiej 2008/426/
WE. Pozostałe kraje nie określiły, jaką definicję sto-
sowały (2,3).

MATERIAŁ I METODY

Oceny sytuacji epidemiologicznej czerwonki w Pol-
sce dokonano na podstawie analizy danych zawartych 
w wywiadach epidemiologicznych przesyłanych do 
Zakładu Epidemiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru 
NIZP-PZH przez stacje sanitarno-epidemiologiczne 
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During the period 2013-2017 cases were reported 
according to the definition from Decision 2008/426/
WE. Confirmed case was person who developed one 
of the following symptoms: diarrhea, fever, vomiting 
or abdominal pain and whose disease was laboratory 
confirmed (Shigella spp. was isolated from clinical 
material). Probable case was person with clinical 
manifestation of one of abovementioned symptoms 
and one of the following epidemiological links: 
person-to-person transmission, exposure to common 
source, exposure to contaminated food or water or 
environmental exposure (5).

RESULTS

In years 2013-2017 a total number of 140 shigellosis 
cases were reported, among which over 88% were 
confirmed cases. Numbers of yearly reported cases 
were from 15 in 2016 to 44 in 2014 and 2017. In 
described period a decrease of median of cases was 
observed by 0,03 in comparison to preceding 5-year 
period (2008-2012). The lowest incidence was in 2016 
(0.04 per 100 000 population) and in years 2014 and 
2017 incidence reached highest number from 2008 
(0.11 per 100 000 population) (Tab. I.).
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Fig. 1. Shigellosis in 2013-2017. Number of cases by age  
            and gander
Ryc. 1. Czerwonka bakteryjna w latach 2013-2017.Liczba  
             przypadków według wieku i płci

In voivodeships which reported cases annual 
incidence was from 0.02 to 0.52 per 100 000 
population. The highest incidence was observed 
in such voivideships as Łódzkie, Podlaskie and 
Kujawsko-Pomorskie in 2014 (respectively 0.52; 0.25 
and 0.24 per 100 000 population), and also Śląskie 
and Pomorskie in 2017 (0.46 and 0.26 per 100 000 
population), which was correlated to the occurrence of 
outbreaks. Moreover incidence in those voivodeships 
were couple of times higher than the median of 
incidence for these regions for the years 2008-2012. 
In Świętokrzykie voivodeship no cases were reported 
in both periods (2008-2012 and 2013-2017) (Tab. I.).

w ramach rutynowego nadzoru. Dodatkowo wykorzy-
stano dane z biuletynów „Choroby zakaźne i zatrucia 
w Polsce” za lata 2013-2017 (4) oraz dane z dochodzeń 
epidemiologicznych w ogniskach szigelozy zbierane za 
pośrednictwem Rejestru Ognisk Epidemicznych (ROE). 

W okresie 2013-2017 r. zgłaszano zachorowania, 
które spełniały kryteria definicji zawartej w decyzji 
Komisji Europejskiej 2008/426/WE. Za przypadek po-
twierdzony uznano każdą osobę z jednym z następują-
cych objawów: biegunka, gorączka, wymioty lub ból 
brzucha, u której wyizolowano Shigella spp. z mate-
riału klinicznego. Natomiast za przypadek prawdopo-
dobny uznano osobę spełniającą kryteria kliniczne tj. 
mającą jeden z ww. objawów oraz przynajmniej jedno 
z następujących powiązań epidemiologicznych: prze-
niesienie z człowieka na człowieka, narażenie przez 
to samo źródło, narażenie przez skażoną żywność lub 
wodę lub narażenie środowiskowe (5).

WYNIKI

W latach 2013-2017 w Polsce odnotowano ogółem 
140 przypadków czerwonki bakteryjnej, z czego po-
nad 88% stanowiły przypadki potwierdzone.  Liczba 
zachorowań w poszczególnych latach wahała się od 15 
w 2016 r. do 44 w 2014 i w 2017 r. W okresie 2013-
2017 odnotowano spadek mediany zapadalności na 
100 000 ludności o 0,03 w porównaniu do poprzed-
niego 5-letniego okresu (lata 2008-2012). Najniższą 
zapadalność odnotowano w 2016 r. (0,04/100 tys.), na-
tomiast w 2014 r. oraz w 2017 r. zapadalność wynosiła 
0,11 na 100 000 ludności i była to najwyższa wartość 
wskaźnika odnotowana od 2008 r. (Tab. I.).

W latach 2013-2017 w województwach w których 
wystąpiły zachorowania roczna zapadalność wynosi-
ła od 0,02 do 0,52/100 tys. Największa zapadalność 
była w województwach: łódzkim, podlaskim i kujaw-
sko-pomorskim w 2014 r. (odpowiednio 0,52; 0,25 
i 0,24/100 tys.) oraz śląskim i pomorskim w 2017 r. 
(0,46 i 0,26/100 tys.), co było związane z wystąpie-
niem na tych terenach ognisk. Dodatkowo wartości te 
były kilkukrotnie wyższe niż mediana zapadalności 
rocznych dla tych województw w latach 2008-2012. 
W województwie świętokrzyskim nie odnotowano 
żadnych zachorowań, zarówno w przedziale czaso-
wym 2008-2012 jak i w 2013-2017 (Tab. I.).

Największy odsetek osób chorych stanowiły  oso-
by w grupy wieku 20-44 lata (51,4%).  Zachorowania 
mężczyzn stanowiły ponad 57% wszystkich zachoro-
wań, przy czym większość z nich wystąpiła w grupie 
wieku 20-44 lat (61,2%). W tym przedziale wiekowym 
w poprzednich pięciu latach (2008-2012) zachorowa-
nia wśród mężczyzn stanowiły 46,3%, to jest o 15% 
mniej niż w latach 2013-2017. (Ryc. I.).

Czerwonka bakteryjna w Polsce w latach 2013-2017Shigellosios in Poland in 2013-2017
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Most reported cases belonged to the age group 20-44 
years (51.4% of all cases). Percentage of male cases in 
all cases was over 70%, and majority of them (61.2%) 
were in the age group 20-44 years. In the period between 
2008 and 2012 male cases accounted for 46.3%, which 
is 15% less than in years 2013-2017 (Fig. 1).

In the period 2013-2016 more than 70% if cases 
were hospitalized. In 2017 a decrease of hospitalization 
rate was observed by 36%, due to the occurrence of 
an outbreak in which 20 persons got ill. Most of the 
hospitalized cased were laboratory confirmed, and 
97.7% hospitalized cases were confirmed cases.

In described period of time imported cases accounted 
for 28% of all cases (from 13.6% in 2017 to 55.5% in 
2015). Most frequent country of importation was India 
(18.9%) and Egypt (16.2%). In Europe shigellosis 
was mostly imported from Georgia (8.1% of cases), 
Montenegro (5.4%) and Spain (5.4%) (Tab. II.).

Species of Shigella was determined for 132 cases 
(94.3%) which occurred in Poland in 2013-2017. Among 
indigenous cases the most frequent cause of infection 
was Shigella sonnei (55.4% of all cases) followed by  
S. flexneri (38.7%). Among cases imported from European 
countries infections were caused by Shigella sonnei (n=6) 
and S. flexneri (n=4). Among cases imported from Africa 
infections were caused by S. sonnei (n=8), S. flexneri (n=1), 
S. boydi (n=1) and S. dysenteriae (n=1), and those imported 
from Asia were caused by S. sonnei (n=7) and S. boydi 
(n=1). Cause of disease for cases imported from Americas 
were S. sonnei (n=2) and S. flexneri (n=2) (Fig. 2).

W latach 2013-2016 rokrocznie hospitalizowanych 
z powodu czerwonki było ponad 70% przypadków, 
przy czym w 2017 r. nastąpił spadek odsetka hospi-
talizacji do 36%, co miało związek z wystąpieniem 
20-osobowego ogniska. Większość hospitalizowanych 
przypadków, została potwierdzona laboratoryjnie, a co 
z tym idzie wśród hospitalizowanych 97,7% stanowiły 
przypadki potwierdzone. 

Przypadki importowane w analizowanym okresie 
stanowiły 28% wszystkich zachorowań - od 13,6% 
w 2017 r. do 55,5% w 2015 r. Zachorowania najczęściej 
zawlekane były z Indii (18,9%) oraz z Egiptu (16,2%). 
Spośród państw europejskich najwięcej zachorowań 
importowanych pochodziło z Gruzji (8,1%), a następnie 
z Czarnogóry i Hiszpanii (po 5,4%)  (Tab. II.).

Gatunek określono dla 132 przypadków (94,3%), 
które wystąpiły w Polsce w latach 2013 – 2017. 
Wśród przypadków rodzimych najczęściej przyczyną 
było zakażenie pałeczkami Shigella sonnei (55,4% 
wszystkich zachorowań), a następnie Shigella flexnerii 
(38,7%). Wśród zawleczeń z krajów europejskich za 
zachorowania odpowiadały pałeczki Shigella sonnei 
(n=6) oraz Shigella flexnerii (n=4). Z Afryki zawleczo-
no zachorowania wywołane: S. sonnei (n=8), S. flexne-
ri (n=1), S. boydi (n=1) i S. dysenteriae (n=1), z Azji 
przez S. sonnei (n=7) oraz S. boydi (n=1) i, z Ameryki 
Północnej i Południowej przez S. sonnei (n=2) i S. flex-
neri (n=2) (Ryc. 2.).

Table I. Shigellosis in Poland in 2008-2017. Number of cases, incidence per 100 000 population and median of incidence  
              by voivodeships
Tabela I. Czerwonka bakteryjna w Polsce w latach 2008-2017. Zachorowania i zapadalność na 100 000 ludności oraz  
                mediana zapadalności wg województw

Voivodeship

Median   
2008-2012 2013 2014 2015 2016 2017

Number  
of cases

Inci-
dence

Number 
 of cases

Inci-
dence

Number  
of cases

Inci-
dence

Number  
of cases

Inci-
dence

Number  
of cases

Inci-
dence

Number  
of cases

Inci-
dence

Poland 30 0.08 19 0.05 44 0.11 18 0.05 15 0.04 44 0.11

Dolnośląskie 1 0.03 1 0.03 - - - - - - - -

Kujawsko-pomorskie 0 0 - - 5 0.24 2 0.10 - - 1 0.05

Lubelskie 1 0.05 - - - - - - - - - -

Lubuskie 0 0 2 0.20 - - - - - - - -

Łódzkie 2 0.08 3 0.12 13 0.52 1 0.04 1 0.04 2 0.08

Małopolskie 2 0.1 4 0.12 7 0.21 9 0.27 9 0.27 5 0.15

Mazowieckie 3 0.06 2 0.04 7 0.13 1 0.02 1 0.02 4 0.07

Opolskie 0 0 3 0.30 - - - - - - - -

Podkarpackie 2 0.01 1 0.05 1 0.05 - - - - - -

Podlaskie 0 0 - - 3 0.25 - - - - - -

Pomorskie 0 0 1 0.04 - - 1 0.04 - - 6 0.26

Śląskie 3 0.06 1 0.02 4 0.09 3 0.07 3 0.07 21 0.46

Świętokrzyskie 0 0 - - - - - - - - - -

Warmińsko-mazurskie 0 0 1 0.07 - - 1 0.07 - - - -

Wielkopolskie 1 0.03 - - 4 0.12 - - 1 0.03 5 0.14

Zachodniopomorskie 1 0.06 - - - - - - - - - -

Ewelina Księżak, Piotr Polański, Małgorzata Sadkowska-Todys
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Fig. 2. Shigellosis in Poland in 2013-2017 by species and place of exposure
Ryc. 2. Czerwonka bakteryjna w Polsce w latach 2013-2017 wg gatunku i miejsca narażenia

Czerwonka bakteryjna w Polsce w latach 2013-2017Shigellosios in Poland in 2013-2017

Table II. Number and percentage of imported shigellosis cases in Poland in 2013-2017  by country of exposure 
Tabela III. Liczba i odsetek zawleczonych do Polski zachorowań na czerwonkę w latach 2013-2017 r. wg kraju narażenia

Continent Country

Number of imported cases (% of imported cases) Total

2013 2014 2015 2016 2017 Number 
of cases

% of  
imported 

cases
Africa n=10 Egypt 3 (75) 1 (7.69) 1 (10) - 1 (16.67) 6 16.22

Kenya - 1 (7.69) - - 1 (16.67) 2 5.41
Mali - - 1 (10) - - 1 2.70
Tanzania - - 1 (10) - - 1 2.71

Asia n=11 Afghanistan - 1 (7.69) - - - 1 2.72
Azerbaijan - - 1 (10) - - 1 2.70
India 1 (25) 5 (38.46) - 1 (25) - 7 18.92
Maldives - - - 1 25) - 1 2.71
Turkey - - 1 (10) - - 1 2.71

Europe n= 9 Cyprus - 1 (7.69) - - - 1 2.71
Montenegro - 2 (15.40) - - - 2 5.41
Georgia - - 3 (30) - - 3 8.11
Spain - 1 (7.69) 1 (10) - - 2 5.41
Italy - - - - 1 (16.67) 1 2.71

North America n=3 Dominican 
Republic

- - - 1 (25) - 1 2.71

Guatemala - 1 (7.69) - - - 1 2.71
Cuba - - - - 1 (16.67) 1 2.71

South America n=1 Columbia - - - - 1 (16.67) 1 2.71
Unknown - - 1 (10) 1 (25) 1 (16.67) 3 8.11
Total 4 (21.05) 13 (29.54) 10 (55.54) 4 (26.66) 6 (13.64) 37 28.07
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In the years 2013-2017 66.4% of all cases were 
sporadic cases, and among those 66.7% were indigenous 
cases. Only in 2015 share of indigenous cases among 
sporadic cases was lower (44.4%) (Fig. 3).
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Fig. 3. Shigellosis in Poland in 2013-2017 by species and  
            place of exposure
Ryc. 3. Czerwonka bakteryjna w Polsce w latach 2013-2017  
            wg gatunku i miejsca narażenia

A total number of 10 shigellosis outbreaks with 
47 cases (33.6% of all cases) was reported from years 
2013-2017. Every year among outbreaks cases there 
were more indigenous cases (60-100%) than imported 
(Fig. III). Majority of shigellosis outbreaks were small 
(up to 3 cases) outbreaks, which occurred in household 
environment. The largest outbreak occurred in 2017- 
with 101 exposed persons and 20 cases. 

This outbreak involved participants of pilgrimage, 
and was prolonged in time (39 days between onset of 
symptoms of first and last case, from 25th of September 
until 2nd of November), with majority cases having 
symptoms after the pilgrimage was finished. As a 
result of epidemiological investigation the main mode 
of transmission was person-to-person.

W latach 2013-2017 przypadki sporadyczne stano-
wiły 66,4% wszystkich zachorowań. Wśród przypad-
ków sporadycznych  66,7% stanowiły zachorowania 
rodzime. Jedynie w 2015 roku odsetek przypadków 
rodzimych wśród przypadków sporadycznych był 
mniejszy (44,4%) (Ryc. 3).

W okresie 2013-2017 zarejestrowano 10 ognisk epi-
demicznych, w których zachorowało 47 osób, co stano-
wiło 33,6% wszystkich zgłoszonych przypadków. Rok-
rocznie wśród zachorowań w ogniskach była przewaga 
przypadków rodzimych (60-100%) (Ryc. 3.). Większość 
ognisk miało miejsce w środowisku domowym. Były to 
małe ogniska rodzinne, w których chorowało do 3 osób. 
Największe ognisko miało miejsce w 2017 roku, gdzie 
narażonych było 101 osób, a zachorowało 20. Ognisko 
wystąpiło wśród uczestników pielgrzymki. Długość 
trwania ogniska wynosiła 39 dni,  od 25 września do 2 
listopada, z czego najwięcej osób zachorowało w paź-
dzierniku (85%), zachorowania wystąpiły głównie po 
zakończeniu pielgrzymki. W wyniku dochodzenia epi-
demiologicznego ustalono, że główną drogą szerzenia 
się zakażenia była droga człowiek- człowiek. 

W latach 2013-2016 rokrocznie najwięcej przy-
padków odnotowywano we wrześniu, z czego prawie 
38% stanowiły przypadki zawlekane. Z kolei w 2017 r.  
najwięcej przypadków wystąpiło w październiku 
(47,7%), w tym samym czasie miało miejsce ognisko 
epidemiczne (Ryc. 4).

DYSKUSJA

W Polsce odnotowuje się jedną z niższych zapadal-
ności w państwach należących do  UE/EFTA (odpo-
wiednio za lata 2013-2017 mediana zapadalności wy-
niosła 0,11 na 100 000 ludności dla Polski i 1,64 dla 
UE/EFTA) (2,3). 
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W krajach europejskich najwięcej zachorowań 
zgłaszano u osób poniżej 5 roku życia, oraz w grupie 
wieku 24-44 lata. Z kolei w Polsce  największy odsetek 
osób chorych był w grupie wieku 24-44 lata (51,4%).  
Dodatkowo w UE/EFTA od kilku lat notuje się  wzrost  
przypadków przenoszonych w następstwie zachowań 
zwiększających ryzyko zakażenia, jakimi są kontakty 
seksualne wśród mężczyzn mających kontakty sek-
sualne z mężczyznami (MSM). Zwiększoną liczbę 
przypadków zanotowano w takich krajach jak: Anglia, 
Walia oraz Irlandia, może to tłumaczyć duży udział 
zachorowań mężczyzn w grupach wiekowych 20-44 
lata (2). Informacje o narażeniach seksualnych nie sa 
pozyskiwane w ramach krajowego nadzoru epidemio-
logicznego, w związku z tym nie można stwierdzić, 
czy niewielka przewaga mężczyzn wśród chorych na 
czerwonkę w Polsce może wynikać ze zwiększonego 
ryzyka w grupie MSM.  

Sytuacja epidemiologiczna dotycząca szigelozy 
w Europie charakteryzuje się występowaniem sezo-
nowości zachorowań (z największą liczbą zachoro-
wań przypadającą na późne lato i wczesną jesień) (2). 
Analogicznie sytuacja wygląda w Polsce, najwięcej 
przypadków szigelozy występuje w okresie letnim i je-
siennym, wyjątek stanowi rok 2017, w którym  szczyt 
zachorowań przypadł na październik w związku z wy-
stąpieniem licznego ogniska.  

W Europie w latach 2013-2017 w zachorowaniach 
na czerwonkę duży odsetek stanowią przypadki im-
portowane (powyżej 50%). Czerwonka jest chorobą 
rzadko występującą w Polsce i jest często związana 
z narażeniem w krajach, gdzie występuje endemicznie. 
Do krajów EU/EFTA czerwonka najczęściej zawleka-
na jest z takich krajów jak Indie i Maroko(2). W Polsce 
na pierwszym miejscu wśród krajów, z których zawle-
kana jest ta choroba są Indie (podobnie jak w krajach 
EU/EFTA).

W Europie w latach 2014-2016 zarejestrowano 43 
ogniska wywołane przez pałeczki Shigella. Zakażenia 
głównie szerzyły się poprzez przeniesienie z człowie-
ka na człowieka, lub przez żywność albo wodę za-
nieczyszczone pałeczkami Shigella (6). W Polsce po-
dobnie jak w innych krajach europejskich dominującą 
drogą szerzenia się zakażeń w ogniskach jest droga 
człowiek- człowiek.

WNIOSKI

W latach 2013-2017 nie zaobserwowano wyraźne-
go trendu w liczbie rokrocznie zgłaszanych zachoro-
wań, a wzrost tej liczby latach 2014 oraz 2017 spowo-
dowany był wystąpieniem ognisk. W związku z tym, 
że roczna liczba rejestrowanych przypadków czer-
wonki bakteryjnej jest mała, to wystąpienie większych 
ognisk może zaburzyć trend sezonowości zachorowań 

In Years 2013-2016 most cases were reported in 
September, among which almost 38% were imported. 
In 2017 most cases were reported in October (47.7%), 
when previously described outbreak took place (Fig. 4).

DISCUSSION

Incidence of shigellosis is one of the lowest in UE/
EFTA (for 2013-2017 period median of incidence in 
Poland was 0.11 per 100 000 population comparing to 
1.64 for other EU/EFTA countries) (2,3).

In European countries most of cases were under 5 
years of age and in the age group 24-44, where in Poland 
majority of cases was in the latter group. Moreover 
during past couple of years in EU/EFTA countries an 
increase in cases is observed which come as a result 
of risk enhancing behaviours as sexual contact among 
men who have sex with men (MSM). Increased number 
of cases was observed in such countries as England, 
Wales and Ireland which may explain a large percentage 
of cases belonging to age group 20-44 (2). In Poland 
information on sexual exposure is not obtained in 
the course of national epidemiological surveillance, 
therefore in many cases it is unable to define the 
affiliation to risk groups we are unable to assess whether 
the small majority of men among shigellosis cases may 
result from an increased risk among MSM.

Characteristics of epidemiological situation of 
shigellosis in Europe includes seasonality (with most 
cases occurring in late summer and early autumn) (2). 
This is similar to situation in Poland, with an exception 
of 2017, where peak of cases was in October due to an 
occurrence of large outbreaks of this disease.

In Europe between 2013 and 2017 more than 50% of 
the cases were imported. Shigellosis is a rare disease in 
Poland. Frequently cases reported in Poland are travel- 
associated, especially with the travel to countries which are 
endemic for this disease. To EU/EFTA countries shigellosis 
is most frequently imported from India and Morocco (2). 
In Poland the most frequent country of importation in that 
period was (as in European countries) India.

In Europe between 2014 and 2016 there were 43 
shigellosis outbreaks reported, where main mode of 
transmission was person-to-person contact or ingestion 
of contaminated food or water (6). In shigellosis 
outbreaks in Poland the main mode of transmission 
was person-to-person contact.

CONCLUSIONS

In Poland in years 2013-2017 no trend in the 
numbers of shigellosis cases was observed, and the 
increases in the number of cases in 2014 and 2017 were 
due to outbreaks occurring at that time. Because of low 

Czerwonka bakteryjna w Polsce w latach 2013-2017Shigellosios in Poland in 2013-2017
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jak to miało miejsce w 2017 r. w którym szczyt zacho-
rowań przypadł na październik podczas gdy w innych 
latach przypadał na wrzesień. 

Wysoki odsetek hospitalizacji, a także fakt, że 
większość przypadków, które były hospitalizowane 
zostały potwierdzone laboratoryjnie wskazują, że zgła-
szane są w większości przypadki o ciężkim przebiegu 
lub, że w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej rzadko 
wykonuje się badania w kierunku wykrycia pałeczek 
Shigella. Może oznaczać to, że nie wszystkie przypad-
ki są wychwytywane w ramach rutynowego nadzoru 
epidemiologicznego. 

Czerwonka jest chorobą, która charakteryzuje się znacz-
nym udziałem przypadków importowanych. W związku 
z powyższym należałoby zwiększyć świadomość osób po-
dróżujących na tereny endemiczne poprzez edukację w za-
kresie dróg szerzenia się, potencjalnych źródeł zakażenia 
oraz sposobom zapobiegania zakażeniom. 

Dane dotyczące czerwonki zbierane są na formula-
rzu ogólnym, co stwarza ryzyko uzyskania niepełnych 
bądź też nie specyficznych informacji dotyczących da-
nej jednostki chorobowej, w związku z tym  może być 
utrudniona ocena sytuacji epidemiologicznej m. in. 
z powodu nieuzyskania informacji o przynależności 
chorego do grup ryzyka. Wskazuje to na potrzebę wpro-
wadzenia dedykowanego formularza, w którym będą 
specyficzne pytania istotne dla danej jednostki choro-
bowej, co w znacznej mierze ułatwiłoby ocenę sytuacji 
epidemiologicznej dotyczącą czerwonki bakteryjnej. 

Ewelina Księżak, Piotr Polański, Małgorzata Sadkowska-Todys

numbers of shigellosis cases reported every year an 
occurrence of outbreak may disturb the seasonal trend, 
which was the situation in 2017, when peak of cases 
was in October and not in September as in other years.

Large percentage of hospitalizations among cases 
along with the fact that most cases were laboratory 
confirmed may be due to the fact that mostly severe 
cases are being reported or there is no laboratory 
diagnostics perform in outpatient care. It could mean 
that not all shigellosis cases are being picked up by the 
routine surveillance system.

Because of the fact of large percentage of imported 
cases in all Shigella cases it is recommended to 
increase the knowledge of that disease among persons 
traveling abroad, especially in the context of modes of 
transmission, potential exposures and means to protect 
oneself from the infection.

Data on shigellosis in Poland are acquired through 
general questionnaire form, which results in the 
risk of acquiring incomplete or not specific enough 
information. This may impair the assessment of 
epidemiological situation, especially due to lack of 
information on case affiliation to specific risk group. 
This situation indicates the need of introduction of 
dedicated, shigellosis- specific questionnaire form.
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ABSTRACT

AIM. The aim of this article is to describe and assess changes in epidemiological situation of Hepatitis A in 
Poland in 2017.
MATERIALS AND METHODS. The assessment was based on the information from the individual case 
questionnaires, aggregated data from the bulletins “Infectious diseases and poisonings in Poland in 2017” and 
reports from epidemiological investigations in outbreaks of hepatitis A, submitted by the sanitary-epidemiological 
stations to the Department of Epidemiology of Infectious Diseases and Surveillance in NIPH-NIH.
RESULTS. In 2017 a large increase of HAV cases and hepatitis A incidence was observed in Poland (3006 cases, 
incidence 7.8 per 100 000) in comparison to 2016 (35; 0.09). Majority of the cases were registered in large cities, 
where incidence was 3 times higher than in rural areas. Among reported there were 501 cases (16.6% of all cases) self-
declaring as man who have sex with man (MSM). In course of the year an increasing trend in the number of cases was 
observed until September and the increase of male to female ratio (m/f) until May. Moreover 251 HAV outbreaks were 
reported, number of which increased until October and with the increase of m/f ratio in these outbreaks until April. 
From July to October there was an increase in the number of small outbreaks with m/f ratio equal 1. There were 178 
imported cases reported, most of them from European countries- especially Germany and Spain.
SUMMARY AND CONCLUSIONS. In 2017 over 80-fold increase of HAV cases and hepatitis A incidence was 
observed in comparison to previous years. Available epidemiological data indicate that ongoing HAV outbreak among 
MSM in Europe reached also Poland, and data from the second part of the year suggest infection spreading in non-
MSM part of the population. It is therefore highly indicated that the list of risk groups for which vaccination against 
hepatitis A is recommended should also be expanded for MSM. To avoid such increase in the number of cases in future 
it is recommended to introduce vaccinations in risk groups as soon as large international outbreak occurs.

Keywords: hepatitis A, epidemiology, MSM, Poland, 2017, HAV

STRESZCZENIE

CEL. Celem pracy jest opis i ocena sytuacji epidemiologicznej dotyczącej zachorowań na wirusowe zapalenie 
wątroby typu A (wzw A) w Polsce w 2017 r.
MATERIAŁY I METODY. Ocenę przeprowadzono na podstawie analizy danych z indywidualnych formularzy 
o zachorowanych na wzw A, publikowanych w biuletynie „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017roku” 
oraz danych z ognisk epidemicznych przekazywanych przez stacje sanitarno-epidemiologiczne do Zakładu Epi-
demiologii Chorób Zakaźnych i Nadzoru NIZP-PZH.
WYNIKI. W 2017 r. wystąpił znaczny wzrost zachorowań i zapadalności na wzw A w Polsce (3 006 przypad-
ków, zapadalność 7,8/100 tys.) w porównaniu do 2016 r. (35; 0,09). Najwięcej przypadków odnotowano w mia-
stach, gdzie zapadalność była trzykrotnie wyższa niż na wsi. Wśród zarejestrowanych przypadków 501 osób 
(16,6% chorych) deklarowało przynależność do grupy mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyznami 
(MSM). Do września opisywanego roku obserwowano rosnącą liczbę zachorowań. Dodatkowo do maja stale 
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WSTĘP

W Europie w latach 2012-2016 zgłaszano rocznie 
od ponad 12 400 do ponad 13 300 przypadków wiruso-
wego zapalenia wątroby typu A (wzw A), z najwyższą 
zapadalnością w takich krajach jak Bułgaria, Rumunia 
oraz (w ostatnich latach) Słowacja (1). W tym okresie 
Polska była jednym z państw europejskich z najniższą 
zapadalnością, charakteryzujących się rokrocznie du-
żym odsetkiem przypadków zawlekanych, stanowią-
cych od 30% do 50% wszystkich zachorowań (2). 

Wzw A jest chorobą, która szerzy się drogą fe-
kalno-oralną. Do zakażenia dochodzi po spożyciu 
skażonego pokarmu lub w wyniku pośredniego lub 
bezpośredniego kontaktu człowiek-człowiek. Wśród 
mężczyzn mających kontakty seksualne z mężczyzna-
mi (MSM) szerzeniu się zakażenia dodatkowo sprzy-
ja charakter kontaktów seksualnych, co wielokrotnie 
skutkowało wystąpieniem większych ognisk tej cho-
roby w opisywanej grupie (3,4,5). W związku z tym 
grupa MSM zaliczana jest do grup wysokiego ryzyka 
i w wielu krajach obejmowana rekomendacjami szcze-
pień przeciwko wzw A (6), co jednakże nie ma miejsca 
w Polsce (7). 

Od czerwca 2016 r. obserwowano w Europie wzrost 
liczby przypadków wzw A, co związane było z wy-
stąpieniem międzynarodowego ogniska wśród MSM. 
Łącznie w 19 państwach Unii Europejskiej zareje-
strowano ponad 4 400 zachorowań związanych z tym 
ogniskiem, a dane z 24 państw świadczyły o ponad 
czterokrotnym wzroście liczby przypadków w porów-
naniu do analogicznych okresów w latach 2012-2015 
(8). Wśród 1 400 przypadków potwierdzonych należą-
cych do tego ogniska ponad 80% stanowili MSM (9).

Celem opracowania jest przedstawienie sytuacji 
epidemiologicznej wzw A w Polsce w 2017 r., ze 
szczególnym uwzględnieniem szerzenia się tej choro-
by wśród grupy MSM.

powiększała się przewaga w liczbie zachorowań wśród mężczyzn w stosunku do liczby chorych kobiet. Zgło-
szono także 251 lokalnych ognisk wzw A, których liczba rosła do października, przy wzroście przewagi liczby 
mężczyzn nad kobietami (stosunku m/k) wśród chorych w ogniskach do kwietnia. Od lipca do października 
zwiększał się także udział małych ognisk, w których proporcja mężczyzn do kobiet równała się 1. Odnotowano 
178 przypadków importowanych, a większość z nich została zawleczona z krajów europejskich, w tym z Nie-
miec i Hiszpanii.
PODSUMOWANIE I WNIOSKI. W 2017 r. nastąpił ponad 80. krotny wzrost zgłaszanych przypadków i zapadalności 
na wzw A w porównaniu do poprzednich lat. Wzrost ten był związany z wystąpieniem międzynarodowego ogniska wzw 
A wśród MSM w Europie, które objęło swoim zasięgiem większość krajów UE. Dane z drugiej części roku wskazują, że 
epidemia w Polsce zaczęła się szerzyć w całej populacji, a nie tylko w ww. grupie ryzyka. W celu uniknięcia takiej sytu-
acji w przyszłości wskazane jest, aby w okresie pojawiania się dużego, międzynarodowego ogniska jak najszybciej obej-
mować szczepieniami grupy ryzyka w celu jak najszybszego ograniczenia szerzenia się zakażeń. W przypadku grupy 
MSM, która ze względu na charakter zachowań sprzyjających szerzeniu się zakażenia, jest jedną z bardziej narażonych, 
należy rozważyć wprowadzenia na stałe rekomendacji szczepień przeciwko wzw A w tej grupie.

Słowa kluczowe: wirusowe zapalenie wątroby typu A, epidemiologia, MSM, Polska, rok 2017, HAV 

INTRODUCTION

In Europe in the years 2012-2016 there were 12 400 
to 13 300 HAV cases reported annually with the highest 
incidence in such countries as Bulgaria, Romania, and 
(in recent years) Slovakia (1). In this period Poland 
was among countries with the lowest incidence, and 
high proportion of imported cases (from 30 to 50% of 
all cases) reported yearly (2).

Transmission for Hepatitis A is fecal-oral route, and 
the infection most often spreads as a result of ingestion 
of contaminated food or direct or indirect person-to-
person contact. Among man who have sex with man 
(MSM) infection can more easily spread because of 
the characteristics of sexual contact, which resulted 
many times in outbreaks of this disease (3,4,5). That 
is why MSM are at higher risk for acquiring infection 
and therefore are listed as a risk group for which anti-
HAV vaccination is recommended in many countries 
(6). This however is not the case in Poland (7).

In Europe from June 2016 there was an increase of 
hepatitis A cases due to an outbreak mainly affecting 
MSM. Altogether from 19 European countries more 
than 4 400 cases were reported and data from 24 
countries suggested more than four- fold increase in 
number of cases comparing to corresponding periods 
in years 2012-2015 (8). Among 1 400 cases of this 
outbreak more than 80% were MSM (9).

The aim of this paper is to show the epidemiological 
situation of Hepatitis A in Poland in 2017 with the 
special emphasis on MSM subpopulation.

MATERIALS AND METHODS

The assessment of epidemiological situation of 
hepatitis A in Poland in 2017 was based on the data from 
the individual case questionnaires and reports from 
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epidemiological investigations in hepatitis A outbreaks 
collected in the course of routine epidemiological 
surveillance. Additionally data from the bulletins 
“Infectious diseases and poisonings in Poland in 2017” 
(10) was used. For incidence calculation in smaller 
administrative regions data from Sataistics Poland 
office was used (11).

In Poland hepatitis A is reported as an independent 
position from 1997. Definitions of confirmed and 
probable case were consistent with definitions introduced 
by European Commission Decision (2008/426/WE).

Data on clinical diagnosis and positive laboratory 
test for HAV is sent by sanitary station and then, during 
and epidemiological investigation, additional data is 
collected based on medical history and interview. Case 
based data is collected through dedicated questionnaire 
with extensive set of questions, among which there is a 
question on exposure to homosexual contact.

All maps were generated in ArcGis software, and to 
calculate incidence rate in smaller territorial units (gmina)- 
in regard to their population- data from Statistics Poland 
Office was used (11). For incidence rate calculation in 
these units a denominator of 10 000 was used.

RESULTS

In 2017 a total number of 3 006 cases were registered, 
which is several dozen times more than in the previous 
year (35 cases). Incidence per 100 000 population 
was 7,8 and was eighty times more than in 2016, and 
over forty times more than the median of incidence in 
years 2010-2015 (Tab. I). The highest incidence was 
observed in such voivodeships as Wielkopolskie (14.0 
per 100 000), Mazowieckie (12.9 per 100 000), Śląskie 
(12.0 per 100 000) and Łódzkie (10.5 per 100 000). 
Incidence in cities was three times higher than in rural 
areas and was 10.5 per 100 000). The largest number 
of cases was reported from big cities such as Warszawa 
(577), Poznań (252), Sosnowiec (219), Kraków (152), 
Łódź (126) and Wrocław (115) (Fig. 1).

Throughout the year the number reported cases per 
month increased until September, when it reached 539 
and then it was decreasing  to 93 cases in December. 
Male to Female ratio among cases increased until May 
when it reached 13.8 and then decreased in following 
months to less than 2. (Fig. 2).

The cases were reported from 493 gmina, which is 
19.9% of all of those territorial units in the country. 
The number of gmina reporting cases was 83 (3.3%) 
until May and increased more than five times in second 
part of the year to 263 (18.7%). In the same time a 
decrease in the number of gmina was observed where 
percentage of male cases among all cases was over  
90%: until may it was 84.3% of gmina with cases and 
from June it was 57,8% (Fig. 3).

MATERIAŁY I METODY

Do oceny sytuacji epidemiologicznej wykorzystano 
dane z: formularzy o indywidulanych zachorowaniach 
na wzw A oraz raportów z dochodzeń w ogniskach 
o etiologii HAV, zbierane przez stacje sanitarno-epide-
miologiczne w ramach rutynowego nadzoru epidemio-
logicznego. Dodatkowo wykorzystano dane z biuletynu 
„Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce w 2017 roku” (10). 
Do obliczenia zapadalności w mniejszych jednostkach 
terytorialnych (w zakresie ich populacji) wykorzystano 
dane Głównego Urzędu Statystycznego (11). 

W Polsce wzw A jako oddzielna jednostka chorobo-
wa rejestrowana jest od 1997 r. Definicje przypadków 
potwierdzonego i prawdopodobnego są zgodne z de-
finicjami wprowadzonymi przez zaimplementowaną 
Decyzję Komisji Europejskiej nr (2008/426/WE).

Dane o rozpoznaniu klinicznym choroby jak rów-
nież o dodatnim wyniku badania są zgłaszane do sta-
cji sanitarno-epidemiologicznej, a następnie, w trakcie 
dochodzenia epidemiologicznego, zbierane są dodat-
kowe informacje z dokumentacji medycznej oraz wy-
wiadu z pacjentem. Dane jednostkowe zbierane są na 
dedykowanym kwestionariuszu z obszerną listą pytań, 
wśród których znajduje się pytanie dotyczące naraże-
nia osoby chorej na kontakty homoseksualne. 

Mapy zamieszczone w tym opracowaniu zostały 
przygotowane z wykorzystaniem oprogramowania 
ArcGis. Przy obliczaniu zapadalności w gminach 
przyjęto mianownik 10 tysięcy.

WYNIKI

W 2017 r. odnotowano łącznie 3 006 zachorowań, 
co jest liczbą kilkudziesięciokrotnie większą niż 
w poprzednim roku (35 zachorowań). Zapadalność 
na 100 tys. wyniosła 7,8 i była ponad osiemdziesię-
ciokrotnie większa niż w 2016 r. i ponad czterdziesto-
krotnie większa niż mediana zapadalności w latach 
2010-2015 (Tab. I). Województwami o największej 
zapadalności były: wielkopolskie (14,0/100 tys.), ma-
zowieckie (12,9/100 tys.), śląskie (12,0/100 tys.) i łódz-
kie (10,5/100 tys.). Zapadalność w miastach była po-
nad trzykrotnie większa niż na wsi i wyniosła 10,8 na 
100 tys. Największą liczbę przypadków odnotowano 
w takich miastach jak Warszawa (577), Poznań (252) 
Sosnowiec (219), Kraków (152), Łódź (126) i Wrocław 
(115) (Ryc. 1).

Liczba miesięcznie rejestrowanych zachorowań 
w ciągu roku rosła do września, kiedy wyniosła 539 
osób, a następnie obniżała się, do 93 zachorowań 
w grudniu. Proporcja mężczyzn do kobiet wśród cho-
rych (m/k) wzrastała do maja, kiedy to osiągnęła war-
tość 13,8, by następnie obniżyć się w ciągu kolejnych 
czterech miesięcy do wartości poniżej 2 (Ryc.2).
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Median age of cases in 2017 was 38 years and in 
first part of the year was lower (35) than in second 
(39). Percentage of hospitalizations among cases 
was 87.4%. Proportion of previously unvaccinated 
persons among cases was 93.7% (0.5% of cases where 
vaccinated prior to the disease onset and in 5.8% of 
cases vaccination status was unknown).

In 2017 imported HAV cases amounted for 5.9% 
in comparison to 31.4% in 2016. However it was 178 
imported cases which was 167 more than in 2016 (11 
cases). Unlike in 2016 the most frequent region of 
importation was Europe (n=124) and more specifically 
such countries as Germany (n=30), Spain (n=19), 
Greece (n=15) and Italy (n=6) (Tab.II).

Cases among MSM subpopulation

In 2017 there were 501 cases self- identifying as 
MSM, which was 16.6% of all cases and 21.4% of all 
male cases. Until May the proportion of MSM among 
male cases was even higher and amounted for 38.7%. 
Median age of MSM cases was 29 years, and 93% 
were previously unvaccinated against hepatitis A (in 
6.4% of MSM cases vaccination status was unknown). 
Among all MSM cases 83 where outbreak cases 
(16.6%), and for over 90% of MSM cases in outbreaks 
the rout of transmission was person-to-person contact. 
Contaminated food was found as a cause of infection 
for less than 5% of MSM cases.

Among all MSM cases 41 (8.2%) were imported, 
most from Germany (10 cases) and Spain (8 cases) 
(Tab. II).

Zachorowania wystąpiły w 493 gminach, co sta-
nowi 19,9% wszystkich gmin w kraju. Liczba gmin, 
w których występowały zachorowania do maja wy-
niosła 83 (3,3%) i zwiększyła się ponad pięciokrotnie 
w drugiej połowie roku do 463 (18,7%). Zmniejszył 
się natomiast odsetek gmin, w których zachorowania 
mężczyzn stanowiły powyżej 90% wszystkich prze-
padków: do maja wynosił on 84,3% gmin, z których 
zgłaszano przypadki, a od czerwca 57,8% (Ryc. 3).

Mediana wieku chorych w 2017 wyniosła 38 lat, 
przy czym w pierwszej połowie roku (do maja) była 
nieznacznie niższa (35 lat) niż w drugiej (39 lat). Od-
setek osób hospitalizowanych wśród chorych wyniósł 
87,4%. Odsetek osób, które zadeklarowały, że nie były 
szczepione przeciwko wzw A wśród chorych wyniósł 
93,7%, natomiast 0,5% przypadków było wcześniej 
szczepionych przeciwko tej chorobie. W 5,8% przy-
padków stan zaszczepienia nie był znany.

Zachorowania importowane stanowiły w 2017 r. 
5,9% wszystkich zachorowań, w porównaniu do 
31,4% w 2016 r. Jednak w liczbach bezwzględnych 
było to 178 przypadków, czyli o 167 więcej w stosun-
ku do 2016 r. (11 przypadków). W odróżnieniu do po-
przedniego roku najczęściej zachorowania zawlekano 
z krajów europejskich (łącznie n=124), w tym najwię-
cej z Niemiec (n=30), Hiszpanii (n=19), Grecji (n=15) 
oraz Włoch (n=9). Z Afryki zawleczono 12 zachoro-
wań, w tym najwięcej z Egiptu (n=6) (Tab. II). 

Table I. Hepatitis A in Poland in 2010-2017. Number of cases, incidence per 100 000 poipulation and median of incidence  
             by voivodeship
Tabels I. Wzw typu A w Polsce w latach 2010-2017. Zachorowania i zapadalność na 100 000 ludności oraz mediana  
                zapadalności wg województw

POLAND
median of  

incidence 2010-2015
2016 2017

No. of cases incidence No. of cases incidence
0.18 35 0.09 3006 7.8

Dolnośląskie 0.14 4 0.14 207 7.1
Kujawsko-pomorskie 0.19 3 0.14 107 5.1
Lubelskie 0.14 1 0.05 38 1.8
Lubuskie 0.10 - - 40 3.9
Łódzkie 0.16 2 0.08 260 10.5
Małopolskie 0.24 2 0.06 260 7.7
Mazowieckie 0.18 6 0.11 692 12.9
Opolskie 0.10 1 0.1 19 1.9
Podkarpackie 0.21 6 0.28 61 2.9
Podlaskie 0.08 1 0.08 30 2.5
Pomorskie 0.13 1 0.04 87 3.8
Śląskie 0.28 3 0.07 546 12.0
Świętokrzyskie 0.08 - - 19 1.5
Warmińsko-Mazurskie 0.21 - - 42 2.9
Wielkopolskie 0.23 1 0.03 496 14.0
Zachodniopomorskie 0.17 4 0.23 112 6.6
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Fig. 1. HAV cases in 2017- number of cases and incidence per 10 000 by gmina 
Ryc. 1. Przypadki HAV w 2017- liczba i zapadalność na 10 000 wg. gmin
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Table II. Number of imported hepatitis A cases in Poland in 2017 by region and country of exposure
Tabela II. Liczba zawleczonych do Polski zachorowań na wzw typy A w 2017 według regionu i kraju zawleczenia
Continent/Region Country Number of cases (including MSM)

Europe 
n=124

Germany 30 (10)
Spain 19 (8)
Greece 15 (1)
Italy 9 (2)
Ukraine 8 (3)
Bulgaria 7 (1)
England 5
Czech Republic 4
Belgium 3 (2)
Slovakia 3
Romania 3 (1)
France 3 (1)
Malta 2
Albania 2
Other 11 (4)

Africa 
n=12

Egypt 6 (1)
Morocco 2
Other 4 (1)

Latin America 
n=7

Mexico 3 (1)
Costa Rica 2 (1)
Other 2

Asia 
n=6

Turkey 2 (1)
China 2
Other 2

Middle East 
n=4

United Arab Emirates 3
Saudi Arabia 1

Russia and Former Soviet Union 
n=3

Kazakhstan 2
Russia 1

Carribbean  n=1 Jamaica 1
North America  n=1 United States of America 1
Unknown country of importation* - 20 (2)

*with no information of travel destination but travel dates consistant with incubation period or more than one country as travel destination

Fig. 2 HAV cases in 2017. Number of cases,  m/f ratio by month of onset
Ryc. 2 Przypadki  wzw A w 2017 r. liczba przypadków, stosunek m/k wg. miesiąca zachorowania
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Fig. 3. HAV cases in 2017 - percentage of male cases among cases  untill May and from June by gmina
Ryc. 3. Przypadki HAV w 2017 r. Odsetek mężczyzn wśród chorych od maja i od czerwca według gmin  
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Hepatitis A outbreaks

In 2017 a total number of 251 outbreaks of hepatitis 
A were reported in which 843 persons got ill, and m/f 
ratio was 1,6. In the first part of the year (until May) 
number of outbreaks reported monthly was no more 
than 8, but in this period m/f ratio reached highest 
value (in April it was 14,0). From June an increase 
in numbers of outbreaks reported every month was 
observed and also an increase in the number of small, 
2- person outbreaks with m/f ratio of 1. From June to 
August m/f ratio in outbreak cases decreased to reach 
and maintain until the end of the year the value of 1,3 
(Fig. 4).

In 198 outbreaks (79%) route of transmission was 
successfully identified. In most outbreaks it was was 
person-to-person (70%, 176 outbreaks). Contaminated 
food was found as the most probable main vehicle 
of infection in 5% of outbreaks (n=13), and in 4% of 
outbreaks (n=9) both person-to-person and foodborne 
route of infection was found. In 21% of outbreaks 
(n=53) route of transmission was unknown and no 
transmission routes could be discarded.

HAV outbreaks in 2017 were mainly small 
outbreaks- up to 3 cases (82% of outbreaks) and 
usually took place in household environment (71%). 
There were 2 outbreaks reported with 41 and 39 cases 
respectively. In first of them (from Wielkopolskie 

Zachorowania wśród MSM

W 2017 r. zarejestrowano łącznie 501 zachorowań 
wśród osób identyfikujących się jako MSM, co stanowi 
16,6% wszystkich zachorowań oraz 21,4% zachorowań 
wśród mężczyzn. Do maja odsetek osób z grupy MSM 
wśród zachorowań mężczyzn był jeszcze wyższy i wyno-
sił 38,7%. Mediana wieku chorych wyniosła 29 lat, a 93% 
spośród nich nie było wcześniej szczepionych przeciwko 
wzw A (w 6,4% przypadków należących do MSM status 
zaszczepienia nie był znany). Liczba zgłaszanych przy-
padków wśród MSM rosła do sierpnia, kiedy to zachoro-
wały 94 osoby (Ryc. 2). Spośród wszystkich przypadków 
należących do grupy MSM 83 zachorowania wystąpiły 
w ogniskach (16,6%). Dla ponad 90% przypadków wśród 
MSM, które wystąpiły w ogniskach, drogę transmisji 
określono jako człowiek-człowiek. Żywność była wska-
zana jako droga szerzenia się zakażenia w niecałych 5% 
zachorowań u MSM, które wystąpiły w ogniskach.

Spośród zgłoszonych przypadków deklarujących przy-
należność do grupy MSM 41 (8,2%) było przypadkami 
importowanymi z innych krajów, najwięcej z Niemiec (10 
zachorowań) i Hiszpanii (8 zachorowań) (Tab. II).

Ogniska wzw A
 
W 2017 r. odnotowano łącznie 251 ognisk wzw A, 

w których zachorowało łącznie 843 osób, a stosunek 
liczby mężczyzn do kobiet w tych ogniskach wyniósł 

Fig. 4. Local HAV outbreaks in 2017 by month of notification
Ryc. 4. Ogniska lokalne HAV w 2017 r. według miesiąca zarejestrowania
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voivodeship) contaminated food served and sold 
in food serving facility was found as a vehicle. The 
second outbreak was connected to case who was 
serving food during the family party, business meeting 
and kindergarten.

DISCUSSION

In Poland in 2017 there was an epidemic increase 
in the number of hepatitis A cases and incidence, 
which corresponds to the situation in other European 
countries at that time (8,12).

Changes of epidemiological situation and 
its characteristics throughout the year included 
geographical spread of infections and differences in 
their occurrence in first and second part of the year. 
Until May there was an increase in number of cases 
with concurrent increase of m/f ratio, which suggests 
that the disease was mainly spreading among MSM. 
Similar situation was observed in 2009, when also 
an increase of cases numbers and outbreaks among 
MSM were observed (13,14). From June more cases 
were reported every month which was accompanied 
by the decrease in m/f ratio among them and (from 
August) also by the decreasing number of cases 
declaring themselves as MSM. Moreover an increase 
in small, 2- person outbreaks with m/f ratio equaled 
1 was observed. It may suggest that in second part of 
the year disease was mainly spreading among prone 
to infection non- MSM population which was also 
observed in other countries (15). Male to female ratio 
may be used as an indirect indicator of disease spread in 
abovementioned risk group, especially when it comes 
to quick assessment in changes in epidemiological 
situation at early stage (8). In Poland in years 2010-
2016 this ratio indicated slight advantage of male over 
female cases (median of this ratio was 1.2), however 
a small number of cases reported yearly must be 
highlighted for years 2011-2016. In 2017 m/f ratio 
among cases was over 3.5, which is over two times 
more than in previous year and comparable to 2009. 
The dynamics in changes of this ratio throughout the 
year reflected situation in Europe, however in Poland 
it reached higher maximum value (13.8 compared to 
4.8). With much probability the proportion of MSM 
among cases was higher than 16.6% which would be 
a result of reluctance of disclosing sexual preferences 
during and epidemiological interview.

The demographic characteristics of MSM cases 
in Poland did not differ from the ones described in 
outbreak cases in other countries both in regard of 
vaccination status and travel history (9). Median age 
of MSM cases was in Poland slightly lower than in 
other countries (15,16).

1,6. W pierwszej połowie roku (do maja) zgłaszano 
miesięcznie nie więcej niż 8 ognisk, przy czym wśród 
chorych w ogniskach stosunek liczby mężczyzn do 
kobiet osiągnął najwyższą wartość w kwietniu (14,0). 
Od czerwca obserwowano wzrost miesięcznej liczby 
ognisk wzw A, w tym wzrost liczby małych ognisk 
dwuosobowych, w których chorowali kobieta i męż-
czyzna (stosunek m/k=1). Od czerwca do sierpnia sto-
sunek liczby chorych mężczyzn do kobiet w ogniskach 
spadał, by utrzymywać się dalej na poziomie około 1,3 
do końca roku (Ryc. 4).

W 198 ogniskach (79%) udało się ustalić drogę sze-
rzenia zakażeń. W większości była to droga człowiek-
-człowiek (70%, 176 ognisk). W 5% (13 ognisk) usta-
lono, że nośnikiem zakażenia była skażona żywność, 
a w 4 % (9 ognisk) wskazano zarówno drogę kontakto-
wą jak i skażoną żywność. W 21% (53 ogniska) ognisk 
nie ustalono drogi szerzenia się wirusa.

Zgłaszane w 2017 r. ogniska o etiologii HAV były 
w większości małymi ogniskami do 3 osób chorych 
(82%), które wystąpiły w środowisku domowym 
(71%). Odnotowano 2 ogniska z liczbą chorych równą 
odpowiednio 41 i 39 chorych. W pierwszym z nich, 
(z województwa wielkopolskiego) jako nośnik zaka-
żeń ustalono serwowaną w zakładzie gastronomicz-
nym oraz sprzedawaną na wynos żywność. Drugie 
z wymienionych ognisk miało związek z osobą ser-
wującą żywność na przyjęciu rodzinnym, spotkaniu 
firmowym i w przedszkolu.

DYSKUSJA

W Polsce w 2017 r. zaobserwowano epidemiczny 
wzrost zachorowań oraz zapadalności na wzw A, co 
odwzorowuje sytuację w innych państwach europej-
skich w tym okresie (8,12). 

Dynamika zmian w sytuacji epidemiologicznej w cią-
gu roku obejmowała geograficzne rozprzestrzenianie się 
zachorowań, a także różną charakterystykę występowa-
nia zachorowań w pierwszej i drugiej jego części. Do 
maja obserwowano wzrost zachorowań, w których prze-
ważały znacząco oraz narastająco zachorowania wśród 
mężczyzn, co może sugerować szerzenie się zachorowań 
głównie w grupie MSM. Podobną sytuację obserwowa-
no w 2009 r., kiedy również notowano wzrost zachoro-
wań na wzw A, i ognisko tej choroby także dotyczyło 
grupy MSM (13,14). Od czerwca zgłaszano miesięcznie 
coraz więcej zachorowań przy jednoczesnej, sukcesyw-
nie zmniejszającej się proporcji zachorowań mężczyzn 
w odniesieniu do kobiet, a od sierpnia wystąpił także spa-
dek zgłaszanych przypadków wśród osób deklarujących 
przynależność do grupy MSM. Dodatkowo zwiększała 
się liczba zgłaszanych co miesiąc małych, dwuosobo-
wych ognisk, w których liczby chorych mężczyzn były 
równe liczbie chorych kobiet. Wskazuje to, że w drugiej 
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SUMMARY AND CONCLUSIONS

1. In 2017 an epidemic increase in the number of HAV 
cases and incidence  was observed, which was a 
result of the occurrence of multistate HAV outbreak 
among MSM, affecting most of the EU countries 
including Poland.

2. In order to avoid such situation in future it is 
recommended that in case of the occurrence of 
large multistate HAV outbreak, risk groups should 
be covered by targeted vaccination programs as 
soon as possible.

3. Epidemiological situation of hepatitis A in Poland 
in 2017 indicates the need of including MSM in the 
risk groups for which vaccination against hepatitis 
A is recommended.
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chodzących w sytuacji epidemiologicznej (8). W Polsce 
w latach 2010-2016 proporcja liczby chorych mężczyzn 
do kobiet wśród przypadków wskazywała na nieznaczną 
przewagę zachorowań mężczyzn (mediana stosunku m/k 
wynosiła 1,2), przy czym należy podkreślić, że rokrocz-
nie w latach 2011-2016 odnotowywane były niewielkie 
liczby zachorowań. W 2017 r. stosunek m/k wśród cho-
rych wyniósł powyżej 3,5, co jest wartością ponad dwu-
krotnie większą niż w poprzednim roku i porównywalną 
do wartości wskaźnika w 2009 r. Dynamika zmian war-
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zmiany w Europie, przy czym w Polsce współczynnik 
ten osiągnął większą maksymalną wartość (13,8 w po-
równaniu do 4,8). Z dużym prawdopodobieństwem gru-
pa MSM wśród przypadków wzw A w 2017 r. w Polsce 
była liczniejsza niż 16,6%, wynikające z informacji po-
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Charakterystyka demograficzna chorych z grupy 
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dróży (9). Natomiast mediana wieku chorych z grupy 
MSM w Polsce była nieznacznie niższa niż w innych 
krajach (15,16).

WNIOSKI

1. W 2017 r. nastąpił epidemiczny wzrost liczby za-
chorowań i zapadalności na wzw A w porówna-
niu do poprzednich lat. Wzrost ten był związany 
z wystąpieniem międzynarodowego ogniska wzw 
A wśród MSM w Europie, które objęło swoim za-
sięgiem większość krajów UE, w tym Polskę. 

2. W celu uniknięcia takiej sytuacji w przyszłości 
wskazane jest, aby w okresie pojawiania się du-
żego, międzynarodowego ogniska jak najszybciej 
obejmować szczepieniami grupy ryzyka w celu 
równie szybkiego ograniczenia szerzenia się zaka-
żeń.

3. Sytuacja epidemiologiczna dotycząca wzw A w Eu-
ropie i Polsce w 2017 r. wskazuje na potrzebę posze-
rzenia rekomendacji szczepień przeciwko tej chorobie 
w Polsce o grupę MSM.
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ABSTRACT

OBJECTIVE. To assess the epidemiological situation of giardiasis in Poland in 2017.
MATERIAL AND METHOD. The assessment of the epidemiological situation of giardiasis in Poland was 
carried out on the basis of the results of the analysis of data from the annual bulletins “Infectious diseases and 
poisoning in Poland”, information from forms on individual cases provided by PSSE employees through the 
Epidemiological Case Reporting System (SRWE), information on outbreaks transferred by PSSE employees 
through the Registry of Epidemic Outbreaks (ROE), as well as data on deaths from the Department of Demographic 
Studies of the Central Statistical Office.
RESULTS. This is the first epidemiological report on giardiasis in Poland published in the epidemiological 
Chronicle. The number of new giardiasis cases registered in Poland in 2017 was 1 229 cases, incidence rate 3.2 
per 100 000 population. Compared to previous years, the number of registered cases decreased. There were no 
deaths. Hospitalizations accounted for around 24.5% of all cases. All giardiasis cases met the criteria for the 
definition of a confirmed case. In 2017, there were 4 outbreaks of giardiasis.
CONCLUSIONS. The long-term decline in the number of cases and incidence in Poland indicates an improvement 
of the epidemiological situation. In comparison with epidemiological data for EU / EEA countries, Poland does 
not stand out significantly in terms of the number of cases, incidence or seasonality distribution of cases.

Key words: giardiasis, lambliasis, Giardia, epidemiology, Poland, 2017

STRESZCZENIE

CEL. Ocena sytuacji epidemiologicznej giardiozy w Polsce w 2017 r.
MATERIAŁ I METODA. Ocenę sytuacji epidemiologicznej giardiozy w Polsce przeprowadzono na podstawie 
wyników analizy danych z rocznych biuletynów „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce”, informacji z formu-
larzy o indywidualnych zachorowaniach przekazanych przez pracowników PSSE poprzez System Rejestracji 
Wywiadów Epidemiologicznych (SRWE) oraz informacji o ogniskach przekazanych przez pracowników PSSE 
poprzez system Rejestru Ognisk Epidemicznych (ROE).
WYNIKI. Jest to pierwszy raport epidemiologiczny dotyczący giardiozy w Polsce zamieszczony w Kronice 
epidemiologicznej. Liczba nowych zachorowań na giardiozę zarejestrowanych w Polsce w roku 2017 r. wyno-
siła 1 229 przypadków (współczynnik zapadalności 3,2 na 100 tys. ludności). W porównaniu do lat ubiegłych 
odnotowano spadek liczby rejestrowanych zachorowań. Nie odnotowano zgonów. Hospitalizacje stanowiły oko-
ło 24,5% wszystkich zachorowań. Wszystkie zachorowania na giardiozę spełniały kryteria definicji przypadku 
potwierdzonego. W 2017 r. Odnotowano 4 ogniska zachorowań na giardiozę.
WNIOSKI. Wieloletni spadek liczby zachorowań oraz zapadalności w Polsce wskazuję na poprawę sytuacji 
epidemiologicznej. W porównaniu z danymi epidemiologicznymi dla krajów UE/EOG, Polska nie odstaje zna-
cząco pod względem liczby zachorowań, zapadalności czy sezonowości zachorowań. 

Słowa kluczowe: giardioza, lamblioza, Giardia, epidemiologia, Polska, 2017
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WSTĘP

Giardioza (lamblioza) jest chorobą pasożytniczą 
wywoływaną przez pierwotniaka Giardia lamblia 
(syn. G. intestinalis, G. duodenalis). Powoduje wy-
stąpienie objawów ze strony układu pokarmowego, 
takich jak biegunka, bóle brzucha, nudności, wymio-
ty, stolce o tłustej konsystencji (tzw. stolce tłuszczo-
we). Choroba można przejść w postać przewlekłą, jak 
również przebiegać bezobjawowo. Okres wylęgania 
choroby wynosi zazwyczaj około tygodnia, ale może 
wahać się od 1 dnia do 2 tygodni (1).

Naturalnym rezerwuarem pierwotniaków Giardia 
lamblia jest człowiek oraz inne ssaki (naczelne, bydło, 
konie, psy, koty, niektóre zwierzęta dzikie). Choroba 
szerzy się poprzez kontakt z zarażonym człowiekiem 
lub spożycie zanieczyszczonej żywności lub wody (1).

Na podstawie badań molekularnych, wyodrębnio-
no 8 genotypów G. lamblia (oznaczonych A – H), lecz 
tylko dwa (A i B) powodują zachorowania u ludzi (2).

Giardioza jako jednostka chorobowa została 
umieszczona w wykazie chorób zakaźnych i zakażeń 
obowiązkowo zgłaszanych na podstawie ustawy z dnia 
6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakaże-
niach. Pojawiła się po raz pierwszy w biuletynach rocz-
nych „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” w 2003 
roku w części dotyczącej zachorowań na choroby za-
kaźne podlegające obowiązkowemu zgłoszeniu, nie 
objętych sprawozdaniami MZ-56. 

Zbiorcze informacje dotyczące liczby zachorowań 
i hospitalizacji z powodu giardiozy są raportowane 
w meldunkach MZ-56 od 2005 roku. Natomiast, dane 
indywidualne z wywiadów epidemiologicznych do-
stępne są od 2013 roku. Początkowo były zbierane 
przez Inspekcję Sanitarną na formularzach ogólnych, 
wspólnych dla większości chorób zakaźnych. W 2017 
roku wprowadzono rejestrację zachorowań na giardio-
zę przez elektroniczny System Rejestracji Wywiadów 
Epidemiologicznych (SRWE) na formularzu dedyko-
wanym dla tej jednostki chorobowej.

W krajach Unii Europejskiej giardioza jest jedną 
z chorób objętą nadzorem na podstawie Decyzji Nr 
2018/945. Według danych ECDC, w 2017 r. w pań-
stwach Unii Europejskiej odnotowano 18 789 potwier-
dzonych przypadków giardiozy.

Decyzja Nr 2002/253/WE ustala definicje przy-
padków zachorowań, na podstawie których przesyła-
ne są informacje do europejskiego systemu nadzoru 
epidemiologicznego. Ustalenie wspólnych definicji 
we wszystkich krajach UE pozwala na porównywal-
ność danych zbieranych w ramach różnych systemów 
nadzoru epidemiologicznego. Obowiązek zgłaszania 
przypadków zgodnie z przyjętymi definicjami obowią-
zuje od dnia 1 stycznia 2003 r.

INTRODUCTION

Giardiasis (lambliasis) is a parasitic disease caused 
by the protozoan Giardia lamblia (syn. G. intestinalis, 
G. duodenalis). It causes gastrointestinal symptoms, 
such as diarrhea, abdominal pain, nausea, vomiting, 
and greasy stools (steatorrhoea). It is possible to 
develop a chronic form of the disease or for it to be 
completely asymptomatic. The incubation period is 
usually around a week, but can range from 1 day to 2 
weeks (1).

Humans and other mammals (primates, cattle, 
horses, dogs, cats, certain wild animals) are natural 
reservoirs of the Giardia lamblia protozoa. The disease 
spreads through contact with an infected person or 
consumption of contaminated food or water (1).

Based on molecular studies, 8 assemblages of G. 
lamblia (designated A - H) have been identified, but 
only two (A and B) cause illness in humans (2).

Giardiasis as a disease was included on the list of 
infectious diseases and infections under mandatory 
reporting on the basis of the Act of 6 September 2001 
on infectious diseases and infections. It appeared 
for the first time in the annual bulletins ‘Infectious 
Diseases and Poisonings in Poland’ in 2003 in the 
section dedicated to incidence of infectious diseases 
subject to mandatory notification, not covered by the 
MZ-56 reports.

Aggregated data on the number of cases and 
hospitalizations due to giardiasis has been reported in 
MZ-56 reports since 2005. However, individual data 
from epidemiological interviews have been available 
since 2013. Initially, they were collected by the 
Sanitary Inspection on a general case report form used 
for most infectious diseases. In 2017, registration of 
giardiasis cases was introduced through the electronic 
Epidemiological Case Reporting System (SRWE) on 
a form dedicated to this disease.

In countries of the European Union, giardiasis is 
one of the diseases under epidemiological surveillance 
pursuant to Decision No. 2018/945. According to 
ECDC data, in 2017, 18 789 confirmed cases of 
giardiasis were recorded in the European Union.

Decision No. 2002/253/EC sets out definitions 
of cases on the basis of which information is sent to 
the European epidemiological surveillance system. 
Establishing common definitions in all EU countries 
allows comparability of data collected under various 
epidemiological surveillance systems. The obligation 
to report cases in accordance with accepted definitions 
applies from 1 January 2003.

In Poland, the definition for the classification of 
giardiasis cases used in epidemiological surveillance 
has been in force since 2005, and the current definition 
was modified in 2014 on the basis of the definition 
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W Polsce, definicja przypadków do klasyfikacji 
zachorowań na giardiozę stosowana w nadzorze epi-
demiologicznym obowiązuje od 2005 r., a aktualna 
definicja została zmodyfikowana w 2014 roku na pod-
stawie definicji wprowadzonej decyzją Komisji Wyko-
nawczej Unii Europejskiej nr 2012/506/EU.

CEL

Celem pracy jest ocena sytuacji epidemiologicznej 
giardiozy w Polsce w 2017 r., w porównaniu z 2016 r. 
oraz latami 2003-2015.

MATERIAŁ I METODY

Analizę epidemiologiczną występowania giardio-
zy w Polsce przeprowadzono na podstawie danych 
zagregowanych z rocznych biuletynów „Choroby za-
kaźne i zatrucia w Polsce” za lata 2003 - 2017 (3,4), 
informacji z formularzy o indywidualnych zachoro-
waniach przekazanych przez Powiatowe Stacje Sa-
nitarno-Epidemiologiczne (PSSE) poprzez SRWE za 
rok 2017, informacji o ogniskach przekazanych przez 
PSSE poprzez system Rejestru Ognisk Epidemicznych 
(ROE) za rok 2017 oraz danych z Departamentu Ba-
dań Demograficznych Głównego Urzędu Statystycz-
nego (GUS).

Zgodnie z definicją z 2017 r., zachorowanie na giar-
diozę kwalifikowane jest jako przypadek potwierdzo-
ny, jeżeli kryteria kliniczne (w tym wypadku biegun-
ka, ból brzucha, wzdęcia lub objawy upośledzonego 
wchłaniania) u osoby chorej zostaną potwierdzone do-
datnimi wynikami badań laboratoryjnych.

Natomiast przypadek prawdopodobny musi speł-
niać następujące kryteria: wystąpienie objawów kli-
nicznych u chorego oraz wystąpienie co najmniej jed-
nego z powiązań epidemiologicznych. W przypadku 
giardiozy „powiązaniem epidemiologicznym” jest: 
narażenie z tego samego źródła co osoba spełniająca 
kryteria przypadku potwierdzonego, narażenie przez 
kontakt z osobą zaklasyfikowaną jako przypadek po-
twierdzony lub kontakt ze źródłem środowiskowym 
lub spożywanie żywności/wody pitnej, w której labo-
ratoryjnie potwierdzono skażenie czynnikiem choro-
botwórczym.

WYNIKI

Liczba nowych zachorowań na giardiozę zareje-
strowanych w Polsce w 2017 r. wynosiła 1 229 przy-
padków, współczynnik zapadalności 3,2 na 100 tys. 
ludności. W porównaniu do roku 2016, odnotowano 
spadek liczby rejestrowanych zachorowań o 219 przy-
padków, a współczynnik zapadalności zmniejszył się 
o 0,6. 

introduced by the Decision of the Executive Committee 
of the European Union No. 2012/506/EU.

OBJECTIVE

The aim of the study is to assess the epidemiological 
situation of giardiasis in Poland in 2017, compared to 
2016 and years 2003-2015.

MATERIAL AND METHODS

The epidemiological analysis of giardiasis in Poland 
was conducted on the basis of aggregated data from the 
annual bulletins “Infectious diseases and poisonings in 
Poland” for the years 2003-2017 (3,4), information 
from forms on individual cases provided by local 
sanitary-epidemiological stations through SRWE for 
2017, information on outbreaks provided by through 
the Registry of Epidemic Outbreaks (ROE) system 
for 2017 and data from the Demographic Research 
Department of the Central Statistical Office (CSO).

According to the 2017 definition, an individual 
case of giardiasis is qualified as a confirmed case, if 
the clinical criteria (in this case diarrhoea, abdominal 
pain, bloating or signs of malabsorption) in a patient, 
are confirmed by positive laboratory tests.

However, a probable case must meet the following 
criteria: the occurrence of clinical symptoms in 
the patient as well as the occurrence of at least one 
epidemiological link. In the case of giardiasis, an 
“epidemiological link” is defined as: exposure from 
the same source as the person meeting the criteria of 
the confirmed case, exposure through contact with 
a person classified as a confirmed case, or contact 
with an environmental source, or consumption of 
food/drinking water in which the contamination of the 
pathogenic agent has been laboratory confirmed.

RESULTS

The number of new giardiasis cases registered in 
Poland in 2017 was 1 229 cases, the incidence rate was 
3.2 per 100 000 population. Compared to 2016, there 
was a decrease in the number of registered cases by 
219, and the incidence rate decreased by 0.6.

In the initial period of compulsory reporting of 
giardiasis, a gradual increase in the number of cases 
was observed (2 416 were registered in 2003, 2004 – 
3 074 and 2005 – 3 337 cases). After this period, since 
2005, the annual number of registered giardiasis cases 
has demonstrated a downward trend (Fig. 1). In the 
period from 2015 to 2016, the number of cases fell by 
14.6%, and from 2016 to 2017 it was lower by 15%.

Giardioza (lamblioza) w Polsce w 2017 roku Giardiasis (lambliasis) in Poland in 2017



502

The percentage of hospitalizations due to this disease 
is lower every year since 2005. The percentage of 
hospitalizations for Poland was 25.2% in 2016 and 24.5% 
in 2017, which is almost a two-fold decrease compared 
to the median for the years 2006-2010 (46.8%) (Tab. I).

In 2016, the most cases were registered in the 
Śląskie voivodeship (378 cases), and the least in the 
Łódź voivodeship (7 cases). No cases were reported 
in the Lubuskie voivodeship. In 2017, the most cases 
were registered in the Lubelskie voivodeship, 285 
cases, and the least in Łódź (2 cases). Similarly in 
2016 and 2017, the highest incidence, significantly 
exceeding the average for Poland, occurred in the 
Podlaskie voivodeship – 15.7 / 100 thousand in 2016 
and 13.6 / 100 thousand in 2017 (Tab. II).

In 2017, the highest decrease in the number of cases 
compared to 2016 was recorded in Śląskie (difference 
of 124 cases) and Mazowieckie (difference of 115 

W początkowym okresie obowiązkowego zgłaszania 
zachorowań na giardiozę obserwowano stopniowy wzrost 
liczy przypadków (w 2003 r. zarejestrowano 2 416, 2004 r.  
– 3 074 i 2005 r. – 3 337 przypadków). Po tym okresie, 
od 2005 r roczna liczba rejestrowanych zachorowań na 
giardiozę ma tendencję spadkową (Ryc. 1). W okresie 
od 2015 do 2016 r. liczba zachorowań spadła o 14,6%, 
a z roku 2016 na 2017 była niższa o 15%.

Odsetek hospitalizacji z powodu tej choroby jest od 
2005 r. z każdym rokiem coraz niższy. Odsetek hospi-
talizacji dla Polski w 2016 r. wynosił 25,2% a w 24,5% 
w 2017 r. co stanowi prawie dwukrotny spadek w po-
równaniu do mediany z lat 2006-2010 (46,8%) (Tab. I).

W 2016 r. najwięcej przypadków zarejestrowano 
w województwie śląskim (378 przypadków), a naj-
mniej w województwie łódzkim (7 przypadków). 

Nie odnotowano żadnych przypadków w wojewódz-
twie lubuskim. W 2017 r. najwięcej przypadków za-
rejestrowano w województwie lubelskim, 285 przy-
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Fig. 1. Giardiasis (lambliasis) in Poland in 2003-2017. Number of cases and hospitalizations
Ryc. 1. Giardioza (lamblioza) w Polsce w latach 2003-2017. Liczba zarejestrowanych zachorowań i hospitalizacja

Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH. CSI. Warsaw. Annual Reports: 2003-2017 
Źródło danych: Biuletyny roczne „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” za lata 2003-2017, NIZP-PZH, GIS

Table I. Giardiasis (lambliasis) in Poland in years 2006-2017. Number of cases, incidence, hospitalization, percentage of  
                  hospitalization
Tabela I. Giardioza (lamblioza) w Polsce w latach 2006-2017. Liczba zarejestrowanych zachorowań, zapadalność, hospi- 
  talizacja, odsetek hospitalizacji

YEAR
No. of cases by quater No. of 

cases
Incidence 

rate

Hospitalization

I II III IV No. of 
cases %

2006-2010 (median) 792 630 552 859 2945 7.7 1490 46.8
2011-2015 (median) 475 446 363 521 1736 4.5 682 36.3
2016 403 371 295 377 1446 3.8 365 25.2
2017 383 303 266 277 1229 3.2 301 24.5

Źródło danych: Biuletyny roczne „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” za lata 2006-2017, NIZP-PZH, GIS
Data source: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH. CSI. Warsaw. Annual Reports: 2006-2017
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cases) voivodeships. On the other hand, the highest 
decrease in percentage was observed in the Łódź 
(71.4% decrease), Mazovia (56.4% decrease) and 
Wielkopolskie (45.8% Mazowieckie) voivodeships 
(Tab. II).

Cases of giardiasis do not show a clear seasonal 
distribution. The highest numer of cases is usually 
recorded in the first three months of the year. Every 
year there is a decrease in cases in December and 
an increase in January. In addition, one may notice 
a second but smaller peak in autumn (lasting from 
September to November) (Fig. 2).

In 2017, there were 560 cases of giardiasis among 
men (45.6%), incidence rate 3 per 100 000 population 
and 669 cases among women (54.4%), incidence rate 
3.4 per 100 000 population. Incidence was lower among 
men in each age group except three: 0-4 years, 10-14 
years and 25-29 years (Fig. 3). The highest incidence 
among women was recorded in the age group 5-9, 
which also had the largest difference between the two 
genders – 17.4 per 100 000 population among women 
and 13.6 per 100 000 among males. The highest 
incidence rate among men was recorded in the age 
group 0-4, 16.4 per 100 000 population (Fig. 3). The 
highest overall incidence was recorded in people aged 
0-4 years (16.1 per 100 000 population). The numer of 

padków, a najmniej w łódzkim (2 przypadki). Zarów-
no w roku 2016, jak i 2017 najwyższa zapadalność, 
znacznie przekraczająca średnią dla Polski, wystąpiła 
w województwie podlaskim - 15,7/100 tys. w 2016 r. 
i 13,6/100 tys. w 2017 r. (Tab. II).

Giardioza (lamblioza) w Polsce w 2017 roku Giardiasis (lambliasis) in Poland in 2017

Table II. Giardiasis (lambliasis) in Poland in 2016-2017 Giardioza (lamblioza) w Polsce w latach 2016-2017 wg woje- 
  wództw. Liczba zachorowań, zapadalność, hospitalizacja, odsetek hospitalizacji.
Tabela II. Giardioza (lamblioza) w Polsce w latach 2016-2017 wg województw. Liczba zachorowań, zapadalność, hospita- 
                 lizacja, odsetek hospitalizacji.

Voivodeship
2016 2017

No. of 
cases

Incidence 
rate

Hospitalization No. of 
cases

Incidence 
rate

Hospitalization
Number % Number %

 1. Dolnośląskie 72 2.5 3 4.20% 42 1.4 4 9.50%
 2. Kujawsko-Pomorskie 39 1.9 9 23.10% 31 1.5 6 19.40%
 3. Lubelskie 261 12.2 80 30.70% 285 13.4 62 21.80%
 4. Lubuskie - - x x 5 0.5 2 40.00%
 5. Łódzkie 7 0.3 4 57.10% 2 0.1 2 100.00%
 6. Małopolskie 66 2 17 25.80% 71 2.1 23 32.40%
 7. Mazowieckie 204 3.8 8 3.90% 89 1.7 9 10.10%
 8. Opolskie 41 4.1 13 31.70% 40 4 2 5.00%
 9. Podkarpackie 12 0.6 8 66.70% 29 1.4 19 65.50%
10. Podlaskie 186 15.7 39 21.00% 161 13.6 25 15.50%
11. Pomorskie 39 1.7 19 48.70% 59 2.5 30 50.80%
12. Śląskie 378 8.3 114 30.20% 254 5.6 71 28.00%
13. Świętokrzyskie 34 2.7 10 29.40% 44 3.5 14 31.80%
14.Warmińsko-Mazurskie 39 2.7 20 51.30% 32 2.2 6 18.80%
15. Wielkopolskie 24 0.7 7 29.20% 13 0.4 5 38.50%
16. Zachodniopomorskie 44 2.6 14 31.80% 72 4.2 21 29.20%

Źródło danych: Biuletyny roczne „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” za lata 2016-2017, NIZP-PZH, GIS
Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH. CSI. Warsaw. Annual Reports: 2016-2017

Fig. 2. Seasonal distribution of giardiasis in Poland  
              (2011-2017)
Ryc. 2. Sezonowy rozkład zachorowań na giardiozę 
   w Polsce (lata 2011-2017)

Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. 
NIPH-NIH. CSI. Warsaw. Annual Reports: 2011-2017
Źródło danych: Biuletyny roczne „Choroby zakaźne i zatrucia  
w Polsce” za lata 2011-2017, NIZP-PZH, GIS
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cases among the 0-4 age group accounted for 24.8% of 
all cases, and in the 5-9 group for 26.1% of all cases. 
The incidence rate decreased with age and was the 
lowest among people over 64 years of age. (0.7 per 
100 000 of the total population, 0,5 per 100 000 among 
men and 0.8 among women) (Fig. 3).

Based on data from individual interviews collected 
in SRWE, in 2017 all cases of giardiasis met the 
criteria for the definition of a confirmed case, i.e. they 
met the clinical and laboratory criteria. According to 
data from the Central Statistical Office, no deaths due 
to giardiosis were reported.

In 2017, a total of 301 people were hospitalized, in 
the SRWE the date of commencement of hospitalization 
as well as the date of its completion was given for 297 
cases (in 4 interviews no end date of hospitalization 
was given). Based on this data, the average duration 
of hospitalization was 5 days and the median duration 
was 4 days. However, hospitalization most often 
lasted 2 days and the longest 51 days. No repeated 
hospitalizations have been reported.

People hospitalized in 2017 were most often children 
aged 15-19 (the percentage of hospitalizations amounted 
to 48%) and 10-14 years (39%). In the remaining age 
groups, the hospitalization rate was below 30%, and the 
smallest was in the group of 40-44 years (10%) (Fig. 4).

In 8 cases (0.7%) the disease course severity was 
classified as severe (2 cases were hospitalized), and 
in 650 cases (52.9%) as moderate (208 people were 
hospitalized). In 90 cases the disease severity was not 
determined. The remainder of cases were  mild (including 
60 hospitalizations). In 57 cases (4.6%) it was noted that 
a person had a recurrence of the same disease as before.

W 2017 r., najwyższy spadek liczby zachorowań w po-
równaniu do 2016 r. odnotowano w województwie śląskim 
(różnica 124 przypadków) oraz mazowieckim (różnica 115 
przypadków). Najwyższy procentowy spadek zachorowań 
zaobserwowano natomiast w województwie łódzkim (spa-
dek o 71,4%), mazowieckim (spadek o 56,4%) oraz wiel-
kopolskim (spadek o 45,8%) (Tab. II).

Zachorowania na giardiozę nie wykazują wyraźne-
go rozkładu sezonowego. Najwięcej przypadków odno-
towuje się zazwyczaj w pierwszych trzech miesiącach 
roku. Co roku obserwuje się spadek zachorowań w grud-
niu i wzrost w styczniu. Ponadto, można zauważyć drugi, 
ale już mniejszy wzrost zachorowań przypadający  na je-
sień (trwający od września do listopada) (Ryc. 2).

W 2017 r. odnotowano 560 przypadków giardiozy 
wśród mężczyzn (45,6%), zapadalność 3 na 100 tys. po-
pulacji oraz 669 przypadków wśród kobiet (54,4%), za-
padalność 3,4 na 100 tys. populacji. Zapadalność była 
niższa wśród mężczyzn w każdej grupie wiekowej oprócz 
trzech: 0-4 lata, 10-14 lat i 25-29 lat (Ryc. 3). Najwyższą 
zapadalność wśród kobiet odnotowano w grupie wiekowej 
5-9, w której również wystąpiła największa różnica tego 
współczynnika między płciami – 17,4 na 100 tys. popula-
cji wśród kobiet i 13,6 na 100 tys. populacji u mężczyzn. 
Najwyższy współczynnik zapadalności wśród mężczyzn 
odnotowano w grupie wiekowej 0-4, 16,4 na 100 tys. po-
pulacji (Ryc. 3). Najwyższą zapadalność ogółem odnoto-
wano u osób w wieku 0-4 lat (16,1 na 100 tys. populacji). 
Zachorowania wśród grupy wiekowej 0-4 odpowiadały za 
24,8% wszystkich zachorowań, a w grupie 5-9 za 26,1% 
wszystkich zachorowań. Współczynnik zapadalności ma-
lał wraz z wiekiem i był najniższy wśród osób powyżej 64 
r.ż. (0,7 na 100 tys. populacji ogółem, 0,5 na 100 tys. wśród 
mężczyzn i 0,8 wśród kobiet) (Ryc. 3).

Wioleta Kitowska, Małgorzata Milczarek, Małgorzata Sadkowska-Todys

Fig. 3. Giardiasis in Poland in 2017. Incidence rate by age and gender
Ryc. 3. Giardioza w Polsce w roku 2017. Zapadalność wg wieku i płci

Data sources: Infectious diseases and poisonings in Poland. NIPH-NIH. CSI. Warsaw. Annual Report: 2017
Źródło danych: Biuletyny roczne „Choroby zakaźne i zatrucia w Polsce” za rok 2017, NIZP-PZH, GIS
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Na podstawie danych z indywidualnych wywiadów 
gromadzonych w SRWE, w 2017 r. wszystkie zachoro-
wania na giardiozę spełniały kryteria definicji przypad-
ku potwierdzonego, czyli spełniały kryteria kliniczne 
oraz kryteria laboratoryjne. Według danych z GUS, nie 
odnotowano żadnego zgonu z powodu giardiozy.

W 2017 hospitalizowano łącznie 301 osób, 
w SRWE datę rozpoczęcia hospitalizacji jak i datę jej 
zakończenia podano dla 297 przypadków (w 4 wywia-
dach nie wpisano daty zakończenia hospitalizacji). Na 
podstawie tych danych średni czas trwania hospitaliza-
cji wynosił 5 dni, a mediana 4 dni. Natomiast najczę-
ściej hospitalizacja trwała 2 dni, a najdłużej 51 dni. Nie 
zanotowano żadnej wielokrotnej hospitalizacji.

Osoby poddane hospitalizacji w 2017 r. to najczę-
ściej dzieci w wieku 15-19 lat (odsetek hospitalizacji 
wynosił 48%) oraz w wieku 10-14 lat (39%). W po-
zostałych grupach wiekowych, odsetek hospitalizacji 
wynosił poniżej 30%, w tym najmniejszy był w grupie 
40-44 lat (10%) (Ryc. 4).

W 8 przypadkach (0,7%) przebieg choroby skla-
syfikowano jako ciężki (w tym 2 przypadki były ho-
spitalizowane), a w 650 przypadkach (52,9%) jako 
średni (w tym 208 osób poddano hospitalizacji). W 90 
przypadkach nie określono przebiegu choroby. Pozo-
stałe zachorowania miały lekki przebieg (w tym odno-
towano 60 hospitalizacji). W 57 przypadkach (4,6%) 
zaznaczono, że osoba chorowała na tę samą chorobę 
wcześniej.

Dominującym objawem, spośród objawów wcho-
dzących w skład kryteriów  klinicznych definicji przy-
padku, był ból brzucha. Łącznie wystąpił on u 1 114 
osób (90,6%). Nie zauważono wyraźnych różnic 
w występowaniu objawów w poszczególnych grupach 
wiekowych. Bóle brzucha występowały w podobnym 
odsetku w każdej grupie wiekowej (średnio 89,3%). 

The dominant symptom of those included in the 
clinical case definition criteria was abdominal pain. 
In total, it occurred in 1 114 people (90,6%). There 
were no noticeable differences in the occurrence of 
symptoms in individual age groups. Abdominal pain 
occurred in a similar percentage of people in each age 
group (89,3% on average). Bloating was most common 
in people aged 40-49, and least often in people aged 
0-14. Diarrhea was most common in people aged 45-49 
and the least in the group 50-54 years old. Symptoms 
of malabsorption were most common in people aged 
20-24 (Tab. III).

According to data from SRWE, for 469 people 
(38,2% of all cases) information about consumed 
products within 2 weeks before falling ill was given. 
The products consumed by patients include: raw fruit 
(416 cases) and vegetables (309 cases), unpasteurized 
juices (55 cases), seafood (12 cases), various types of 
meat (11 cases), eggs (7 cases), dairy (7 cases) and other 
(3 cases). None of the products had been laboratory 
confirmed for Giardia cyst/trophozoite contamination, 
but there is no clear information as to whether the tests 
have been performed.

Some cases indicated occurrence of exposures such 
as: consumption of unboiled water (55 cases), contact 
with water from water reservoirs (48 cases), contact 
with sand from a sandbox (43 cases), human excreta/
faeces (3 cases) or sewage (3 cases), living or working 
on a farm (78 cases).

In 269 patients, contact with domestic or farm animals 
or their faeces was indicated. In four cases, Giardia cyst/
trophozoite infection was confirmed in animals with 
which the patients had contact in the 2 weeks before 
disease onset. No information was given on whether 
the animals had symptoms of the disease and when they 
appeared. Detailed data is presented in Table IV.

Giardioza (lamblioza) w Polsce w 2017 roku Giardiasis (lambliasis) in Poland in 2017

Fig. 4. Giardiasis in Poland in 2017. Hospitalization percentage by age
Ryc. 4. Giardioza w Polsce w roku 2017. Odsetek hospitalizacji wg wieku

Data source: National epidemiological surveillance data on giardiasis from SRWE system 
Źródło danych: Dane z nadzoru epidemiologicznego nad giardiozą z systemu SRWE
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In answer to the question “Has the patient been 
away from the place of residence during the 2 weeks 
before falling ill?” in 27 cases (2.2%) the answer was 
“Yes”, of which 16 cases (1.3%) travelled abroad. 
Among persons who traveled to other countries, 11 
(0.9%) were indicated to be imported from countries 
such as Belarus, India, United Kingdom, Ecuador and 
Morocco. In one case, four potential countries were 
listed where exposure could have taken place - Peru, 
Paraguay, Brazil, Argentina.

Wzdęcia występowały najczęściej u osób w wieku 
40-49 lat, a najrzadziej u osób w wieku 0-14 lat. Bie-
gunka występowała najczęściej u osób w wieku 45-49 
lat, a najmniej w grupie 50-54 lata. Objawy upośle-
dzonego wchłaniania występowały najczęściej u osób 
w wieku 20-24 lata (Tab. III). 

Według danych z SRWE, dla 469 osób (38,2% 
wszystkich przypadków) podano informacje o spoży-
tych produktach w ciągu 2 tygodni przed zachorowa-
niem. Wśród produktów spożywanych przez pacjen-
tów wymieniono takie jak: surowe owoce (416 przy-
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Table III. Giardiasis in Poland in 2017. Occurrence of symptoms by age
Tabela III. Giardioza w Polsce w 2017 r. Występowanie objawów wg wieku

Age

Symptoms - according to clinical criteria of case definition
Other symptoms 

(not included  
in case definition)Diarrhoea Abdominal pain Bloating

Signs of malabsorp-
tion (ie. steator-

rhoea. weight loss)

No. of 
cases % No. of 

cases % No. of 
cases % No. of 

cases % No. of 
cases %

0-4 90 29.5% 265 86.9% 45 14.8% 25 8.2% 212 69.5%
5-9 66 20.6% 302 94.1% 45 14.0% 20 6.2% 216 67.3%

10-14 41 24.7% 156 94.0% 35 21.1% 9 5.4% 106 63.9%
15-19 30 30.0% 96 96.0% 23 23.0% 10 10.0% 67 67.0%
20-24 19 57.6% 31 93.9% 10 30.3% 8 24.2% 22 66.7%
25-29 20 44.4% 40 88.9% 12 26.7% 2 4.4% 20 44.4%
30-34 25 43.9% 47 82.5% 20 35.1% 8 14.0% 25 43.9%
35-39 15 55.6% 22 81.5% 12 44.4% 3 11.1% 8 29.6%
40-44 7 24.1% 23 79.3% 17 58.6% 2 6.9% 19 65.5%
45-49 19 73.1% 24 92.3% 13 50.0% 1 3.8% 18 69.2%
50-54 5 19.2% 24 92.3% 6 23.1% 1 3.8% 15 57.7%
55-59 9 32.1% 26 92.9% 12 42.9% 3 10.7% 17 60.7%
60-64 12 48.0% 22 88.0% 9 36.0% 3 12.0% 11 44.0%
65+ 16 39.0% 36 87.8% 14 34.1% 2 4.9% 15 36.6%

Sum 374 30.4% 1114 90.6% 273 22.2% 97 7.9% 771 62.7%
Źródło danych: Dane z nadzoru epidemiologicznego nad giardiozą z systemu SRWE
Data source: National epidemiological surveillance data on giardiasis from SRWE system

Table IV. Contact with animals within 2 weeks before falling ill in which Giardia infection was confirmed
Tabela IV. Kontakt ze zwierzętami w okresie 2 tygodni przed zachorowaniem, u których potwierdzono zakażenie Giardia

Voivodeship Gender Age Location  
(urban/rural)

Occupation/
Reason for lack 
of occupation

Date of  
onset

Contact 
with animals 
(type of 
animal)

Giardia cyst/
trophozoite infec-
tion has been con-
firmed in animal

PODLASKIE Female 43 Urban (less than 20 
thousand residents) Unemployed 6/6/2017 Dogs Yes

ŚLĄSKIE Male 33 Rural ND 2017-06 Dogs Yes
LUBELSKIE Male 36 Rural Farmer 2/5/2016 Dogs Yes
LUBELSKIE Male 17 Rural Student 1/25/2017 Dogs Yes

Źródło danych: Dane z nadzoru epidemiologicznego nad giardiozą z systemu SRWE.
Data source: National epidemiological surveillance data on giardiasis from SRWE system.
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padków) i warzywa (309 przypadków), niepasteryzo-
wane soki (55 przypadków), owoce morza (12 przy-
padków), różnego rodzaju mięsa (11 przypadków), 
jaja (7 przypadków), nabiał (7 przypadków) oraz inne 
(3 przypadki). W żadnym produkcie nie potwierdzono 
laboratoryjnie zanieczyszczenia cystami/trofozoitami 
Giardia, jednakże brakuje jednoznacznej informacji 
czy badania zostały przeprowadzone.

U części osób wskazano występowanie takich na-
rażeń jak: spożywanie nieprzegotowanej wody (55 
przypadków), kontakt z wodą ze zbiorników wodnych 
(48 przypadków), kontakt z piaskiem z piaskownicy 
(43 przypadków), wydalinami/odchodami ludzkimi (3 
przypadki) lub ściekami (3 przypadki), zamieszkiwanie 
lub praca w gospodarstwie rolnym (78 przypadków).

U 269 osób chorych wskazano na kontakt ze zwie-
rzętami domowymi lub gospodarskimi lub z ich odcho-
dami. W czterech przypadkach potwierdzono zaraże-
nie cystami/trofozoitami Giardia u zwierząt, z którymi 
osoby chore miały kontakt w okresie 2 tygodni przed 
zachorowaniem. Nie podano informacji czy u zwierząt 
występowały objawy choroby i ewentualnie kiedy się 
pojawiły. Szczegółowe dane przedstawiono w Tab. IV.

Na pytanie „Czy chory w czasie ostatnich 2 tygodni 
przed zachorowaniem przebywał poza miejscowością 
zamieszkania?” w 27 przypadkach (2,2%) odpowie-
dziano „Tak”, z czego w 16 przypadkach (1,3%) dana 
osoba wyjechała za granicę. Spośród osób, które po-
dróżowały do innych krajów, 11 (0,9%) określono jako 
przypadki importowane z krajów takich jak Białoruś, 
Indie, Wielka Brytania, Ekwador i Maroko. W jednym 
przypadku wymieniono 4 potencjalne kraje, gdzie mo-
gło dojść do narażenia – Peru, Paragwaj, Brazylia, Ar-
gentyna.

Łącznie zanotowano informację dotyczącą 1 309 
wykonanych badań laboratoryjnych u chorych osób. 
Wykonano 493 badania mikroskopowych/parazyto-
logicznych oraz 816 badań stwierdzających obecność 
antygenu pierwotniaków Giardia w badanym materiale 
klinicznym. W 1 244 badaniach stwierdzono markery 
zarażenia pierwotniakami Giardia. W 3 przypadkach 
również stwierdzono obecność innych patogenów po-
wodujących dolegliwości ze strony układu pokarmo-
wego (w 1 przypadku rotawirusy i norowirusy, w 1 
przypadku glisty, w 1 przypadku Helicobacter pylorii).

W ROE w 2017 r. zgłoszono 4 ogniska spowodo-
wane przez Giardia lamblia. Były to małe ogniska do-
mowe. Największe ognisko występujące na przełomie 
2017/2018 r., wywołane pasożytami Giardia, obejmo-
wało 3 osoby należące do jednej rodziny.

DYSKUSJA

Według raportu ECDC „Giardiasis (lambliasis) An-
nual Epidemiological Report for 2017 (surveillance re-

Giardioza (lamblioza) w Polsce w 2017 roku Giardiasis (lambliasis) in Poland in 2017

In total, data was recorded regarding 1 309 
laboratory tests performed on patients. 493 
microscopic/parasitological tests were performed, as 
well as 816 tests confirming the detection of Giardia 
antigen in clinical material. In 1 244 studies, markers 
of Giardia protozoal infection were found. In 3 cases, 
other pathogens causing gastrointestinal discomfort 
were also found (in 1 case rotaviruses and noroviruses, 
in 1 case roundworms, in 1 case Helicobacter pylorii).

In 2017, 4 outbreaks caused by Giardia lamblia 
were reported in ROE. They were small household 
outbreaks. The largest outbreak occurring at the turn 
of 2017-2018, caused by Giardia parasites, included 3 
people belonging to one family.

DISCUSSION

According to the ECDC report „Giardiasis 
(lambliasis) Annual Epidemiological Report for 2017 
(surveillance report)”, the epidemiological situation 
of giardiasis in the EU/EEA countries varies. Of the 
24 countries reporting giardiasis, the most cases in 
2017 were registered in the United Kingdom (5 225 
cases) and the least in Malta (4 cases). Belgium had the 
highest incidence rate (17,6 per 100,000 population). 
In countries neighbouring Poland, the following were 
reported: Germany – 3 329 confirmed cases (incidence 
4,0/100 000), Slovakia - 190 (incidence 3,1/100 000), 
Czech Republic - 28 (incidence 0,3/100 000), Lithuania 
- 9 (incidence 0,3/100 000). In Poland, the recorded 
incidence rate (3,2/100 000) was similar to the one 
in Slovakia, higher than in the Czech Republic and 
Lithuania, but lower than in Germany.(2)

In 2017, 19 437 confirmed cases of giardiasis 
were reported in EU/EEA countries, with an average 
incidence rate of 5,5 per 100 000 population. 56% of the 
cases were men and 44% were women. In comparison, 
in Poland the incidence rate was 3,2/100 000 and was 
lower than the average for the European Union. The 
gender ratio of cases was opposite to the ratio in EU/
EEA countries, men constituted 45,6% of cases and 
women 54,4%. The distribution of cases by gender 
in Poland was also opposite to that in Slovakia and 
Germany. The incidence rate among men and women 
was 59% and 41% for Slovakia, 57,7% and 42,3% for 
Germany, respectively.(2,3,5)

Unlike Poland, where a decrease in cases has 
been observed in recent years, the total number of 
confirmed cases of giardiosis in the EU/EEA has been 
increasing since 2013. Over the last couple of years, 
an increase in the number of cases can be observed in 
countries such as Great Britain, Belgium, Spain and 
Romania. According to the ECDC report, the number 
of reported cases in Belgium increased significantly in 
2016 mainly due to the recent involvement of a large 
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laboratory in this country.(5)In EU/EEA countries, 
according to data for 2017 about the age and sex 
of patients, the incidence among men per 100 000 
population was higher than among women in each 
age group. In Poland, however, the incidence among 
women exceeded the incidence among men in most age 
groups. The highest incidence per 100 000 population 
in the EU/EEA was recorded in the age group 0-4 years 
(17,6 for men, 14,9 for women). Poland is similar in 
this respect, as the highest incidence (16,4 for men and 
15,9 for women) was recorded in the same age group. 
The 0-4 age group was responsible for 18% of all cases 
in the EU/EEA. In Poland in 2017, the group of 0-4 
year-olds was responsible for 24.8% of all cases. In 
Germany this percentage was 5.8% and in Slovakia 
49%.(2,3,5)

Giardiosis is the most commonly reported food 
and water-borne parasitic disease in the EU / EEA, 
including Poland. (2,3)

CONCLUSIONS

The long-term decrease in the number of cases 
and incidence in Poland indicates an improvement in 
the epidemiological situation in the country in terms 
of cases caused by Giardia protozoa. The observed 
increase in the number of cases in Poland in the initial 
period of mandatory reporting of giardiasis in the years 
2003-2005 was probably caused by greater awareness 
of doctors about the obligation to report cases of this 
disease, which was first enforced in 2003. Regarding 
the fact that 2017 is the year of implementation of 
an electronic data collection system for the first time 
for giardiasis, a change in disease reporting could be 
expected, including in the reported number of cases. 
However, due to the fact that the current downward 
trend has continued for many years, it can also be 
stated that the introduction of the system did not affect 
the number of cases. Only observations of this trend in 
subsequent years will allow to determine the impact of 
the new data collection system on disease reporting.

The low percentage of hospitalizations compared 
to laboratory confirmed cases indicates that laboratory 
diagnostics is available and also performed outside 
hospital treatment.

In comparison with epidemiological data for EU/
EEA countries, Poland is not an outlier from other 
countries in terms of the number of cases, the average 
incidence rate and seasonal patterns of cases in the EU/
EEA. Some differences can be seen in the distribution 
of cases by age and sex, and in the overall long-term 
trend of giardiasis occurence.

port)”, w krajach UE/EOG sytuacja epidemiologiczna 
giardiozy jest zróżnicowana. Spośród 24 państw rapor-
tujących zachorowania na giardiozę, najwięcej przypad-
ków w 2017 r. odnotowano w Wielkiej Brytanii (5 225 
przypadków), a najmniej na Malcie (4 przypadki). Naj-
wyższy współczynnik zapadalności miała Belgia (17,6 
na 100 tys. populacji). W państwach sąsiadujących 
z Polską odnotowano następująco: Niemcy – 3329 po-
twierdzonych przypadków (zapadalność 4,0/100 000), 
Słowacja – 190 (zapadalność 3,1/100 000), Czechy – 
28 (zapadalność 0,3/100 000), Litwa – 9 (zapadalność 
0,3/100 000). W Polsce odnotowano podobną zapadal-
ność (3,2/100 000) co na Słowacji, większą niż w Cze-
chach ina Litwie, lecz mniejszą niż w Niemczech.(2) 

W 2017 r. w państwach UE/EOG odnotowano 
19 437 potwierdzonych przypadków giardiozy, a śred-
ni współczynnik zapadalności wynosił 5,5 na 100 000 
populacji. 56% przypadków stanowili mężczyźni, 
a 44% kobiety.(2) W porównaniu, w Polsce współ-
czynnik zapadalności wynosił 3,2/100 000 i był niższy 
niż średnia dla Unii Europejskiej.(3) Stosunek zacho-
rowań ze względu na płeć był odwrotny niż w krajach 
UE/EOG, mężczyźni stanowili 45,6% zachorowań, 
a kobiety 54,4%. Rozkład zachorowań według płci 
w Polsce był również odwrotny do tego na Słowacji 
oraz w Niemczech. Odsetek zachorowań wśród męż-
czyzn i kobiet wynosił odpowiednio 59% i 41% dla 
Słowacji oraz 57,7% i 42,3% dla Niemiec.(2,3,5)

W odróżnieniu od Polski, gdzie obserwuje się w ostat-
nich latach spadek zachorowań, łączna liczba potwier-
dzonych przypadków giardiozy w UE/EOG wzrasta od 
2013 roku. Wieloletni wzrost liczby przypadków można 
zaobserwować w takich krajach jak Wielka Brytania, 
Belgia, Hiszpania i Rumunia. Według raportu ECDC, 
liczba zgłaszanych przypadków w Belgii znacznie wzro-
sła w 2016 r. głównie z powodu nowo zawartej współpra-
cy z dużym laboratorium w tym kraju.(5)

W krajach UE/EOG, według danych za 2017 r. o wie-
ku i płci osób chorych, zapadalność wśród mężczyzn na 
100 000 populacji była wyższa niż wśród kobiet w każ-
dej grupie wiekowej. Natomiast w Polsce zapadalność 
wśród kobiet przewyższała zapadalność wśród mężczyzn 
w większości grup wiekowych. Najwyższą zapadalność 
na 100 000 populacji UE/EOG odnotowano w grupie 
wiekowej 0-4 lat (17,6 dla mężczyzn, 14,9 dla kobiet). 
Polska jest podobna pod tym względem, gdyż najwyższą 
zapadalność (16,4 dla mężczyzn i 15,9 dla kobiet) zano-
towano w tej samej grupie wiekowej. Grupa wiekowa 0-4 
lat odpowiadała za 18% wszystkich zachorowań w UE/
EOG. W Polsce w 2017 r., grupa 0-4 lat odpowiadała za 
24,8% wszystkich zachorowań. W Niemczech ten odse-
tek wynosił 5,8%, a w Słowacji 49%. (2,3,5)
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Giardioza jest najczęściej raportowaną chorobą pa-
sożytniczą przenoszoną przez żywność i wodę w UE/
EOG, w tym także w Polsce. (2,3)

WNIOSKI

Wieloletni spadek liczby zachorowań oraz zapadal-
ności w Polsce wskazuje na poprawę sytuacji epide-
miologicznej w kraju w zakresie zachorowań spowo-
dowanych pierwotniakami Giardia. Zaobserwowany 
wzrost liczby zachorowań w Polsce w początkowym 
okresie obowiązkowego zgłaszania zachorowań na 
giardiozę w latach 2003-2005 został prawdopodobnie 
spowodowany większą świadomością lekarzy o obo-
wiązku zgłaszania przypadków tej choroby, który zo-
stał wprowadzony od 2003 r. Ponieważ rok 2017 r. 
jest rokiem wdrożenia po raz pierwszy elektroniczne-
go systemu zbierania danych dotyczących giardiozy, 
można było spodziewać się zmiany w raportowaniu 
choroby, w tym w zgłaszanej liczbie przypadków. Na-
tomiast, z uwagi na fakt, że obecny trend spadkowy 
utrzymuje się już wiele lat, można również stwierdzić, 
że wprowadzenie systemu nie miało wpływu na licz-
bę zachorowań. Dopiero kilkuletnie obserwacje trendu 
w kolejnych latach pozwolą na określenie  wpływu no-
wego systemu zbierania danych na zgłaszalność cho-
roby.

Niski odsetek hospitalizacji w porównaniu do za-
chorowań potwierdzonych laboratoryjnie wskazuje na 
to, że diagnostyka laboratoryjna jest dostępna oraz wy-
konywana również poza leczeniem szpitalnym. 

W porównaniu z danymi epidemiologicznymi dla 
krajów UE/EOG, Polska nie odstaje od pozostałych 
państw zarówno w przypadku liczby zachorowań, 
średniego współczynnika zapadalności, jak i sezono-
wości zachorowań w UE/EOG. Można zauważyć pew-
ne różnice w rozkładzie zachorowań wg wieku i płci 
oraz w ogólnym wieloletnim trendzie występowania 
giardiozy.
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ABSTRACT

OBJECTIVES. The use of effective combinated antiretroviral therapy has significantly improved the prognosis 
of patients with HIV infection. Although current antiretroviral regimens are very effective in inhibiting viral 
replication, its elimination is not a viable goal of treatment. Despite cART, non–AIDS-defining bacterial 
infections are still a serious problem. The spectrum of these infections, and in particular the proportion of 
particular bacterial pathogens, is not sufficiently described in the scientific literature.
METHODS. In the study, HIV-infected patients followed at the HIV Out-Patient Clinic in Warsaw were registered 
in the clinic from 1 January 2007 to 31 July 2016. Survival analysis included 558 patients who met the study criteria.
RESULTS. Among 251 (44.9%) of those with positive culture, the most common bacterial pathogen was 
Staphylococcus aureus (33%) and Escherichia coli (11.1%). The most common bacteria in the upper respiratory 
tract was Staphylococcus aureus (26.6%). In urine cultures the most common bacteria was Escherichia coli 
(9.5%). Staphylococcus aureus (2.3%) and Staphylococcus epidermidis (2.3%) were the most common bacterial 
cultures in the wound. In skin cultures the most common bacteria was Staphylococcus aureus (3.9%). The 
highest number of positive cultures was obtained from the upper respiratory tract -166 (66.1%).
CONCLUSION. Non–AIDS-defining bacterial infections are a common clinical problem in HIV-infected patients 
despite the introduction of antiretroviral therapy and the pathogens that cause these infections are a very diverse group.

Key words: HIV, bacterial infections, cART

STRESZCZENIE

CELE. Zastosowanie skutecznej terapii antyretrowirusowej znacząco poprawiło rokowanie chorych zakażonych 
HIV. Chociaż obecne schematy terapii antyretrowirusowej są bardzo skuteczne w hamowaniu replikacji 
wirusa, to jego eliminacja nie jest możliwym osiągalnym celem leczenia. Pomimo cART, zakażenia bakteryjne 
niedefiniujące AIDS pozostają poważnym problemem. Spektrum tych zakażeń, a w szczególności udział 
poszczególnych patogenów bakteryjnych nie jest dostatecznie opisany w literaturze naukowej.
METODY. W wykonanym badaniu obserwowano pacjentów zakażonych HIV, znajdujących się pod opieką 
specjalistyczną Poradni Profilaktyczno-Leczniczej w Warszawie, zarejestrowanych w poradni od 1 stycznia 
2007 roku do 31 lipca 2016 roku. Do analizy przeżycia włączono 558 pacjentów spełniających kryteria badania.
WYNIKI. Wśród 251 (44,9%) osób z dodatnimi posiewami najbardziej powszechnym patogenem bakteryjnym był 
Staphylococcus aureus (33%,) oraz Escherichia coli (11,1%), przy czym w posiewach z górnych dróg oddechowych 
najczęściej hodowano Staphylococcus aureus (26,6%), w posiewach moczu najczęstszą stwierdzaną bakterią była 
Escherichia coli (9,5%), w posiewach z rany najczęściej hodowaną bakterią był Staphylococcus aureus (2,3%) 
i Staphylococcus epidermidis (2,3%) a w posiewach skóry w wyhodowanych bakteriach przeważał Staphylococcus 
aureus (3,9%). Największą ilość dodatnich posiewów uzyskano z górnych dróg oddechowych -166 (66,1%) posiewów.
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WNIOSKI. Zakażenia bakteryjne niedefiniujące AIDS są częstym problemem klinicznym u pacjentów z za-
każeniem HIV mimo wprowadzenia terapii antyretrowirusowej, a patogeny wywołujące te zakażenia stanowią 
bardzo różnorodną grupę.

Słowa kluczowe: HIV, zakażenia bakteryjne, cART

INTRODUCTION

The use of combination antiretroviral therapy 
(cART) in HIV-infected patients has minimized 
the incidence of indicator diseases, which extends 
patients ‘lives, thereby improving patients’ prognosis 
(1). Current antiretroviral therapy regimens are 
highly effective in inhibiting viral replication, but 
complete elimination is still not possible (2). A partial 
reconstruction of the immune system is observed due 
to the use of cART, however, a small amount of HIV 
replication occurs even during effective treatment, 
and it is responsible for maintaining the activation of 
the immune system (3). Non-AIDS-defining diseases, 
such as malignant cancers, cardiovascular diseases or 
infections, are more common in HIV-infected patients 
due to continuous immune activation (4). It has been 
observed that in the population of patients with HIV 
infection, the incidence of deaths due to non-defining 
AIDS bacterial infections has not changed despite 
the use of cART. Moreover, the EuroSIDA study also 
showed that despite cART treatment, mortality from 
non-AIDS-related infections does not decrease (5). 

HIV infection leads directly to secondary 
immunodeficiencies. Loss of specific antibody 
response to the antigen, moreover, the deterioration 
of the cellular immune response underlie the 
pathophysiology of HIV infection. As a consequence 
of this process the body’s barriers weaken, leading to 
frequent bacterial infections (6). Bacterial infections 
are a significant clinical problem because they lead to 
more frequent hospitalizations, absences from work, 
and poorer quality of life. To date, scientific reports 
lack structured data on the spectrum of pathogens that 
cause non-AIDS-defining bacterial infections, and 
their most common location (7).

OBJECTIVES OF THE WORK

1. Determination of the non-AIDS-defining bacterial 
infections incidence in the group of HIV-positive 
patients under constant specialist medical care

2. Determination of the bacterial pathogens’ incidence 
in the group of HIV-positive patients, depending on 
the type and place of sampling

3. Determining the type of bacteria, depending on the 
place of culture collection

WPROWADZENIE

Zastosowanie skojarzonej terapii antyretrowiruso-
wej (combination antiretroviral therapy; cART) u pa-
cjentów zakażonych HIV zminimalizowało zapadalność 
na choroby wskaźnikowe, wydłużając życie pacjentów, 
tym samym poprawiając rokowanie chorych (1). Obec-
nie stosowane schematy terapii antyretrowirusowej 
wykazują wysoką skuteczność w hamowaniu replikacji 
wirusa, jednak jego całkowita eliminacja nie jest możli-
wa (2). Obserwuje się częściową odbudowę układu im-
munologicznego dzięki zastosowaniu cART, jednak mi-
nimalna replikacja HIV występuje nawet podczas sku-
tecznego leczenia, a tym samym jest odpowiedzialna 
za utrzymanie się aktywacji układu immunologicznego 
(3). Choroby niedefiniujące AIDS, takie jak nowotwo-
ry złośliwe, choroby sercowo-naczyniowe czy infekcje, 
występują częściej u pacjentów zakażonych HIV wła-
śnie z powodu ciągłej aktywacji immunologicznej (4). 
Zaobserwowano, że w populacji pacjentów z zakaże-
niem HIV częstość zgonów spowodowanych zakaże-
niami bakteryjnymi niedefiniującymi AIDS nie zmie-
niła się pomimo stosowania cART. Ponadto, w analizie 
z badania EuroSIDA wykazano, że mimo stosowania 
leczenia cART, śmiertelność spowodowana zakażenia-
mi niezwiązanymi z AIDS nie spada (5).

Zakażenie HIV bezpośrednio prowadzi do wtórnych 
niedoborów odporności. Utrata swoistej odpowiedzi prze-
ciwciała wobec antygenu, ponadto pogorszenie komór-
kowej odpowiedzi immunologicznej leżą u podstaw pa-
tofizjologii zakażenia HIV. W konsekwencji tego procesu 
dochodzi do osłabienia barier organizmu prowadząc do 
częstych zakażeń bakteryjnych (6). Zakażenia bakteryjne 
stanowią istotny problem kliniczny, gdyż prowadzą do 
częstszych hospitalizacji, absencji w pracy i gorszej jako-
ści życia. W dotychczasowych doniesieniach naukowych 
brakuje usystematyzowanych danych na temat spektrum 
patogenów wywołujących zakażenia bakteryjne niedefi-
niujące AIDS oraz ich najczęstszej lokalizacji (7).

CELE PRACY

1. Stwierdzenie częstości występowania zakażeń bak-
teryjnych niedefiniujących AIDS w grupie pacjen-
tów zakażonych HIV będących pod stałą opieką 
specjalistyczną 

2. Stwierdzenie częstości występowania patogenów 
bakteryjnych w grupie pacjentów zakażonych HIV 
w zależności od rodzaju i miejsca pobrania próbki
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MATERIAL AND METHODS

The study included HIV-positive patients receiving 
cART, who were under specialist medical care in the 
HIV Out-Patient Clinic in Warsaw, who were at least 
18 years old, who reported to the clinic after January 1, 
2007 as the electronic database has been in operation 
from that date. Data for analysis were exported on July 
31, 2016. In total 558 patients were included in the 
analyses.

Patients included in the study had at least one CD4 +, 
HIV RNA assay.

The endpoint of the study was the first positive 
culture from the upper respiratory tract, from the 
urinary tract, from the skin or wound made in the HIV 
Out-Patient Clinic, allowing the diagnosis of a non-
AIDS-defining infection. Upper respiratory, urinary 
tract, skin and wound infections were taken into 
account. Positive results of cultures from the eye, ear, 
genital tract, nail scrapings, foreskin area, genital tract, 
feces were excluded from the analysis below. Cultures 
stated as “positive”, but no specific pathogen was 
found, were excluded from the study. 

Due to the fact that the occurrence of two episodes 
of pneumonia in no more than 12 months period is 
an AIDS-defining disease, retrospective analysis 
did not analyze positive sputum culture results (9). 
By definition, urinary tract infection is the presence 
of microbes in the urinary tract above the bladder 
sphincter, which is normally sterile (8).

According to the guidelines, rhinitis and paranasal 
sinusitis are inflammations of the nasal mucosa and 
paranasal sinuses. Acute pharyngitis and tonsillitis 
are defined as inflammation of the throat mucosa with 
involvement of the lymphatic tissue of the throat (8).

In the available database of the HIV Out-Patient 
Clinic in Warsaw, it was not possible to accurately 
check the exact location of the swabs (throat, nose, 
palatine tonsils) from the upper respiratory tract, 
therefore all samples taken from this area were referred 
to as upper respiratory tract cultures.

General guidelines state that the number of 
microorganisms living physiologically on the skin is 
within 102-106CFU/cm2 (10). If the total number of 
microorganisms in 1 g of tissue ≥ 106 CFU then we 
are talking about critical colonization (11). Acute 
bacterial skin and skin structure infection (ABSSSI) 
was defined in 2010 as a bacterial infection of the 
skin with an area of   lesions of at least 75 cm2 (amount 
of damage to the surface being measured - redness, 
swelling or induration) and includes the following 
types of infection: cellulite / skin infections in the area 
of   wounds and abscess (12). 

In this study we based on a cultured bacterial 
pathogen from skin or wounds.

3. Określenie rodzaju bakterii w zależności od miej-
sca pobrania posiewu

MATERIAŁ I METODY

Do badania zostali włączeni wszyscy pacjenci za-
każeni HIV, przyjmujący cART, objęci opieką specja-
listyczną w Poradni Profilaktyczno-Leczniczej Woje-
wódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie, którzy 
ukończyli 18. rok życia, a także którzy zgłosili się do 
poradni po 1 stycznia 2007 roku, ze względu na pro-
spektywne prowadzenie elektronicznej bazy danych 
od tej daty. Dane do analizy zostały eksportowane 31 
lipca 2016 r. Do badania zakwalifikowano 558 pacjen-
tów. 

Pacjenci włączeni do badania mieli wykonane 
przynajmniej jedno oznaczenie CD4+, HIV RNA.

Punktem końcowym badania był pierwszy dodatni 
wynik posiewu z górnych dróg oddechowych, z dróg 
moczowych, ze skóry lub rany wykonanego w poradni 
pozwalający na rozpoznanie zakażenia bakteryjnego, 
niedefiniującego AIDS.

Wzięto pod uwagę zakażenia górnych dróg odde-
chowych, dróg moczowych, skóry oraz ran. Wyklu-
czono w poniższej analizie dodatnie wyniki posiewów 
z oka, ucha, dróg rodnych, zeskrobin paznokci, okolic 
napletka, dróg rodnych, kału. Wykluczono również 
wyniki posiewów określone jako „dodatnie”, ale bez 
stwierdzenia konkretnego patogenu. Z uwagi na to, że 
wystąpienie dwóch epizodów zapalenia płuc w czasie 
nie dłuższym niż 12 miesięcy jest chorobą definiującą 
AIDS, w wykonanej analizie retrospektywnej nie ana-
lizowano dodatnich wyników posiewów plwociny (9). 

Zgodnie z definicją zakażenie układu moczowego 
to obecność drobnoustrojów w drogach moczowych 
powyżej zwieracza pęcherza moczowego, które w wa-
runkach prawidłowych są jałowe (8) . 

Zgodnie z wytycznymi nieżyt nosa i zatok przy-
nosowych to stan zapalny błony śluzowej jamy no-
sowej i zatok przynosowych. Ostre zapalenie gardła 
i migdałków podniebiennych definiuje się jako stan 
zapalny błony śluzowej gardła wraz z zajęciem tkanki 
limfatycznej gardła (8).

W dostępnej bazie danych Poradni Profilaktycz-
no-Leczniczej Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego 
w Warszawie nie było możliwości dokładnego spraw-
dzenia dokładnej lokalizacji wymazów (gardło, nos, 
migdałki podniebienne) z górnych dróg oddechowych, 
dlatego też wszystkie próbki pobrane z tej okolicy 
określono jako posiewy z górnych dróg oddechowych.

Ogólne wytyczne podają, iż liczba drobnoustrojów 
bytująca fizjologicznie na skórze mieści się w gra-
nicach 102-106CFU/cm2 (10) . Jeśli całkowita liczba 
drobnoustrojów w 1 g tkanki ≥ 106 CFU, to mówimy 
wówczas o krytycznej kolonizacji (11). Ostre bakteryj-
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The results of the culture were verified based on the 
results of the Clinical Microbiology Laboratory in the 
Hospital for Infectious Diseases in Warsaw.

We didn’t include into analyses patients with 
pathogens others than bacterial.

For the purposes of the study, the Hoeprich method 
was used to identify pathogens in the urinary tract, 
in which MacConkey and CLED media were used to 
grow pathogens from the urine sample (10).

For detection of pathogens from the upper respiratory 
tract, the study used culture media enriched with sheep 
blood agar and Schaedler media and isolation culture 
media: Chapman and MacConkey media (10).

For the purposes of the test, culture media enriched 
with sheep blood agar and Schaedler medium and 
isolation culture media with Chapman and MacConkey 
media were used to detect pathogens from the skin and 
wound materials(10). Abbott Real Time HIV-1 serum 
test result was used to identify HIV-positive patients.

Statistical analysis:
In the statistical analysis, nonparametric tests, Chi2 

test for categorized data and Kruskal-Wallis test for 
comparing continuous data were used. In accordance 
with the convention adopted for medical research, 
a 95% confidence interval and a significance level of 
p-value at 0.05 were adopted.

To compare the risk of bacterial infection, survival 
analysis was performed using Cox’s proportional 
hazard model. 

Ethical approvals:
Research project “Bacterial infections in patients 

with acquired immunodeficiencies in the course of 
HIV infection, with particular emphasis on the effect 
of combination antiretroviral therapy” received 
a positive opinion of the Bioethics Committee of the 
Medical University of Warsaw on September 8, 2015 
stating that the study is acceptable and complies with 
scientific principles ethical. Reference number of the 
opinion mentioned above: AUBE / 102/15.

RESULTS

Median follow-up was 4.9 years (Interquartile 
range, Interquartile range IQR: 3.3-7.1). Among the 
patients registered in the HIV Out-Patient Clinic, 486 
(87%) were male, 394 (70.5%) were infected with the 
homosexual route, 110 (19.7%) with the heterosexual 
route, 38 (6.8%) persons by intravenous drug use 
(IVDU), while 17 (3%) people could not determine 
the route of infection. The median age of patients at 
registration to the specialist clinic was 31 years (IQR: 
26.8-37.2), while the median BMI (Body Mass Index) 
was 22.7 (IQR: 20.8-25.2) kg/m2 (Table I and Table II).

ne zakażenie skóry i tkanki podskórnej (Acute bacte-
rial skin and skin structure infection - ABSSSI) zosta-
ło zdefiniowane w 2010 r. jako zakażenie bakteryjne 
skóry o powierzchni wielkości zmian co najmniej 75 
cm2 (wielkość uszkodzenia mierzonej powierzchni - 
zaczerwienienie, obrzęk lub stwardnienie) i obejmuje 
następujące rodzaje zakażenia: cellulit / zakażenia skó-
ry w okolicy ran i ropień (12).

W niniejszym badaniu bazowano na wyhodowa-
nym patogenie bakteryjnym ze skóry lub rany.

Weryfikację wyników wykonanych posiewów wy-
konano opierając się na wynikach wydanych z Labo-
ratorium Mikrobiologii Klinicznej Wojewódzkiego 
Szpitala Zakaźnego w Warszawie. 

Nie włączano do analizy pacjentów, u których 
w wykonanych posiewach wyhodowano patogeny 
inne niż bakteryjne. 

Na potrzeby badania do identyfikacji patogenów 
w drogach moczowych stosowano metodę Hoepri-
cha, w której do hodowania patogenów chorobotwór-
czych z próbki moczu używano podłoży MacConkeya 
i CLED (10).

Do wykrywania patogenów z górnych dróg odde-
chowych w  badaniu używano podłoży hodowlanych 
wzbogaconych: agar z krwią baranią oraz podłoża 
Schaedlera oraz podłoży hodowlanych izolacyjnych: 
podłoża Chapmana i podłoża MacConkeya (10).

Na potrzeby badania do wykrywania patogenów ze 
skóry oraz materiałów z ran używano podłoży hodow-
lanych wzbogaconych: agar z krwią baranią oraz pod-
łoża Schaedlera oraz podłoży hodowlanych izolacyj-
nych: podłoża Chapmana i podłoża MacConkeya (10).

Do identyfikacji pacjentów zakażonych HIV użyto 
wyniku testu określającego wiremię Abbott Real Time 
HIV-1 z surowicy krwi.

Analiza statystyczna:
W analizie statystycznej do porównania grup stoso-

wano testy nieparametryczne, odpowiednio test Chi2 
do danych skategoryzowanych i test Kruskal-Wallisa 
do porównania danych ciągłych. Zgodnie z konwencją 
przyjętą dla badań medycznych przyjęto 95% przedział 
ufności oraz poziom istotności p na poziomie 0.05.

W celu porównania ryzyka wystąpienia zakażenia 
bakteryjnego zastosowano analizę przeżycia wykorzy-
stując model proporcjonalnego hazardu Cox’a. 

Zgoda Komisji Bioetycznej.
Projekt badawczy pt. „Zakażenia bakteryjne u pa-

cjentów z nabytymi niedoborami odporności w prze-
biegu zakażenia wirusem HIV, ze szczególnym 
uwzględnieniem wpływu skojarzonej terapii anty-
retrowirusowej” uzyskał pozytywną opinię Komisji 
Bioetycznej Uniwersytetu Medycznego w Warszawie 
w dniu 8 września 2015 roku stwierdzającą, że bada-

Agata Skrzat-Klapaczyńska, Justyna D Kowalska i inni
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Among 558 patients, positive culture results were 
obtained in 251 (44.9%) people.

The most common bacteria in all positive samples 
was Staphylococcus aureus 33%. All isolated strains 
were methicillin sensitive. Other frequently isolated 
pathogens were Escherichia coli 11.1%, Streptococcus 
pyogenes 9.5%, Staphylococcus epidermidis 5.1%, 
Klebsiella pneumoniae 4.3% (Table III).

In the cultures of the upper respiratory tract, 
Staphylococcus aureus 26.6%, Streptococcus pyogenes 
9.1%, Haemophilus influenzae 4.3%, Klebsiella 
pneumoniae 3.9% were cultured most frequently in the 
study population (Table III).

In urine cultures, Escherichia coli 9.5%, Enterococcus 
faecalis 1.2% and Pseudomonas aeruginosa 1.2% were 
the most frequently found bacteria (Table III).

In wound cultures, relative to the total population 
discussed, the most frequently cultured bacteria were 
Staphylococcus aureus 2.3% and Staphylococcus 
epidermidis 2.3% (Table III).

Table I. Baseline characteristics in patients with positive and negative cultures (continuous data, lower and upper quartiles)
Tabela I. Charakterystyki podstawowe w grupie pacjentów z dodatnimi i ujemnymi wynikami posiewów (dane ciągłe,  
  dolny i górny kwartyl)

Variable Patients with positive cultures 
N=251

Patients with negative cultures 
N=307
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Observation time in specialist 
medical care (years) 5.3 3.4 7.2 4.6 3.3 7 0.189

Age at enrollment (years) 30.2 25.8 35.4 32.2 27.6 38.8 0.001

BMI 22.5 20.7 24.9 22.9 20.9 25.6 0.352

Parameters during including to specialist medical care

CD4+count /µl 384 238 591 402 252.5 540.5 0.927

CD8+count /µl 848 591 1253 897 656 1318 0.148

CD4+/CD8+ 0.4 0.2 0.6 0.3 0.2 0.6 0.437

CD4+ count (nadir)/µl 293 179 384 284 178.5 368 0.877

HIV RNA (copies/ml) 42 498 5 515 153 999 29 773.5 6 000 138 730 0.383

Last available parameters before cultures

CD4+count /µl 461 338 595 559.5 435 716 <0.0001

CD8+ count/µl 905 591 1253 809 600 1051 0.003

CD4+/CD8+ 0.4 0.3 0.7 0.6 0.5 0.9 0.0001

CD4+ percent 28 19 36 26 17 36 0.246

nie jest dopuszczalne i zgodne z zasadami naukowo-
-etycznymi. Numer wyżej wymienionej opinii: AUBE 
/ 102/15.

WYNIKI

Mediana czasu obserwacji pacjentów wyniosła 4,9 
roku (Odstęp interkwartylny, Interquartile range IQR: 
3,3-7,1). Wśród pacjentów zarejestrowanych w porad-
ni 486 (87%) osób było płci męskiej, u 394 (70,5%) 
osób do zakażenia doszło drogą homoseksualną, u 110 
(19,7%) osób drogą heteroseksualną, u 38 (6,8%) osób 
drogą zażywania narkotyków dożylnych, natomiast 
17 (3%) osób nie umiało określić drogi zakażenia. Me-
diana wieku chorych przy rejestracji do poradni spe-
cjalistycznej wynosiła 31 lat (IQR: 26,8-37,2), nato-
miast mediana BMI (Body Mass Index) wyniosła 22,7 
(IQR: 20,8-25,2) kg/m2 (Tabela I i Tabela II).

Zakażenia bakteryjne u pacjentów z HIVBacterial infections in patients with HIV
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Table II. Comparison of patient groups with positive and negative cultures for categorized data (number, percentage)
Tabela II. Porównanie grup pacjentów z dodatnimi i ujemnymi posiewami dla danych skategoryzowanych (liczba, procent)

Characteristic
Positive culture
N=251 (100%)

Negative culture
N = 307 (100%)

Total population 
N=558 (100%)

p-value

Gender N (%) 0.257
Female 28 (11.2) 45 (14.6) 73 (13)
Male 223 (88.8) 263 (85.4) 486 (87)

Route of HIV infection 0.097
Heterosexual 40 (16) 70 (22.8) 110 (19.7)
Homosexual 183 (72.9) 211 (68.5) 394 (70.5)
IVDU 17 (6.8) 21 (6.9) 38 (6.8)
Unknown / Other 11 (4.4) 6 (2) 17 (3.0)

Status of cART treatment 1.00
No cART 117 (46.6) 143 (46.5) 260 (46.5)
cART 134 (53.4) 165 (53.6) 299 (53.5)

Last detectable HIV viral load > 50 copies / ml <0.0001
No 106 (42.3) 271 (88) 377 (67.5)
Yes 145 (57.8) 37 (12) 182 (32.5)

Table III. Distribution of cultured bacterial pathogens including location of collected cultures
Tabela III. Liczba i odsetek wyhodowanych patogenów bakteryjnych z uwzględnieniem lokalizacji pobranych posiewów

Bacteria
Place of sampling

Upper respiratory track urine wound skin Total
N(%) N(%) N(%) N(%) N(%)

2 types of bacteria 10(6) 2(5.1) 2(8) 1(4.7) 15(5.9)
3 types of bacteria 1(0.6) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0.4)
Acinetobacter baumanii 0(0) 1(2.5) 2(8) 0(0) 3(1.2)
Brevibacterium spp 0(0) 0(0) 0(0) 1(4.7) 1(0.4)
Citrobacter spp 1(0.6) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0.4)
Enterobacter aerogenes 1(0.6) 0(0) 1(4) 0(0) 2(0.8)
Enterobacter cloace 2(1.2) 1(2.5) 1(4) 0(0) 4(1.6)
Enterococcus faecalis 0(0) 3(7.6) 0(0) 0(0) 3(1.2)
Enterrococcus agglomerens 1(0.6) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0.4)
Escherichia coli 2(1.2) 24(61.5) 0(0) 2(9.5) 28(11.1)
Haemofilus influenzae 11(6.6) 0(0) 0(0) 0(0) 11(4.4)
Haemofilus parainfluenzae 6(3.6) 0(0) 0(0) 0(0) 6(2.4)
Klebsiella pneumoniae 10(6) 0(0) 1(4) 0(0) 11(4.4)
Moraxella catarhalis 1(0.6) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0.4)
Proteus mirabilis 1(0.6) 1(2.5) 0(0) 0(0) 2(0.8)
Pseudomonas aeruginosa 0(0) 3(7.6) 1(4) 0(0) 4(1.6)
Serratia marcescens 1(0.6) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0.4)
Staphylococcuc epidermidis 1(0.6) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0.4)
Staphylococcus aureus 67(40.3) 0(0) 6(15.3) 10(47.6) 83(33.1)
Staphylococcus epidermidis 0(0) 1(2.5) 6(15.3) 6(28.5) 13(5.2)
Staphylococcus haemolyticus 1(0.6) 0(0) 2(8) 0(0) 3(1.2)
Staphylococcus koagulazoujemny 0(0) 0(0) 1(4) 0(0) 1(0.4)
Staphylococcus saprophyticus 0(0) 1(2.5) 0(0) 0(0) 1(0.4)
Stenotrophomonas maltophilia 0(0) 1(2.5) 0(0) 0(0) 1(0.4)
Streptococcus agalactiae 1(0.6) 1(2.5) 0(0) 0(0) 2(0.8)
Streptococcus group 3(1.8) 0(0) 0(0) 0(0) 3(1.2)
Streptococcus group C 9(5.4) 0(0) 0(0) 0(0) 9(3.6)
Streptococcus group F 1(0.6) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0.4)
Streptococcus group G 2(1.2) 0(0) 0(0) 1(4.7) 3(1.2)
Streptococcus pneumoniae 9(5.4) 0(0) 0(0) 0(0) 9(3.6)
Streptococcus pyogenes 23(13.8) 0(0) 1(4) 0(0) 24(9.5)
Streptococcus spp 0(0) 0(0) 1(4) 0(0) 1(0.4)
Streptococcus viridans 1(0.6) 0(0) 0(0) 0(0) 1(0.4)
Total 166(100) 39(100) 25(100) 21(100) 251(100)

Agata Skrzat-Klapaczyńska, Justyna D Kowalska i inni
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In skin cultures, in relation to the whole of the 
discussed group, the most frequently found bacteria 
were Staphylococcus aureus 3.9% and Staphylococcus 
epidermidis 2.3% (Table III).

The highest number of positive cultures was 
obtained from the upper respiratory tract - 166 (66.1%). 
Subsequently, quantitatively many positive cultures 
were obtained from the urinary tract - 39 (15.5%), then 
from the wounds - 25 (9.9%) and from the skin 21 
(8.3%) (Table IV).

Table IV. Distribution of positive cultures by location
Tabela IV. Liczba dodatnich wyników posiewów w zależno 
    ści od lokalizacji
The place/substance Frequency Percent
Upper respiratory track 166 66.1
Urine 39 15.54
Wound 25 9.96
Skin 21 8.37

DISCUSSION

Non-AIDS-defining bacterial infections are 
a common clinical problem in HIV-positive patients 
despite the widespread introduction of antiretroviral 
therapy. Based on the positive culture observed in 
this study, it was found that bacterial infections in 
this group of patients were frequent. The etiological 
factors causing bacterial infections constitute a very 
diverse group within this population. Staphylococcus 
aureus turned out to be the most commonly found 
pathogen, and was isolated from the culture of every 
third patient. Escherichia coli, which occurred in every 
tenth patient, was the next most common bacterium, 
although much less common. Streptococcus pyogenes 
was also often isolated from cultures. Staphylococcus 
epidermidis was cultured in every twentieth patient, 
while 4.3% of the examined patients had positive 
cultures of Klebsiella pneumoniae etiology.

In our study, the highest number of positive 
cultures was obtained from the upper respiratory tract 
(166-66.1%). Moreover, many positive cultures were 
obtained from the urinary tract, 39 (15.5%); followed 
by wounds, 25 (9.9%); and from skin, 21 (8.3%).

In this study, Staphylococcus aureus was the most 
common bacteria both in cultures from the upper 
respiratory tract (40.4%), and in cultures from the 
skin (24%) and wounds (47.6%). The most cultured 
pathogenic bacterium from the upper respiratory tract, 
in the general population, is Streptococcus pyogenes 
and is an etiological factor of about 90% of bacterial 
pharyngitis cases. In other cases, group C and D 
streptococci cause pharyngitis most frequently (15).

Wśród 558 pacjentów, wynik dodatni posiewu uzy-
skano u 251 (44,9%) osób.

Najczęściej hodowaną bakterią we wszystkich po-
branych posiewach okazał się Staphylococcus aureus 
33%. Wszystkie izolowane szczepy były metycyli-
nowrażliwe. Pozostałe często izolowane patogeny to 
Escherichia coli 11,1%, Streptococcus pyogenes 9,5%, 
Staphylococcus epidermidis 5,1%, Klebsiella pneumo-
niae 4,3% (Tabela III). 

W posiewach z górnych dróg oddechowych w popula-
cji badanej najczęściej hodowano Staphylococcus aureus 
26,6%, Streptococcus pyogenes 9,1%, Haemophilus influ-
enzae 4,3%, Klebsiella pneumoniae 3,9% (Tabela III).

W posiewach moczu, względem całości bada-
nej populacji, najczęściej stwierdzaną bakterią była 
Escherichia coli 9,5%, Enterococcus faecalis 1,2% 
i Pseudomonas aeruginosa 1,2% (Tabela III).

W posiewach z rany, względem całości omawianej 
populacji, najczęściej hodowaną bakterią był Staphy-
lococcus aureus 2,3% i Staphylococcus epidermidis 
2,3% (Tabela III).

W posiewach skóry, względem całości omawianej 
grupy, najczęściej stwierdzaną bakterią był Staphy-
lococcus aureus 3,9% i Staphylococcus epidermidis 
2,3% (Tabela III).

Największą liczbę dodatnich wyników posiewów uzy-
skano z górnych dróg oddechowych - 166 (66,1%). W dal-
szej kolejności ilościowo dużo posiewów dodatnich uzy-
skano z dróg moczowych -  39 (15,5%), następnie kolejno 
z ran - 25 (9,9%) i ze skóry 21 (8,3 %) (Tabela IV).

DYSKUSJA

Zakażenia bakteryjne niedefiniujące AIDS są czę-
stym problemem klinicznym u pacjentów z zakaże-
niem HIV mimo powszechnego wprowadzenia terapii 
antyretrowirusowej. Na podstawie dodatniego wy-
niku posiewu w niniejszym badaniu stwierdzono, iż 
zakażenia bakteryjne w tej grupie chorych są częste. 
Czynniki etiologiczne wywołujące zakażenia bakte-
ryjne stanowią bardzo różnorodną grupę w tej popu-
lacji pacjentów. Najczęściej stwierdzanym patogenem 
okazał się Staphylococcus aureus, który był izolowany  
z posiewu u co trzeciego pacjenta. Kolejną co do czę-
stości bakterią, choć już znacznie rzadszą była Esche-
richia coli, którą hodowano u co dziesiątego pacjenta. 
Streptococcus pyogenes był również często izolowany 
z posiewów. Staphylococcus epidermidis był hodowa-
ny u co dwudziestego pacjenta, natomiast u 4,3% ba-
danych pacjentów stwierdzano dodatni posiew o etio-
logii Klebsiella pneumoniae.

W naszym badaniu największą liczbę dodatnich po-
siewów uzyskano z górnych dróg oddechowych (166-
66,1%). Ponadto dużo posiewów dodatnich uzyskano 
z dróg moczowych -  39 (15,5%), a następnie kolejno 
z ran - 25 (9,9%) i ze skóry 21 (8,3 %).

Zakażenia bakteryjne u pacjentów z HIVBacterial infections in patients with HIV
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People who are not infected with HIV often carry S. 
aureus in their throat, gastrointestinal tract, urogenital 
tract and skin. About 30% of healthy people are 
carriers of Staphylococcus aureus in the nasopharynx, 
the transient carrier covers about 50-60% of the 
population. Increased carriage of Staphylococcus 
aureus has been reported in patients with type 1 
diabetes, in hemodialysed patients, in HIV-positive 
patients, in intravenus drug users, as well as in those 
undergoing peritoneal dialysis (13,14).

Previous scientific reports show that colonization 
of the mucous membranes and skin of MRSA is 
a predisposing factor for symptomatic infection with 
this pathogen (16,17). It also seems that in HIV-positive 
people, in the case of the S. aureus carrier, infection 
develops more often, which may explain the advantage 
of this pathogen in bacterial upper respiratory tract 
infections in our study.

For example, in the Shet et al study they compared 
colonization and MRSA etiology infections among 
107 HIV-positive people and 52 people not infected 
with HIV. The analysis of the total frequency of MRSA 
colonization showed that the frequency of MRSA 
colonization was significantly higher in HIV infected 
patients than in healthy patients (58.9% and 34.6%). 
During the study, 10 HIV-positive patients developed 
an MRSA skin and soft tissue infection. It is important 
information to note that none of the non-HIV infected 
people were  reported to have such an event during 
the same period. All people who were diagnosed with 
MRSA infection were also carriers of MRSA (14).

The particular susceptibility of HIV infected patients 
to Staphylococcus aureus infections depends on the 
stage of HIV infection, and individual susceptibility 
to infection, but also on behavioral, demographic and 
socioeconomic factors; frequent exposure to healthcare 
infections is also an important factor (18,19).

The most common bacterium found in positive urine 
cultures in our study was Escherichia coli, found in 
61.5% of patients with positive urine culture, followed 
by Enterococcus faecalis 7.6%, and Pseudomonas 
aeruginosa 7.6%. Urinary tract infections are 
the most common group of community-acquired 
bacterial infections in the general population and are 
a significant cause of the morbidity among women of 
all ages and older men (20,21). Both Gram-negative 
and Gram-positive bacteria can cause these infections. 
Escherichia coli is the main etiological factor of 
urinary tract infections, Klebsiella pneumoniae, 
rarely Staphylococcus saprophyticus, Enterococcus 
faecalis, Group B Streptococcus, Proteus mirabilis, 
Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus 
are also a common cause of these infections (22,23). 
Frequent urinary tract infections have been proven in 
HIV-positive patients, but the number of publications 

Staphylococcus aureus w niniejszym badaniu był naj-
częściej hodowaną bakterią zarówno w posiewach z gór-
nych dróg oddechowych (40,4%), jak i w posiewach ze 
skóry (24%) i ran (47,6%). Najczęściej hodowaną bakterią 
chorobotwórczą z górnych dróg oddechowych w populacji 
ogólnej jest Streptococcus pyogenes i jest czynnikiem etio-
logicznym ok. 90% przypadków bakteryjnego zapalenia 
gardła. W pozostałych przypadkach w większości pacior-
kowce grupy C i D wywołują zapalenie gardła (15).

U ludzi niezakażonych HIV dość często występuje 
nosicielstwo S. aureus w gardle, przewodzie pokarmo-
wym, drogach moczowo-płciowych oraz na skórze. 
Nosicielami Staphylococcus aureus w nosogardzieli 
jest około 30% ludzi zdrowych, przejściowe nosiciel-
stwo obejmuje około 50-60% populacji. U pacjentów 
chorych na cukrzycę typu 1, u pacjentów hemodiali-
zowanych, a także poddanych dializie otrzewnowej, 
u osób przyjmujących dożylne środki odurzające, 
a także u chorych zakażonych HIV stwierdzono zwięk-
szone nosicielstwo Staphylococcus aureus (13, 14).

Z dotychczasowych doniesień naukowych wynika, 
iż kolonizacja błon śluzowych i skóry MRSA jest czyn-
nikiem predysponującym do pełnoobjawowej infekcji 
tym patogenem (16) (17). Wydaje się również, że u osób 
zakażonych HIV, w przypadku nosicielstwa S. aureus 
częściej dochodzi do rozwoju zakażenia, co może tłu-
maczyć przewagę tego patogenu w bakteryjnych zapa-
leniach górnych dróg oddechowych w naszym badaniu. 
Przykładowo w badaniu Shet i wsp. porównano kolo-
nizację, a następnie zakażenia o etiologii MRSA wśród 
107 osób zakażonych HIV i 52 osób niezakażonych 
HIV. W analizie całkowitej częstości kolonizacji MRSA 
wykazano, że częstość kolonizacji MRSA była znacz-
nie wyższa u pacjentów zakażonych HIV niż u pacjen-
tów zdrowych (58,9% i 34,6%). W trakcie badania u 10 
osób zakażonych HIV wystąpiła infekcja skóry i tkanek 
miękkich o etiologii MRSA. Ważną informację stanowi 
fakt, iż u żadnej z osób niezakażonych HIV nie opisa-
no takiego zdarzenia w tym samym okresie. Wszystkie 
osoby, u których stwierdzono infekcję MRSA, były 
również nosicielami MRSA (14).

Szczególna podatność pacjentów zakażonych HIV 
na zakażenia Staphylococcus aureus zależy to od sta-
dium zakażenia HIV, indywidualnej podatności na 
infekcje, ale również od czynników behawioralnych, 
demograficznnych i społeczno-ekonomicznych; istot-
nym czynnikiem są też częste ekspozycje na zakażenia 
w opiece zdrowotnej (18, 19). 

Najczęstszą stwierdzaną bakterią w dodatnich posie-
wach moczu w naszym badaniu była Escherichia coli, 
stwierdzana u 61,5% pacjentów z dodatnimi wynikami 
posiewu moczu, następne bakterie w kolejności to Ente-
rococcus faecalis 7,6 % i Pseudomonas aeruginosa 7,6%. 
Zakażenia układu moczowego stanowią najczęstszą gru-
pę pozaszpitalnych zakażeń bakteryjnych w populacji 
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on urinary tract infection in HIV-positive patients 
is still limited (26,27,28). In addition, in the HIV-
positive population, most studies on the relationship 
between urinary tract infections and HIV infection are 
conducted in the male population (26,30).

The etiological factors of urinary tract infections 
in HIV-positive patients may differ significantly from 
the etiological factors of these infections in the general 
population. This is very important in clinical practice. 
In a retrospective analysis, Schonwald et al. observed 
that enterococci were the most common pathogen 
cultured from the urine cultures of HIV-positive 
patients (96 people). In this study, E. coli was the most 
common cultured bacterium in the control group (314 
people) (27). The population of HIV-positive patients 
is particularly vulnerable to infections due to secondary 
immunodeficiency, which is why this type of research 
and consideration of the etiology of urinary tract 
infections as well as other bacterial infections in the 
group of HIV-positive patients is an important element 
in the search for standards of care for these patients.

In our study, the most common urinary cultured 
pathogen was also E. coli (61.5%), and enterococci 
were only isolated in 7.6% of urinary tract infections. 
However, urinary tract infections were not the most 
common group of bacterial infections. Of the 251 
positive cultures, a positive urine culture result was 
found 39 times, representing 15.54% of all positive 
cultures.

Limitations:
1. Lack of detailed clinical data - the data were 

exported from the electronic database of HIV Out-
Patient Clinic in Warsaw and only information that 
was available there was used for the analysis. The 
decision to perform the culture was the individual 
decision of the physician, therefore the inability to 
verify the clinical indications for performing the 
culture could significantly affect the results of this 
study.

2. HIV infection belongs to secondary immunodefi-
ciencies in addition to other diseases causing sec-
ondary immunodeficiencies such as cancer and 
metabolic diseases (e.g. diabetes) as well as some 
therapies: chronic glucocorticoid therapy and other 
immunomodulatory drugs. These conditions also 
predispose to an increased number of bacterial infec-
tions and were no information about them included 
in the available database (6).
Non-AIDS-defining bacterial infections among 

HIV-positive patients are the subject of research, still 
not sufficiently understood.

ogólnej i są istotną przyczyną zachorowalności  kobiet 
w każdym wieku oraz  starszych mężczyzn (20) (21). Za-
równo bakterie Gram-ujemne, jak i Gram-dodatnie mogą 
powodować te infekcje. Escherichia coli jest głównym 
czynnikiem etiologicznym zakażeń układu moczowego, 
Klebsiella pneumoniae, rzadziej Staphylococcus sapro-
phyticus, Enterococcus faecalis, Streptococcus grupy B, 
Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphy-
lococcus aureus też stanowią częstą przyczynę tych za-
każeń (22, 23). Udowodniono częste zakażenia układu 
moczowego u pacjentów zakażonych HIV, jednak nadal 
liczba publikacji dotyczących zakażenia dróg moczo-
wych u pacjentów zakażonych HIV jest ograniczona (26, 
27) (28). Dodatkowo w populacji pacjentów zakażonych 
HIV większość badań poświęconych związkowi zakażeń 
dróg moczowych i zakażeniem HIV jest prowadzona na 
populacji męskiej (26, 30). 

Czynniki etiologiczne zakażeń układu moczowego 
u pacjentów zakażonych HIV mogą znacząco różnić się 
od czynników etiologicznych tych zakażeń w populacji 
ogólnej. Ma to duże znaczenie w praktyce klinicznej. 
W przeprowadzonej analizie retrospektywnej, Schon-
wald i wsp. zaobserwowali, że enterokoki były najczęst-
szym patogenem wyhodowanym z posiewów moczu 
pacjentów zakażonych HIV (96 osób). W tym badaniu, 
w grupie kontrolnej (314 osób) najczęstszą hodowaną 
bakterią była E. coli (27). Populacja pacjentów zakażo-
nych HIV jest szczególnie narażona na infekcje z uwagi 
na wtórny niedobór odporności, dlatego tego typu bada-
nia i rozważania nad etiologią zakażeń dróg moczowych, 
jak i również innych zakażeń bakteryjnych w grupie cho-
rych zakażonych HIV są ważnym elementem poszukiwa-
nia standardów opieki nad tymi pacjentami. 

W naszym badaniu najczęstszym patogenem hodo-
wanym z moczu również była E. coli (61,5%), a ente-
rokoki wyizolowano jedynie w 7,6 % zakażeń układu 
moczowego. Jednak zakażenia układu moczowego nie 
były najczęstszą grupą zakażeń bakteryjnych. Wśród 
251 posiewów dodatnich dodatni wynik posiewu mo-
czu stwierdzono 39 razy co stanowi 15,54% wszyst-
kich dodatnich posiewów.

Ograniczenia badawcze niniejszej pracy

1. Brak szczegółowych danych klinicznych - dane były 
eksportowane z elektronicznej bazy danych Poradni 
Profilaktycznej w Warszawie i do analiz użyto tylko 
takich informacji, które były tam dostępne. Decyzja 
o wykonaniu posiewu była indywidualną decyzją le-
karza prowadzącego danego pacjenta, dlatego brak 
możliwości weryfikacji klinicznych wskazań do wy-
konania posiewu mógł znacząco wpłynąć na wyniki 
niniejszej pracy

Zakażenia bakteryjne u pacjentów z HIVBacterial infections in patients with HIV
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CONCLUSIONS

1. Non-AIDS-defining bacterial infections occur in 
HIV-positive patients often despite the introduction 
of antiretroviral therapy

2. Bacteria, which are the etiological factors of these 
infections, constitute a very diverse group, which 
indicates a high diagnostic value of microbiological 
cultures in this population

3. Staphylococcus aureus was the most frequently 
found bacterium from all collected sites, however, 
methodological limitations of the work (no detailed 
clinical data) does not allow us to clearly determine 
its pathogenicity
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WNIOSKI
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ABSTRACT

Tick-borne rickettsioses are emerging diseases in Europe. The Mediterranean region is endemic for rickettsioses, 
but the disease can also occur in other European countries.
Ticks can be a vector of these bacteria. Spotted fevers caused by rickettsiae have nonspecific symptoms and are 
difficult to diagnose. The results of serological tests are positive many days after the onset of symptoms. PCR 
method can be useful in the diagnostic process. In the article we discuss the problem of rickettsia in Europe.

Key words: Europe, Rikettsiales, Rickettsia, Spotted Fever Group, ticks

STRESZCZENIE

Riketsjozy przenoszone przez kleszcze są stosunkowo nowymi chorobami w Europie. Region śródziemnomor-
ski jest endemiczny dla riketsjoz, ale choroby mogą również występować w innych krajach Europy.
Kleszcze mogą być wektorem tych bakterii. Gorączki plamiste wywoływane przez riketsje mają niespecyficzne 
objawy i są trudne do zdiagnozowania. Wyniki testów serologicznych są pozytywne wiele dni po wystąpieniu obja-
wów. Przydatność w diagnostyce może wykazać metoda PCR. W artykule omawiamy problem riketsji w Europie.

Słowa kluczowe: Europa, riketsjozy, Rickettsia, Spotted Fever Group, kleszcze 

WSTĘP

Kleszcze występujace w Europie są wektorami wielu 
patogenów takich jak Borrelia spp., wirusa kleszczowego 
zapalenia mózgu (TBEV), Anaplasma phagocytophilum, 
Babesia spp., Coxiella burnetii, Rickettsiales, Candidatus 
Neoehrlichia mikurensis. Riketsje, powodujące gorączki 
plamiste, są również patogenami przenoszonymi przez 
kleszcze. Są małymi (0,3-0,5; 0,8 – 2,0 μm), Gram-ujem-
nymi bakteriami. Obecnie znanych jest ponad 30 różnych 
gatunków riketsji (1-3). Podzielone są one na 4 grupy:

I - Riketsje wywołujące tyfus (TG)
II - Riketsje wywołujące gorączki plamiste, w tym 

R. conorii subsp. conorii, israelensis, caspia, indica; 
R. massiliae, R. sibirica subsp. mongolitimonae, sibi-
rica; R. slovaca, R. raoultii, R. monacensis, R. aeschli-
mannii, R. helvetica 

III - R. bellii 
IV - R. canadensis. 

INTRODUCTION

Ticks found in Europe are vectors of many 
pathogens such as Borrelia spp., tick-borne encephalitis 
virus (TBEV), Anaplasma phagocytophilum, Babesia 
spp., Coxiella burnetii, Rickettsiales, Candidatus 
Neoehrlichia mikurensis. Rickettsiae causing spotted 
fever are also tick-borne pathogens. They are small 
(0.3-0.5; 0.8-2.0 μm), Gram-negative bacteria. 
Currently, more than 30 different species of rickettsia 
are known (1-3). They are divided into 4 groups:

I - Typhus group (TG) rickettsiae 
II - Rickettsiae causing spotted fever, including 

R. conorii subsp. conorii, israelensis, caspia, indica; 
R. massiliae, R. sibirica subsp. mongolitimonae, 
sibirica; R. slovaca, R. raoultii, R. monacensis, R. 
aeschlimannii, R. helvetica

III - R. bellii
IV - R. canadensis.
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The Mediterranean Basin is an endemic area of    
spotted fever, but the disease can also occur in other 
European regions. According to ECDC, between 
2000 and 2010, there were 5903 cases in Europe. 
The most cases were reported in Italy, Portugal and 
Spain. Research on the presence of genetic material 
of rickettsiae in ticks from many European countries 
confirm the new locations and presence of Rickettsia 
spp. in Europe. Climate change, bird migration in 
Europe, and transstadial and transovarial infections in 
ticks appear to be important factors in the transmission 
of Rickettsia spp. in Europe (4).

Rickettsioses from the spotted fever group are 
characterized by a non-specific clinical picture. The 
average incubation time is between 3 to 12 days from 
tick bite. Clinically, the most common symptoms 
include sudden fever, headache, muscle and joint pain, 
a small maculopapular or papular rash. A black scab 
(eschar) or an ulcerative skin lesion may also appear at 
the site of tick bite (5).

Clinical manifestations of spotted fever are usually 
mild and treatment with doxycycline for 7-14 days 
is effective. However, delayed diagnosis may lead 
to fatal outcome. Risk factors such as advanced age, 
immunodeficiency, alcoholism, glucose-6-phosphate 
dehydrogenase deficiency, inappropriate antibiotic 
therapy and delayed treatment can influence the disease 
course severity (6).

Serological, molecular and culture methods are 
used in the diagnosis of rickettsiae. Serological tests 
are the most popular diagnostic method. Unfortunately, 
it takes 15 to 21 days after the symptoms appear for 
seroconversion to occur. 

Detection of the gltA gene typical of the spotted 
fever rickettsioses group and species-specific PCR with 
high sensitivity at the initial stage of infection seems 
to be a useful diagnostic tool, especially in assessing 
swab from eschar or ulceration. DNA assessment in 
swab sample has similar sensitivity as skin biopsy 
tests. However, swabbing is easier to perform and is a 
non-invasive procedure (7).

More detailed information on individual species 
and their pathogenicity is provided in the text and table 
(Table 1) below.

Rickettsia conorii and its pathogenicity
There are 4 subspecies in Europe - R. conorii 

subsp. conorii, R. conorii subsp. israelensis, R. conorii 
subsp. caspia, R. conorii subsp. indica. Rhipicephalus 
sanguineus (brown dog tick) and Rhipicephalus 
pumilio (subsp. caspia) are their main vectors (8). The 
tick vector R. turanicus can be a potential vector of 
these species of rickettsiae (9).

Basen Morza Śródziemnego jest terenem endemicz-
nego występowania gorączek plamistych, ale choroba 
może występować także w innych regionach Europy. 
Według ECDC w latach 2000-2010 w Europie odno-
towano 5 903 zachorowania. Najwięcej zachorowań 
było we Włoszech, w Portugalii, w Hiszpanii. Badania 
na obecność materiału genetycznego riketsji u kleszczy 
z wielu europejskich krajów potwierdzają nowe loka-
lizacje i obecność Rickettsia spp. w Europie. Zmia-
ny klimatu, migracje ptaków w Europie oraz infekcje 
transstadialne i transoowarialne u kleszczy wydają się 
mieć znaczenie w rozprzestrzenianiu Rickettsia spp. 
w Europie (4). 

Riketsjozy z grupy gorączek plamistych charaktery-
zują się niespecyficznym obrazem klinicznym. Średni 
czas wylęgania od pokłucia przez kleszcze wynosi od 
3 do 12 dni. Klinicznie najczęściej objawiają się nagle 
występującą gorączką, bólem głowy, mięśni i stawów, 
drobną plamisto-grudkową lub grudkową wysypką. 
Może także pojawić się czarny strup lub wrzodziejąca 
zmiana skórna w miejscu pokłucia przez kleszcze (5).

Objawy kliniczne gorączek plamistych są zazwyczaj 
łagodne, a 7 – 14 dniowe leczenie doksycykliną jest 
skuteczne. W przypadku opóźnionej diagnozy obser-
wowano zejścia śmiertelne. Czynniki ryzyka, takie jak: 
zaawansowany wiek, zaburzenia odporności, alkoho-
lizm, deficyt dehydrogenazy glukozo–6–fosforanowej, 
niewłaściwa antybiotykoterapia i opóźnienie leczenia 
mogą wpływać na ciężki przebieg choroby (6). 

W diagnostyce riketsjoz zastosowanie znajdują bada-
nia serologiczne, molekularne oraz posiewy. Badania se-
rologiczne są najbardziej popularną metodą diagnostycz-
ną. Niestety dopiero po 15 – 21 dniach od pojawienia się 
objawów dochodzi do serokonwersji. Wykrywanie genu 
gltA typowego dla grupy riketsjoz wywołujących gorącz-
ki plamiste, a także specyficzne gatunkowo PCR cha-
rakteryzują się wysoką czułością w początkowym etapie 
infekcji i wydają się być użytecznym narzędziem dia-
gnostycznym, zwłaszcza w ocenie materiału z zeskrobin/
wymazu ze strupa bądź owrzodzenia. Ocena DNA z ze-
skrobin ma podobną czułość jak badania z preparatów 
biopsji skóry. Pobranie zeskrobin jest jednak łatwiejsze 
do wykonania i jest to procedura nieinwazyjna (7). 

Więcej szczegółowych informacji o poszczegól-
nych gatunkach i ich patogeniczności znajduje się po-
niżej oraz w tabeli (Tabela 1). 

Rickettsia conorii i jej chorobotwórczość
W Europie obecne są 4 gatunki – R. conorii subsp. 

conorii, R. conorii subsp. israelensis, R. conorii subsp. 
caspia, R. conorii subsp. indica. Rhipicephalus san-
guineus (kleszcz psi) i Rhipicephalus pumilio (subsp. 
caspia) są ich głównymi wektorami (8). Potencjalnym 
wektorem tych gatunków riketsji może być kleszcz R. 
turanicus (9).
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Śródziemnomorska gorączka plamista (Medi-
terranean spotted fever, MSF)

R. conorii subsp. conorii jest czynnikiem etiolo-
gicznym śródziemnomorskiej gorączki plamistej. Za-
chorowania najczęściej obserwuje się latem: od lipca 
do września. Przebieg choroby może być od łagodne-
go i samoograniczającego się do ciężkiego, a nawet 
śmiertelnego. Choroba objawia się wysoką gorączką, 
bólami mięśni, plamisto – grudkową wysypką scho-
dzącą do dłoni i stop, strupem w miejscu pokłucia 
przez kleszcza zwanego tache noire (10). Opisywano 
także rzadkie powikłania w postaci zapalenia mózgu, 
wstrząsu septycznego, zapalenia mięśnia sercowe-
go, ostrej niewydolności oddechowej, rabdomiolizy 
z ostrą niewydolnością nerek i zapaleniem mózgu.

Gorączka Astrakhan
R. conorii subsp. caspia powoduje gorączkę Astrak-

han (Astrakhan fever). Choroba występuje endemicz-
nie na terenach sąsiadujących z Morzem Kaspijskim, 
ale również była opisywana na innych terenach Euro-
py. Przypadki zachorowań u ludzi zostały opisane m. 
in. w Kosowie i we Francji. Objawy kliniczne są po-
dobne do gorączki śródziemnomorskiej, ale występo-
wanie strupa w miejscu pokłucia jest rzadsze. Maleev 
i wsp. podają, że u 20% pacjentów z wysypką grud-

Mediterranean spotted fever (MSF)
R. conorii subsp. conorii is an etiological factor 

of Mediterranean spotted fever. MSF is most often 
observed in the summer: from July to September. The 
course of the disease can be from mild and self-limiting 
to severe and even fatal. The disease manifests as high 
fever, muscle pain, a maculopapular rash spreading to 
the palms and feet, and an eschar at the site of tick 
bite called tache noire (10). Rare complications in the 
form of encephalitis, septic shock, myocarditis, acute 
respiratory failure, rhabdomyolysis with acute renal 
failure and encephalitis have also been reported.

Astrakhan fever
R. conorii subsp. caspia causes Astrakhan fever. 

The disease is endemic in areas neighboring the 
Caspian Sea, but has also been reported in other parts of 
Europe. Cases in humans have been described, among 
others in Kosovo and France. Clinical symptoms are 
similar to Mediterranean fever, but occurrence of 
eschar in the tick bite site is less common. Maleev et 
al. report that in 20% of patients with papular rash, the 
rash transforms to petechiae. Coagulation disorders 
leading to thrombocytopenia and platelet dysfunction 
have also been described (8,11).

Table 1. Overview of the most common causes of spotted fevers
Tabela 1. Przegląd najczęstszych przyczyn gorączek plamistych

Spotted fevers
Common features: fever, headache, myalgia, rash
Treatment: doxycycline 2x100mg for 7-14 days

Mediterranean spotted 
fever, MSF R. conorii subsp. conorii Tache noire, 

rash involving feet and palms

Astrakhan ever R. conorii subsp. caspia Eschar is less common than in MSF; 
the rash can become petechial

Israeli spotted fever, ISF R. conorii subsp. 
israelensis

Eschar is less common than in MSF,
gastrointestinal symptoms may be present, such as 

nausea, vomiting;
in comparison to other spotted fevers- high mortality; 

fulminant purpura can occur in the course of the disease

SENLAT (Scalp eschar and 
neck lymphadenopathy

R. slovaca, R. raulti R. 
sibirica, R. massiliae  

(jeden przypadek)

Local skin lesion at the bite site/eschar, enlarged cervical 
lymph nodes. The following may occur: fever, rash, 

localized alopecia, facial cellulitis 
LAR (lymphangitis-

associated rickettsiosis) R. sibirica Fever, headache, muscle pain, rash, lymphatic vessel 
involvement

Aneruptive fever R. helvetica Most frequently mild and self-limiting course: fever, 
headache and muscle pain, less often rash and eschar 

African tick bite fever R. africae
Fever, weakness, headache, muscle pain. A single eschar 
or multiple eschars, regional lymphadenopathy and rash 

may also appear

R. massiliae Fever, muscle pain, rash, eschar, liver enlargement, vision 
disturbances

R. aeschlimannii Clinical picture resembles MSF
R. monacensis Fever, headache, muscle pain, eschar, rash 

Riketsjozy przenoszone przez kleszcze w Europie Tick-borne rickettssioses in Europe…
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Israeli spotted fever (ISF)
R. conorii subsp. israelensis is the etiological factor 

of Israeli spotted fever (ISF). It was first described 
in 1946 in Israel. ISF has a similar clinical picture 
to Mediterranean spotted fever. Some authors report 
that eschar at the bite site is less frequently observed, 
while gastrointestinal symptoms, such as nausea and 
vomiting are more commonly observed. Colomba et 
al. analyzed 91 patients with Israeli spotted fever and 
found that fever was present in 81% of patients, rash in 
77%, headache in 44%, eschar in 27%, gastrointestinal 
symptoms in 50% of the subjects. In 27.3% of cases 
a fatal outcome was reported (12). R. conorii subsp. 
israelensis appears to be the most virulent subspecies 
of R. conorii. In 2018, another 5 cases were reported in 
Israel. Two of them were fatal with fulminant purpura 
in the course of the disease, which is an atypical 
symptom (13).

Rickettsia conorii subsp. indica
Genetic material of R. conorii subsp. indica (PCR 

DNA) was detected in 2012 in a patient in Sicily 
without history of travelling outside the region. No 
more cases of this subspecies have been described in 
Europe (8).

SENLAT (scalp eschar and neck lymphadenopathy 
after tick bite (R. slovaca, R. raoulti, R. sibirica)) and 
LAR (lymphangitis-associated rickettsiosis) - (R. si-
birica))

R. slovaca is the etiological factor of SENLAT 
(scalp eschar and neck lymphadenopathy after tick 
bite) - previously called: TIBOLA - tick-borne 
lymphadenopathy; DEBONEL - Dermacentor-borne 
necrotic erythema and lymphadenopathy. Local skin 
lesions at the bite site and enlarged cervical lymph 
nodes are the main clinical manifestations of the 
disease. In addition, fever, rash, local alopecia, facial 
cellulitis, and asthenia may also appear (14). D. 
marginatus and D. reticulatus ticks are vectors of these 
rickettsiae. SENLAT is mainly reported in spring and 
autumn, which is associated with the highest activity 
of Dermacentor spp. ticks. However, cases in summer 
and winter are also described.

R. raoulti transmitted by D. marginatus, D. 
reticulatus and I. ricinus ticks is also an etiological 
factor of SENLAT. So far, SENLAT has been described 
in 9 european countries: France, Slovakia, Germany, 
Spain, Poland, Italy, Hungary, Bulgaria and Portugal. 
In a study carried out in 2009 in Poland, R. raoultii 
DNA was found in 29% of ticks (62/214) in the 
following areas: Warsaw - 23.4% (25/107), Radomsk 
- 6.4% (3/47), and Białowieża - 56.7% (34/60) (2). In 
a study conducted in 2018 in north-eastern Poland, 
DNA of R. raoultii was found in 98.7% (74/75) of D. 
reticulatus and 15.4% (8/52) of I. ricinus. (1)

kową charakter wysypki zmienia się na wybroczyny. 
Opisywane są także zaburzenia krzepnięcia prowadzą-
ce do trombocytopenii i dysfunkcji płytek krwi (8,11). 

Izraelska gorączka plamista (Israeli spotted fe-
ver, ISF)

R. conorii subsp. israelensis jest czynnikiem etiolo-
gicznym izraelskiej gorączki plamistej (Israeli spotted 
fever, ISF). Po raz pierwszy została opisana w 1946 roku 
w Izraelu. ISF ma podobny obraz kliniczny do śródziem-
nomorskiej gorączki plamistej. Niektórzy autorzy poda-
ją, że strup w miejscu pokłucia jest rzadziej obserwo-
wany, natomiast zdecydowanie częściej obserwowane 
są objawy ze strony przewodu pokarmowego w postaci 
nudności i wymiotów. Colomba i wsp. przeanalizowali 
91 pacjentów z izraelską gorączką plamistą i stwierdzi-
li, że gorączka występowała u 81% pacjentów, wysypka 
u 77%, ból głowy u 44%, strup u 27%, objawy ze strony 
przewodu pokarmowego u 50% z badanych. W 27,3% 
przypadków miało miejsce zejście śmiertelne (12). R. 
conorii subsp. israelensis wydaje się być najbardziej 
zjadliwym podgatunkiem R. conorii. W 2018 w Izraelu 
odnotowano kolejnych 5 przypadków. Dwa z nich były 
śmiertelne i przebiegały z piorunującą plamicą będącą 
objawem nietypowym (13). 

Rickettsia conorii subsp. indica
Materiał genetyczny R. conorii subsp. indica został 

wykryty w 2012 roku u pacjenta na Sycylii bez historii 
podróżowania poza wyspę. Nie opisano więcej przy-
padków tego podgatunku w Europie (8).

SENLAT (scalp eschar and neck lymphadeno-
pathy after tick bite (R. slovaca, R. raoultii, R. sibi-
rica)) i LAR (lymphangitis-associated rickettsiosis) 
– (R. sibirica))

R. slovaca jest czynnikiem etiologicznym SENLAT 
(scalp eschar and neck lymphadenopathy after tick bite) 
– poprzednio nazywany: TIBOLA – tick-borne lym-
phadenopathy – limfoadenopatia odkleszczowa; DE-
BONEL – Dermacentor-borne necrotic erythema and 
lymphadenopathy. Miejscowa zmiana skórna w miejscu 
pokłucia i powiększone węzły chłonne szyjne są głów-
nymi objawami klinicznymi choroby. Ponadto w obra-
zie choroby mogą także wystąpić gorączka, wysypka, 
miejscowe łysienie, zapalenie tkanki łącznej skóry twa-
rzy, astenia (14). Kleszcze D. marginatus i D. reticu-
latus są wektorami tych riketsji. SENLAT jest głównie 
rozpoznawany wiosną i jesienią, co związane jest z naj-
większą aktywnością kleszczy Dermacentor spp. Opi-
sywane są jednak także zachorowania latem i zimą. 

R. raoultii przenoszona przez kleszcze D. margina-
tus, D. reticulatus i I. ricinus jest również czynnikiem 
etiologicznym SENLAT. Dotychczas SENLAT został 
opisany w 9 krajach europejskich: Francji, Słowacji, 
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R. sibirica subsp. mongolitimonae can also cause 
SENLAT and LAR. It usually manifests as fever, 
headache, muscle pain, rash, and lymphatic involvement. 
In Europe, R. sibirica subsp. mongolitimonae was 
found in 5% of Hyalomma anatolicum excavatum ticks 
in Greece and Cyprus, in 4-8% of R. pusillus ticks in 
France, Portugal and Spain and in 4% of R. bursa ticks 
in Spain (8).

Mediterranean spotted fever, Aneruptive fever - 
Rickettsia helvetica

The presence of R. helvetica among ticks has 
been confirmed in over 24 European countries. The 
bacterium in the tick is located in the intestines and 
salivary glands. Clinical manifestations of spotted 
fever caused by this strain of bacteria are most often 
mild and self-limiting. There is fever, headache and 
muscle pain, less often rash and eschar. However, cases 
with chronic pericarditis (15) and subacute meningitis 
have been described (16). In Poland, R. helvetica DNA 
was found in 3.3% of ticks (7/214) including 2.8% in 
Warsaw (3/107), and 8.5% (4/47) in Radomsko (2). In 
a study conducted in north-eastern Poland, DNA of R. 
helvetica was found in 0% (0/75) of D. reticulatus and 
80% (12/15) of I. ricinus. (1)

African tick bite fever – Rickettsia africae
The etiological factor of African tick bite fever is R. 

africae. Sub-Saharan Africa is an endemic region for this 
disease, and Amblyomma hebraeum and A. variegatum 
ticks are its main vectors. The most common clinical 
symptoms are fever, weakness, headache, myalgia. 
Single or multiple eschars, localized lymphadenopathy 
and rash may also appear (9). Several cases have been 
reported in Europe. In Poland, in 2015 the case of a 
man who returned from South Africa was described. 
The diagnosis in this case was confirmed by PCR 
and serological tests (17). Travel-related cases in a 
tourist from Slovenia (2016) and two tourists from 
Sweden (2017) were also described. It was shown 
that 4% of ticks obtained from migrating birds in the 
Mediterranean Basin were infected with R. africae or 
other unidentified rickettsia species (18).

Rickettsia massiliae
R. massiliae was first isolated from Rhipicephalus 

ticks in 1993 in France. In Europe, its occurrence was 
reported in 8 countries. R. massiliae was found, among 
others, in France, Greece, Spain, Portugal, Switzerland 
and on Sicily (19). The vectors of R. massiliae are ticks: 
R. sanguineus, R. turanicus, R. pusillus, R. bursa and 
I. ricinus. Eight cases of human infection have been 
spread since 2006. The disease can manifest as fever, 
muscle pain, rash, eschar, liver enlargement, visual 
impairment with retinal vasculitis and conjunctivitis. 

Niemczech, Hiszpanii, Polsce, Włoszech, Węgrzech, 
Bułgarii i Portugalii. W Polsce w badaniu z 2009 roku 
DNA R. raoultii zostało stwierdzone u 29% klesz-
czy (62/214) w tym w okolicach Warszawy 23,4% 
(25/107), Radomska 6,4% (3/47) i Białowieży 56,7% 
(34/60) (2). W badaniu z 2018 roku obejmującego pół-
nocno – wschodnią Polskę DNA R. raoultii zostało 
wykryte u 98,7% (74/75) D. reticulatus i 15,4% (8/52) 
I. ricinus. (1) 

R. sibirica subsp. mongolitimonae także może wy-
woływać SENLAT oraz LAR (lymphangitis-associa-
ted rickettsiosis). Zazwyczaj objawia się ona gorącz-
ką, bólem głowy, bólem mięśni, wysypką, zajęciem 
naczyń chłonnych. W Europie, R. sibirica subsp. mon-
golitimonae została wykryta u 5% kleszczy Hyalomma 
anatolicum excavatum w Grecji i na Cyprze, u 4-8% 
kleszczy R. pusillus we Francji, Portugalii i Hiszpanii 
i u 4% kleszczy R. bursa w Hiszpanii (8).

Mediterranean spotted fever, Aneruptive fever - 
Rickettsia helvetica

Obecność R. helvetica wśród kleszczy została po-
twierdzona w ponad 24 krajach Europy. Bakteria 
w kleszczu lokalizuje się w jelitach i gruczołach ślino-
wych. Objawy kliniczne gorączki plamistej wywoływa-
nej przez ten szczep bakterii najczęściej mają charakter 
łagodny i samoograniczający się przebieg. Występuje 
gorączka, bóle głowy i mięśni, rzadziej wysypka i strup. 
Zostały jednak opisane przypadki przebiegające z prze-
wlekłym zapaleniem osierdzia (15) i podostrym zapale-
niem opon mózgowo-rdzeniowych (16). W Polsce DNA 
R. helvetica zostało stwierdzone u 3,3% kleszczy (7/214) 
w tym w okolicach Warszawy 2,8% (3/107), a Radom-
ska u 8,5% (4/47). (2) W badaniu obejmującym północno 
– wschodnią Polskę DNA R. helvetica zostało wykryte 
u 0% (0/75) D. reticulatus i 80% (12/15) I. ricinus. (1)

Kleszczowa gorączka afrykańska (African tick 
bite fever) – Rickettsia africae

Czynnikiem etiologicznym kleszczowej gorączki 
afrykańskiej - African tick bite fever jest R. africae. 
Afryka subsaharyjska jest terenem endemicznym dla 
tej jednostki chorobowej, a kleszcze Amblyomma he-
braeum i A. variegatum są jej głównymi wektorami. 
Najczęstszymi objawami klinicznymi są gorączka, 
osłabienie, ból głowy, bóle mięśni. Może również po-
jawić się pojedynczy lub mnogie strupy, miejscowe po-
większenie węzłów chłonnych i wysypka (9). W Euro-
pie opisano kilka przypadków zachorowań. W Polsce 
w 2015 roku opisano przypadek u mężczyzny, który 
powrócił z Południowej Afryki. Zachorowanie zostało 
potwierdzone badaniem PCR i badaniami serologicz-
nymi (17). Opisano również przypadek zawleczonych 
zachorowań u turysty ze Słowenii (2016) i dwóch ze 
Szwecji (2017). Wykazano, iż 4% kleszczy pozyska-
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One case of SENLAT has also been reported in the 
course of R. massiliae infection (20).

Rickettsia monacensis
R. monacensis was first isolated from the I. ricinus 

tick collected in 1998 in the city park in Munich 
(Germany) (21). Infection with this pathogen can 
cause Mediterranean spotted fever-like disease. 
In the literature, R. monacensis infection with flu-
like symptoms, scab and rash have been reported in 
Spain and Italy (8). R. monacensis has been detected 
in I. ricinus ticks in numerous countries: Poland, 
Germany, Spain, Portugal, Switzerland, Luxembourg, 
Sweden, Slovakia, Albania, Hungary, Bulgaria, 
Moldova, Ukraine, Serbia, Belarus, the Kaliningrad 
Region (Russia), Turkey and Italy. The prevalence of 
R. monacensis in ticks was: 1% in Germany, 15% in 
Serbia, 35% in Turkey and 57% in Italy. In addition, in 
Madeira, DNA of R. monacensis was found in 7% of 
Teira dugesii lizard tissue samples, suggesting that it 
may be a reservoir for bacteria (8).

Rickettsia aeschlimannii
R. aeschlimannii was described for the first time in 

1997 in Morocco (22). This bacterium causes a disease 
that resembles Mediterranean spotted fever. The vector 
of R. aeschlimannii is a Hyalomma spp. tick. The 
pathogen can be transmitted by migratory birds from 
Africa, among others, from Zimbabwe, Niger and Mali. 
Genetic material of R. aeschlimannii has been found in 
ticks in many European countries, including Croatia, 
Italy, Germany, Hungary, Greece, Portugal, France, 
Cyprus and Turkey. The first case of human infection 
with R. aeschlimannii was described in a patient in 
France who developed a Mediterranean spotted fever-
like disease after returning from Morocco (8,22).

Rickettsia felis
R. felis is the etiological factor of flea-borne 

spotted fever, and its most common vector is cat flea 
(23). In addition, the bacterium can be transmitted 
by more than 40 species of ticks, mites, fleas and 
mosquitoes and occurs on 5 continents. In Europe, 
DNA of R. felis was detected in the Czech Republic 
(Ctenocephalides felis), Hungary (C. felis), Italy (C. 
felis), Spain (C. felis), Slovakia (Ctenophthalmus 
agyrtes, Ctenophthalmus solutus, Ctenophthalmus 
uncinatus, Nosopsyllus fasciatus) (24), in Lithuania 
(Laelaps agilis and Hyperlaelaps microti mites and Ct. 
agyrtes and Hystrichopsylla talpae fleas) (25) and in 
France (I. ricinus). In Greece, 8 cases of contact with 
the pathogen were described on the basis of positive 
results of serological tests for R. felis (26).

nych z ptaków migrujących na terenu basenu Morza 
Śródziemnego było zakażonych R. africae lub innym 
niezidentyfikowanym gatunkiem riketsji (18). 

Rickettsia massiliae
R. massiliae została wyizolowana po raz pierwszy 

z kleszczy Rhipicephalus w 1993 roku we Francji. 
W Europie została stwierdzona w 8 krajach. R. mas-
siliae występuje m.in. we Francji, Grecji, Hiszpanii, 
Portugalii, Szwajcarii oraz na Sycylii (19). Wektorami 
R. massiliae są kleszcze: R. sanguineus, R. turanicus, 
R. pusillus, R. bursa i I. ricinus. Od 2006 roku zostało 
opisanych 8 przypadków zakażenia u ludzi. Choroba 
może objawiać się gorączką, bólami mięśni, wysypką, 
strupem, powiększeniem wątroby, zaburzeniami wi-
dzenia z zapaleniem naczyń siatkówki oka, zapaleniem 
spojówek. W przebiegu zakażenia R. massiliae został 
również opisany jeden przypadek SENLAT (20). 

Rickettsia monacensis
R. monacensis po raz pierwszy została wyizolowana 

z kleszcza I. ricinus zebranego w 1998r. w parku miej-
skim w Monachium (Niemcy) (21). Zakażenie tym pato-
genem może wywoływać chorobę przypominającą śród-
ziemnomorską gorączkę plamistą (ang. Mediterranean 
spotted fever-like disease). W literaturze zostały opisane 
zakażenia R. monacensis przebiegające z objawami gry-
popodobnymi, strupem i wysypką m.in. w Hiszpanii i we 
Włoszech (8). R. monacensis została wykryta u kleszczy 
I. ricinus w wielu krajach: Polsce, Niemczech, Hiszpanii, 
Portugalii, Szwajcarii, Luksemburgu, Szwecji, Słowacji, 
Albanii, Węgrzech, Bułgarii, Mołdawii, Ukrainie, Serbii, 
Białorusi, Obwodzie Kaliningradzkim (Rosja), Turcji 
oraz we Włoszech. Częstość występowania R. monacen-
sis u kleszczy wynosiła: 1% w Niemczech, 15% w Serbii, 
35% w Turcji i 57% we Włoszech. Ponadto na Maderze, 
DNA R. monacensis zostało wykryte w 7% próbkach tka-
nek jaszczurki Teira dugesii co sugeruje, że może być ona 
rezerwuarem bakterii (8) 

Rickettsia aeschlimannii
R. aeschlimannii została opisana po raz pierwszy 

w 1997r. w Maroku (22). Bakteria ta wywołuje chorobę 
przypominającą śródziemnomorską gorączkę plamistą. 
Wektorem R. aeschlimannii są kleszcze Hyalomma spp. 
Patogen ten może być przenoszony przez ptaki wędrow-
ne z Afryki. Materiał genetyczny R. aeschlimannii został 
stwierdzony u kleszczy w wielu krajach Europy m.in. 
Chorwacji, Włoszech, Niemczech, Węgrzech, Grecji, 
Portugalii, Francji, Cyprze i Turcji. Pierwszy przypadek 
zakażenia R. aeschlimannii u człowieka został opisany 
u pacjenta we Francji, który rozwinął chorobę przypo-
minającą śródziemnomorską gorączkę plamistą po po-
bycie w Maroku. (8,22).
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Rickettsia felis
R. felis jest czynnikiem etiologicznym gorączki 

plamistej przenoszonej przez pchły (flea-borne spotted 
fever), a jej najczęstszym wektorem jest pchła kocia 
(23). Ponadto bakteria może być przenoszona przez 
ponad 40 gatunków kleszczy, roztoczy, pcheł i koma-
rów i występuje na 5 kontynentach. W Europie DNA 
R. felis zostało wykryte w Czechach (Ctenocephalides 
felis), na Węgrzech (C. felis), we Włoszech (C. felis), 
w Hiszpanii (C. felis), na Słowacji (Ctenophthalmus 
agyrtes, Ctenophthalmus solutus, Ctenophthalmus un-
cinatus, Nosopsyllus fasciatus) (24), na Litwie (rozto-
cza Laelaps agilis i Hyperlaelaps microti i pchły Ct. 
agyrtes i Hystrichopsylla talpae) (25) i we Francji (I. 
ricinus). W Grecji opisano 8 przypadków kontaktu 
z patogenem na podstawie dodatnich wyników badań 
serologicznych w kierunku R. felis (26). 

Rickettsia hoogstraalii
R. hoogstraalii jest nowym gatunkiem odkry-

tym w 2006r. u kleszczy pozyskanych z owiec i kóz 
w Chorwacji. W analizie filogenetycznej R. hoogstra-
alii wykazuje duże podobieństwo do R. felis. DNA R. 
hoogstraalii zostało wykryte u 22.8% kleszczy Ha-
emaphysalis sulcata zebranych w Chorwacji (8, 27). 
DNA tego patogenu zostało także wykryte u kleszczy 
Haemaphysalis parva zebranych z dzikich zwierząt 
w Turcji oraz we Włoszech: u 2/49 kleszczy Ha-
emaphysalis punctata pozyskanych z owiec oraz 3/14 
kleszczy H. sulcata pozyskanych z muflonów (28). 
W Grecji DNA R. hoogstraalii zostało stwierdzone 
u 5/187 kleszczy pozyskanych z owiec i kóz – H. sul-
cata i H. parva (29). Ponadto R. hoogstraalii zosta-
ła wykryta u 30% kleszczy H. punctata zebranych na 
Cyprze i u 3% kleszczy H. punctata i 16% H. sulcata 
w Hiszpanii. Chorobotwórczość patogenu nie jest jesz-
cze poznana (8).

Candidatus Rickettsia mendelii
Candidatus R. mendelii przenoszona przez I. ri-

cinus po raz pierwszy wykryta w Czechach. Analiza 
filogenetyczna wskazuje na wysokie podobieństwo tej 
bakterii do R. bellii. Obecność Ca. R. mendelii stwier-
dzono u 7/4524 kleszczy I. ricinus w Czechach (34). 
W Polsce DNA Ca. R. mendelii zostało stwierdzone 
u 6,7% (1/15) kleszczy I. ricinus i nie stwierdzono jego 
obecności u kleszczy D. reticulatus (0/75). Chorobo-
twórczość patogenu nie jest jeszcze znana (1). Do-
tychczas w piśmiennictwie zostało opublikowanych 
kilka prac na temat Ca. R. mendelii i dalsze badania są 
wymagane w celu dalszego scharakteryzowania tego 
drobnoustroju (30).

Rickettsia hoogstraalii
R. hoogstraalii is a new species discovered in 2006 

in ticks obtained from sheep and goats in Croatia. In 
the phylogenetic analysis R. hoogstraali shows close 
resemblance to R. felis. DNA of R. hoogstraalii was 
found in 22.8% of Haemaphysalis sulcata ticks collected 
in Croatia (8, 27). DNA of this pathogen was also 
detected in Haemaphysalis parva ticks collected from 
wild animals in Turkey and Italy: 2/49 Haemaphysalis 
punctata ticks obtained from sheep and 3/14 H. sulcata 
ticks obtained from mouflons (28). In Greece, DNA of R. 
hoogstraalii was found in 5/187 ticks obtained from sheep 
and goats - H. sulcata and H. parva (29). In addition, R. 
hoogstraalii was detected in 30% of H. punctata ticks 
collected in Cyprus and in 3% of H. punctata and 16% H. 
sulcata ticks in Spain. The human pathogenicity of this 
microorganism is still unknown (8).

Candidatus Rickettsia mendelii
Candidatus R. mendelii transmitted by I. ricinus 

was first detected in the Czech Republic. Phylogenetic 
analysis indicates a high similarity of this bacterium to R. 
bellii. Presence of Ca.R. mendelii was found in 7/4524 I. 
ricinus ticks in the Czech Republic (30). In Poland, Ca. 
R. mendelii DNA was found in 6.7% (1/15) of I. ricinus 
ticks and was not found in D. reticulatus ticks (0/75). The 
human pathogenicity of Ca. R. mendelii is still unknown 
(1). To date, only several papers have been published in 
the literature on Ca. R. mendelii and further research is 
required to further characterize this microorganism (30).

REFERENCES

1. Stańczak J, Biernat B, Racewicz M, et al. Preva-
lence of different Rickettsia spp. in Ixodes ricinus 
and Dermacentor reticulatus ticks (Acari: Ixodi-
dae) in north-eastern Poland. Ticks Tick Borne 
Dis. 2018;9(2):427-434. 

2. Chmielewski T, Podsiadly E, Karbowiak G, et al. 
Rickettsia spp. in ticks, Poland. merg Infect Dis. 
2009;15(3):486-8. 

3. Stańczak J. Detection of spotted fever group (SFG) 
rickettsiae in Dermacentor reticulatus (Acari: Ixo-
didae) in Poland. Int J Med Microbiol. 2006;296 
Suppl 40:144-8. 

4. Wallménius K, Barboutis C, Fransson T Spotted 
fever Rickettsia species in Hyalomma and Ixodes 
ticks infesting migratory birds in the European Me-
diterranean area.Parasit Vectors. 2014;10;7:318. 

5. Biggs HM, Behravesh CB, Bradley KK, et al. 
Diagnosis and Management of Tickborne Ric-
kettsial Diseases: Rocky Mountain Spotted Fever 
and Other Spotted Fever Group Rickettsioses, 
Ehrlichioses, and Anaplasmosis - United States. 
MMWR Recomm Rep.2016;13;65(2):1-44.

Riketsjozy przenoszone przez kleszcze w Europie Tick-borne rickettssioses in Europe…



530

6. Foissac M, Socolovschi C, Raoult D. Update on 
SENLAT syndrome: scalp eschar and neck lymph 
adenopathy after a tick bite. Ann. Dermatol. Vene-
reol. 2013;140 (10):598–609.

7. Hocquart M, Drouet H, Levet P, et al. C. Cellulitis of 
the face associated with SENLAT caused by Rickett-
sia slovaca detected by qPCR on scalp eschar swab 
sample: An unusual case report and review of litera-
ture. Ticks Tick Borne Dis. 2019;10(5):1142-1145.

8. Parola P, Paddock CD, Socolovschi C, et al. Up-
date on tick-borne rickettsioses around the world: 
a geographic approach. Clin Microbiol Rev. 
2013;26(4):657-702.

9. Blanda V, Torina A, La Russa F, et al. A retrospec-
tive study of the characterization of Rickettsia 
species in ticks collected from humans. Ticks Tic-
kBorne Dis. 2017;8(4):610-614. 

10. Duque V, Ventura C, Seixas D, et al. Mediterrane-
an spotted fever and encephalitis: a case report and 
review of the literature, Journal of Infection and 
Chemotherapy. 2012;18:105–108. 

11.  Maleev VV, Galimzianov KhM, Lazareva EN, et 
al. Hemostatic disorders and their implication in 
the pathogenesis of Astrakhan rickettsial fever. Ter 
Arkh. 2009;81(11):32-5.

12. Colomba C, Trizzino M, Giammanco A, et al. Isra-
eli Spotted Fever in Sicily. Description of two ca-
ses and minireview. Int J Infect Dis. 2017;61:7-12.

13. Cohen R, Babushkin F, Shapiro M,, i in. Two Ca-
ses of Israeli Spotted Fever with Purpura Fulmi-
nans, Sharon District, Israel. Emerg Infect Dis. 
2018;24(5):835–840. 

14. Dubourg G, Socolovschi C, Del Giudice P, et al. 
Scalp eschar and neck lymphadenopathy after tick 
bite: an emerging syndrome with multiple causes. 
Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2014;33(8):1449-
56.

15. Nilsson K, Lindquist O, Påhlson C. Association of 
Rickettsia helvetica with chronic perimyocarditis 
in sudden cardiac death. Lancet 1999; 354:1169–
1163

16. Nilsson K, Elfving K, Pahlson C. Rickettsia 
helvetica in patient with meningitis, Sweden, 2006. 
Emerg Infect Dis 2010; 16:490–492.

17. Chmielewski T, Szymanek A, Mączka I, et al. Case 
report of African tick-bite fever from Poland. Po-
stepy Dermatol Alergol 2013;30(6):396–398. 

18. Wallménius K, Barboutis C, Fransson T, et al. 
Spotted fever Rickettsia species in Hyalomma 
and Ixodes ticks infesting migratory birds in the 
European Mediterranean area.Parasit Vectors. 
2014;10;7:318. 

19. Vitale G, Mansuelo S, Rolain JM, et al. Rickett-
sia massiliae human isolation. Emerg Infect Dis. 
2006;12(1):174-5.

20. Cascio A, Torina A, Valenzise M, et al. Scalp eschar 
and neck lymphadenopathy caused by Rickettsia 
massiliae. Emerg Infect Dis. 2013;19(5):836-7.

21. Simser JA, Palmer AT, Fingerle V, et al. Rickett-
sia monacensis sp. nov., a spotted fever group 
Rickettsia, from ticks (Ixodes ricinus) collected 
in a European city park. Appl Environ Microbiol. 
2002;68(9):4559-66.

22. Raoult D, Fournier PE, Abboud P, Caron F. First 
documented human Rickettsia aeschlimannii in-
fection. Emerg Infect Dis. 2002;8(7):748-9. 

23. Sahni SK, Narra HP, Sahni A,et al. Recent molecu-
lar insights into rickettsial pathogenesis and immu-
nity. Future Microbiology. 2013;8(10):1265–1288.

24. Brown LD, Macaluso KR. Rickettsia felis, an 
Emerging Flea-Borne Rickettsiosis. Curr Trop 
Med Rep. 2016;3:27-39.

25. Radzijevskaja J, Kaminskienė E, Lipatova I, et 
al. Prevalence and diversity of Rickettsia species 
in ectoparasites collected from small rodents in 
Lithuania. Parasit Vectors. 2018;28;11(1):375.

26. Chochlakis D, Germanakis A, Chaliotis G, et al. 
Potential exposure of humans to Rickettsia felis in 
Greece. Acta Trop. 2018;178:40-45

27. Duh D, Punda-Polic V, Avsic-Zupanc T, et al. Ric-
kettsia hoogstraalii sp. nov., isolated from hard- 
and soft-bodied ticks. Int J Syst Evol Microbiol. 
2010;60(Pt 4):977-84.

28. Chisu V, Leulmi H, Masala G, et al. Detection of 
Rickettsia hoogstraalii, Rickettsia helvetica, Ric-
kettsia massiliae, Rickettsia slovaca and Rickettsia 
aeschlimannii in ticks from Sardinia, Italy. Ticks 
Tick Borne Dis. 2017;8(3):347-352.

29. Moraga-Fernández A, Chaligiannis Ι, Cabezas-
Cruz A, et al. Molecular identification of spotted 
fever group Rickettsia in ticks collected from dogs 
and small ruminants in Greece. Exp Appl Acarol. 
2019;78(3):421-430.

30. Hajduskova E, Literak I, Papousek I, et al. ‘Can-
didatus Rickettsia mendellii’, a novel basal group 
rickettsia detected in Ixodes ricinus ticks in the 
Czech Republic. Tick Borne Dis 2016;7(3):482-6. 

 
Received: 26.10.2019 
Otrzymano: 26.10.2019 r. 
Accepted for publication: 9.12.2019
Zaakceptowano do publikacji: 9.12.2019 r.
Address for correspondence:
Adres do korespondencji 
Anna Moniuszko-Malinowska
Department of Infectious Diseases and Neuroinfections
Medical University of Bialystok
Zurawia 14, 15-540 Bialystok, Poland
Tel.: 00 48 85 740 95 14; fax: 00 48 85 740 95 15
e-mail: annamoniuszko@op.pl

Karol Borawski, Justyna Dunaj i inni



531

PRZEGL EPIDEMIOL 2019;73(4): 531-547 Public health / Zdrowie publiczne

https://doi.org/10.32394/pe.73.50

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

Beata Głowacka, Dariusz Chrzęszczyk, Tomasz Konopka
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ABSTRACT

INTRODUCTION. The number of teeth in the elderly is the most essential epidemiological data in 
gerodontological studies. It depends mainly on two medical causes in the form of caries and periodontitis, as 
well as many risk factors and indicators for tooth preservation and loss.
The goals of the cross-sectional study among the residents of Wrocław and Oława aged 65-74 have been to 
assess the number of preserved teeth, severe tooth loss and edentulism in a 30-year trend and in relation to 
current European regional data. In addition, the most important risk indicators for tooth preservation and loss in 
the assessed population will be determined.
MATERIAL AND METHODS. After applying the two-tier stratification method from a group of 1,200 people, 
387 volunteered for the study. The examination was conducted in dental offices in Wrocław and Oława, it 
consisted from clinical and anamnestic parts. The average number of preserved teeth in the entire group was 
13.07 (median 15), there were 21.2% persons with functional dentition, 21.4% with severe tooth loss and 14.2% 
with edentulism. The main direct reason of tooth loss was caries and its complications, which concerned 81.9% 
of the teeth removed, on average over 12 teeth in the examined person.
RESULTS. Referring the results of the obtained study to previous observations can be seen, that in the 30-
year trend for Wrocław in people aged 65 to 74 years, the average number of teeth as well as the percentage of 
edentulism have improved, but they are still worse than the results of regional European studies. The main risk 
indicators of earlier loss of teeth by seniors in Lower Silesia are low income, past incorrect pro-health behaviours 
towards the oral cavity as well as current smoking and history of cardiovascular incidence. 

Key words: tooth loss, edentulism, cross-sectional study, elderly, risk indicators. 

STRESZCZENIE

WSTĘP. Liczba zębów u osób starszych jest najważniejszym parametrem epidemiologicznym w badaniach 
gerostomatologicznych. Zależy ona zasadniczo od dwóch przyczyn medycznych: próchnicy oraz zapalenia 
przyzębia oraz wielu czynników i wskaźników ryzyka zachowania i utraty zębów.
CEL.Celami przekrojowego polskiego badania regionalnego osób w wieku od 65 do 74 lat z Wrocławia i Oławy 
były ocena liczby zachowanych zębów, ciężkiej utraty zębów i bezzębia oraz ich porównanie z badaniami z ostatnich 
30-lat. Dodatkowo wyniki tych obserwacji będą odniesione do aktualnych regionalnych danych europejskich, 
a także zostaną ustalone najważniejsze wskaźniki ryzyka zachowania i utraty zębów w ocenianej populacji. 
MATERIAŁ I METODY. Po zastosowaniu metody losowaniu dwuwarstwowego z grupy 1 200 osób na badanie 
zgłosiło się 387. Badanie prowadzono w gabinetach stomatologicznych we Wrocławiu i Oławie, składało się 
na nie badanie kliniczne i anamnestyczne. Średnia liczba zachowanych zębów w całej grupie wynosiła 13,07 
(mediana 15), osób z zachowanym funkcjonalnym uzębieniem było 21,2%, z ciężką utratą zębów 21,4%, 
a bezzębnych 14,2%. Główną bezpośrednią przyczyną utraty zębów była próchnica i jej powikłania, co dotyczyło 
81,9% usuniętych zębów, średnio ponad 12 zębów u badanego. 
WYNIKI. Odnosząc wynik uzyskanych badań do obserwacji wcześniejszych można zauważyć, że w 30-letnim 
okresie dla Wrocławia u osób w wieku od 65 do 74 lat średnia liczba zachowanych zębów, jak również odsetek 
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bezzębia poprawiają się, lecz są jednak nadal gorsze od wyników regionalnych badań europejskich. Głównymi 
wskaźnikami ryzyka wcześniejszej utraty zębów przez seniorów dolnośląskich są niski dochód oraz wcześniejsze 
zaniedbania zdrowia jamy ustnej, a także aktualny nikotynizm i przebyty incydent sercowo-naczyniowy. 

Słowa kluczowe: utrata zębów, bezzębie, badanie przekrojowe, osoby starsze, wskaźniki ryzyka 

WSTĘP

Wraz ze starzeniem się populacji osób dorosłych do-
chodzi do zmniejszania się liczby zachowanych zębów. 
Głównymi przyczynami medycznymi ekstrakcji zębów 
u dorosłych są próchnica i zapalenie przyzębia, zdecy-
dowanie rzadziej są nimi urazy, wskazania protetycz-
ne, jatrogenia stomatologiczna (1,2). Występuje także 
szereg wskaźników i czynników ryzyka utraty zębów, 
takich jak: uwarunkowania socjalno-ekonomiczne (po-
ziom wykształcenia, dochód, rodzaj finansowania usług 
medycznych), behawioralne (nastawienie pacjenta do 
leczenia stomatologicznego, postawa lekarza), medycz-
ne (nikotynizm, niekontrolowana cukrzyca, niedoży-
wienie) geograficzne i demograficzne (np. liczba denty-
stów na 100 tys. mieszkańców) (3,4). 

Dynamika utraty zębów zmienia się w zależności od 
wieku badanych i dla krajów rozwiniętych największa 
jest w piątej i szóstej dekadzie życia (1). Oddziaływanie 
dwóch najczęstszych przyczyn utraty zębów również 
zmienia się wraz z wiekiem. Próchnica stanowi zdecy-
dowanie najczęstszą medyczną przyczynę utraty zębów 
w ogóle oraz u osób od 40 do 44 roku życia (3,5). Po-
wyżej tego wieku w krajach rozwiniętych zaczyna prze-
ważać przyczyna periodontologiczna będąca powodem 
nawet od 76 do 78% ekstrakcji zębów (2). 

Liczba zachowanych zębów jest jednym z kryteriów 
oceny stanu zdrowia jamy ustnej. Utrzymanie natural-
nego, zdrowego uzębienia lub jego odbudowa przez le-
czenie zachowawcze lub stałe uzupełnienia protetyczne 
stanowi jeden z wyznaczników pomyślnego starzenia 
się (successful ageing) (6). Według WHO (7) za wy-
starczające może być uznane zredukowane liczbowo 
uzębienie, pod warunkiem, że zapewnia ono funkcję 
żucia i mowy oraz estetykę. Z kolei do celów epidemio-
logicznych stosowana bywa ilościowa definicja uzębie-
nia czynnościowego (functional dentition) określająca 
zachowanie przynajmniej 21 zębów własnych (8). 

Utrata zębów uważana jest za formę niepełnospraw-
ności wpływającej na jakość życia osób starszych nieza-
leżnie od zaopatrzenia protezami zębowymi. Dla określe-
nia zaawansowanej utraty zębów wprowadzono pojęcie 
ciężkiej utraty zębów (severe tooth loss). Definiuje ono 
obecność w jamie ustnej mniej niż 10 zębów, co istotnie 
wpływa na rodzaj przyswajanej diety (9). W skali ogólno-
światowej w ostatnich dwóch dekadach zaobserwowano 
45% obniżenie wskaźnika nowych osób z ciężką utratą 
zębów na 100 000 ludności w roku (10). U podstaw tych 
korzystnych zmian leży prawdopodobnie postęp w sto-

INTRODUCTION

The decrease in the number of teeth is observed 
with the transition to older age groups. The main 
medical causes of tooth extraction in adults are caries 
and periodontitis, and much less frequently these are 
prosthetic indications, injuries and dental iatrogeny 
(1,2). There are also numerous risk indicators and 
factors for tooth loss, such as: socio-economic 
(education level, income, type of funding of dental 
services), behavioral (the patient’s attitude towards 
dental treatment, doctor’s attitude), medical (smoking, 
uncontrolled diabetes mellitus, malnutrition) 
geographic and demographic (for instance, the number 
of dentists per 100 000 residents) (3,4). 

It has been shown that the dynamics of tooth 
loss varies depending on the age of the subjects and 
is the highest in the fifth and sixth decade of life for 
developed countries (1). Also, the share of the two most 
common reasons for tooth extraction is determined 
by age. The cariological causes are by far the most 
common medical cause of tooth loss in general and in 
people aged 40-44 (3,5). Above this age, in developed 
countries, periodontal indications start to prevail and 
they concern even 76-78% of tooth extractions (2). 

The number of preserved teeth is one of the 
criteria for assessing oral health. Maintaining natural, 
healthy teeth or their reconstruction by conservative 
and prosthetic dentistry is one of the determinants 
of successful aging (6). According to the WHO (7), 
the reduced dentition may be efficient, provided that 
it retains the function of chewing and speech as well 
as aesthetics. For epidemiological purposes, in turn, 
a quantitative definition of functional dentition is used, 
with the presence of at least 21 healthy teeth (8).

Teeth loss is considered a form of disability that 
affects the quality of life of older people regardless 
of the type of dental prostheses. It involves aesthetic, 
functional, psychological and social consequences. To 
determine the advancement of tooth loss, the concept 
of severe tooth loss has been introduced. It defines 
the presence of fewer than 10 natural teeth in the oral 
cavity, which significantly affects the type of diet (9). 
In the previous two decades, a 45% reduction has been 
observed globally in the rate of new patients with 
severe tooth loss/100,000 people/year (10). A similar 
trend, related to the presence of less than 10 teeth in oral 
cavity, was observed: in 2010 it was 4.4%, showing the 
decrease by half as compared to 1990 (10). The basis 
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for these beneficial changes is probably the progress in 
dentistry and effective interventions observed in many 
parts of the world, regarding the health of population, 
including – among others – caries prophylaxis (11).

In Polish epidemiological studies in 2002 and 2009, 
the average number of teeth preserved in people aged 
65-74 was, respectively, 6.3 and 6.6 teeth per person 
(12). Compared to the average number of teeth in 
70-year-old Swedes, which in 2005 was 20.7 teeth 
(13), this was a very poor result. The percentage of 
edentulous people in the Polish population aged 65-74 
in the first decade of the 20th century exceeded 40%. It 
was 41.6% in 2002 and 43.9% in 2009 (12). The global 
oral health goal by WHO for 2010, assuming that the 
number of toothless people will be less than 5% of the 
population aged 65-74 (8), was never met in Poland.

To assess the trend, it is necessary to periodically 
repeat gerodontological studies. The goals of the cross-
sectional study among the residents of Wrocław aged 
65-74 have been to assess the number of preserved 
teeth, severe tooth loss and edentulism in a 30-year 
trend and in relation to current European regional data. 
In addition, the most important risk indicators for tooth 
preservation and loss in the assessed population will be 
determined.

MATERIAL AND METHODS

The examination was conducted among persons aged 
65-74, living in a city (Wrocław, 638,000 inhabitants) 
and a small town (Oława, 33,000 inhabitants), within 
the province of Lower Silesia in Poland. At the Ministry 
of the Interior and Administration in Warsaw, Poland’s 
capital city, a two-tier (gender and age) stratification 
method was used in order to select a group of people for 
the epidemiological study. As a result, a group of 1200 
inhabitants of the Wrocław region was selected (800 
and 400 people for Wrocław and Oława respectively), 
with a symmetrical structure of gender and age. Letters 
inviting these persons to participate in a free oral health 
examination were sent; persons for whom a valid phone 
number was established were additionally notified by 
telephone. The invitation contained information that if 
indications for dental treatment would be stated there 
was possibility of such treatment under procedures 
funded by the NFZ (National Health Fund). 

The research was carried out in the Department of 
Periodontology at the Medical University of Wrocław 
and in a private specialist dental office in Oława 
(Dentyści Oława). The participants of the study signed 
a statement approved by the Bioethical Commission at 
the Medical University of Wrocław (opinion no. KB-
712/2017), thereby agreeing to participate in the study 
and to process the obtained data. The applied exclusion 
criteria were as follows: general contraindications 

matologii oraz obserwowana w wielu rejonach świata 
skuteczna interwencja w stan zdrowia populacji, doty-
cząca m.in. profilaktyki próchnicy (11). 

W polskich badaniach epidemiologicznych średnia 
liczba zachowanych zębów u osób w przedziale wieku 
od 65 do 74 lat wynosiła w latach 2002 i 2009 odpowied-
nio 6,3 i 6,6 zęba u osoby (12). W porównaniu do śred-
niej liczby zębów u 70-letnich Szwedów, która w 2005 
roku wynosiła 20,7 zęba (13], był to wynik bardzo zły. 
Udział osób bezzębnych w populacji polskiej w wieku od 
65 do 74 lat w pierwszej dekadzie XX. wieku przekraczał 
40%. Wynosił odpowiednio 41,6% w 2002r. oraz 43,9% 
w 2009r (12). Cel wytyczony przez WHO na 2010 rok 
zakładający, że osoby bezzębne będą stanowiły mniej niż 
5% populacji w wieku od 65- do 74 lat (8), nie został 
w Polsce nigdy spełniony. 

CEL

Dla oceny trendu konieczne jest okresowe powta-
rzanie badań gerostomatologicznych. Celami podję-
tego przekrojowego polskiego badania regionalnego 
osób w wieku od 65 do 74 lat były ocena liczby zacho-
wanych zębów, ciężkiej utraty zębów i bezzębia oraz 
ich porównanie w badaniach z ostatnich 30-lat. Do-
datkowo wyniki tych obserwacji będą odniesione do 
aktualnych regionalnych danych europejskich, a także 
zostaną ustalone najważniejsze wskaźniki ryzyka za-
chowania i utraty zębów w ocenianej populacji. 

MATERIAŁ I METODY

Badania dotyczyły 65–74 letnich mieszkańców 
dużego (Wrocław, 638 tys. mieszkańców) i małego 
miasta (Oława, 33 tys. mieszkańców) województwa 
dolnośląskiego. W celu wyboru grupy osób do ba-
dania epidemiologicznego w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji w Warszawie zastoso-
wano metodę losowania dwuwarstwowego (pierwsza 
warstwa płeć, druga warstwa wiek). W jego wyniku 
wyłoniono grupę 1200 mieszkańców rejonu Wrocła-
wia (dla Wrocławia i Oławy było to odpowiednio 800 
oraz 400 osób) o symetrycznej strukturze wieku i płci. 
Liczebność jednostek w warstwie wieku była równa 
dla każdego roku życia, natomiast w warstwie płci 
odpowiadała proporcji ich liczebności dla obu miast 
w analizowanej grupie wiekowej. Do wszystkich wy-
losowanych osób wysłano następnie listownie zapro-
szenie do wzięcia udziału w bezpłatnym badaniu sta-
nu zdrowia jamy ustnej. Osoby, dla których udało się 
ustalić prawidłowy numer, powiadomiono dodatko-
wo telefonicznie. W zaproszeniu zawarto informację 
o możliwości objęcia odpowiednim leczeniem stoma-
tologicznym w ramach procedur refundowanych przez 
NFZ, jeśli stwierdzono by wskazania do takiego lecze-
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nia. Wszyscy trzej badający (specjaliści periodontolo-
dzy) przeszli kalibrację w Zakładzie Periodontologii 
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu przed roz-
poczęciem badania. 

Badania prowadzono w Zakładzie Periodontologii 
UM we Wrocławiu oraz w prywatnym specjalistycznym 
gabinecie dentystycznym w Oławie (Dentyści Oława). 
Osoby zgłaszające się na badanie podpisywały oświad-
czenia zatwierdzone przez Komisję Bioetyczną przy UM 
we Wrocławiu (opinia nr KB-712/2017), wyrażając tym 
samym zgodę na uczestniczenie w badaniu i przetwarza-
nie uzyskanych danych. Kryteriami wykluczenia były 
przeciwwskazania ogólne (m.in. bakteryjne zapalenie 
wsierdzia w wywiadzie) i miejscowe (m.in. ostry stan zę-
bopochodny) do badania stomatologicznego. 

Badania prowadzono od 25 czerwca do 30 paź-
dziernika 2017 roku. W tym okresie przebadano 387 
osób (136 mężczyzn i 149 kobiet z Wrocławia oraz 50 
mężczyzn i 52 kobiety z Oławy). Współczynnik zgła-
szalności na badania wyniósł 32,25% (35,6% dla duże-
go miasta oraz 25,5% dla małego miasta). 

Na podstawie wywiadu przeprowadzanego wśród pa-
cjentów, którzy wyrazili chęć udziału w badaniach, uzy-
skiwano informacje odnośnie następujących zmiennych: 
miejsca zamieszkania (Wrocław lub Oława); wieku; płci; 
wykształcenia (podstawowe, średnie, wyższe); występo-
wania chorób ogólnych: chorób sercowo-naczyniowych 
(uwzględniano stany bez incydentu np. choroba wień-
cowa, zaburzenia rytmu serca lub choroby zakrzepowe 
i z przebytym incydentem – zawał mięśnia sercowego 
lub udar mózgu), nadciśnienia tętniczego, cukrzycy, oste-
oporozy – jako kryterium diagnostyczne przyjęto leczenie 
farmakologiczne deklarowanej choroby; genetycznego 
obciążenia zapaleniem przyzębia na podstawie informacji 
czy członkowie rodziny (dziadkowie, rodzice lub rodzeń-
stwo) tracili zęby z powodu ich postępującej ruchomości; 
nikotynizmu – zgodnie z wytycznymi WHO (14) bada-
nych kwalifikowano do następujących grup: osoby nigdy 
niepalące (osoby, które nigdy nie paliły tytoniu lub w ciągu 
całego swojego życia wypaliły poniżej 100 papierosów), 
byłych palaczy (osoby palące w przeszłości regularnie, ale 
od przynajmniej roku wolne od nałogu) oraz aktualnych 
palaczy (osoby wypalające minimum 1 papierosa dziennie 
w okresie 6 miesięcy poprzedzających badanie); dochodu 
na osobę w gospodarstwie domowym: najniższy (800 zł 
i poniżej), średni (801-2500zł) oraz najwyższy (powyżej 
2500 zł); zachowań prozdrowotnych dotyczących jamy 
ustnej: średniej liczby wizyt w gabinecie dentystycznym 
w ciągu roku w ostatnich 5 latach (za regularne uznawa-
no min.2 wizyty w roku), częstości szczotkowania zębów 
naturalnych lub protez (za regularne uznawano szczotko-
wanie przynajmniej 2 razy dziennie) oraz codziennego 
dodatkowego oczyszczania przestrzeni międzyzębowych 
nitką lub specjalną szczoteczką (tak, nie); formy finanso-
wania leczenia stomatologicznego: korzystający z leczenia 

(including bacterial endocarditis in the past) and 
local contraindications (including acute odontogenic 
infection).

The research was conducted from June 25 to 
October 30, 2017. During this period, 387 people were 
examined (136 men and 149 women from Wrocław, 
as well as 50 men and 52 women from Oława). The 
response rate for research was 32.25% (35.6% for 
a large city and 25.5% for a small city).

Based on the interview conducted among patients 
who agreed to participate, the following information has 
been obtained: place of residence (Wrocław or Oława); 
age; gender; education (elementary, secondary, higher); 
general diseases: cardio-vascular diseases (conditions 
without incident, for instance coronary heart disease, 
cardiac arrhythmias or thrombotic diseases, and 
with a previous incident – myocardial infarction or 
stroke), hypertension, diabetes, osteoporosis – with the 
pharmacological treatment of the declared disease taken 
as the diagnostic criterion; the genetic predisposition 
to periodontitis in the medical history (the question 
whether family members like grandparents, parents 
or siblings lost their teeth because of the progressive 
mobility); smoking – according to the WHO (14) 
guidelines, the participants were qualified to the 
following groups: non-smokers (people who have 
never smoked or have smoked less than 100 cigarettes 
throughout their lives), ex-smokers (people who used 
to smoke regularly, but free of addiction at the time for 
a year at least), and current smokers (people who have 
smoked a minimum of 1 cigarette a day during the 6 
months preceding the examination); income per capita 
in the household: the lowest (PLN 800 and below), the 
average (PLN 801-2500) and the highest (above PLN 
2,500); oral health behaviors: average number of visits 
in the dental office during the previous 5 years (at least 
2 visits per year were considered regular), frequency of 
brushing natural teeth or prostheses (brushing at least 
twice daily was considered regular) and daily additional 
cleaning of the interdental spaces with dental floss or 
a special brush (yes, no); forms of dental service: only 
in public facilities, only in private facilities or mixed 
way; the most common cause to seek dental treatment 
– the following options have been distinguished: 
oral cavity check-up, pain, aesthetic improvement, 
prosthetic treatment, gum bleeding or other reason; 
teeth loss reason: caries, periodontal disease and other 
causes (extraction of third molars was not taken into 
account).

The clinical examinations were conducted in LED 
lighting, with the use of a dental mirror and the Hu-
Friedy periodontal probe PCP UNC 15.

The number of preserved natural teeth, excluding 
third molars, was recorded. Depending on the dentition 
status, the participants were categorized into the 
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wyłącznie w ramach NFZ, wyłącznie opłacanego ze środ-
ków własnych bądź zarówno w ramach NFZ i prywatnie; 
najczęstszej przyczyny zgłaszania się do gabinetu stomato-
logicznego – wyróżniono następujące możliwości: badanie 
kontrolne stanu jamy ustnej, wystąpienie dolegliwości bó-
lowych, poprawa estetyki uzębienia, leczenie protetyczne, 
krwawienie z dziąseł lub inna przyczyna; powodu utraty 
zębów: próchnica, choroby przyzębia oraz inna przyczy-
na. Nie uwzględniano przyczyny ekstrakcji trzecich zębów 
trzonowych.

Badania kliniczne prowadzono w oświetleniu lampy 
led, przy użyciu lusterka stomatologicznego oraz zgłęb-
nika periodontologicznego Hu – Friedy PCPUNC 15.

Na podstawie klinicznego badania stomatologiczne-
go rejestrowano liczbę zachowanych zębów naturalnych 
z wyłączeniem trzecich zębów trzonowych. W zależności 
od statusu zębowego kategoryzowano do następujących 
grup: zachowanie przynajmniej 21 zębów, ciężka utra-
ta zębów (zachowanie od 1 do 9 zębów) oraz bezzębie. 
Występowanie płytki nazębnej na powierzchniach przed-
sionkowych i językowych zębów wyrażono poprzez 
zmodyfikowany wskaźnik PCR wg O’Leary i wsp. (15). 
Za wykładnik prawidłowego szczotkowania zębów przy-
jęto wartość tego wskaźnika poniżej 30%, wartości po-
wyżej 70% wskazywały na nieefektywne szczotkowanie 
zębów. Dla oceny skuteczności zabiegów higienicznych 
przeprowadzanych w przestrzeniach międzyzębowych 
obliczono wskaźnik API wg Lange i wsp. (16). O pra-
widłowej higienie w przestrzeniach międzyzębowych 
świadczyły wartość API poniżej 25%, wartości powyżej 
70% interpretowano jako całkowitą nieumiejętność lub 
brak oczyszczania przestrzeni międzyzębowych.

Dla wszystkich grup w statystykach opisowych 
zostały wyliczone wartości średnie, mediany, zakres 
(min-max), wariancje i odchylenia standardowe (SD) 
badanych parametrów ciągłych. W związku z brakiem 
normalności rozkładu wszystkich zmiennych, co zwery-
fikowano testem Kołmogorowa-Smirnowa z poprawką 
Lillieforsa, stosowano testy nieparametryczne. Weryfi-
kację hipotezy o równości średnich w dwóch grupach 
przeprowadzono testem Manna-Whitneya, Weryfika-
cję hipotezy o równości średnich parametrów w więcej 
niż dwóch grupach przeprowadzono testem sumy rang 
Kruskala-Wallisa (jednorodność wariancji sprawdzano 
testem Levene’a). Dla parametrów, dla których wy-
kazano różnice istotnie statystyczne przy porównaniu 
wszystkich 3 grup przeprowadzono wielokrotne porów-
nania średnich rang dla wszystkich prób. Dla parame-
trów dyskretnych rozkład częstości badano testem χ2 df 
(niekiedy V-kwadrat lub χ2 z poprawką Yatesa). Analizę 
wieloczynnikową przeprowadzono wykorzystując re-
gresję logistyczną (estymacja metodą quasi-Newtona), 
obliczając skorygowany iloraz szans (OR - odds ratio) 
i 95% przedział ufności dla niego (95% CI – confidence 
interval).

following groups: preservation of at least 21 teeth, 
severe tooth loss (preservation of 1 to 9 teeth) and 
edentulism. The presence of plaque on the vestibular 
and lingual surfaces of teeth was expressed by the 
modified PCR index according to O’Leary et al. (15). 
Correct toothbrushing corresponded to a value below 
30% of PCR, values above 70% indicate to inefficient 
tooth brushing. To assess the effectiveness of interdental 
hygiene procedures the API index according to Lange 
et al. (16) was calculated. Proper interdental hygiene 
was evidenced by the API value below 25%, values 
above 70% were interpreted as complete inability or 
lack of interdental space cleaning.

For all the groups in the descriptive statistics, mean 
values, median values, range (min-max), variances 
and standard deviations (SD) of the tested continuous 
parameters were calculated. Due to the lack of 
normal distribution of all variables, as verified by the 
Kolmogorov-Smirnov test with the Lilliefors correction, 
nonparametric tests were used. The verification of the 
hypothesis on equality of means in two groups was 
carried out with the Mann-Whitney test. The verification 
of the hypothesis about the equality of mean parameters 
in more than two groups was carried out with the 
Kruskal-Wallis rank sum test (homogeneity of variance 
was checked by the Levene test). For the parameters for 
which statistically significant differences were shown 
by the comparison of all 3 groups, multiple comparisons 
of mean ranks for all trials were carried out. For discrete 
parameters, the distribution frequency was analyzed by 
the χ2df test (sometimes V-square or χ2 with the Yates 
correction). Multifactor analysis was performed using 
logistic regression (estimation using the quasi-Newton 
method), calculating the adjusted odds ratio (OR) and 
95% confidence interval for it (95% CI).

For each test, p £ 0.05 was considered statistically 
significant. The statistical analysis was carried out 
using Statistica 13.1, Excel 2016 software.

RESULTS

The average number of teeth preserved in the entire 
group was 13.07 (median 15, sum 5057). There were 
14.2% of people with edentulism and with severe tooth 
loss 21.4%. There were 5779 teeth missing in the entire 
study group, and only 1 person had the complete natural 
dentition. The main cause of tooth extraction was tooth 
decay (total Mcaries 4732). There were definitely fewer 
extraction of teeth for periodontal reasons (total Mperio 
1043). In Wrocław, there was a significantly higher 
mean number of teeth (p =0.0005), more often there 
were functional teeth in the number above 20 teeth (p = 
0.006), while in Oława, edentulism was more common 
(p = 0.013). Gender did not significantly affect any of 
the indicators of the number of teeth preserved.
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Dla każdego testu p ≤ 0.05 uznawano za znaczące 
statystycznie. Analizę statystyczną przeprowadzono 
wykorzystując pakiet komputerowy Statistica 13.1, 
Excel 2016.

WYNIKI

Średnia liczba zachowanych zębów w całej gru-
pie wynosiła 13,07 (mediana 15, suma 5 057). Osób 
bezzębnych było 55 (14,2%), z ciężką utratą zębów 
(21,4%.) W całej grupie odnotowano brak 5 779 zę-
bów, a tylko 1 osoba zachowała kompletne uzębie-
nie naturalne. Główną przyczyną ekstrakcji zębów 
była próchnica (Ucaries suma 4 732). Ekstrakcje zębów 
z przyczyn periodontologicznych były zdecydowanie 

Functional dentition was found in 82, and severe 
tooth loss in 83 persons (Table 1). The number of teeth 
above 20 was statistically more frequent in people 
with higher education (37.6%), with a highest income 
(24.8%), and more often, in over 40%, in persons paying 
in full for their dental treatment. In addition, functional 
dentition were significantly more frequently observed 
in non-smokers who were treated for hypertension, 
regularly seeking dental visits, regularly brushing 
teeth and regularly cleaning interdental spaces. In turn, 
severe loss of teeth significantly more often occurred 
in people with elementary education (27.1%) and the 
lowest income (26.3%) as well as in irregularly cleaning 
interdental spaces (25.2%) and in less than 30% of 
subjets undergoing dental treatment from public funds. 

Beata Głowacka, Dariusz Chrzęszczyk, Tomasz Konopka

Table I. Effect of analyzed variables on the presence of more than 20 natural teeth (n=82) and on severe tooth loss (teeth  
              number between 1 and 9) (n=83) 
Tabela I. Wpływ analizowanych zmiennych na zachowanie liczby zębów powyżej 20 (n=82) oraz ciężką utratę zębów  
 (liczba zębów od 1 do 9) (n=83) 

Variable N of subjects with teeth>20
Compared variables p N of subjects with severe tooth loss

Compared variables p

Place of  
residence

Wrocław
72 (25.2%)

Oława
10 (9.8%) 0.006 Wrocław

57 (22.1%)
Oława

26 (25.5%) 0.25

Sex Females
42 (20.9%)

Males
40 (21.5%) 0.88 Females

40 (19.9%)
Males

43 (23.1%) 0.44

Education Basic
10 (11.8%)

High
38 (37.6%) 0.0001 Basic

23 (27.1%)
High

13 (12.9%) 0.018

Income Lower
4 (7%)

Higher
25 (24.8%) 0.0001 Lower

15 (26.3%)
Higher

7 (6.9%) 0.044

Smoking Never
56 (26.6%)

Current
8 (12.3%) 0.017 Never

39 (18.6%)
Current

14 (21.5%) 0.59

Diabetes Yes
10 (13.9%)

No
72 (22.8%) 0.093 Yes

13 (18.1%)
No

70 (22.2%) 0.44

Cardio-vascular 
disease

Yes
22 (19.1%)

No
60 (22.1%) 0.52 Yes

23 (20%)
No

60 (22.1%) 0.65

Cardiovascular 
disease with 
incidence

Yes
8 (16.6%)

No
74 (21.8%) 0.41 Yes

5 (10.4%)
No

78 (23%) 0.072

Osteoporosis Yes
13 (30.2%)

No
68 (20.1%) 0.12 Yes

9 (20.9%)
No

74 (21.5%) 0.9

Hypertension Yes
45 (26%)

No
37 (17.3%) 0.037 Yes

33 (19.1%)
No

50 (23.4%) 0.3

Dental visits Regular
37 (28%)

Irregular
45 (17.6%) 0.018 Regular

23 (17.4%)
Irregular 

60 (23.5%) 0.17

Toothbrushing Regular
67 (24.5%)

Irregular
15 (13.2%) 0.013 Regular

53 (19.4%)
Irregular

30 (26.3%) 0.13

Interdental  
hygiene 

Yes
29 (39.7%)

No
53 (16.8%) 0.0001 Yes

4 (5.5%)
No

79 (25.2%) 0.0004

Dental service Public
11 (8.3%)

Private
55 (40.4%) 0.0001 Public

39 (29.3%)
Private

19 (14%) 0.002
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rzadsze (Uperio suma 1 043). U mieszkańców Wrocła-
wia występowała istotnie wyższa średnia liczba zę-
bów (p=0,0005), częściej występowało uzębienie 
funkcjonalne powyżej 20 zębów (p=0,006), natomiast 
u mieszkańców Oławy częściej występowało bezzębie 
(p=0,013). Płeć nie wpływała znamiennie na żaden 
z wykładników liczby zachowanych zębów.

Uzębienie funkcjonalne stwierdzono u 82, a ciężką 
utratę zębów u 83 osób (Tab. I). Liczba zębów powy-
żej 20 występowała statystycznie częściej u osób z wy-
kształceniem wyższym (37,6%), z miesięcznym docho-

The highest number of preserved teeth (median 20) 
has been demonstrated in people with highest education 
and income and regularly cleaning interdental spaces 
(Table 2). In addition, the significant number of 
preserved teeth there was in persons paying in full for 
their dental treatment (median 19), regularly seeking 
dental visit (median 18), in people who have never 
been smokers (median 16.5) with the correct daily 
brushing teeth routine (median 16).

The data on the prevalence of edentulism is 
presented in Table 3. Most often, this condition has been 
observed in subjects treated only in public facilities 
– 30.8%, in persons with previous cardio-vascular 
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Table II. The influence of analysed variables on number of teeth 
Tabela II. Wpływ analizowanych zmiennych na liczbę zębów 

Variable Mean ±SD; Median  
(minimum - maximum) p

Place of residence Wrocław 13.96±8.2; 15 (0-28) 0.0005
Oława 10.55±8.2; 11 (0-26)

Sex Females 12.72±8.5; 14 (0-28) 0.39
Males 13.44±8.1; 15 (0-27

Education Elementary (1) 9.71±8.1; 9 (0-25) 0.0001
Difference between 1st and others 
p<0.0001

Medium 12.31±8.2; 13 (0-28)
Higher 17.39±6.9; 20 (0-27)

Income Lowest 7.82±7.6; 6 (0-24) 0,0001
Difference between all p<0.0001Average 13.09±7.9; 13 (0-28)

Highest 17.92±6.8; 20 (0-27)
Smoking Current 11.51±8.2; 14 (0-27) 0.003

Difference between 1st and others 
p=0.01

Former 11.7±7.9; 12 (0-27)
Never (1) 14.3±8.4; 16.5 (0-28)

Diabetes mellitus Yes 11.75±7.8; 13 (0-27) 0.084
No 13.37±8.4; 15 (0-28)

Cardio-vascular 
diseases 

No 13.46±8.2; 15 (0-27) 0.29
Yes without incidence 12.53±8.2; 13 (0-27)
Yes with incidence 11.6±8.9; 14 (0-28)

Osteoporosis Yes 14.02±8.8; 15 (0-28) 0.38
No 12.95±8.3; 15 (0-27)

Dental visits Regularly 16.25±6.4; 18 (1-26) 0.0001
Irregularly 11.38±8.7; 11 (0-28)

 Toothbrushing Regularly 14.32±7.9; 16 (0-28) 0.0001
Irregularly 9.8±8.4; 9 (0-27)

Interdental hygiene Yes 19.12±5.0; 20 (4-27) 0.0001
No 11.66±8.3; 12 (0-28)

Dental service Public 8.12±7.9; 6 (0-28) 0.0001
Difference between all p<0.0001

Mixed 13.69±6.9; 15 (0-27)

Private 17.37±7.3; 19 (0-27)
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dem osobniczym powyżej 2500 zł (24,8%) oraz u ponad 
40% osób samofinasujących leczenie stomatologiczne. 
Dodatkowo uzębienie funkcjonalne znamiennie częściej 
obserwowano u niepalących, leczonych z powodu nadci-
śnienia, regularnie odbywających wizyty stomatologicz-
ne, regularnie szczotkujących zęby oraz oczyszczających 
dodatkowo przestrzenie międzyzębowe. Z kolei ciężka 
utrata zębów istotnie częściej występowała u osób z wy-
kształceniem podstawowym (27,1%) i najniższym do-
chodem (26,3%), a także u nieoczyszczających przestrze-
ni międzyzębowych (25,2%) i u niespełna 30% leczących 
się stomatologiczne wyłącznie w ramach procedur NFZ.

Najwyższą liczbę zachowanych zębów (mediana 20) 
wykazano u osób z najwyższym wykształceniem i do-
chodem oraz u oczyszczających dodatkowo przestrzenie 
międzyzebowe (Tab II). Dodatkowo wykazano istotnie 
większą liczbę zachowanych zębów u osób samofinansu-
jących leczenie stomatologiczne (mediana 19), regularnie 
kontrolujących stan uzębienia (mediana 18), niepalących 
nigdy tytoniu (mediana 16,5) i z prawidłowym dziennym 
wzorcem szczotkowania zębów (mediana 16). 

incidence (27.1%), irregularly brushing teeth in the 
past (25.4%), with elementary education (23.5%), in 
people irregularly seeking dental visits (21.6%) and 
never cleansing interdental spaces in the past (17.5%). 

Table 4 contains data on the results of logistic 
regression for effect independent variables on two 
extreme situations concerning the number of teeth- 
functional dentition and edentulism. The most clear 
(p ≤ 0.001) was the effect of the highest and lowest 
personal income and type of dental service- private or 
public on these diagnoses. In addition the probability 
of keeping more than 20 teeth depended on living in 
a large town, no smoking status and lack in medical 
history of genetic predisposition to periodontitis in 
combination with treated diabetes. The probability 
of edentulism is increased by the history of a cardio-
vascular incidence, whereas regular tooth brushing in 
past reduced this likelihood. 
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Tabela III. Wpływ analizowanych zmiennych na występowanie bezzębia (n=55) 
Table III. Effect of analyzed variables on the edentulism prevalence (n=55) 

Variable Number of subjects with edentulism (%)
Compared variables p

Place of residence Wrocław
33 (11.6%)

Oława
22 (21.6%) 0.013

Sex Females
32 (15.9%)

Males
23 (12.4%) 0.25

Education Elementary 
20 (23.5%)

Higher
4 (3.96%) 0.0002

Income Lowest 
19 (33.3%)

Highest
1 (1.7%) 0.0001

Smoking Never
26 (12.4%)

Current
13 (20%) 0.12

Diabetes mellitus Yes
11 (15.4%)

No
44 (14%) 0.77

Cardio-vascular diseases Yes
21 (18.3%)

No
34 (12.5%) 0.14

Cardio-vascular diseases with incidence Yes
13 (27.1%)

No
42 (12.4%) 0.006

Osteoporosis Yes
5 (11.6%)

No
50 (14.5%) 0.77

Hypertension Yes
23 (13.3%)

No
32 (14.9%) 0.64

Dental visits Regularly
0

Irregularly
55 (21.6%) 0.0001

Past toothbrushing Regularly
26 (9.5%)

Irregularly
29 (25.4%) 0.0001

Past interdental hygiene Yes
0

No
55 (17.5%) 0.0002

Dental service Public
41 (30.8%)

Private
6 (4.4%) 0.0001
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Dane dotyczące bezzębia przedstawiono w tabeli III. 
Występowało ono najczęściej u osób z najniższym do-
chodem (33,3%). Wykazano istotnie częstsze jego wy-
stępowanie u leczących się stomatologicznym wyłącz-
nie w ramach procedur NFZ (30,8%), u osób z przeby-
tym incydentem sercowo-naczyniowym (27,1%), nie-
regularnie szczotkującym w przeszłości zęby (25,4%), 
z wykształceniem podstawowym (23,5%), nieregular-
nie zgłaszającym się na kontrolne wizyty stomatolo-
gicznie (21,6%) oraz nieoczyszczającym w przeszłości 
przestrzeni międzyzębowych (17,5%). 

W tabeli IV podano wyniki modeli regresji logi-
stycznej dla wpływu niezależnych zmiennych na dwie 
skrajne sytuacje dotyczące liczby zębów: uzębienie 
funkcjonalne oraz bezzębie. Najbardziej jednoznaczny 

DISCUSSION

In the study population, from the potential number 
of all 10,836 teeth, 5,057 preserved teeth have been 
observed, meaning that most teeth (53.33%) were 
removed. The presence of the functional dentition were 
demonstrated in 21.2% of participants (significantly 
more often in Wrocław – 25.2% vs. 9.8% in Oława), 
and severe tooth loss was observed in 21.4% of 
subjects. The mean number of preserved teeth in 
Wrocław seniors has significantly increased over the 
previous thirty years. In 1987, in the 60-80 age group, 
it was 9.86 (slightly higher in men – 9.97 vs. 9.75 in 
women) (17). In 2013 (18) and currently in people 
aged 65-74, it oscillates around 14 teeth. The reduction 
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Table IV. Adjusted odds ratio (OR)* and 95% confidence interval for prevalence of functional dentition and edentulism  
          depending on the significant variables in logistic regression models 
Tabela IV. Skorygowany* iloraz szans (OR) i 95% przedział ufności (95% Cl) dla występowania uzębienia funkcjonalnego  
                  oraz bezzębia w zależności od istotnych zmiennych w modelach regresji logistycznej 

Variables
OR Lower confidence interval Upper confidence interval p

Functional dentition 
Town 
Wrocław
Oława

1 (ref)
0.118 0.033 0.422 0.001

Income
<2500zł
≥2500zł

1 (ref)
9.375 3.084 28.496 <0.0001

Smoking
Current and former 
Never 

1 (ref)
0.402 0.196 0.825 0.013

Dental service
Public
Private

1 (ref)
4.781 2.273 10.058 <0.0001

Genetic predisposition to 
periodontitis and diabetes 
treatment
Yes
No

1 (ref)
0.013 0.0007 0.236 0.003

Edentulism 
Income
<2500zł
≥2500zł

1 (ref)
0.256 0.116 0.564 0.001

Cardiovascular disease 
with incidence 
Yes
No cardiovascular dis. 

2.295
1 (ref)

1.038 5.072 0.04

Past toothbrushing 
Irregular 
Regular

1 (ref)
0.437 0.228 0.838 0.013

Dental service 
Public
Private

1 (ref)
0.464 0.296 0.726 0.001

*ORs adjusted for age, sex, education
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wpływ na obie skrajne sytuacje miały najwyższy i naj-
niższy dochód osobniczy oraz sposób finansowania le-
czenia stomatologicznego – prywatne i w ramach NFZ. 
Dodatkowo na zachowanie uzębienia funkcjonalne-
go wpływ miało zamieszkiwanie w dużym mieście, 
niepalenie tytoniu oraz brak w wywiadzie lekarskim 
obciążenia genetycznego zapaleniem przyzębia w po-
łączeniu z leczeniem cukrzycy. Z kolei ze wzrostem 
prawdopodobieństwa występowania bezzębia istotnie 
związany był przebyty incydent sercowo-naczyniowy, 
natomiast ryzyko bezzębia istotnie zmniejszało regu-
larne szczotkowanie zębów w przeszłości. 

DYSKUSJA

W badanej populacji z potencjalnej liczby wszyst-
kich 10 836 zębów stwierdzono zachowanie 5 057 
zębów, czyli większość (53,33%) została usunięta. 
Zachowanie uzębienia funkcjonalnego wykazano 
u 21,2% osób (znamiennie częściej we Wrocławiu 
-25,2% vs. 9,8% w Oławie), a ciężką utratę zębów 
stwierdzono u 21,4% badanych. W ostatnich trzydzie-
stu lat średnia liczba zachowanych zębów u seniorów 
wrocławskich znacząco się zwiększała. W 1987 roku 
w grupie wiekowej 60-80 lat wynosiła 9,86 (nieznacz-
nie wyższa u mężczyzn 9,97 vs. 9,75 u kobiet) (17). 
W 2013 roku (18) i obecnie u osób w wieku 65-74 lat 
oscyluje wokół 14 zębów. W ostatnich dwóch deka-
dach jeszcze bardziej spektakularne jest zmniejszenie 
występowania bezzębia. W 1998 i 2002 roku odsetek 
osób bezzębnych w wieku 65-74 lata w wojewódz-
twie dolnośląskim (badania monitoringowe obejmo-
wały także mieszkańców wsi) wynosił odpowiednio 
44 i 60% (12). Obserwacja własna wskazała na bar-
dziej znaczący wpływ miejsca zamieszkania niż płci 
na zachowanie zębów przez dolnośląskich seniorów. 
W polskich badaniach narodowych (12,19) również 
zaciera się wpływ płci na liczbę zębów. W 2002 roku 
średnia liczba zachowanych zębów była o ponad 2 
wyższa u mężczyzn, a odsetek bezzębia o 7,6% u ko-
biet, w 2013 roku różnice te wynosiły odpowiednio 
1,6 i 3%. Obserwacje autorów zagranicznych są w tej 
kwestii kontrowersyjne (20-22). Wskazywać to może 
na regionalną specyfikę w tym zakresie, jednak wpływ 
płci na zachowanie zębów wydaje się zmniejszać. 

Jeszcze większe różnice dotyczące liczby zachowa-
nych zębów ujawnia porównanie regionalnych badań 
europejskich osób w zbliżonym wieku. W przekrojo-
wym badaniu niemieckim SHIP (Study of Health in 
Pomerania) przeprowadzonym w latach 2008-2012 

u wylosowanych 554 homogennych rasowo mieszkań-
ców miast i wsi w północno-wschodnim rejonie tego 
kraju w wieku 65-74 lata uzyskano wyniki zbliżone 
do wrocławskich – średnia liczba zębów 15,7 a od-
setek bezzębia 15,8% (23. W badaniu włoskim z lat  

of the incidence of edentulism in the previous two 
decades is even more spectacular. In 1998 and 2002, 
the percentage of edentulous people aged 65-74 in the 
Lower Silesian Voivodship (monitoring studies also 
included residents of rural areas) was 44 and 60%, 
respectively (12). Own observation indicated a more 
significant influence of place of residence than gender 
on the preservation of teeth by examined seniors. In 
Polish national studies (12,19), the influence of gender 
on the number of teeth is noticeable – in 2002 the 
mean number of preserved teeth was more than 2 in 
men and the percentage of edentulism in women was 
higher by 7.6%; in 2013 these differences were 1.6 and 
3% respectively. Observations by foreign authors are 
controversial in this respect (20-22). This may indicate 
regional specifics in this respect, however, the effect of 
gender on tooth loss appears to be diminishing.

Even greater differences in the number of preserved 
teeth is revealed by a comparison of regional studies 
of European people at a similar age. Cross-sectional 
German study SHIP (Study of Health in Pomerania) 
was carried out in 2008-2012 among 554 participants 
aged 65-74, racially homogeneous, selected from 
inhabitants of towns and villages in the north-eastern 
region of this country (23). The main compared 
epidemiological results were similar to those in 
Wrocław – the mean number of teeth was 15.7 and the 
percentage of edentulism was 15.8%. Cross-sectional 
Italian study was carried out in 2009-2010, concerning 
randomly selected 191 inhabitants of Turin, aged 60-75 
(24). In this metropolitan center, these parameters were 
definitely better – 20.6 teeth on average and only 3.5% 
of edentulism. These references show very different 
dental status among elderly inhabitants of urban region 
in Europe and this diversity is greater than in national 
studies. 

In the studied population of Lower Silesian seniors, 
the direct medical reason of tooth loss was found for 
5,775 of them: in 81,9% (4,732 teeth in total and on 
average more than 12 teeth in an examined person) it 
was caries and in 18% (1,043) – it was periodontitis. 
Such dominance of caries as the main cause of tooth 
loss in the elderly is characteristic of poor developing 
countries, e.g. African ones (25). This structure shows 
that the generation born during World War II (today’s 
70-year-olds) in Poland usually did not preserve its 
teeth due to cariological reasons. This regularity can 
be explained by the cohort effect of people born in the 
1940s and exposed to decades of “extraction dentistry” 
associated with the focal infection theory prevailing 
in Eastern European countries and the perpetuation 
of abnormal medical and pro-health behavior of the 
population over the years. Extractions due to caries 
were in own examination strongly associated with such 
risk factors as socio-economic conditions- elementary 
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2009-2010 dotyczącym wylosowanych trójwarstwowo 
191 mieszkańców Turynu w wieku 60-75 lat wyniki 
te były zdecydowanie lepsze – 20,6 średnio zachowa-
nych zębów i tylko 3,5% odsetek bezzębia (24). Po-
równania te pokazują duże zróżnicowanie w liczbie 
zachowanych zębów przez osoby starsze pomiędzy re-
gionami europejskimi, różnice te są większe niż w ba-
daniach narodowych. 

W badanej populacji dolnośląskich seniorów bez-
pośrednią przyczynę utraty zębów ustalono dla 5 775 
z nich i w 81,9% (4 732 zęby i średnio ponad 12 zębów 
u badanego) była to próchnica, a tylko w 18% (1043) 
zapalenia przyzębia. Taka dominacja próchnicy jako 
głównej przyczyny utraty zębów u osób starszych jest 
charakterystyczna dla biednych krajów rozwijających 
się np. afrykańskich (25). Struktura ta pokazuje, że po-
kolenie urodzone w czasie II wojny światowej w Pol-
sce (dzisiejsi 70-latkowie) najczęściej nie zachowało 
swojego uzębienia z przyczyn kariologicznych. Prawi-
dłowość tę może tłumaczyć efekt kohorty, dotyczący 
osób urodzonych w latach 40. XX wieku i narażonych 
przez dekady na „stomatologię ekstrakcyjną” zwią-
zaną z panującą w krajach Europy Wschodniej teorią 
odogniskową i utrwalanie przez lata nieprawidłowych 
decyzji lekarskich i zachowań prozdrowotnych popu-
lacji. Z ekstrakcjami z powodu próchnicy najsilniej 
związane były w badaniach własnych takie wskaźni-
ki ryzyka jak uwarunkowania socjalno-ekonomicz-
ne – wykształcenie podstawowe, najniższy dochód, 
leczenie stomatologiczne wyłącznie w ramach NFZ 
w ostatnich 13 latach; nieprawidłowe zachowania do-
tyczące zdrowia jamy ustnej oraz zamieszkanie w ma-
łym mieście (dane niepokazane). 

W badaniu własnym ze średnią liczbą zachowa-
nych zębów związane były istotnie następujące czyn-
niki: dochód osobniczy, wykształcenie, rodzaj finan-
sowania leczenia stomatologicznego, behawioralne- 
dotyczące zachowań prozdrowotnych względem jamy 
ustnej, miejsce zamieszkania oraz status nikotynowy. 
Nie wykazano znamiennego statystycznie wpływu płci 
oraz chorób ogólnych (w tym cukrzycy). Z zachowa-
niem funkcjonalnego uzębienia najsilniej związane 
były również najwyższy dochód, samofinansowanie 
leczenia stomatologicznego, wykształcenie wyższe, 
prawidłowe zachowania dotyczące zdrowia jamy ust-
nej, mieszkanie we Wrocławiu oraz niepalenie nigdy 
tytoniu. Z ciężką utratą zębów znacząco związane 
były brak oczyszczania zębów w przestrzeniach mię-
dzyzębowych, leczenie stomatologiczne wyłącznie 
w ramach NFZ w ostatnich 13 latach, wykształcenie 
podstawowe i najniższy dochód. Analizy te wskazują 
zatem na bardzo znaczący wpływ gradientu socjalno-
ekonomicznego na liczbę zachowanych zębów. Naj-
bardziej udokumentowane wydaje się oddziaływanie 
dochodu osobniczego lub rodzinnego. Potwierdza to 

education, lowest income, dental treatment only from 
public funds in the previous 13 years); abnormal oral 
behavior of subjects and living in a small town (data 
not shown). 

In own study, the following factors were 
significantly associated with the average number of 
preserved teeth: individual income, education, type 
of dental treatment funding, behavioral factors-tooth 
brushing and flossing, frequency of dental visits; 
place of residence and smoking status. There was no 
statistically significant effect of gender and general 
disease (including diabetes). The highest income, 
self-financing of dental treatment, higher education, 
correct behavior regarding oral health, residing in 
Wrocław and never smoking were also the most 
important factors in preserving functional teeth. The 
factors significantly associated with severe tooth loss 
have been: lack of proper interdental hygiene, dental 
treatment exclusively in state-funded facilities in the 
previous 13 years, elementary education and the lowest 
income. These analyzes, therefore, indicate a very 
significant influence of the socioeconomic gradient on 
the number of preserved teeth. The impact of income 
(individual or family) seems the most documented. 
This is clearly confirmed by the meta-analysis of eight 
contemporary studies on the relationship between the 
lowest income range and tooth loss showing the overall 
odds ratio of 1.66 (confidence interval 1.48-1.86) 
calculated after adjusted confounding factors (26). 
The high income probably affects indirectly the better 
quality and choice of dental treatment strategies that 
preserve teeth, and it is usually associated with better 
education and more appropriate health-related oral 
behaviors and attaching importance to the aesthetics of 
the teeth. On the other hand, the lack of own financial 
resources for dental treatment limits the availability of 
treatment procedures (sometimes it limits them only 
to extractions performed in order to eliminate pain) 
and has an adverse psychological effect influencing 
the decision not to go to the dentist. Although own 
observations and other authors (20) confirm the 
dependence of dental status on education, noticeable 
sometimes in other studies (27) significant sensitivity 
of this factor to classical confounding variables may 
indicate that the effect of the educational gradient is 
not causative and only acts through other factors. In the 
multifactor analysis of the 5-year German SHIP cohort 
study, the prevalence of tooth loss was significantly 
and linked with the following in the given order: 
current smoking, education shorter than 10 years, the 
fourth highest BMI quantile and the lowest personal 
income (20). In the logistic regression model based 
on the Norwegian telephone survey of people aged 25 
to 79, it was shown that with preserving at least 20 
teeth the factors statistically most closely related were: 
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między innymi jednoznacznie metaanaliza Seeringa 
et al. ośmiu współczesnych badań związku pomiędzy 
najniższym przedziałem dochodowym a utratą zębów. 

pokazująca skumulowany iloraz szans o wartości 1,66 
(przedział ufności 1,48-1,86) wyliczony po uwzględ-
nieniu oddziaływania zmiennych zakłócających (26). 
Prawdopodobnie wysoki dochód w sposób pośredni 
wpływa na lepszą jakość i wybory strategii leczenia 
stomatologicznego zachowujących zęby, z reguły po-
wiązany jest z lepszym wykształceniem i z właściw-
szymi zachowaniami prozdrowotnymi dotyczącymi 
jamy ustnej, a także z większym przywiązywaniem 
wagi do estetyki uzębienia. Z drugiej strony brak 
własnych środków finansowych na leczenie stomato-
logiczne ogranicza dostępność procedur leczniczych 
(czasami ogranicza je tylko do ekstrakcji likwidują-
cych ból) oraz wywiera niekorzystny efekt psycho-
logiczny wpływający na decyzję o nieudaniu się do 
dentysty. Chociaż obserwacje własne i innych auto-
rów (20) potwierdzają silną zależność statusu zębo-
wego od wykształcenia, widoczna niekiedy w innych 
badaniach (27) znacząca czułość tego czynnika na 
klasyczne zmienne zakłócające może wskazywać, że 
efekt gradientu edukacyjnego nie jest przyczynowy 
i działa wyłącznie poprzez inne czynniki. W analizie 
wieloczynnikowej dotyczącej 5-letniego kohortowe-
go badania niemieckiego SHIP nasilenie utraty zębów 
najsilniej związane było w kolejności z aktualnym ni-
kotynizmem, edukacją krótszą niż 10 lat, czwartym 
najwyższym kwantylem BMI i najniższym progiem 
dochodu osobistego (20). W modelu regresji logistycz-
nej powstałym na podstawie norweskiego badania te-
lefonicznego osób w wieku od 25 do 79 lat wykazano, 
że z zachowaniem przynajmniej 20 zębów najsilniej 
związane były regularność wizyt w gabinecie stoma-
tologicznym, najwyższy próg dochodu osobistego, 
niepalenie nigdy tytoniu i zamieszkiwanie w mieście 
(27). W analizie wieloczynnikowej odnoszącej się 
do przekrojowej badania brazylijskiego pokazano, że 
z ciężką utratą zębów najsilniej związane były w ko-
lejności dwa najniższe poziomy edukacji, odwiedzanie 
gabinetu stomatologicznego rzadziej niż raz na 2 lata, 
wiek powyżej 80 lat oraz trzeci poziom edukacji (28). 
Na podstawie przekrojowego badania tureckiego tak-
że opracowano model regresji logistycznej wskazują-
cy istotny wpływ na utratę funkcjonalności uzębienia 
w kolejności oddziaływania takich zmiennych jak brak 
jakiegokolwiek wykształcenia, wieku od 70 do 74 lat 
oraz wykształcenie podstawowe i średnie (29). W chi-
lijskiej skorygowanej o zmienne zakłócające analizie 
wieloczynnikowej dotyczącej obserwacji osób w wie-
ku od 65 do 74 lat nie potwierdzono istotnego wpły-
wu na utratę funkcjonalności uzębienia wykształcenia, 
dochodu osobistego, dochodu rodzinnego, cukrzycy, 
depresji i otyłości (chociaż najbliżej poziomu istot-

the regularity of dental visits, the highest personal 
income, never smoking and living in the city (27). In 
a multifactor analysis referring to a cross-sectional 
Brazilian study, it was shown that severe loss of teeth 
was most closely related in a descending order to two 
lowest levels of education, visiting the dental office 
less than once every 2 years, the age over 80 and the 
third level of education (28). On the basis of the cross-
sectional Turkish study, a logistic regression model was 
also developed that indicated a significant effect on the 
loss of functional dentition in the order of impact of 
such variables as lack of any education, age from 70 
to 74 and elementary and medium education (29). In 
Chilean multifactor analysis, adjusted for confounding 
factors, regarding the observation of people aged 
65-74, no significant influence of personal income, 
family income, diabetes, depression and obesity on the 
loss of functional dentition was confirmed (although 
education was the closest to the level of significance: 
p= 0.07) (30). The comparison of all these multifactor 
analyzes shows the variability of important factors 
affecting the number of teeth in individual countries. 
However, education is the most stable and important 
dependent variable.

The beneficial effect of a large agglomeration on 
the number of preserved teeth is probably due to the 
accumulation of other factors in Polish conditions, 
such as a higher percentage of richer and better 
educated people, easier access to dental treatment with 
preference towards saving teeth and greater pressure 
on the external appearance and related tooth aesthetics. 
In the future, we should expect a gradual decrease in 
the pressure of this condition on number of teeth. 

Own observations and other authors (20,27,31,32) 
consistently confirm the influence of the smoking 
on reducing the number of teeth. The evidence from 
cross-sectional and cohort studies indicates that the 
nature of this relationship is causal and independent 
of other factors. The strength of this relationship is 
moderate (higher in men), the effect is significantly 
higher in current smokers in relation to former ones 
and there is a dose-effect relationship. The model 
study for this subject, Potsdam study (31), shows that 
active male smokers over 60 face greater than doubled 
risk of losing their teeth by comparison to men who 
have never smoked, and after taking into account some 
confounding factors, an average number of teeth in 
a smoker is lower by 48%. The biological basis of this 
relationship consists in the well-known destructive 
influence of smoking on tooth supporting tissues, 
impaired defense mechanisms, intensified carious 
processes as well as shifting the microbiological 
profile towards periopathogens. The risk of tooth loss 
due to smoking decreases gradually, reaching a level 
comparable with non-smokers only after 20 years (31).
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ności było wykształcenie-p=0,07) (30). Porównanie 
tych wszystkich analiz wieloczynnikowych pokazu-
je zmienność istotnych czynników wpływających na 
liczbę zębów i rozpoznań, takich jak uzębienie funk-
cjonalne i ciężka utrata zębów w poszczególnych kra-
jach. Jednak najbardziej stałą istotną zmienną zależną 
w tych analizach było wykształcenie.

Korzystny wpływ zamieszkiwania seniorów w du-
żej aglomeracji na liczbę zachowanych zębów wynika 
prawdopodobnie w warunkach polskich z kumulacji 
innych czynników np. wyższego odsetka osób bogat-
szych i lepiej wykształconych, większej dostępności 
do leczenia stomatologicznego preferującego utrzy-
manie zębów i większej presji na wygląd zewnętrzny 
i związaną z tym estetykę uzębienia. W przyszłości 
należy się spodziewać sukcesywnego zmniejszania się 
presji tego czynnika na liczbę zębów. 

Zarówno obserwacje własne jak i innych autorów 
(20,27,31,32) potwierdzają wpływ zespołu uzależnie-
nia od tytoniu (ZUT) na istotne zmniejszenie liczby zę-
bów. Dowody z badań przekrojowych i kohortowych 
wskazują, że natura tego związku jest przyczynowa 
i niezależna od innych czynników. Siła tego związku 
jest umiarkowana (większa u mężczyzn), efekt jest 
znacząco większy u aktualnych nikotynistów w od-
niesieniu do byłych oraz występuje zależność typu 
dawka-efekt. W modelowym dla tego zagadnienia 
badaniu Potsdam (31) pokazano, że aktywnie palący 
mężczyźni powyżej 60 roku życia mają ponad dwu-
krotnie większe ryzyko utraty zębów w odniesieniu do 
nigdy niepalących, a po uwzględnieniu zmiennych za-
kłócających nikotynista ma o 48% niższą średnią licz-
bę zębów. Zależność ta wynika z dobrze znanego de-
strukcyjnego wpływu nikotynizmu na tkanki aparatu 
zawieszeniowego zębów, upośledzenia mechanizmów 
obronnych, nasilenia procesu próchnicowego, a także 
promowania profilu mikrobiologicznego w kierunku 
periopatogenów. Ryzyko utraty zębów związane z ni-
kotynizmem zmniejsza się stopniowo, osiągając po-
ziom porównywalny z osobami niepalącymi dopiero 
po 20 latach (31). 

U mieszkańców Wrocławia i Oławy nie stwier-
dzono znaczącego związku liczby zachowanych zę-
bów z wybranymi chorobami ogólnymi- cukrzycą, 
sercowo-naczyniowymi bez incydentu zawałowego 
lub udarowego, osteoporozą. Wyjątkiem była istotnie 
wyższa liczba zębów usuwanych ze wskazań perio-
dontologicznych u osób z incydentem sercowo-na-
czyniowym w wywiadzie oraz znamiennie częstsze 
występowanie uzębienia funkcjonalnego u osób z le-
czonym nadciśnieniem. Ta druga zależność może 
mieć charakter przypadkowy, wynikająca z częstszego 
współwystępowania w grupie z nadciśnieniem innych 
zmiennych, powiązanych z zachowaniem zębów np. 
dochód. Zależności takiej nie potwierdziły bowiem 

In the inhabitants of Wrocław and Oława there 
was no significant correlation between the number of 
teeth and selected general diseases (diabetes mellitus, 
cardio-vascular diseases without myocardial infarction 
or stroke incident, osteoporosis). The exception was 
the significantly higher number of teeth removed 
from periodontal indications in patients with a history 
of cardio-vascular events and a significantly higher 
incidence of functional dentition in people with 
hypertension treatment. This second dependence 
can be accidental, resulting from the accumulation 
of other variables in a group with hypertension. This 
correlation was not confirmed by Darnaud et al. (33)- 
no significant association between systolic or diastolic 
hypertension and the number of teeth in people over 
65; and more so by Peresa et al. (34)- significant 
association of systolic hypertension with tooth loss. 
The absence of significant influence of other analyzed 
in our study systemic diseases (in particular diabetes) 
on the number of preserved teeth was probably caused 
by the small sample size. 

The prevalence of edentulism among young 
seniors in Wrocław and the surrounding area was by 
more than half lower than that recorded in the last 
national study (19) for people of this age. Despite the 
significant decrease in the prevalence of edentulism 
examined seniors, it still remains one of the highest 
in Europe. The prevalence of edentulism among the 
examined seniors from the Lower Silesian Voivodship 
has been significantly related to the lowest income 
and education, living in a in small town, past cardio-
vascular incidence and determinants of bad oral health 
behaviors. Two-factor analyzes of other authors have 
also shown a significant relationship of edentulism 
with such socioeconomic factors as the lowest income 
(21,28), lowest education (21,29), the lowest quality 
of dental care or lack of it in connection with lack of 
health insurance (28,29). The same as in own study 
factors associated with edentulism, confirmed in the 
observations of other authors, are the irregularity 
of visits to the dental office (28,29) and the place of 
residence inside the country (12,21,29). Similarly to 
our own study, other authors did not show a significant 
effect of gender (21,29) and an active addiction to 
nicotine (28) upon edentulism. According to Liliestrand 
et al. (35), it appears that edentulism was significantly 
more common in people with coronary heart disease 
– HR 1.65 with a confidence interval (1.09-2.5), and 
the relationship with myocardial infarction was at the 
borderline significance level – HR 1.84 (0.99-3.42). 
Research by Górski et al. (36) showed significantly more 
frequent (p=0.04) prevalence of edentulism in patients 
with myocardial infarction with the reference to the 
control group of the same age without cardio-vascular 
disease. Edentulism is the end point of periodontitis 
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badania Darnauda i wsp. (33) – brak znamiennego 
związku pomiędzy nadciśnieniem skurczowym lub 
rozkurczowym a liczbą zębów u osób powyżej 65 roku 
życia, a tym bardziej Peresa i wsp. (34) - istotny zwią-
zek nadciśnienia skurczowego z utratą zębów. Brak 
wpływu innych analizowanych w naszym badaniu 
chorób systemowych (w szczególności cukrzycy) na 
liczbę zachowanych zębów mógł wynikać przypusz-
czalnie z małej liczebności grupy. 

Występowanie bezzębia wśród seniorów Wrocławia 
i okolic było o ponad połowę niższe od wykazanego 
w ostatnim badaniu ogólnopolskim (19) osób w tym 
samym wieku. Z występowaniem bezzębia badanych 
seniorów z województwa dolnośląskiego znacząco 
związany był gradient wykształceniowo-ekonomiczny, 
mieszkanie w małym mieście, przebyty incydent ser-
cowo-naczyniowy oraz uwarunkowania behawioralne 
dotyczące złych zachować prozdrowotnych względem 
jamy ustnej. W analizach dwuczynnikowych innych au-
torów również obserwowano istotny związek bezzębia 
z takimi czynnikami socjalnoekonomicznymi jak naj-
niższy dochód (21,28), najniższe wykształcenie (21,29), 
najniższa jakość opieki stomatologicznej lub jej brak 
w powiązaniu z brakiem ubezpieczenia zdrowotnego 
(28,29). Te same jak w badaniu własnym czynniki zwią-
zane z bezzębiem potwierdzone w obserwacjach innych 
autorów to nieregularność wizyt w gabinecie stomato-
logicznym (28,29) oraz miejsce zamieszkania wewnątrz 
kraju (12,21,29). Podobnie jak w badaniu własnym inni 
autorzy nie wykazywali istotnego wpływu na bezzębie 
płci (21,29) oraz czynnego i nałogowego nikotynizmu 
(28). Z badania Liliestranda i wsp. (35) wynika, że 
bezzębie występowało istotnie częściej u osób z cho-
robą wieńcową serca- HR 1,65 z przedziałem ufności 
(1,09-2,5), a związek z przebytym zawałem mięśnia 
sercowego był na granicy poziomu istotności- HR 1,84 
(0,99-3,42). Badania Górskiego i wsp. (36) wskazały 
na istotnie częstsze (p=0,04) występowania bezzębia 
u pacjentów z pierwszym zawałem mięśnia sercowego 
w odniesieniu do grupy kontrolnej w tym samym wieku 
bez choroby sercowo-naczyniowej. Bezzębie to punkt 
końcowy zapaleń przyzębia oraz powikłań zapalnych 
związanych z próchnicą i chociaż wraz z usunięciem zę-
bów ustaje systemowe oddziaływanie zapalenia, to do-
brze znany wcześniejszy wpływ okołozębowych reakcji 
zapalnych na choroby sercowo-naczyniowe i ich powi-
kłania był zapewne nieprzerwany i wieloletni. W ten 
sposób można tłumaczyć obserwacje własne dotyczące 
istotnie częstszego występowania bezzębia u pacjen-
tów z incydentem sercowo-naczyniowym. Liliestrand 
i wsp. (35) wykazali ponadto istotny związek bezzębia 
z cukrzycą- HR 1,56 (1,1-2,2), czego nie potwierdzono 
w obserwacjach własnych oraz w badaniach innych au-
torów (28). 

and inflammatory complications associated with caries, 
and although with the removal of teeth systemic effects 
of inflammation cease to exist, the well-known earlier 
influence of oral inflammatory reactions on cardio-
vascular diseases and their complications was probably 
uninterrupted and long-term. In this way, we can 
explain own observations regarding the significantly 
more frequent occurrence of edentulism in patients 
with the history of a cardiovascular event. Liliestrand 
et al. (35) also showed a significant relationship 
between edentulism and diabetes – HR 1.56 (1.1-2.2), 
which was not confirmed in own observations and in 
studies of other authors (28).

Adjusted for age, sex and education logistic 
regression models were analysed of own material in 
terms of ranking the factors most strongly associated 
with differences in the number of teeth in two extreme 
situations, i.e. functional dentition and edentulism 
(Table 4). A very strong increase in the probability 
of functional dentition maintenance and a decrease 
in the likelihood of edentulism in people with the 
highest income and self-financing dental treatment 
were confirmed. Therefore, the economic gradient in 
the examined Lower Silesian population had a very 
significant impact on the maintenance of teeth in the 
seventh and eighth decade of life. An additional two 
factors significantly reducing the likelihood of keeping 
more than 20 natural teeth at this age are living in 
a small town and current or past smoking. A completely 
new factor indicated in the own model is a protective 
effect on maintaining the functional dentition identified 
in the medical history of the absence of familial 
predisposition to periodontitis in combination with the 
diabetes treatment. One of the suggested association of 
periodontitis and diabetes would be a common genetic 
factor conditioning the progressive nature of both 
diseases. Initially, a combination of polymorphisms 
IL-1A (-889) and IL-1B (+3953) was indicated, which 
would be responsible for the persistence of elevated 
levels of glycated hemoglobin and severe course of 
periodontitis (37). Subsequent studies, however, did 
not confirm this (38). Excessive DNA methylation 
of the CXCL12 promoter (constitutive chemokine) 
leading to increased glycosylation of hemoglobin 
and the incidence and severe course of periodontitis 
(39) is currently suggested. A systemic factor that 
more than doubled the risk of edentulism was 
a history of cardiovascular incidence. It is difficult to 
interpret unambiguously the direction of a significant 
relationship between edentulism and a cardiovascular 
incidence, on the basis of cross-sectional studies. 
Cohort observations (35) indicate that the impact of 
progressive tooth loss on cardiovascular diseases and 
their complication cannot be ruled out. 
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W modelach regresji logistycznej dokonano sko-
rygowanej o zmienne zakłócające analizy materiału 
własnego pod kątem uszeregowania czynników najsil-
niej związanych z różnicami w liczbie zębów w dwóch 
skrajnych sytuacjach, czyli w uzębieniu funkcjonal-
nym i bezzębiu (Tab. IV). Potwierdzono bardzo silny 
wzrost prawdopodobieństwa zachowania funkcjonal-
nego uzębienia oraz spadek prawdopodobieństwa wy-
stępowania bezzębia u osób z najwyższym dochodem 
oraz samofinansujących leczenie stomatologiczne. 
Gradient ekonomiczny w badanej populacji dolnoślą-
skiej miał zatem bardzo znaczący wpływ na zacho-
wanie uzębienia w siódmej i ósmej dekadzie życia. 
Dodatkowe dwa czynniki znamiennie zmniejszające 
prawdopodobieństwo zachowania ponad 20 zębów na-
turalnych w tym wieku to zamieszkiwanie w małym 
mieście oraz aktualny lub przebyły zespół uzależnie-
nia od tytoniu. Zupełnie nowym czynnikiem wska-
zanym w modelu własnym jest ochronne działanie 
na zachowanie funkcjonalności uzębienia stwierdza-
nych w wywiadzie medycznym braku występowania 
rodzinnego obciążenia zapaleniem przyzębia w połą-
czeniu z leczoną cukrzycą. Jednym z sugerowanych 
związków zapalenia przyzębia prowadzącego do utra-
ty funkcjonalności uzębienia i cukrzycy miałby być 
wspólny czynnik genetyczny warunkujący przewlekle 
postępujący charakter obu chorób. Początkowo wska-
zywano na kombinację polimorfizmów IL-1A (-889) 
i IL-1B (+3953), które odpowiadałyby za utrzymywa-
nie się podwyższonego poziomu glikowanej hemoglo-
biny oraz ciężki przebieg periodontitis (37). Później-
sze badania jednak tego nie potwierdziły (38). Obecnie 
sugerowana jest nadmierna metylacja DNA promotora 
CXCL12 (chemokiny konstytutywnej) prowadząca do 
nasilenia glikozylacji hemoglobiny oraz do powstania 
i ciężkiego przebiegu zapalenia przyzębia (39). Czyn-
nikiem ogólnym niezależnie zwiększającym ponad 
dwukrotnie ryzyko bezzębia był przebyty incydent 
sercowo-naczyniowy. Trudno na podstawie badań 
przekrojowych jednoznacznie interpretować kierunek 
tego związku. Obserwacje kohortowe (35) wskazują 
jednak, że nie można wykluczyć wpływu postępują-
cej utraty zębów na choroby sercowo-naczyniowe i ich 
powikłania. 

Przeprowadzone badania mają szereg ograniczeń, 
które determinują ostrożność w wyciąganiu uogólnień. 
Po pierwsze było to typowe przekrojowe badanie epi-
demiologiczne, które pomiary narażenia i skutku zdro-
wotnego dokonuje w tym samym czasie i w związku 
z tym nie rozstrzyga związku czasowego pomiędzy 
dwoma zdarzeniami medycznymi. Drugim ograni-
czeniem jest z pewnością niska zgłaszalność osób 
starszych na badanie, co decyduje o jego niskiej repre-
zentatywności. Nie wiadomo, czy osoby zgłaszające 

The study has a some limitations that determine 
caution in formulating generalizations. First, it was 
a typical cross-sectional epidemiological study that 
measures exposure and health effects at the same 
time and therefore does not resolve the temporal 
relationship between two medical events. The second 
limitation is certainly the low response rate of elderly 
people for this study, which determines its low 
representativeness. It is not known if people reporting 
for a polish dental epidemiological study represent 
a better dental status and this is another check-up for 
them, or, which is less likely, they are people who 
have worse oral condition and are looking for help 
to improve it. It is also interesting to ask whether 
older people with edentulism who report for such an 
examination represent a true part of such a population. 
Another was limiting in own research only to the urban 
environment and omitting the rural one, which could 
also affect the assessed parameters of the condition of 
the oral cavity. Fourthly, many variables (especially 
concerning general health, e.g. former smoking) were 
determined anamnestic, which, especially for distant 
events, was associated with a high risk of error.

Based on the data analysed in the present study, it 
can be concluded that in the 30-year trend for Wrocław 
in people aged 65 to 74 years, the average number of 
teeth as well as the percentage of edentulism have 
improved, but they are still worse than the results of 
regional European studies. The main risk indicators of 
earlier loss of teeth by seniors in Lower Silesia are low 
income, past incorrect pro-health behaviours towards 
the oral cavity as well as current smoking and history 
of cardiovascular incidence. 
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ABSTRACT

The aim of the study was to evaluate the results of the preventive and therapeutic programme addressed to adolescents 
aged 17 and 18, based on a comparison of the state of dentition prior to and after the completion of the programme.
MATERIAL AND METHODS: All 44 adolescents from the City of Skierniewice and the surrounding area who 
applied for enrolment were included in the programme. Based on clinical examination, the prevalence of active 
caries, caries intensity expressed by mean values of the DMFT (decayed, missing, filled teeth) Index including 
D, M, and F components and the Dental Treatment (DT) Index F/(D + F) were assessed. All parameters were 
presented according to sex.
RESULTS: Active caries was observed in 34 (77.3%) patients. Caries was more frequently detected in boys 
(82.6%) than in girls (71.4%). The value of the Caries Intensity Index, DMF, equalled 12.05 and was signifi-
cantly higher (p<0.01) in boys than in girls: 13.73 ± 3.63 and 10.06 ± 3.42. In the examined group of 17- and 
18-year-olds, the mean number of decayed teeth D (6.31) had the highest mean value, followed by the mean 
number of filled teeth F (4.26), the mean number of extracted (missing) teeth M (1.48) being the lowest. The val-
ues of the F Index were statistically significantly higher (t=2.570; p=0.0195) in boys as compared to girls (5.26 ± 
2.69 vs. 3.13 ± 2.83). Mean value the Dental Treatment (DT) Index (F/D+F) appeared to be higher in the group 
of boys than in girls: 0.431 ± 0.182 and 0.358 ± 0.126, respectively. After the completion of the programme, all 
adolescents studied achieved the value of the Dental Treatment Index equalling 1.
CONCLUSIONS: Dental examination qualifying 17- and 18-year old adolescents in Skierniewice to the preventive 
and therapeutic programme detected numerous foci of active caries. Implementation of the programme allowed to ef-
fectively treat the teeth of the adolescents participating in the project and to develop proper hygiene and dietary habits.

Key words: preventive programme,,caries intensity, Dental Treatment Index

STRESZCZENIE

Celem pracy była ocena wyników programu profilaktyczno-leczniczego, skierowanego do młodzieży w wieku 
17 i 18 lat, na podstawie porównania stanu uzębienia przed i po realizacji programu.
MATERIAŁ I METODY: Do programu przyjęto wszystkich zgłaszających się, czyli 44 nastolatków z miasta 
Skierniewice i okolic. Na podstawie badania klinicznego oceniono częstość występowania aktywnej próchnicy, 
intensywność próchnicy wyrażoną za pomocą wskaźnika PUW z uwzględnieniem składowych P, U i W oraz 
wskaźnik leczenia W/(P+W). Wszystkie parametry przedstawiono z uwzględnieniem płci. 
WYNIKI: Aktywną próchnicę zaobserwowano u 34 (77,3%) badanych. Próchnicę częściej stwierdzono u chłop-
ców (82,6%) niż dziewcząt (71,4%). Wartość wskaźnika intensywności próchnicy PUW równała się 12,05 i była 
istotnie wyższa (p<0,01) u chłopców niż u dziewcząt: odpowiednio 13,73 ± 3,63 i 10,06 ± 3,42. W badanej 
grupie 17 i 18-latków najwyższą średnią wartość przyjęła średnia liczba zębów z próchnicą P - 6,31, następnie 
średnia liczba zębów wypełnionych W 4,26, najmniejsza była średnia liczba zębów usuniętych U - 1,48. Warto-
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ści wskaźnika W była statystycznie istotnie wyższa (t=2,570; p=0,0195) u chłopców niż u dziewcząt (5,26 ± 2,69 
vs 3,13 ± 2,83). Średnia wartość wskaźnika leczenia WL (W/W+P) była wyższa w grupie chłopców niż w grupie 
dziewcząt. Odpowiednie średnie wynoszą: 0,431 ± 0,182 i 0,358 ± 0,126. Po zakończeniu programu wszyscy 
badani osiągnęli wartość wskaźnika leczenia wynoszącą 1.
WNIOSKI: Badania kwalifikujące 17 i 18 –letnią młodzież w Skierniewicach do programu profilaktyczno-lecz-
niczego ujawniły liczne ogniska aktywnej próchnicy. Realizacja programu pozwoliła, na skuteczne leczenie uzę-
bienia osób uczestniczących w projekcie oraz ukształtowanie prawidłowych nawyków higieniczno-dietetycznych.

Słowa kluczowe: program profilaktyczny, intensywność próchnicy, wskaźnik leczenia

INTRODUCTION

Dental caries is considered to be a civilisation disease 
(1). Epidemiological data indicates that the state of the 
child and adolescent dentition in Poland is not satisfactory. 
The researchers emphasize that there are still great needs 
for oral health education, dental prevention, and treatment 
(2, 3, 4, 5, 6). Complications induced by untreated caries 
affect the general health status as well as the development 
of young patients. Therefore, the monitoring of the oral 
health status, especially during the developmental age is 
of great significance.

A growing problem of caries development resulted 
in establishing the Alliance for a Cavity-Free Future 
(ACFF) in 2013, which brings together dental 
practitioners and public health experts. The aim of this 
organization is to promote and implement public health 
actions in order to stop caries initiation and growth in 
patients of all age groups (7). The scope of the “Let’s 
Take Care of a Healthy Smile” programme is consistent 
with a strategic goal of health policy in the Łódź Province 
on the improvement of the efficacy of activities related 
to health promotion and prevention of oral diseases (8). 

Due to the scale of the caries problem, The Ministry 
of Health has implemented a preventive programme 
called Monitoring of the Oral Health Status among the 
Polish population in the years 2016-2020. The main 
goals of the programme are to evaluate the state of oral 
health and related social, economic, organisational, 
and cultural determinants (9). 

A lack of adequate programmes and insufficient 
access to preventive services reimbursed from public 
funds draw the attention of the Supreme Audit 
Office (NIK in Polish). Its report of 2012 indicated 
that the involvement of local government units is an 
indispensable action in the fight against caries. The 
answer to this directive was the programme developed 
for the residents of Skierniewice (10). 

The city allocated funds in the amount of about 
26,000 PLN to finance the designated activities, which 
allowed to perform restorations of about 200 teeth 
under local anesthesia. Services of this type in the 
National Health Fund (NFZ) are provided within the 
above-standard services and are payable.

WSTĘP

Próchnica zębów jest chorobą uznawaną za choro-
bę cywilizacyjną (1). Dane epidemiologiczne wskazują, 
że stan uzębienia dzieci i młodzieży w Polsce jest nie-
zadowalający. Autorzy badań zwracają uwagę, że nadal 
istnieją duże potrzeby w zakresie edukacji zdrowotnej, 
profilaktyki stomatologicznej i leczenia (2-6). Powikłania 
nieleczonej próchnicy wpływają na ogólny stan zdrowia 
oraz rozwój młodocianych pacjentów. Z tego powodu 
monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej, szczególnie 
w wieku rozwojowym jest bardzo ważne.

Narastający problem próchnicy spowodował, że 
w 2013 roku zainaugurował działanie Europejski Od-
dział Sojuszu na Rzecz Przyszłości Wolnej od Próch-
nicy (ACFF - Alliance for a Cavity-Free Future), który 
zrzesza lekarzy i ekspertów zdrowia publicznego. Za-
daniem stowarzyszenia jest proponowanie i wdrażanie 
zmian w procesie przeciwdziałania rozwojowi próch-
nicy u pacjentów we wszystkich grupach wiekowych 
(7). Zakres programu jest zgodny ze strategicznym 
celem polityki zdrowotnej w woj. łódzkim mówiącym 
o poprawie skuteczności działań dotyczących promocji 
zdrowia i profilaktyki chorób jamy ustnej (8). 

W związku ze skalą problemu Ministerstwo Zdro-
wia realizuje obecnie program profilaktyczny pod 
nazwą Monitorowanie Stanu Zdrowia Jamy Ustnej 
populacji polskiej w latach 2016-2020. Główne cele 
programu zakładają ocenę stanu zdrowia jamy ustnej, 
uwarunkowań społecznych, ekonomicznych, organi-
zacyjnych i kulturowych wpływających na ten stan (9). 

Brak odpowiednich programów oraz niewystarcza-
jący dostęp do profilaktycznych świadczeń refundowa-
nych ze środków publicznych zwrócił uwagę Najwyż-
szej Izby Kontrolnej (NIK). W raporcie z 2012 wyka-
zano, że w walce z próchnicą nieodzownym działaniem 
jest zaangażowanie m.in. jednostek samorządów teryto-
rialnych. Odpowiedzią na wytyczne był program opra-
cowany dla mieszkańców Skierniewic (10). 

Miasto na sfinansowanie wyznaczonych działań prze-
znaczyło rocznie środki w wysokości około 26 tys. zł., co 
pozwalało na wykonanie pacjentów wypełnień w miej-
scowym znieczuleniu około 200 zębów. Usługi tego typu 
w NFZ są wykonywane w ramach świadczeń ponadstan-
dardowych i są płatne.

Małgorzata Broniarek, Joanna Kunert, Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska
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The aim of the study was to evaluate the results of 
the preventive and therapeutic programme addressed to 
adolescents aged 17 and 18, based on a comparison of 
the state of dentition prior to and after the completion 
of the programme.

MATERIALS AND METHODS

The programme was carried out in a few stages and 
was accomplished in 2018.

All who applied for enrolment were examined. 
After planning the treatment and obtaining the approval 
of the Agency for Health Technology Assessment 
and Tariff System as well as the Governor of Lodz 
Province, the City Council of Skierniewice presented 
the programme. The health-care entity, which fulfilled 
all requirements, was selected through the competition. 

Invitations for participation in the programme 
were addressed to adolescents and their parents. The 
information about the programme was disseminated 
in the form of leaflets, posters, and messages on the 
website of the health-care entity and the City Hall 
of Skierniewice. Teachers were also involved in the 
action, presenting the principles of the programme and 
encouraging adolescents to participate actively in the 
project. 

All 44 adolescents from the City of Skierniewice 
and the surrounding area who applied for enrolment 
were included in the programme. Dental visits of 17- 
and 18-year-old patients took place in the dental office 
of the Medical Centre “Ogrodowa” in Skierniewice. 
The dental examination, health education activities, 
qualification for conservative treatment of teeth and 
treatment procedures were performed by experienced 
dental practitioners. On the basis of the clinical 
examination, a treatment plan was prepared and the 
programme participants as well as their parents or 
legal guardians got acquainted with it. 

Parents and adolescents were requested to consider 
adhering to an appropriate diet, maintain proper 
oral hygiene, and pay attention to the essence of the 
preventive and therapeutic measures. The treatment 
consisting in the restoration of carious cavities with 
composite material was adjusted to the individual 
needs of patients. All adolescents participating in the 
programme underwent the oral sanation - all carious 
cavities diagnosed during the clinical examination 
were restored. 

Based on clinical examination, the prevalence 
of active caries, caries intensity expressed by mean 
values of the DMFT (decayed, missing, filled teeth) 
Index including D, M, and F components and the 
Dental Treatment (DT) Index F/(D + F) were assessed. 
All parameters were presented according to sex. 

Celem pracy była ocena wyników programu pro-
filaktyczno-leczniczego, skierowanego do młodzieży 
w wieku 17 i 18 lat, na podstawie porównania stanu 
uzębienia przed i po realizacji programu.

MATERIAŁ I METODY

Program był przeprowadzony w kilku etapach i re-
alizowany w 2018 roku. Badaniu poddano wszystkich 
zgłaszających się pacjentów.

 Po opracowaniu planu działania i zaopiniowaniu 
przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Tary-
fikacji oraz Wojewodę Łódzkiego, Rada Miasta Skier-
niewice przedstawiła program. Podmiot leczniczy, któ-
ry spełniał wymagania wyłoniono w drodze konkursu.

 Zaproszenia do udziału w programie skierowano 
do młodzieży oraz rodziców. Informacje rozpowszech-
niono w formie ulotek plakatów i komunikatów na 
stronie internetowej podmiotu leczniczego i Urzędu 
Miasta Skierniewice. W akcję zostali włączeni także 
nauczyciele, którzy przedstawiali zasady działania 
programu oraz zachęcali do aktywnego uczestnictwa.

Do programu przyjęto wszystkich zgłaszających się 
czyli 44 nastolatków z miasta Skierniewice i okolic. Wi-
zyty pacjentów w wieku 17 i 18 lat odbywały się w ga-
binecie stomatologicznym Centrum Medycznego Ogro-
dowa w Skierniewicach. Badanie, edukację zdrowotną, 
kwalifikację do leczenia zachowawczego zębów oraz 
procedury lecznicze wykonywali doświadczeni lekarze 
stomatolodzy. W oparciu o badanie kliniczne przygoto-
wano plan leczenia, z którym zapoznano uczestników 
programu oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych. 
Opiekunom i młodzieży zwrócono uwagę na celowość 
przestrzegania prawidłowej diety, utrzymania odpo-
wiedniej higieny jamy ustnej oraz istotę podjętego dzia-
łania profilaktyczno - leczniczego. Leczenie, polegające 
na wypełnianiu ubytków próchnicowych materiałem 
kompozytowym dostosowano do indywidualnych po-
trzeb pacjentów. U wszystkich nastolatków biorących 
udział w badaniu wykonano sanację jamy ustnej – wy-
pełniono wszystkie zdiagnozowane podczas badania 
klinicznego ubytki próchnicowe.

 Na podstawie badania klinicznego oceniono czę-
stość występowania aktywnej próchnicy, intensyw-
ność próchnicy wyrażoną za pomocą wskaźnika PUW 
z uwzględnieniem składowych P, U i W oraz wskaźnik 
leczenia WL = W/(P+W). Wszystkie parametry przed-
stawiono z uwzględnieniem płci. 

 Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. 
Dla porównania rozkładu występowania aktywnych 
ognisk próchnicy oraz poszczególnych klas ubytków 
wg Blacka w zależności od płci zastosowano test nie-
zależności chi-kwadrat. Porównując średnie wartości 
PUW oraz wskaźniki leczenia, skorzystano z testu t- 
Studenta. Przyjęto poziom istotności p≤0,05.

Program profilaktyczno-leczniczy „Dbajmy o zdrowy uśmiech”Preventive and therapeutic programme ”Let’s take care of a healthy smile…”
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The obtained results were subject to statistical 
analysis. To compare the distribution of the prevalence 
of active caries foci and individual carious cavities 
according to Black’s classification and sex, the chi-
square independence test was used. The Student’s t-test 
was applied for the comparison of the mean values of 
the DMFT Index and Dental Treatment Index. The 
level of significance of p≤0.05 was adopted. 

RESULTS

The group of subjects participating in the programme 
included 44 adolescents - 21 girls and 23 boys. Active 
caries was observed in 34 (77.3%) patients. Caries was 
more frequently detected in boys (82.6%) than in girls 
(71.4%). In 10 individuals, no active caries lesions 
were found (Tab. I). 

The value of the Caries Intensity Index, DMFT, 
equalled 12.05 and was significantly higher (p<0.01) 
in boys than in girls: 13.73 ± 3.63 and 10.06 ± 3.42, 
respectively (Table 2). In the examined group of 17- 
and 18-year-olds, the mean number of decayed teeth 
D (6.31) had the highest mean value, followed by 
the mean number of filled teeth F (4.26), the mean 
number of extracted (missing) teeth M (1.48) being 
the lowest. The values of the F Index were statistically 
significantly higher (t=2.570; p=0.0195) in boys as 
compared to girls (5.26 ± 2.69 vs. 3.13 ± 2.83).

As results from the data presented in Table III, 
Class II cavities according to Black (60.6%) were most 
frequently observed among the group studied, followed 
by Class I cavities (27.8%), more rarely by Class III 
(6.5%) and Class IV (3.2%), and most rarely by Class V 
(1.8%). The prevalence of particular classes of cavities 
in girls and boys did not differ significantly (p>0.05). It 
is worth noticing that Class II, IV, and V cavities were 
more frequently found in the group of girls, and Class 
I and III among boys. 

Table I. Distribution of active caries cavities in 17- and 18-year-old adolescents by sex. 
Tabela I. Rozkład aktywnej próchnicy u 17 i 18- latków w zależności od płci.

Variables Active caries Lack of active caries Total Chi-square test
N % n % N

Sex 
Girls 15 71.4  6 28.6 21

chi2=0.274; p=0.601Boys 19 82.6  4 17.4 23
Total 34 77.3 10 22.7 44

Table II. Mean values of the DMF™ Index and D, M, F components in 17- and 18-year-old adolescents by sex.
Tabela II. Średnie wartości PUW oraz P, U i W u 17 i 18-latków w zależności od płci .

Variables Sex D M F DMFT SD Student’s t- test

Sex
Girls 5.60 1.33 3.13 10.06 3.42

t=3.364; p=0.0017
Boys 6.90 1.57 5.26 13.73 3.63
Total 6.31 1.48 4.26 12.05 3.59

WYNIKI

 Grupa biorąca udział w programie liczyła 44 osoby 
- 21 dziewcząt i 23 chłopców. Aktywną próchnicę za-
obserwowano u 34 (77,3%) badanych. Próchnicę czę-
ściej stwierdzono u chłopców (82,6%) niż dziewcząt 
(71,4%). U 10 osób (22,7%) nie stwierdzono aktyw-
nych ognisk próchnicy (Tab. I).

Wartość wskaźnika intensywności próchni-
cy PUW równała się 12,05 i była istotnie wyższa 
(p<0,01) u chłopców niż u dziewcząt: odpowiednio 
13,73 ± 3,63 i 10,06 ± 3,42 (Tab. II). W badanej gru-
pie 17 i 18-latków najwyższą średnią wartość przy-
jęła średnia liczba zębów z próchnicą P - 6,31, na-
stępnie średnia liczba zębów wypełnionych W 4,26, 
najmniejsza była średnia liczba zębów usuniętych 
U - 1,48. Wartości wskaźnika W była statystycznie 
istotnie wyższa (t=2,570; p=0,0195) u chłopców niż 
u dziewcząt (5,26 ± 2,69 vs 3,13 ± 2,83).

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli III 
u badanych najczęściej obserwowano ubytki klasy 
II wg Blacka (60,6%), w następnej kolejności klasy 
I (27,8%), znacznie rzadziej ubytki klasy III (6,5%) 
i klasy IV (3,2%), a najrzadziej klasy V (1,8%). 
Częstość występowania poszczególnych klas ubyt-
ków u dziewcząt i chłopców nie różniła się istotnie 
(p>0,05). Warto zauważyć, że w grupie dziewcząt 
częściej występowały ubytki klasy II, IV i V, a w gru-
pie chłopców klasy I i III. U wszystkich uczestników 
badania wykonano ogółem 216 wypełnień ze światło-
utwardzalnych materiałów kompozytowych w tym: 
131 klasy II (79 u chłopców i 52 u dziewcząt, 60 wy-
pełnień klasy I (39 u chłopców i 21 u dziewcząt), 21 
wypełnień obejmujących kl III i kl IV (13 u chłopców 
i 8 u dziewcząt) oraz 4 wypełnienia kl V (3 u dziew-
cząt i 1 u chłopca).
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In all study participants, a total of 216 cavities were 
restored using light-cured resin composite materials 
including 131 Class II cavities (79 in boys and 52 in girls), 
60 Class I cavities (39 in boys and 21 in girls), and 21 
cavities of Class III and IV (13 in boys and 8 in girls) as 
well as 4 Class V cavities (3 in girls and 1 in a boy).

Analyzing the values   of the Dental Treatment (DT) Index 
(F/D+F), it should be noted that its mean value appeared to 
be higher in the group of boys than in girls: 0.431 ± 0.182 
and 0.358 ± 0.126, respectively. The statistical analysis did 
not confirm the statistically significant difference (p> 0.05) 
in the values   of this parameter according to sex (Table IV). 
After the completion of the programme, all adolescents 
studied achieved the value of the Dental Treatment Index 
equalling 1.

DISCUSSION

Preventive programmes for dental services 
addressed to children and adults are not implemented 
in Poland by the National Health Fund. Nevertheless, 
city councils occasionally plan preventive and 
therapeutic activities, like those organized in Brzeg 
Dolny, Ciechocinek, and Wałbrzych, which always 
meet with a positive social reception and significantly 
support families, especially those with many children. 
The scope of the present programme is consistent 
with the National Health Programme for years 2016-
2020, which recommends undertaking prophylactic 
measures, i.e. integrated prevention of dental caries, 
including the organization of free of charge dental care 
for children and adolescents (11). 

Young adults, i.e. 18-year-olds, are, however, 
beneficiaries of services allocated to adults, which are 
available in the restricted scope. Conservative treatment, 
as part of the services guaranteed by the National Health 
Fund, consists mainly of amalgam, glass-ionomer and 

Table III. Distribution of caries cavities according to Black’s classification in 17- and 18-year-old adolescents by sex.
Tabela III. Rozkład ubytków wg klasyfikacji Black’a u badanych 17 i 18-latków w zależności od płci .

Sex
Black’s classes of caries cavities TotalClass I Class II Class III Class IV Class V

n % N % n % n % n % n %
Girls 21 25.0  52 61.9 4 4.8 4 4.8 3 3.6 84 100
Boys 39 29.5  79 59.8 10 7.6 3 2.3 1 0.8 132 100
Total 60 27.8 131 60.6 14 6.5 7 3.2 4 1.8 216 100

chi2=1.816 ; p=0.770 

Table IV. Dental Treatment (DT) Index values among 17- and 18-year-old adolescents (prior to the beginning  
    and after the completion of the programme).
Tabela IV. Wskaźniki leczenia wśród 17 i 18-latków ( przed rozpoczęciem i po zakończeniu programu).

Variables Sex DT Index prior  
to the programme SD Student’s t- Test  DT Index after  

the programme

Sex
Girls 0.358 0.126 t=1.498; p=0.142 1.0 ± 0.0
Boys 0.431 0.182 1.0 ± 0.0
Total 0.403 0.161 X 1.0 ± 0.0

Analizując wartości wskaźnika leczenia WL (W/
W+P) należy zauważyć, że średnia wartość okazała 
się wyższa w grupie chłopców niż w grupie dziewcząt. 
Odpowiednie średnie wynoszą: 0,431 ± 0,182 i 0,358 
± 0,126. Analiza statystyczna nie potwierdziła różnicy 
istotnej statystycznie (p>0,05) w wartościach tego pa-
rametru w zależności od płci (tab. IV). Po zakończeniu 
programu wszyscy badani osiągnęli wartość wskaźni-
ka leczenia wynoszącą 1. 

DYSKUSJA

Programy profilaktyczne w zakresie świadczeń 
stomatologicznych dla dzieci i osób dorosłych nie są 
realizowane w Polsce w ramach Narodowego Fundu-
szu Zdrowia. Planowane przez urzędy miast działania 
profilaktyczno - lecznicze zawsze spotkają się z po-
zytywnym odbiorem społecznym i istotnie wspierają 
rodziny, szczególnie wielodzietne. Podobne programy 
realizowały samorządy gminy Brzegu Dolnego, Cie-
chocinka i Wałbrzycha. Zakres programu jest zgodny 
z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2016-2020, 
który zaleca prowadzenie działań zapobiegawczych tj. 
zintegrowana profilaktyka próchnicy zębów, w tym or-
ganizacja bezpłatnej opieki stomatologicznej dla dzie-
ci i młodzieży (11). 

Młodzi dorośli, czyli 18-latkowie, są jednak bene-
ficjentami świadczeń z koszyka przeznaczonego dla 
osób dorosłych, które są ograniczone. Leczenie za-
chowawcze, w ramach świadczeń gwarantowanych 
przez NFZ, to głównie wypełnienia amalgamatowe, 
glasjonomerowe oraz kompozyty chemoutwardzal-
ne. Szeroka gama materiałów światłoutwardzalnych, 
oferowanych w sektorze prywatnym, bywa również 
dostępna w realizowanych przez jednostki samorzą-
dowe programach profilaktyczno-leczniczych. Są one 
kierowane do różnych grup wiekowych, które mają na 
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chemically-cured resin composite restorations. A wide 
range of light-cured resin materials, offered in the private 
sector, can be also available in preventive and therapeutic 
programmes implemented by local authorities. They 
are addressed to various age groups and are aimed at 
securing dental treatment needs and services, which are 
not covered by the National Health Fund.

Older adolescents, 17 and 18 years old, usually have 
the ability and the right to make their own decisions 
concerning health. The lack of the necessity to perform 
control tests in this age group poses a problem which 
was encountered while recruiting participants to the 
preventive and therapeutic programme carried out in 
Skierniewice. Finally, 44 subjects joined this project.

Based on epidemiological studies conducted in 2010-
2018 in various age groups by different authors (4, 5, 6, 
12.12 a), a high incidence of caries was found not only in 
18-year-old adolescents but also in younger children in 
Poland. Among patients of this project, the mean DMFT 
value was 12.05 and was higher than among adolescents 
from Rzeszów (9.45), Wrocław (6.5), the Lublin Province 
(9.13) and the Podkarpackie Province (9.39) (2, 3).

The dental examination of the programme 
participants in Skierniewice revealed that the mean 
value of the DMFT Index was significantly (p<0.01) 
higher in boys (13.73) as compared to the group of 
girls (10.06) (Tab. II). The authors of the reports citied 
above (6, 13, 14) did not observe such a correlation. 

When assessing the components of the DMF Index, 
large discrepancies have been detected in the values 
of the mean number of carious teeth presented in 
various epidemiological studies. Among adolescents 
in Skierniewice, this value was 6.31 and was distinctly 
higher than that in Nisko (a small town) (5.51), Rzeszów 
(a large city) (3.76), or in the Lublin Province (2.80) and 
Poznań (1.44) (3, 15). As it results from the presented 
data, the needs for the treatment of dental caries in 17- and 
18-year-olds from Skierniewice significantly exceed the 
needs of peers from Poznań and South-Eastern Poland.

Our own results concerning the mean number of 
teeth extracted (missing) due to caries demonstrated 
that the M value was 1.48 and was found to be higher 
than that achieved in the study in Poznań, where it 
equalled 0.62 (16). Moreover, the previous examinations 
performed among 18-year-old adolescents living in the 
Łódź Province also indicated a definitely lower value 
of this parameter. Ćwiklak et al. (5), while analysing 
the impact of health-promoting behaviours on caries 
intensity in students after completing lower secondary 
schools in Łódź reported that this value was 0.095 in 
secondary schools and 0.26 in vocational schools. Hilt 
et al. (4), in the study conducted in the Łódź Province, 
also recorded low values of the M component ranging 
from 0.08 to 0.62 depending on the place of residence 
(a big city, small town, village).   

celu zabezpieczenie potrzeb leczniczych nie refundo-
wanych przez NFZ. 

Starsza młodzież, 17- i 18- letnia, w większości 
posiada zdolność i prawo do samodzielnego podejmo-
wania decyzji w zakresie zdrowia. Brak konieczności 
wykonywania badań kontrolnych w tej grupie wieko-
wej stanowił problem z naborem uczestników do pro-
gramu profilaktyczno-leczniczego w Skierniewicach. 
Ostatecznie do programu przystąpiły 44 osoby.

Na podstawie badań epidemiologicznych pro-
wadzonych w latach 2010-2018 w różnych grupach 
wiekowych przez różnych autorów (4, 5, 6, 12,12 a), 
stwierdzono dużą zapadalność na próchnicę nie tylko 
wśród młodzieży 18-letniej lecz również u młodszych 
dzieci w Polsce. Wśród pacjentów niniejszego projek-
tu średnia wartość PUW wynosiła 12,05 i była wyższa 
niż wśród młodzieży z Rzeszowa (9,45), Wrocławia 
(6,5), woj. lubelskiego (9,13) i woj. podkarpackiego 
(9,39) (2, 3). 

Badania uczestników programu w Skierniewi-
cach pokazały, że średnia wartość wskaźnika PUW 
była istotnie (p<0,01) wyższa u chłopców - 13,73 niż 
u dziewcząt - 10,06 (tab2.) Autorzy cytowanych wyżej 
doniesień (6, 13, 14) nie odnotowali takiej zależności.

Oceniając składowe wskaźnika PUW zaobser-
wowano duże rozbieżności w wartości średniej licz-
by zębów z próchnicą przedstawionych w różnych 
przeglądach epidemiologicznych. U młodzieży skier-
niewickiej wskaźnik ten wynosił 6,31 i był wyraźnie 
wyższy niż w Nisku (małe miasto) - 5,51, Rzeszowie 
(duże miasto) -3,76, czy w woj. lubelskim - 2,80 oraz 
Poznaniu -1,44 (3, 15). Jak wynika z przedstawionych 
danych potrzeby w zakresie leczenia próchnicy zębów 
17 i 18-latków ze Skierniewic znacząco przewyższały 
potrzeby rówieśników z Poznania i Polski południowo 
–wschodniej.

Wyniki własne dotyczące średniej liczby zębów 
usuniętych z powodu próchnicy, pokazały, że wartość 
U wyniosła 1,48 i była wyższa od uzyskanych w bada-
niach w Poznaniu gdzie przyjęła wartość 0,62 (16). Na 
podstawie wcześniej wykonanych przeglądów wśród 
18-latków mieszkających w województwie łódzkim 
można stwierdzić, że wartość tego parametru była 
zdecydowanie niższa. Ćwiklak i wsp. (5), analizując 
wpływ zachowań prozdrowotnych na intensywność 
próchnicy uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Ło-
dzi stwierdzili, że w LO równał się on 0,095, a w ZSZ 
0,26. Hilt i wsp. (4) po badaniach przeprowadzonych 
w województwie łódzkim także odnotowała niskie 
wartości liczby U zawierające się od 0,08 do 0,62 
w zależności od miejsca zamieszkania (duże miasto, 
małe miasto, wieś). 

Wartość składowej W u młodzieży uczestniczą-
cej w programie wynosiła średnio 4,26 i była istotnie 
wyższa u chłopców (W=5,26) w porównaniu z dziew-
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czętami (W=3,13). Badania Hilt i wsp. wskazują, że 
średnia wartość wskaźnika W wynosiła 5,52 i nie róż-
niła się w zależności od płci (4). W woj. podkarpackim 
(2, 3) wskaźnik kształtował się na poziomie 5,5±13,54 
w dużym mieście i 4,79 ± 3,91 w małym mieście. 

W naszych badaniach ponad połowę (60,6%) ubyt-
ków zakwalifikowanych do leczenia stanowiły ubyt-
ki klasy II, następnie klasy I (27,8%) i III (6,5%), 
pozostałe klasy IV i V odnotowano w pojedynczych 
przypadkach. Mielnik-Błaszczak u młodzieży z woje-
wództwa podkarpackiego częściej stwierdziła potrze-
bę wypełnienia ubytków na 1 powierzchni (1,58 % 
osób w mieście i 0,82% na wsi) niż na 2 lub więcej 
powierzchniach (odpowiednio 1,18% i 0,43%) (2).

Fakt, że tylko u 22,7% uczestników programu nie 
stwierdzono potrzeb w zakresie leczenia próchnicy nie 
świadczy dobrze o opiece stomatologicznej w Skier-
niewicach. Korzystniejsze wyniki przedstawiła cyto-
wana wyżej Mielnik-Błaszczak (2,3) gdzie u ponad 1/3 
badanej populacji (36,67%) nie odnotowano ubytków 
próchnicowych. Nasze badania pokazały, że w wieku 
17 i 18 lat więcej dziewcząt (28,6%) było wolnych od 
próchnicy niż chłopców (17,4 %) (Tab.1). 

Wskaźnik leczenia - WL odzwierciedla zaspokoje-
nie potrzeb zachowawczego leczenia próchnicy (17). 
Niska wartość tego wskaźnika (0,40) u młodzieży 
skierniewickiej obserwowana przed przystąpieniem 
do programu wskazuje, że mniej niż połowa ubytków 
próchnicowych była wypełniona. Analizując wcze-
śniejsze wartości tego wskaźnika w woj. łódzkim moż-
na zauważyć, że ulegał on systematycznej poprawie. 
I tak w 1999 roku wyniósł 0,58, w 2001 - 0,66, w 2004 
- 0,7 (18, 19), a w 2010 0,8 (4). Po zakończeniu pro-
gramu, wskaźnik WL osiągnął maksymalną wartość = 
1, co świadczy o wypełnieniu wszystkich zdiagnozo-
wanych ubytków próchnicowych i tym samym popra-
wie stanu uzębienia młodocianych dorosłych w Skier-
niewicach. Różnica w wartości wskaźnika WL przed 
rozpoczęciem i po zakończeniu programu była istotna 
statystycznie (t=24,299; p=0,0000). 

 
WNIOSKI

 Badania kwalifikujące 17- i 18-letnią młodzież 
w Skierniewicach do programu profilaktyczno-lecz-
niczego ujawniły liczne ogniska aktywnej próchnicy. 
Nie świadczy to korzystnie o opiece stomatologicznej, 
ale też wiedzy i świadomości zdrowotnej w zakresie 
profilaktyki i leczenia próchnicy zębów wśród nasto-
latków.

 Program „Dbamy o zdrowy uśmiech” był istotnym 
uzupełnieniem istniejących świadczeń gwarantowa-
nych przez NFZ. Jego realizacja pozwoliła, nie tylko 
na skuteczne leczenie uzębienia osób uczestniczących 
w projekcie, ale też na wyrobienie prawidłowych na-

The value of the F component among the 
adolescents participating in the programme was 4.26 
on average and was statistically significantly higher in 
boys (F=5.26) as compared to girls (F=3.13). Hilt et al. 
indicate that the mean value of the component F was 
5.52 and did not differ by sex (4). In the Podkarpackie 
Province (2, 3), this value equalled 5.51±3.54 in a big 
city and 4.79 ±3.91 in a small town. 

In our study, more than half of carious cavities 
qualified for treatment were Back’s Class II (60.6%), 
then Class I (27.8%) and III cavities (6.5%), the 
remaining Class IV and V were reported in isolated cases. 
Among young people from the Podkarpackie Province, 
Mielnik-Błaszczak more frequently recorded the need for 
restoration of cavities on one surface (1.58% of subjects 
in the city and 0.82% in the village) than on two or more 
surfaces (1.18% and 0.43%, respectively) (2). 

The fact that only 22.7% of programme participants 
did not require any caries treatment is not a positive sign 
of dental care in Skierniewice. More favourable results 
were presented in the study by Mielnik-Błaszczak cited 
above (2.3) in which no carious lesions were found in 
more than 1/3 of the study population (36.67%). Our 
research showed that among 17- and 18-year-olds, 
a greater number of girls (28.6%) were free from caries 
compared to boys (17.4%) (Table 1).

The Dental Treatment (DT) Index reflects the 
fulfilment of needs for conservative treatment of 
caries (17). The low value of this index (0.40) among 
the adolescents in Skierniewice observed before their 
participation in the programme indicates that less than 
half of the carious cavities were filled. The analysis 
of previous values   of this index in the Łódź Province 
revealed that it was systematically improving: and 
thus, in 1999 it was 0.58, in 2001 - 0.66, in 2004 - 0.7 
(18, 19), and in 2010 - 0.8 (4). After the completion 
of the present programme, the DT Index reached the 
maximum value of 1, which indicates that all diagnosed 
carious defects were filled and the dentition of young 
adults in Skierniewice improved. The difference in the 
DT Index value before and after the programme was 
statistically significant (t = 24.299; p = 0.0000).

 
CONCLUSIONS

Dental examination qualifying 17- and 18-year 
old adolescents in Skierniewice to the preventive and 
therapeutic programme detected numerous foci of 
active caries. This does show an inadequate dental 
care as well as unsatisfactory knowledge and health 
awareness on the importance of prevention and 
treatment of dental caries among adolescents. 

The “Let’s take care of a healthy smile” programme 
was a significant supplement to the existing services 
guaranteed by the National Health Fund. Its 
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wyków higieniczno-dietetycznych. Można sądzić, że 
pozytywne doświadczenia oraz akcja informacyjno-
-edukacyjna zwiększą dbałość o uzębienie młodych 
dorosłych ze Skierniewic. Można również przypusz-
czać, że doświadczenia 18 latków zdobyte w trakcie 
realizacji programu pozwolą odpowiednio kształtować 
postawy prozdrowotne,, swoich dzieci.

implementation allowed not only to effectively treat the 
teeth of the adolescents participating in the project, but 
also to develop proper hygiene and dietary habits. Positive 
experiences and the information and educational action 
are supposed to increase dental care among young adults 
from Skierniewice. Moreover, It can also be assumed 
that the experience of 18-year-olds gained during their 
participation in the programme will enable them to create 
proper health-promoting attitudes in their children.

REFERENCES

1. Szatko F, Wierzbicka M, Grzybowska A. Kario-
genne wzorce żywieniowe polskich dzieci narzu-
cane przez sklepiki szkolne. Przegl Stom Wieku 
Rozw 2001; 3/4: 80-87

2. Mielnik-Błaszczak M, i in. Ocena stanu zdrowia 
jamy ustnej w zakresie próchnicy u młodzieży 
18-letniej ze środowiska miejskiego i wiejskiego 
w województwie podkarpackim, Polska. Przegl 
Epidemiol 2016; 70: 133-136

3. Mielnik-Błaszczak M, i in. Ocena stanu uzębienia 
u pacjentów w wieku 15 i 18 lat z regionu Polski 
południowo-wschodniej ( województwo podkar-
packie). Nowa Stomatol 2013; 1: 26-30

4. Hilt A, i wsp.. Tendencje w zachorowalności na 
próchnicę zębów u młodzieży 18-letniej z woje-
wództwa łódzkiego w latach 1995-2008. Przegl 
Epidemiol 2010; 64: 443-447

5. Ćwiklak K, i wsp.. Analiza zachowań prozdrowot-
nych młodzieży 18-letniej uczęszczjącej do szkól 
średnich w Łodzi. Nowa Stomatol 2011; 3: 91-96 

6. Królewska-Gawrzyńska J. Stomatologiczne zachowa-
nia prozdrowotne a stan uzębienia łódzkiej młodzieży 
18-letniej. Nowa Stomatol 2015; 4, 20: 153-158

7. Aliance for a Cavity – Free Future. http://www/
alianceforacavityfreefuture-cee.eu/Caries/Consu-
mer/pl/pl (dostęp: 25.06.2017) 

8. Strategia Polityki Zdrowotnej dla woj. Łódzkiego 
na lata 2014-2020. Departament Polityki Zdro-
wotnej Urzędu Marszałkowskiego woj. łódzkiego. 
Łódź 2014

9. Dane Ministerstwa Zdrowia: Monitorowanie sta-
nu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w latach 
2016-2020- dokument elektroniczny www.mz.gov.pl

10. Dostępność i finansowanie opieki stomatologicznej 
ze środków publicznych, informacja o wynikach kon-
troli NIK. KZD-4101-04/2012, nr ewid.131/2013/
p/12/124/K

11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 
2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia 
na lata 2016-2020 – Dz.U. 2016 poz. 1492

12. Frączak B, Rawski P, Dembowska E. Stan uzę-
bienia, przyzębia oraz występowanie wad zgryzu 
u poborowych województwa zachodniopomor-
skiego. Annales Acdemiae Medicae Stetinen-
sis Roczniki Pomorskiej Akademii Medycznej 
w Szczecinie 2008; 54, 3: 63-68 

13. Broniarek Machnik M., Zielińska R., Bołtacz – 
Rzepkowska E.: Ocena stanu uzębienia u dzieci 
6 letnich z rejonu Skierniewic. Przegl Epidemiol 
2017;71(4):613- 622

14. Wierzbicka M, Szatko F, Rucińska-Szysz K, Za-
wadziński M. Ogólnokrajowy Monitoring Zdrowia 
Jamy Ustnej i Jego Uwarunkowań. Polska 2001; 
Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2001

15. Wierzbicka M, Petersen P, Moller I. Prace nad po-
prawą zdrowia jamy ustnej i rozwojem opieki sto-
matologicznej w Polsce. Oczekiwane kierunki roz-
woju opieki stomatologicznej w Polsce w świetle 
prac warsztatów ekspertów ŚOZ z Krajowym Nad-
zorem Stomatologicznym. Czas Stomatol 1999; 52, 
7: 483-493 

16. Chłapowska J, Liweń B, Pawlaczak-Kamieńska T, 
Burchardt D. Choroba próchnicowa u młodzieży 
szkolnej Poznania objętej i nieobjętej nadzorowa-
nym szczotkowaniem zębów preparatami fluorko-
wymi. Dent Med Probl 2009; 46, 2: 197-201

17. Lempe B. Kliniczna ocena stanu uzębienia i uzu-
pełnień protetycznych 18-latków oraz ich wiedza 
o potrzebach leczenia stomatologicznego. Dent 
Med Probl 2004; 41, 3 :433-440

18. Jańczuk Zbigniew i in. Stomatologia zachowawcza 
z endodoncją. PZWL, Warszawa 2014; 229-230 

19. Hilt A. Ząb pierwszy trzonowy stały- stan i potrze-
by lecznicze na podstawie badań epidemiologicz-
nych i klinicznych u dzieci w wieku 7,12, 18 lat; 
Rozprawa doktorska z Zakładu Stomatologii Dzie-
cięcej Akademii Medycznej w Łodzi, Łódź 2000

20. Rybarczyk i in. Ocena stanu uzębienia młodzieży 
18-letniej w woj. łódzkim w roku 2004. Zdr Publ 
2005; 115, 3 : 287-290

Received:8.07.2019
Accepted for publication: 5.11.2019
Otrzymano: 8.07.2019 r.
Zaakceptowano do publikacji: 5.11.2019 r.

Address for correspondence: 
Adres do korespondencji:
Dr Małgorzata Broniarek - Machnik, DDS, PhD 
Department of Conservative Dentistry, 
Medical University of Lodz, 
92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
tel: (42) 675 74 18, e-mail: malgoska01@wp.pl



557

PRZEGL EPIDEMIOL 2019;73(4): 557-566 Public health / Zdrowie publiczne

https://doi.org/10.32394/pe.73.52

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

Tomasz Guszczyn, Justyna Sienkiewicz, Katarzyna Szymborska, Magdalena Trzeciak, Mateusz Mucha

RURAL-URBAN DIFFERENCES IN CHILDREN’S MUSCULOSKELETAL 
INJURIES IN NORTHEASTERN POLAND

WPŁYW MIEJSCA ZAMIESZKANIA NA URAZY MIĘŚNIOWO-SZKIELETOWE
DZIECI Z PÓŁNOCNO-WSCHODNIEJ POLSKI

Medical University of Białystok
Department of Pediatric Orthopaedics and Traumatology

Uniwersytet Medyczny w Bialymstoku
Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej

ABSTRACT

OBJECTIVE. To investigate rural-urban differences in severity of injuries, by means of age, sex and duration 
of hospitalization of injured children in northeastern Poland.
METHODS. The study included children admitted to the Department of Pediatric Orthopaedics and Traumatology 
in between 2002-2005 (1322 patients) and 2012-2013 (1725 patients) due to injury. We applied the rural-urban 
division on the base of number of inhabitants (rural – below, urban – over 25000). We divided injuries into four 
categories based on severity. Statistical analysis was performed to compare the risk of hospitalization due to 
different types of injuries among children in different age and sex groups, living in rural and urban areas
RESULTS. Children from urban areas have a higher risk of hospitalization compared to their peers living in rural areas 
due to two least severe categories of injuries. Children from rural areas had much higher risk of hospitalization due to most 
severe injuries. Results were consistent for both time intervals.. The average duration of hospitalization was significantly 
longer among rural populations. However, in both rural and urban areas the mean length of stay has been shortened in 
comparison with the years 2002-2005. The average age of urban patients has been reduced over the years and remained 
stable among rural population. In both groups boys comprised the majority of patients with all kinds of injuries. 
CONCLUSIONS. Analysis of the risk of hospitalization among children from rural and urban areas brings 
constructive conclusions only after applying the division based on severity of injuries. Children living in rural 
areas and small towns are at a higher risk of suffering severe injuries that pose a risk of permanent disability, and 
of longer hospitalization because of them, compared to children living in larger cities.

Key words: rural, urban, children, injury
STRESZCZENIE

CEL. Celem pracy jest ocena wpływu miejsca zamieszkania na ryzyko występowania i ciężkość urazów w za-
leżności od wieku i płci oraz na długość hospitalizacji dzieci, zamieszkujących obszary miejskie i wiejskie na 
Podlasiu, hospitalizowanych z powodu urazów narządu ruchu.
METODY. Grupę badawczą stanowili pacjenci w wieku do 18 r.ż., hospitalizowani z powodu urazów narządu 
ruchu w latach 2002-2005 (1 322 pacjentów) oraz 2012-2013 (1 725 pacjentów) 
w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej. Pacjentów podzielono na dwie grupy ze względu na obszar 
zamieszkania (miejski – powyżej, wiejski – poniżej 25 000 mieszkańców). Wyróżniono 4 kategorie urazów, ze 
względu na ich ciężkość. Zbadano iloraz szans hospitalizacji dzieci zamieszkujących tereny wiejskie w ramach 
4 kategorii ciężkości urazów oraz płci i wieku 
w porównaniu do grupy dzieci zamieszkujących obszary miejskie. 
WYNIKI. Dzieci z obszarów miejskich mają wyższe ryzyko hospitalizacji w porównaniu z ich rówieśnikami za-
mieszkującymi obszary wiejskie w dwóch najlżejszych kategoriach doznanych urazów. Natomiast w kategoriach 
najcięższych urazów dzieci z obszarów wiejskich miały większe ryzyko hospitalizacji. Badane cechy są niezmienne 
w obu analizowanych przedziałach czasowych. Średni czas hospitalizacji pacjentów w grupie dzieci zamieszkujących 
obszary wiejskie był istotnie dłuższy. W obu grupach przeciętna długość pobytu w szpitalu w latach 2012-2013 uległa 
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znacznemu skróceniu. Średni wiek pacjentów z obszarów miejskich uległ obniżeniu, w latach 2012-2013 był podobny 
w obu grupach. Chłopcy stanowili większość pacjentów we wszystkich grupach.
WNIOSKI. Analiza ryzyka hospitalizacji dzieci z obszarów wiejskich i miejskich przynosi konstruktywne kon-
kluzje tylko po podziale na urazy lekkie i ciężkie. Dzieci zamieszkujące obszary wiejskie są bardziej narażone 
na doznanie poważnych urazów, niosących za sobą ryzyko trwałego kalectwa, a także na dłuższą hospitalizację 
z ich powodu w porównaniu z dziećmi zamieszkującymi większe miasta. 

Słowa kluczowe: urazy, dzieci, obszary wiejskie, obszary miejskie

INTRODUCTION

Injuries are the leading cause of hospitalization in 
pediatric surgery and orthopedic wards. Among them, 
cranio-cerebral and osteoarticular trauma are dominant 
(1). Analyzing all types of injuries in the pediatric 
population, most often they involve extremities, and 
a fracture is the most frequent type of injury (2).  Due 
to the multitude of consequences they bring, injuries 
pose a serious problem in the treatment of children and 
adolescents. They may have an impact on the further 
development of children, both physical and mental. 
Since children suffering from trauma are often absent 
from school for a long time, this may negatively impact 
the continuity of their education. In addition, injuries 
can also generate problems of a financial nature.

In pediatric traumatology, types of injuries as well 
as the ways of treatment differ from what is typical for 
adult trauma. Bone structure in childhood undergoes 
continuous modification processes, particularly 
dynamic during the early years of life, and thus it 
differs from the structure of a mature bone (1). This 
results in some child-specific injuries, like epiphyseal 
plate fractures or greenstick fractures.

Factors that influence the nature and frequency of 
injuries include the patient’s age and gender as well 
as socioeconomic status, place of residence, and 
environmental conditions (3,4). In Poland, the age 
groups most exposed to accidents are children and 
adolescents aged 10-19 (5). The risk of injury can vary 
between communities with different levels of wealth 
(6). Children’s lifestyle and level of physical activity 
may also influence the epidemiology of injuries (7,8,9), 
which differ among children living in urban and rural 
areas (10).

According to studies conducted earlier, children 
from rural areas have a higher risk of injury, especially 
the most severe ones, compared to their peers from 
urban areas. They are also more likely to be hospitalized 
due to traffic accidents (4,11). Also, children living in 
rural areas frequently participate in farm work that 
often exceeds their physical and mental abilities. They 
have contact with agricultural machines and tools that 
are not always fully functional or properly equipped 
with movable parts covers. Moreover, children help in 
animal husbandry and wood processing. According to 

WSTĘP

Urazy są jedną z głównych przyczyn hospitalizacji 
na dziecięcych oddziałach chirurgiczno-ortopedycz-
nych. Wśród nich dominują uszkodzenia układu ko-
stno-stawowego oraz urazy czaszkowo-mózgowe (1). 
Analizując wszystkie rodzaje urazów w populacji dzie-
cięcej, najczęściej dotyczą one kończyn, a najczęst-
szym rodzajem urazu jest złamanie (2). Ze względu na 
mnogość konsekwencji, jakie za sobą niosą, stanowią 
one poważny problem w leczeniu dzieci i młodzieży. 
Mogą mieć wpływ na ich dalszy rozwój, zarówno fi-
zyczny, jak i psychiczny. Zaburzają proces edukacji 
dzieci, które doznając urazu opuszczają zajęcia szkol-
ne. Ponadto stanowią istotny problem ekonomiczny. 

Rodzaje urazów u dzieci, jak i sposób ich zaopatrywa-
nia różnią się znacząco od traumatologii osób dorosłych. 
Kość dziecka podlega dynamicznym przemianom, szcze-
gólnie w pierwszych latach życia, czym różni się od kości 
dojrzałej (1). Z tego powodu niektóre uszkodzenia, takie 
jak złuszczenie nasad kości długich, czy złamanie typu 
zielonej gałązki są charakterystyczne jedynie dla dzieci. 

Na charakter i częstość występowania urazów mają 
wpływ: wiek, płeć pacjenta, a także warunki środo-
wiskowe, miejsce zamieszkania, czy też status socjo-
ekonomiczny (3,4). W Polsce grupami wiekowymi 
najbardziej narażonymi na wypadki są dzieci i mło-
dzież w wieku 10-19 lat (5). Ryzyko doznania urazu 
może się znacząco różnić u osób ze środowisk o róż-
nym stopniu zamożności (6). Ważną rolę odgrywają 
również styl życia oraz poziom aktywności fizycznej 
dzieci (7,8,9), które różnią się między pacjentami za-
mieszkującymi obszary miejskie i wiejskie (10).

Według przeprowadzonych dotychczas badań, dzie-
ci z obszarów wiejskich mają wyższe ryzyko doznania 
urazów, szczególnie tych najcięższych, w porównaniu 
ze swoimi rówieśnikami z obszarów miejskich. Są 
też bardziej narażone na hospitalizację spowodowaną 
wypadkiem komunikacyjnym (4,11). Natomiast dzie-
ci mieszkające na wsi często uczestniczą w pracach 
gospodarskich, które niejednokrotnie przekraczają ich 
możliwości fizyczne i psychiczne. Maszyny i narzę-
dzia rolnicze, z którymi mają kontakt nie zawsze są 
w pełni sprawne technicznie, czy właściwie wyposa-
żone, zwłaszcza w osłony części ruchomych. Ponad-
to dzieci pomagają przy hodowli zwierząt, są obecne 
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Rathje et al., contact with animals constitutes the cause 
of more than 43% of accidents among children living 
on farms (12). 

According to a World Health Organization report, 
boys are more likely than girls to suffer all types of 
injuries except burns. The injuries they encounter 
are usually more severe than those of girls (13). The 
reasons for this can be found for example in different 
activity levels among boys and girls. Boys are usually 
more physically active and more prone to risky games, 
which may affect the number of injuries (14,15).

AIM OF THE STUDY

The vast majority of research on pediatric injuries 
focuses on all types of accidents, including burns, 
poisoning, or drowning. The aim of this study is 
to investigate exclusively the impact of the place of 
residence on the incidence and severity of children’s 
musculoskeletal injuries. The age, gender, and length 
of hospitalization in both urban and rural groups were 
also assessed. The analysis was carried out at two 
different time intervals to determine the variability 
of the observed relationships over the years. The 
hypothesis of this paper is the assumption that children 
living in rural areas are at higher and time-invariant 
risk for musculoskeletal injuries. 

MATERIAL AND METHODS

The study group consisted of patients up to 18 
years of age admitted to the Department of Pediatric 
Orthopedics and Traumatology, Children’s University 
Hospital in Bialystok in 2002-2005 (1 322 patients) 
and 2012-2013 (1 725 patients) due to musculoskeletal 
injuries. The unit’s electronic database was analyzed. 
All patients diagnosed with code “S” as per ICD-
10 coding were included. Each record was analyzed 
to be qualified for a specific group of injuries. We 
excluded patients admitted to hospital for continuation 
of treatment due to previously suffered injuries. The 
analysis also did not cover outpatients and children 
hospitalized due to injuries in non-orthopedic 
wards. The difference in length of the analyzed time 
periods resulted from the need to obtain groups with 
a comparable number of patients. In 2002-2005 our 
department was one of the two equivalent pediatric 
orthopedic wards in Podlaskie voivodeship. In 2012-
2013 it remained the only unit of this specialty, which 
resulted in a higher number of patients.

Patients were divided into two groups on the basis 
of their place of residence: the group of children living 
in cities with the number of inhabitants greater than 
or equal to 25,000, and those living in rural areas and 
small towns with a population below 25,000 people.

przy obróbce drewna. Wg Rathje i wsp. przyczyną 
ponad 43% wypadków dzieci mieszkających w gospo-
darstwie rolnym jest kontakt ze zwierzętami (12). 

Według raportu Światowej Organizacji Zdro-
wia, chłopcy są bardziej narażeni niż dziewczynki na 
wszystkie rodzaje urazów z wyjątkiem poparzeń. Ura-
zy, których doznają są z reguły również cięższe niż ura-
zy dziewczynek (13). Przyczyn takiego stanu rzeczy 
można szukać np. w różnicach w aktywności fizycznej 
dzieci różnej płci. Chłopcy są przeważnie aktywniejsi 
fizycznie oraz skłonniejsi do ryzykownych zabaw, co 
może wpływać na liczbę urazów (14,15).

CEL PRACY

Znakomita większość badań dotyczących urazów 
wśród dzieci skupia się na wszystkich rodzajach wypad-
ków, m.in. poparzeniach, zatruciach, czy utonięciach. 
Celem niniejszej pracy jest zbadanie wpływu miejsca 
zamieszkania na częstość występowania i ciężkość wy-
łącznie urazów narządu ruchu doznawanych przez dzie-
ci. Ocenie poddano także wiek, płeć oraz długość hospi-
talizacji w poszczególnych grupach. Analizy dokonano 
w dwóch różnych przedziałach czasowych, aby ustalić 
zmienność obserwowanych zależności na przestrzeni 
lat. Hipotezą pracy jest założenie, że ryzyko doznania 
urazu narządu ruchu jest większe i niezmienne w czasie 
u dzieci zamieszkujących obszary wiejskie 

MATERIAŁ I METODY

Grupę badawczą stanowili pacjenci w wieku do 18 
r.ż., hospitalizowani z powodu urazów narządu ruchu 
w latach 2002-2005 (1 322 pacjentów) oraz 2012-2013 
(1 725 pacjentów) w Klinice Ortopedii i Traumatolo-
gii Dziecięcej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpi-
tala Klinicznego w Białymstoku. Przeanalizowano 
elektroniczną bazę danych szpitala. Uwzględniono 
wszystkich pacjentów przyjętych do Kliniki z diagno-
zą kategorii „S” wg ICD-10. Dokumentacja każdego 
pacjenta została przeanalizowana w celu kwalifikacji 
do określonej grupy doznanych urazów. Z badania 
wyłączono chorych hospitalizowanych w celu kon-
tynuacji leczenia. Analizą nie zostali również objęci 
pacjenci zaopatrzeni ambulatoryjnie oraz pacjenci ho-
spitalizowani z powodu urazów na oddziałach innych 
niż ortopedyczny. Różnica w długości badanych okre-
sów wynika z potrzeby uzyskania grup o zbliżonej li-
czebności. W latach 2002-2005 Klinika była jednym 
z dwóch równorzędnych, dyżurujących naprzemiennie 
dziecięcych oddziałów ortopedycznych w wojewódz-
twie podlaskim. W latach 2012-2013 była już jedyną 
tego typu jednostką, co spowodowało zwiększenie 
liczby przyjmowanych pacjentów. 
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Based on the severity of injuries, we applied 
a division into four categories. As a differentiating 
factor we used the type of applied treatment as per 
ICD-9 coding. 
1.  Injuries requiring closed reduction of fractures with 

or without internal fixation (79.0, 79.1, 79.4, 79.7), 
injuries requiring surgical wound management 
(86.5, 86.22, 86.28).

2. Open fractures, injuries requiring open fracture 
reduction (79.2, 79.3, 79.5, 79.6, 79.8, 78.1).

3.  Injuries that comprise damage to vessels, nerves, 
muscles and tendons, requiring surgical treatment 
of these structures (82.4, 83.6, 04.3, 39.3). 

4.  Traumatic limb amputations requiring replantation 
or stump closure (84.2, 84.3), injuries requiring 
amputation (84.0, 84.1); trauma resulting in spinal 
cord injury, requiring spinal canal decompression, 
or spinal column stabilization (03.0, 81.62, 81.63).

The impact of age, gender, and place of residence on 
the severity of injuries and the length of hospitalization 
was assessed. Analyzing the risk of injury in all 
categories, the study was conducted on two age 
groups: children up to 5 years of age and above. The 
differences in tested parameters were analyzed in two 
time intervals: the years 2002-2005 and 2012-2013.

RESULTS

The population of Podlaskie voivodeship aged 
0-19 years was 336,740 people in 2002 and 250,708 
people in 2012. The populations of urban and rural 
areas in 2002 were 128,910 and 207,830 respectively. 
In 2012, it was 89,416 and 161,292 respectively. The 
number of patients who suffered different types of 
injuries depending on the place of residence as well 
as demographic characteristics of the studied group 
are presented in Table I. Among children living both 
in urban and rural areas, regardless of the observation 
period, category 1 injuries were the most frequent. 
As the severity of injuries increased, the number of 
patients decreased.

Pacjentów podzielono na 2 grupy w zależności od 
miejsca zamieszkania. Grupę pierwszą stanowiły dzie-
ci zamieszkujące miasta o liczebności mieszkańców ≥ 
25 tysięcy, natomiast grupę drugą - dzieci zamieszku-
jące tereny wiejskie i nieduże miasteczka tj. o liczbie 
mieszkańców <25 tysięcy. 

Urazy, w zależności od ich ciężkości, podzielono 
na 4 kategorie. Jako czynnik różnicujący stopień cięż-
kości urazu przyjęto zastosowane postępowanie tera-
peutyczne, zgodnie z ICD-9.
1. Urazy wymagające zamkniętej repozycji złamań, złuszczeń, 

ze stabilizacją przezskórną lub bez niej (79.0, 79.1, 79.4, 
79.7), urazy wymagające rewizji ran (86.5, 86.22, 86.28).

2. Złamania otwarte, urazy wymagające otwartej repozycji 
złamań, złuszczeń (79.2, 79.3, 79.5, 79.6, 79.8, 78.1).

3. Urazy z towarzyszącym uszkodzeniem naczyń, ner-
wów, mięśni i ścięgien, wymagające chirurgicznego za-
opatrzenia tych struktur (82.4, 83.6, 04.3, 39.3). 

4. Urazowe amputacje kończyn, wymagające replantacji 
lub zaopatrzenia kikutów (84.2, 84.3), urazy wymagające 
amputacji (84.0, 84.1), urazy skutkujące uszkodzeniem 
rdzenia kręgowego, wymagające odbarczenia kanału krę-
gowego lub stabilizacji kręgosłupa (03.0, 81.62, 81.63).

Oceniono wpływ wieku, płci i miejsca zamiesz-
kania na ciężkość urazów oraz długość hospitalizacji. 
Analizując ryzyko doznania urazów we wszystkich 
przedstawionych kategoriach, badanie przeprowadzo-
no na 2 grupach wiekowych: dzieci do 5. roku życia 
i powyżej. Przeanalizowano różnice badanych pa-
rametrów w dwóch odstępach czasowych: w latach 
2002-2005 oraz 2012-2013.

WYNIKI

Liczebność populacji województwa podlaskie-
go w wieku 0-19 lat wynosiła 336 740 osób w roku 
2002 i 250 708 osób w roku 2012. Populacja obszarów 
miejskich i wiejskich wynosiła odpowiednio 128 910  
i 207 830 osób w roku 2002 oraz 89 416 i 161 292 
osoby w roku 2012. Liczbę pacjentów, którzy do-
znali urazów poszczególnych kategorii w zależności 
od miejsca zamieszkania wraz z charakterystyką de-
mograficzną badanej grupy przedstawiono w tabeli I. 

Table I. Number of patients admitted to the Department due to different types of injuries
Tabela I. Liczba pacjentów przyjętych do Kliniki z powodu urazów poszczególnych kategorii

2002-2005 2012-2013

category 
of injury

urban areas rural areas urban areas rural areas
boys girls boys girls boys girls boys girls

<5 ≥5 <5 ≥5 <5 ≥5 <5 ≥5 <5 ≥5 <5 ≥5 <5 ≥5 <5 ≥5
1 26 305 20 130 20 198 19 105 37 250 30 127 47 331 54 170
2 12 104 9 54 12 97 9 49 17 116 11 57 24 183 18 78
3 1 53 1 10 9 41 2 7 2 33 3 13 9 77 6 22
4 1 3 0 3 2 17 2 1 0 1 0 0 0 7 1 1
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The results of the injury risk analysis dependent 
on chosen variables are presented in Table II. In both 
time periods the total risk of hospitalization due to 
musculoskeletal injuries and the risk of hospitalization 
due to injuries category 1 and 2 was significantly 
higher among children from urban areas compared to 
children from rural areas.

In contrast, the risk of category 4 injuries in the 
population of children from rural areas was almost 
twice as high as in the population of urban areas in 
2002-2005 (OR 1.95, 95% CI 0.83 - 4.56) and five 
times higher in 2012-2013 (OR 4.99, 95% CI 0.63 - 
39.39). The risk of category 3 injuries during the first 
time interval was higher in urban areas, whereas in the 
years 2012-2013 it was higher in rural areas. Among 
boys, the results were similar to the general population. 
In the years 2002-2005, girls living in rural areas, in 
contrast to the general and male populations, were at 
lower risk of suffering category 4 injuries. 

In the years 2002–2005, 14 out of 22 of the most 
severe injuries among patients from rural areas were 
associated with farm work. Most often patients suffered 
injuries due to contact with agricultural machines (7 
people) and wood processing tools (6 people). In the 
years 2012-2013, among the most severe injuries, only 
one accident resulting from contact with an agricultural 
machine and five accidents related to wood processing 
were recorded.

Boys were at much higher risk of injury than girls, 
both in the urban and rural populations (OR 2.13, 
95% CI 1.82 - 2.49 and OR 1.94, 95% CI 1.63 - 2.30 
respectively). Particularly great differences were 
found in category 3 and 4 injuries - in the years 2002-
2005 boys in rural areas were more than 5 times more 
likely to be hospitalized due to these types of injuries 
than girls, whereas in the years 2012-2013 the risk was 
approximately three times higher than among girls.

Length of hospitalization. The average length of 
hospitalization associated with the injury of category 
1 was 2.28 days, category 2 - 4.63 days, category 3 
- 4.54 days, and category 4 - 11.65 days. The mean 
length of hospital stay in the years 2002-2005 was 3.66 
days in urban areas and 4.79 days in rural areas. In 
the years 2012-2013, these values amounted to 2.10 
days and 2.92 days respectively. The longest length of 
stay among patients from urban areas was 42 days in 
2002-2005 and 66 days in 2012-2013. Among patients 
from rural areas, these values were 74 and 94 days, 
respectively. Both in 2002-2005 and 2012-2013, the 
average length of treatment of patients from rural 
areas was significantly longer compared to patients 
from urban areas (p <0.01). The average length of 
hospitalization has significantly decreased over the 
years both in urban and rural areas (p <0.01).

Zarówno wśród dzieci zamieszkujących tereny miej-
skie, jak i wiejskie, niezależnie od ocenianego okresu 
obserwacji, zdecydowanie najczęściej występowały 
urazy pierwszej kategorii. Wraz ze wzrostem ciężkości 
urazów, ich liczba zmniejszała się. 

Wyniki analizy ryzyka wystąpienia urazu w zależ-
ności od poszczególnych zmiennych przedstawiono 
w tabeli II. W obu badanych okresach całkowite ry-
zyko hospitalizacji z powodu urazów mięśniowo-sz-
kieletowych oraz ryzyko hospitalizacji z powodu ura-
zów kategorii 1 i 2 dzieci z obszarów miejskich było 
istotnie większe, niż dzieci z obszarów wiejskich. Na-
tomiast ryzyko doznania urazów kategorii 4 było nie-
mal dwukrotnie wyższe w populacji dzieci z obszarów 
wiejskich w latach 2002-2005 (OR 1,95, 95% CI 0,83 
– 4,56) i pięciokrotnie wyższe w latach 2012-2013 (OR 
4,99 95% CI 0,63 – 39,39). Ryzyko doznania urazu ka-
tegorii 3 w pierwszym badanym okresie było wyższe 
na obszarach miejskich, natomiast w latach 2012-2013 
– na obszarach wiejskich. Wśród chłopców wyniki 
były zbliżone do populacji ogólnej. W grupie dziew-
cząt w latach 2002-2005, w przeciwieństwie do popu-
lacji ogólnej i męskiej, ryzyko hospitalizacji z powodu 
urazu kategorii 4 było niższe w populacji wiejskiej. 

W latach 2002-2005, 14 z 22 najcięższych urazów 
wśród pacjentów z terenów wiejskich, było spowodo-
wanych pracą w gospodarstwie rolnym. Pacjenci naj-
częściej doznawali obrażeń wskutek kontaktu z maszy-
nami rolniczymi (7 osób) oraz narzędziami do obróbki 
drewna (6 osób). W latach 2012-2013 wśród najcięż-
szych urazów odnotowano tylko 1 wypadek wynika-
jący z kontaktu z maszyną rolniczą oraz 5 związanych 
z pracą przy obróbce drewna.

Chłopcy mieli zdecydowanie wyższe ryzyko urazu 
niż dziewczęta, zarówno w populacji obszarów miej-
skich, jak i wiejskich (odpowiednio OR 2,13, 95% CI 
1,82 – 2,49 i OR 1,94, 95% CI 1,63 – 2,30). Szczegól-
nie duże różnice stwierdzono w urazach kategorii 3 i 4 
– w latach 2002-2005 chłopcy na obszarach wiejskich 
byli ponad 5-krotnie bardziej narażeni na hospitaliza-
cję z ich powodu, w latach 2012-2013 ryzyko było ok. 
3-krotnie wyższe niż wśród dziewcząt.

Długość hospitalizacji. Średnia długość hospi-
talizacji związanej z urazem 1. kategorii wynosiła 
2,28 dnia, 2. kategorii – 4,63 dnia, 3. kategorii – 4,54 
dnia, zaś 4. kategorii – 11,65 dnia. Średnia długość 
hospitalizacji w latach 2002-2005 wyniosła na ob-
szarach miejskich 3,66 dnia, zaś na obszarach wiej-
skich 4,79 dnia. W latach 2012-2013 wartości te wy-
niosły odpowiednio 2,10 dnia i 2,92 dnia. Najdłuższy 
czas hospitalizacji wśród pacjentów z obszarów miej-
skich wynosił 42 dni w latach 2002-2005 oraz 66 dni 
w latach 2012-2013. Wśród pacjentów z obszarów 
wiejskich czas ten wynosił odpowiednio 74 i 94 dni.  
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Tabela II. Różnice w ryzyku hospitalizacji z powodu urazów poszczególnych kategorii w zależności od wybranych zmiennych
Table II. Differences in the risk of hospitalization due to different types of injuries depending on choosen factors

 
 

2002-2005 2012-2013
OR 95% CI p OR 95% CI p

rural vs. urban 0.4985 0.4472 to 0.5557 < 0.0001 0.8165 0.7414 to 0.8992 < 0.0001
category 1 0.4401 0.3831 to 0.5056 < 0.0001 0.7507 0.6639 to 0.8489 < 0.0001
category 2 0.5783 0.4683 to 0.7142 < 0.0001 0.8354 0.6988 to 0.9986 0.0483
category 3 0.5629 0.3957 to 0.8008 0.0014 1.2394 0.8907 to 1.7244 0.2029
category 4 1.9495 0.8328 to 4.5638 0.1240 4.9896 0.6321 to 39.3852 0.1273

rural vs. urban (boys) 0.4825 0.4229 to 0.5505 < 0.0001 0.8219 0.7295 to 0.9260 0.0013
category 1 0.4056 0.3418 to 0.4814 < 0.0001 0.7281 0.6242 to 0.8492 0.0001
category 2 0.5800 0.4465 to 0.7535 < 0.0001 0.8615 0.6927 to 1.0715 0.1803
category 3 0.5718 0.3892 to 0.8401 0.0044 1.3610 0.9186 to 2.0165 0.1244
category 4 2.9347 0.9983 to 8.6268 0.0504 3.8764 0.4769 to 31.5090 0.2050

rural vs. urban (girls) 0.5315 0.4387 to 0.6439 < 0.0001 0.4858 0.4206 to 0.5611 < 0.0001
category 1 0.5144 0.4054 to 0.6526 < 0.0001 0.3942 0.3320 to 0.4681 < 0.0001
category 2 0.5732 0.4012 to 0.8190 0.0022 0.7833 0.5740 to 1.0689 0.1236
category 3 0.5096 0.2112 to 1.2299 0.1337 0.9713 0.5255 to 1.7954 0.9260
category 4 0.6229 0.1257 to 3.0864 0.5621 2.7753 0.1332 to 57.8121 0.5100

boys vs. girls (rural areas) 1.9355 1.6297 to 2.2987 < 0.0001 1.8430 1.6193 to 2.0975 < 0.0001
category 1 1.6653 1.3356 to 2.0764 < 0.0001 1.6022 1.3578 to 1.8907 < 0.0001
category 2 1.7795 1.2939 to 2.4474 0.0004 2.0464 1.6062 to 2.6072 < 0.0001
category 3 5.2602 2.5868 to 10.6966 < 0.0001 2.9132 1.9016 to 4.4630 < 0.0001
category 4 5.9840 1.7707 to 20.2223 0.0040 3.3176 0.6892 to 15.9709 0.1347

boys vs. girls (urban areas) 2.1319 1.8221 to 2.4943 < 0.0001 1.0894 0.9517 to 1.2470 0.2141
category 1 2.1116 1.7406 to 2.5617 < 0.0001 0.8675 0.7388 to 1.0187 0.0829
category 2 1.7586 1.2938 to 2.3904 0.0003 1.8607 1.3888 to 2.4929 < 0.0001
category 3 4.6882 2.4513 to 8.9667 < 0.0001 2.0791 1.1506 to 3.7568 0.0153
category 4 1.2725 0.2848 to 5.6861 0.7523 2.8502 0.1161 to 69.9720 0.5213

<5 y.o. vs. ≥5 y.o. (urban areas) 0.4903 0.3831 to 0.6276 < 0.0001 0.5337 0.4316 to 0.6600 < 0.0001
category 1 0.4909 0.3621 to 0.6654 < 0.0001 0.5672 0.4372 to 0.7359 < 0.0001
category 2 0.6179 0.3919 to 0.9744 0.0383 0.5172 0.3468 to 0.7712 0.0012
category 3 0.1476 0.0361 to 0.6033 0.0077 0.3476 0.1381 to 0.8749 0.0248
category 4 0.7753 0.0933 to 6.4405 0.8137 1.0664 0.0434 to 26.1800 0.9686

<5 y.o. vs. ≥5 y.o. (rural areas) 0.6768 0.5311 to 0.8625 0.0016 0.5836 0.4927 to 0.6914 < 0.0001
category 1 0.5983 0.4286 to 0.8353 0.0025 0.6440 0.5199 to 0.7978 0.0001
category 2 0.6689 0.4233 to 1.0570 0.0850 0.5143 0.3712 to 0.7125 0.0001
category 3 1.0661 0.5536 to 2.0529 0.8483 0.5168 0.3048 to 0.8765 0.0143
category 4 1.0337 0.3498 to 3.0547 0.9521 0.3999 0.0500 to 3.1974 0.3875

rural vs. urban (<5 y.o.) 0.6639 0.4791 to 0.9199 0.0138 0.8809 0.6856 to 1.1320 0.3217
category 1 0.5254 0.3428 to 0.8052 0.0031 0.8352 0.6130 to 1.1380 0.2539
category 2 0.6200 0.3386 to 1.1355 0.1216 0.8314 0.5152 to 1.3415 0.4493
category 3 3.4121 0.7562 to 15.3956 0.1104 1.7743 0.6499 to 4.8440 0.2631
category 4 2.4812 0.2773 to 22.2010 0.4164 1.6631 0.0677 to 40.8301 0.7554

rural vs. urban (≥5 y.o.) 0.4810 0.4285 to 0.5398 < 0.0001 0.8056 0.7256 to 0.8944 0.0001
category 1 0.4310 0.3722 to 0.4992 < 0.0001 0.7356 0.6434 to 0.8411 < 0.0001
category 2 0.5728 0.4573 to 0.7174 < 0.0001 0.8360 0.6897 to 1.0134 0.0681
category 3 0.4724 0.3245 to 0.6878 0.0001 1.1933 0.8410 to 1.6931 0.3222
category 4 1.8609 0.7386 to 4.6881 0.1877 4.4352 0.5547 to 35.4633 0.1602
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Patients’ Age. The youngest child admitted to 
the department was 2 months old, while the oldest 
was 18 years and 5 months. In the years 2002–2005 
the average age of patients living in rural areas was 
10.68 years and was significantly lower (p <0.01) than 
the average age of patients from urban areas, which 
amounted to 11.49 years. In 2012-2013, there was 
a statistically significant decrease in the mean age of 
patients living in urban areas to 10.35 years (p <0.01). 
The average age of patients from rural areas remained 
unvarying over the years (10.68 years). Therefore, the 
age disparity between patients from urban and rural 
areas has diminished.

In both analyzed time periods and in both 
populations, children under 5 years of age were at lower 
risk of hospitalization due to musculoskeletal injuries 
as compared to older children. The same relationship 
is noticeable in most categories of injuries. Particularly 
big differences appear to be in category 3 injuries 
among patients from urban areas (OR 0.15, 95% CI 
0.04 - 0.60 in 2002-2005, OR 0.35, 95% CI 0.14 - 0.87 
in 2012-2013).

DISCUSSION

The results of our study concerning hospitalizations 
due to musculoskeletal injuries differ from the results 
that can be seen in the literature regarding all types 
of injuries depending on the place of residence, and 
are not fully consistent with the hypothesis set above. 
Analysis of all types of musculoskeletal injuries shows 
that children from urban areas have a higher risk of 
hospitalization compared to their peers living in rural 
areas. By dividing the study group into categories 
based on the severity of injuries, we obtain more 
specific results. Taking into consideration the first two 
categories of injuries, children living in urban areas are 
at higher risk of hospitalization, which contradicts our 
hypothesis. However, the results remain consistent for 
the most severe injuries. In these categories of injuries, 
the assumptions of our hypothesis proved to be accurate. 
In both time periods, children from rural areas had 
a higher risk of hospitalization due to the most severe 
injuries. These cases were most often associated with 
farm work or wood processing. The history of these 
injuries shows that a lack of proper adult supervision 
contributed to the majority of accidents.

It is worth noting that the number of the most severe 
injuries among children from rural areas decreased 
by more than two times over the years. This may be 
partly related to the improvement of safety brought 
by the introduction of new agricultural technologies 
after Poland’s accession to the European Union (16). 
Thanks to European Union funds, many kindergartens 
and community centres have been created in rural 

Zarówno w latach 2002-2005, jak i 2012-2013, średnia 
długość leczenia pacjentów z obszarów wiejskich była 
istotnie dłuższa w porównaniu z pacjentami z obszarów 
miejskich (p<0,01). Na przestrzeni lat, w obu badanych 
grupach średni czas hospitalizacji uległ znacznemu 
skróceniu (p<0,01). 

Wiek pacjentów. Najmłodsze dziecko przyjęte do 
Kliniki miało 2 miesiące, zaś najstarsze 18 lat i 5 mie-
sięcy. W latach 2002-2005 średnia wieku hospitalizo-
wanych pacjentów zamieszkujących obszary wiejskie 
wynosiła 10,68 roku i była znacząco niższa (p<0,01) 
niż średnia wieku pacjentów z obszarów miejskich, 
która wynosiła 11,49 roku. W latach 2012-2013 nastą-
piło istotne statystycznie obniżenie średniego wieku 
pacjentów zamieszkujących obszary miejskie do 10,35 
roku (p<0,01),co przy niezmiennej średniej wieku pa-
cjentów z obszarów wiejskich (10,68roku) spowodo-
wało zmniejszenie dysproporcji.

W obu badanych przedziałach czasowych i w obu 
populacjach ryzyko hospitalizacji z powodu wszyst-
kich urazów mięśniowo-szkieletowych dzieci poniżej 
5. roku życia było znacząco niższe, niż wśród dzieci 
starszych. Taka sama zależność pojawia się w więk-
szości kategorii urazów. Szczególnie duże różnice wi-
doczne są w kategorii trzeciej na obszarach miejskich 
(OR 0,15, 95% CI 0,04 – 0,60 w latach 2002-2005, OR 
0,35, 95% CI 0,14 – 0,87 w latach 2012-2013). 

DYSKUSJA

Wyniki naszego badania obejmującego hospitaliza-
cje z powodu urazów układu mięśniowo-szkieletowego 
odbiegają od wyników z piśmiennictwa prezentujące-
go wszystkie rodzaje urazów w zależności od miejsca 
zamieszkania oraz nie są w pełni zgodne z założoną 
hipotezą. Analizując wszystkie doznane urazy narzą-
du ruchu wynika, iż dzieci z obszarów miejskich mają 
wyższe ryzyko hospitalizacji w porównaniu z ich ró-
wieśnikami zamieszkującymi obszary wiejskie. Dzie-
ląc badaną grupę na kategorie pod względem ciężkości 
doznanych urazów uzyskujemy bardziej specyficzne 
wyniki. W grupie dwóch pierwszych kategorii urazów 
wyższe ryzyko hospitalizacji mają dzieci zamieszkują-
ce tereny miejskie, co zaprzecza postawionej przez nas 
hipotezie. Wyniki pozostają natomiast zgodne w od-
niesieniu do najcięższych urazów. W tych kategoriach 
urazów założenia naszej hipotezy okazały się trafne. 
W obu przedziałach czasowych dzieci z obszarów 
wiejskich miały większe ryzyko hospitalizacji z po-
wodu najcięższych urazów. Wypadki te najczęściej 
związane były z pracą w gospodarstwie rolnym, bądź 
przy obróbce drewna. Z danych na temat historii tych 
urazów wynika, że w znacznej części przypadków do 
zdarzenia doszło przez brak należytego nadzoru ze 
strony osób dorosłych.

Wpływ miejsca zamieszkania na urazy mięśniowo-szkieletowe dzieci...Rural-urban differences in children’s musculoskeletal injuries...
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areas, providing care for children throughout the year. 
Another factor that may have had a positive impact on 
work safety and the lives of village inhabitants was 
the transformation of Polish agriculture, due to which 
the share of manual work has significantly decreased 
and the use of modern equipment with a high safety 
standard has increased. Education has also increased 
parents’ awareness of the hazards in the farmer’s work 
environment.

Another important issue is the difference in the 
length of hospitalization. Based on our results, it can be 
concluded that the average length of stay depends on 
the patients’ place of residence. On average, children 
from rural areas stay in hospital for 30-35% longer than 
those from urban areas. This disparity has remained 
unchanged over the years. The longest hospitalization 
time concerned a patient from a rural environment. 
Undoubtedly, the duration of hospitalization depends 
on the severity of injury. In most cases, more severe 
injuries were associated with a longer hospital stay. 
Another factor that can affect the length of a child’s 
hospital stay is the distance from their place of 
residence to the hospital. The large distance between 
these places can make it difficult to get to hospital in 
case of disturbing symptoms. Therefore, the decision 
to prolong hospitalization is often made to reduce the 
risk of complications.

Over the years, the average length of stay has 
significantly shortened. This is certainly a desirable 
phenomenon, since a longer hospitalization period 
increases the risk of infectious complications (17). 
For instance, this may be related to the improvement 
of the quality of medical services. The development 
of minimally invasive surgical techniques has allowed 
the shortening of the length of stay after surgery 
(18,19). The method of billing for medical services 
could also be a reason for shortening the length of 
hospitalization. In 2004, along with the establishment 
of the National Health Fund, a reform for financing 
the health care system was initiated. This could have 
contributed to reducing hospitalization time to the 
necessary minimum.

Based on the results of our study, a significant 
reduction in the average age of admitted patients can be 
observed among the urban population. We were unable 
to identify the obvious reasons for this phenomenon. 
One of the hypotheses may be a change in the lifestyle 
of both children and their caretakers living in urban 
areas (20). Currently, children mature faster, but no 
evidence has been found that the biological maturity 
of children affects the frequency of injuries (21,22).

Analyzing the risk of hospitalization in sex-
dependent groups of children living in urban and rural 
areas, we found significant differences. Boys have 
a much higher overall risk of injury than girls and 

Na uwagę zasługuje fakt, iż liczba najcięższych 
urazów wśród dzieci z obszarów wiejskich zmalała 
ponad dwukrotnie w obserwowanym przedziale cza-
su. Może być to po części związane z poprawą bez-
pieczeństwa, jakie przyniosło wprowadzanie nowych 
technologii do rolnictwa po przystąpieniu Polski do 
Unii Europejskiej (16). Dzięki funduszom unijnym 
na terenach wiejskich powstało wiele przedszko-
li i świetlic, które zapewniają opiekę najmłodszym 
przez cały rok. Pozytywny wpływ na bezpieczeństwo 
pracy i życia mieszkańców wsi ma również transfor-
macja polskiego rolnictwa, dzięki której znacząco 
zmniejszył się udział ręcznych prac, a zwiększyło się 
zastosowanie nowoczesnego sprzętu o wysokim stan-
dardzie bezpieczeństwa. Dzięki edukacji zwiększyła 
się też świadomość rodziców odnośnie zagrożeń wy-
stępujących w środowisku pracy rolnika. 

Kolejną istotną kwestią jest różnica w długości 
hospitalizacji. Na podstawie otrzymanych wyników 
można stwierdzić, że średni czas pobytu w szpitalu 
zależy od miejsca zamieszkania pacjentów. Dzieci 
z obszarów wiejskich przebywają w szpitalu średnio 
30-35% dłużej niż te pochodzące z miasta. Nie ule-
gło to zmianie na przestrzeni lat. Najdłuższy okres 
pobytu w Klinice dotyczył pacjenta ze środowiska 
wiejskiego. Niewątpliwie czas hospitalizacji zależy od 
ciężkości urazu. W większości przypadków cięższy 
uraz wiązał się z dłuższym pobytem w Klinice. Ko-
lejnym czynnikiem mogącym mieć wpływ na długość 
pobytu dziecka w szpitalu jest odległość jego miejsca 
zamieszkania od placówki szpitalnej. Duża odległość 
dzieląca te miejsca może utrudnić dojazd w przypad-
ku pojawienia się niepokojących objawów. W związ-
ku z tym niejednokrotnie podejmowana jest decyzja 
o przedłużeniu hospitalizacji w celu zmniejszenia ry-
zyka wystąpienia powikłań.

Na przestrzeni lat średnia długość pobytu uległa 
znacznemu skróceniu. Jest to niewątpliwie pożądane 
zjawisko, gdyż dłuższy okres hospitalizacji zwiększa 
ryzyko powikłań zakaźnych (17). Jest to związane 
między innymi z poprawą jakości usług medycznych. 
Rozwój mało inwazyjnych metod leczenia urazów po-
zwolił na skrócenie czasu pobytu pacjenta w szpitalu 
po przebytym zabiegu (18,19). Na skrócenie długo-
ści hospitalizacji mógł mieć również wpływ sposób 
rozliczania usług medycznych. W 2004 roku, wraz 
z powstaniem NFZ, zapoczątkowana została reforma 
finansowania systemu ochrony zdrowia. Mogła się 
ona przyczynić do skrócenia czasu hospitalizacji do 
niezbędnego minimum.

Na podstawie wyników badań zaobserwowano istot-
ne obniżenie średniej wieku przyjmowanych pacjentów 
w populacji miejskiej. Nie udało nam się zidentyfikować 
ewidentnych przyczyn tego zjawiska. Jedną z hipotez 
może być zmiana trybu życia zarówno dzieci, jak i ich 
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this outcome is consistent with the cited literature. 
However, interesting is the observation about the group 
living in rural areas. The more severe the category of 
injury, the higher the boys’ risk of injury compared to 
girls was. Over 80% of category 4 injuries concerned 
male patients. In the studied group, this was due to the 
greater participation of boys in agricultural work (16 
out of 19 injuries related to contact with agricultural 
machines or wood processing tools concerned boys). 
It is also worth noting that in the years 2012-2013 the 
risk of hospitalization of boys and girls from an urban 
population was very similar.

The differences in the risk of hospitalization due 
to injuries of the musculoskeletal system in groups of 
children under and above 5 years of age do not coincide 
with the data on the overall injuries of children in these 
age groups. According to the literature, children under 
the age of 5 have a comparable risk of injury to children 
of a different age. However, children at this stage of life 
suffer injuries of a non-orthopedic nature more often 
than older ones. Whereas falls, which are the leading 
cause of musculoskeletal injuries, are less frequent 
in the group of children up to 5 years of age than in 
children aged 5-14 (23). Based on our study, we can 
conclude that young children, both in urban and rural 
areas and in both periods of time, have a significantly 
lower risk of hospitalization due to musculoskeletal 
injury than children over 5 years of age.

CONCLUSIONS

Children from urban areas are at higher risk 
of hospitalization due to musculoskeletal injuries 
compared to their peers from rural areas, which is not 
consistent with results from the literature concerning 
all types of injuries together. Only a division based 
on the severity of injuries brings constructive 
conclusions regarding the analysis of the risk of 
hospitalization depending on the place of residence. 
Taking into consideration the severity of injuries, the 
risk of hospitalization due to the least severe injuries 
is significantly higher for children from urban areas. 
On the other hand, children living in rural areas 
are more likely to experience more severe injuries, 
with greater risk of permanent disability, as well as 
longer hospitalization due to them, compared to 
children living in larger cities. Boys are at higher risk 
of being injured than girls, and boys living in rural 
areas are particularly vulnerable to the most severe 
injuries. Over the years, the number of the most severe 
musculoskeletal injuries has significantly decreased 
and the average length of stay has been shortened.
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opiekunów, zamieszkujących obszary miejskie (20). Obec-
nie dzieci szybciej dojrzewają, nie znaleziono jednak do-
wodów na to, że biologiczna dojrzałość dzieci wpływa na 
częstość doznawanych przez nie urazów (21,22).

Analizując ryzyko hospitalizacji w grupach zależ-
nych od płci dzieci zamieszkujących obszary miejskie 
i wiejskie stwierdziliśmy istotne różnice. Chłopcy ge-
neralnie mają zdecydowanie wyższe ryzyko doznania 
urazu niż dziewczęta i wynik ten pokrywa się z cy-
towanym piśmiennictwem. Interesujące jest jednak 
spostrzeżenie dotyczące grupy zamieszkującej ob-
szary wiejskie. Im cięższa była kategoria urazu, tym 
wyższe było ryzyko doznania urazów przez chłopców 
w porównaniu z dziewczętami. Ponad 80% urazów 4. 
kategorii dotyczyło pacjentów płci męskiej. W bada-
nej przez nas grupie było to spowodowane większym 
udziałem chłopców w pracach rolnych (16 z 19 urazów 
związanych z kontaktem z maszynami rolniczymi 
lub narzędziami do obróbki drewna dotyczyło chłop-
ców). Wart odnotowania jest również fakt, że w latach 
2012-2013 na terenach miejskich ryzyko hospitalizacji 
chłopców i dziewcząt było do siebie bardzo zbliżone. 

Różnice w ryzyku hospitalizacji z powodu urazów 
układu mięśniowo-szkieletowego w grupach dzieci po-
niżej i powyżej 5. roku życia nie pokrywają się z danymi 
odnośnie ogółu urazów dzieci w tych grupach wieko-
wych. Zgodnie z piśmiennictwem dzieci poniżej 5. roku 
życia mają zbliżone ryzyko doznania urazu w porówna-
niu z dziećmi w innym wieku. Jednak u dzieci na tym 
etapie życia znacznie częściej niż u starszych występu-
ją urazy o innym niż ortopedyczne podłożu. Natomiast 
upadki, będące przyczyną większości urazów układu 
mięśniowo-szkieletowego, w grupie dzieci do 5. roku 
występują rzadziej niż u dzieci w wieku 5-14 (23). Na 
podstawie naszego badania możemy stwierdzić, iż małe 
dzieci, zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich 
oraz w obu badanych okresach, mają istotnie niższe ry-
zyko hospitalizacji z powodu urazu mięśniowo-szkiele-
towego niż dzieci powyżej 5. roku życia.

WNIOSKI

Ryzyko hospitalizacji dzieci z obszarów miejskich 
z powodu urazów narządu ruchu jest wyższe niż u dzie-
ci zamieszkujących obszary wiejskie i jest odmienne od 
wyników prac analizujących wszystkie urazy dziecię-
ce. Natomiast dopiero podział pod względem ciężkości 
urazów przynosi konstruktywne wnioski w zakresie 
analizy ryzyka hospitalizacji dzieci zależnie od miejsca 
zamieszkania. Analizując ciężkość doznanych urazów, 
ryzyko hospitalizacji z powodu najlżejszych urazów jest 
znacząco większe dla dzieci z obszarów miejskich. Nato-
miast dzieci zamieszkujące obszary wiejskie są bardziej 
narażone na doznanie poważnych urazów, niosących za 
sobą ryzyko trwałego kalectwa, a także na dłuższą hospi-
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talizację z ich powodu w porównaniu z dziećmi zamiesz-
kującymi większe miasta. Chłopcy znacznie częściej 
ulegają urazom niż dziewczęta, a szczególnie narażeni 
na doznanie ciężkich urazów są chłopcy zamieszkują-
cy obszary wiejskie. Na przestrzeni lat zdecydowanie 
zmniejszyła się liczba najcięższych urazów oraz skrócił 
się przeciętny czas pobytu w szpitalu.
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ABSTRACT

OBJECTIVE. The aim of the paper is to present in a synthetic way the sin tax tool, the mechanisms of its 
functioning, challenges related to the tool and examples of the application of this tax in selected countries.
MATERIAL AND METHOD. In accordance with Agency for Health Technology Assessment and Tariff 
System guidelines, a review of literature in the PubMed and Cochrane scientific databases was conducted on the 
basis of search searches. They searched grey literature and institutional documents of health organizations and 
legal acts of selected countries that introduced sin tax in the period since 2005.
RESULTS. Sin tax is a public health tax that aims to reduce the negative health attitudes of the population 
through the use of a price regulation mechanism. In order to prepare an effective economic tool, it is important to 
model it properly. Today, 35 countries around the world have introduced an additional tax on tobacco products, 
which is wholly or partly used for health care. In 9 countries, targeted taxes have been introduced on a component 
whose excessive consumption adversely affects health (sugar, salt, fats).
CONCLUSIONS. Sin tax is a tool that, if properly implemented, can contribute to changing consumer behaviour 
and thus have a positive impact on the health of the population. It should be remembered that decisions taken 
at the central level, especially those concerning the introduction of new taxes, should be supported by reliable 
analyses. Although sin tax is undoubtedly an effective and increasingly widely used tool, it is not free from 
defects. One of its major drawbacks is its regressive character and potential negative social perception.

Keywords: sin tax, public health, health policy

STRESZCZENIE

CEL PRACY. Celem pracy jest przedstawienie w sposób syntetyczny narzędzia sin tax, przybliżenie mecha-
nizmów jego funkcjonowania, wyzwań związanych z narzędziem oraz przykładów zastosowania tego podatku 
w wybranych krajach. 
MATERIAŁ I METODA. Zgodnie z wytycznymi AOTMiT na podstawie kwerend wyszukiwania przeprowa-
dzono przegląd piśmiennictwa w bazach naukowych PubMed i Cochrane. Przeszukano literaturę szarą oraz do-
kumenty instytucjonalne organizacji zajmujących się zdrowiem oraz aktów prawnych wybranych państw, które 
wprowadziły sin tax w okresie od 2005 roku.
WYNIKI. Sin tax jest to podatek zdrowia publicznego, którego celem jest ograniczenie negatywnych postaw 
zdrowotnych społeczeństwa poprzez wykorzystanie mechanizmu regulacji ceny. W celu przygotowania sku-
tecznego narzędzia ekonomicznego ważne jest jego odpowiednie modelowanie. Obecnie 35 państw na świecie 
wprowadziło dodatkowy podatek od wyrobów tytoniowych, który w całości lub częściowo przeznaczany jest na 
ochronę zdrowia. W 9 krajach wprowadzono podatki celowane na składnik, którego nadmierne spożycie wpły-
wa niekorzystnie na zdrowie (cukier, sól, tłuszcze). 
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WNIOSKI. Sin tax jest narzędziem, które odpowiednio zaimplementowane może przyczynić się do zmiany 
zachowań konsumentów, tym samym pozytywnie wpływając na stan zdrowia populacji. Należy pamiętać, by 
decyzje podejmowane na szczeblu centralnym, zwłaszcza dotyczące wprowadzenia nowych podatków, były po-
parte rzetelnymi analizami. Choć sin tax jest niewątpliwie narzędziem skutecznym i coraz szerzej stosowanym, 
nie jest pozbawiony wad. Jednym z większych jego mankamentów jest regresywny charakter oraz potencjalny 
negatywny odbiór społeczny. 

Słowa kluczowe: sin tax, zdrowie publiczne, polityka zdrowotna

INTRODUCTION

Taxes traditionally fulfil three functions: they increase 
revenues for public (fiscal) benefits, transfer financial 
resources to persons requiring support in the name of 
the principle of social solidarity (regulatory) and may 
be used to modify behaviour (stimulative). Experts 
recognise that the tax system plays a role in supporting 
other policy objectives, hence the considerable interest 
of policy makers in the use of economic tools for public 
health (1). This very idea of taxation is the basis for sin 
tax. The sin in question is the consumption of products 
with proven harmful effects on health. Such a tax has 
a double role. First of all, it aims to limit the availability 
and consumption of harmful products, and secondly, it 
increases the financial resources allocated to health care.

Sin tax is an economic tool that has been operating 
in its present form since the 1980s. On the basis of 
research and observations it appears that such a tax is 
a good tool for regulating the consumption of unhealthy 
products, but it is not devoid of defects. The main 
argument against this tax is its regressive character, 
which makes it much more burdensome for people in 
a weaker socio-economic situation (2).

More and more countries around the world 
are reaching for new solutions to the epidemic of 
civilization diseases, which can be prevented by 
changing people’s behaviors. Sin tax is often mentioned 
as a tool in the prevention of such diseases, especially 
in the case of obesity and diabetes (3). The World 
Health Organization recommends the introduction of 
economic solutions, including taxes, at the national 
level in order to comprehensively prevent obesity (3).

WORK OBJECTIVES

The aim of this article is to present an outline of 
the sin tax tool as a tool of health policy. Presentation 
of sin tax activities on examples in selected countries, 
indication of its strengths and weaknesses and possible 
challenges of implementation.

MATERIAL AND METHODS

First of all, the scientific literature was reviewed. 
Based on searches based on the following keywords: 

WSTĘP

Podatki tradycyjnie spełniają trzy funkcje - zwięk-
szają przychody na świadczenia publiczne (fiskalna), 
przenoszą środki finansowe na osoby wymagające 
wsparcia w imię zasady solidarności społecznej (re-
gulacyjna) oraz mogą być używane do modyfikowa-
nia zachowania (stymulacyjna). Specjaliści uznają, że 
system podatkowy odgrywa pewną rolę we wspieraniu 
innych celów polityki, dlatego znaczne zainteresowa-
nie ze strony decydentów wykorzystaniem narzędzi 
ekonomicznych dla zdrowia publicznego (1). Właśnie 
ta idea podatków jest podstawą działania sin tax, czyli 
podatku od grzechu. Grzech, o którym mowa stanowi 
spożywanie produktów o udowodnionym szkodliwym 
działaniu na zdrowie. Taki podatek ma podwójną rolę. 
Przede wszystkim ma za zadanie ograniczać dostęp-
ność i konsumpcję szkodliwego produktu, po drugie 
zwiększa środki finansowe przeznaczane na ochronę 
zdrowia. 

Sin tax jest narzędziem ekonomicznym, któ-
re w obecnej formie działa od lat 80. XX wieku. Na 
podstawie badań i obserwacji wynika, iż taki poda-
tek jest dobrym narzędziem regulującym spożycie 
niezdrowych produktów, jednak nie jest pozbawiony 
wad. Jako główny argument przeciw temu podatkowi 
wskazywany jest jego regresywny charakter, przez co 
znacznie bardziej obciąża osoby w słabszej sytuacji 
socjoekonomicznej (2). 

Coraz więcej państw na świecie sięga po kolejne 
rozwiązania w kwestii epidemii chorób cywilizacyj-
nych, którym można zapobiegać poprzez zmianę zacho-
wań ludzi. Sin tax jest często wymieniany jako narzę-
dzie w zapobieganiu tego typu chorobom, szczególnie 
w przypadku otyłości i cukrzycy (3). Światowa Orga-
nizacja Zdrowia rekomenduje wprowadzanie rozwiązań 
ekonomicznych, w tym podatków, na poziomie krajo-
wym w celu kompleksowej profilaktyki otyłości (3).

CEL PRACY

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zary-
su narzędzia sin tax jako narzędzia polityki zdrowotnej. 
Zaprezentowanie działania sin tax na przykładach w wy-
branych państwach, wskazanie jego słabych i mocnych 
stron oraz możliwych wyzwań implementacji. 

Olga Partyka, Monika Pajewska i inni
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sin tax, health tax/taxation, hypothecation/earmarking, 
the databases of scientific publications PubMed and 
Cochrane were searched. These databases are most 
commonly used for literature reviews according to 
the guidelines for Agency for Health Technology 
Assessment and Tariff System reviews. In addition, 
World Health Organization documents were analysed 
and legislative solutions in Europe and worldwide 
were reviewed according to availability in selected 
countries. The results show the mechanism of sin tax 
tool operation, the main advantages and disadvantages 
of this type of tax, and finally, the examples of sin tax 
functioning in selected countries are presented.

RESULTS

Sin tax is a tax, according to the World Health 
Organisation, levied on products that are harmful to 
health in order to reduce their consumption. The most 
well-known and widely used public health tax to 
reduce the consumption of harmful products is the tax 
on tobacco and alcohol (4).

The functioning of sin tax is based on the principle 
of earmarking. This principle is based on a close 
link between revenue and expenditure, i.e. that the 
tax revenue resulting from the application of sin tax 
on products harmful to health should be allocated in 
whole or in part to health care activities, in particular 
to health care programmes for the prevention of 
diseases caused by the consumption of the product 
(5). The most important arguments for the application 
of the earmarking principle include securing funds in 
the budget for specific measures, greater efficiency 
of public expenditure, raising public awareness of 
the costs incurred for specific benefits. The main 
drawbacks of this economic solution are the weakening 
of the principle of solidarity of public finance, the 
possibility of misallocating funds or using them for 
lobbying activities (6). Earmarking is not a specific 
tool for the system of financing health care and the 
above arguments refer to every sector in which it will 
be applied.

The main feature distinguishing sin tax from other 
indirect taxes imposed on selected groups of products is 
its preventive effect. A characteristic feature of a public 
health tax is the assumption that there is a decline in 
self-control and overconsumption of harmful products 
in society (7). The overriding role of sin tax, as in 
the case of other taxes, is not to ensure revenue for 
the state budget, but to prevent the consumption of 
harmful products by increasing their price. There 
are two basic mechanisms of tax levying. In an ad 
valorem approach, the amount of tax is charged on the 
value of the finished product. In the second approach, 
sin tax takes the form of a precise tax which targets 

MATERIAŁ I METODY

W pierwszej kolejności przeprowadzono przegląd 
piśmiennictwa naukowego. Na podstawie kwerend wy-
szukiwania w oparciu o słowa kluczowe: sin tax, health 
tax/taxation, hypothecation/earmarking przeszukano 
bazy publikacji naukowych PubMed i Cochrane. Bazy 
te są najczęściej używane do przeglądów piśmiennictwa 
zgodnie z wytycznymi dla przeprowadzania przeglądów 
AOTMiT. Dodatkowo przeanalizowano dokumenty 
Światowej Organizacji Zdrowia oraz dokonano przeglą-
du rozwiązań legislacyjnych obowiązujących w Europie 
i na świecie według dostępności w wybranych krajach. 
W wynikach przedstawiono mechanizm działania narzę-
dzia sin tax, wskazano główne zalety i wady tego rodzaju 
podatku, na końcu przedstawiono przykłady funkcjono-
wania sin tax w wybranych krajach.

WYNIKI

Sin tax to podatek, według Światowej Organizacji 
Zdrowia nakładany na produkty, które niekorzystnie 
wpływają na zdrowie w celu ograniczenia ich spoży-
cia. Najbardziej znanym i powszechnie stosowanym 
podatkiem zdrowia publicznego, który ma za zadanie 
ograniczyć konsumpcję produktów szkodliwych jest 
podatek nakładany na wyroby tytoniowe i alkohol (4). 

Funkcjonowanie sin tax działa na zasadzie earmar-
kingu. Zasada ta opiera się na ścisłym powiązaniu mię-
dzy przychodami a wydatkami, znaczy to, iż wpływy 
podatkowe wynikające z obowiązywania sin tax na pro-
dukty szkodliwe dla zdrowia powinny być w całości lub 
w znacznej części, przeznaczane na działania z zakresu 
ochrony zdrowia, szczególnie na programy profilaktyki 
schorzeń spowodowanych konsumpcją danego produk-
tu (5). Do najważniejszych argumentów na rzecz stoso-
wania zasady earmarkingu zaliczyć należy zabezpiecze-
nie środków w budżecie na konkretne działania, więk-
szą efektywność wydatków publicznych, podwyższanie 
świadomości społeczeństwa na temat kosztów pono-
szonych na dane świadczenia. Jako główne wady tego 
rozwiązania ekonomicznego przedstawia się osłabienie 
zasady solidarności finansów publicznych, możliwość 
błędnej alokacji środków pieniężnych, czy wykorzy-
stanie ich do działań lobbystycznych (6). Earmarking 
nie jest narzędziem swoistym dla systemu finansowania 
ochrony zdrowia i powyższe argumenty odnoszą się do 
każdego sektora, w którym zostanie zastosowany. 

Główną cechą odróżniającą sin tax od innych podat-
ków pośrednich nałożonych na wybrane grupy produk-
tów jest jego działanie profilaktyczne. Charakterystycz-
ne dla podatku zdrowia publicznego jest założenie, że 
w społeczeństwie dochodzi do spadku samokontroli oraz 
nadkonsumpcji produktów szkodliwych (7). Nadrzędną 
rolą sin tax nie jest, jak w przypadku innych podatków, 

Sin tax jako narzędzie zdrowia publicznego …Sin tax as a public health tool …
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a specific component (a fixed charge per 1 g of sugar 
in sweetened beverages in the United Kingdom) (8). 
The adoption of the second tax mechanism results in 
all products being subject to the same tax. When paid 
ad valorem, premium products are taxed more heavily, 
which translates into greater price differentiation and 
leaves consumers free to choose cheaper alternatives 
and the effect of behavioural modification is weaker 
(9).

The introduction of any kind of mandatory levies 
is linked to the reaction of stakeholder groups. In the 
case of sin tax, there is a tripartite model of groups 
affected by the tax. The first group is the government, 
which is interested in two results of the tax: changing 
the behaviour of the society and increasing revenues to 
public funds. Decision-makers are in favour of the tax 
(2). The second group is made up of manufacturers. 
Producers of taxed goods are in principle negative 
towards tax. The third group of stakeholders is society. 
In the subject of sin tax, it is dealt with in a dualistic 
manner. On the one hand, citizens are consumers of 
goods, who are burdened with additional costs and 
thus may adopt a negative attitude. On the other hand, 
society is treated as a beneficiary of an increased 
pool of funds for health care, which translates into 
favourable tax treatment (2).

Taxes on unhealthy products such as alcohol, 
tobacco and sweetened drinks are widely used in 31 
countries around the world. Governments may use 
fiscal policies or regulations to influence the prices 
of products with potential adverse health effects to 
change their level of consumption (10). For example, 
the sharp rise in alcohol taxes in Sweden has been 
followed by a significant fall in consumption and the 
incidence of underage drinking fraud (11). Similarly, 
in the United States, tobacco taxes have significantly 
reduced smoking rates and generated revenue to 
reduce harmful health effects of tobacco consumption 
(11). On the other hand, policies aimed at raising 
commodity prices, such as taxes, raise public concerns 
as they may impose an unfair financial burden on low-
income households (12).

Non-communicable diseases are a major cause of 
premature death in most countries around the world 
(13). Scientific evidence suggests that demand for 
goods that may affect health responds to price changes 
(13). This justifies the expectation that an appropriate 
pricing policy will have beneficial health effects. 
The effectiveness of applying sin tax to changes in 
consumer behaviour can be measured in three ways: 
through experimentation, controlled research on price 
changes and modelling. So far, few studies have focused 
on the direct impact of taxes on dietary behavioural 
changes. Several studies of this type have been carried 
out in the United States, but none of them have shown 

zapewnienie wpływów do budżetu państwa, a działanie 
zapobiegawcze, polegające na ograniczeniu spożycia 
szkodliwych produktów poprzez podniesienie ich ceny. 
Rozróżnia się dwa podstawowe mechanizmy nakłada-
nia podatku. W podejściu ad valorem kwota podatku na-
liczana jest od wartości gotowego produktu. W drugim 
podejściu sin tax przyjmuje formę podatku precyzyj-
nego, który celowany jest w konkretny składnik (stała 
opłata za 1 g cukru w napojach słodzonych w Wielkiej 
Brytanii) (8). Przyjęcie drugiego mechanizmu podatko-
wania powoduje objęcie wszystkich produktów takim 
samym podatkiem. Przy opłacie ad valorem produkty 
premium są wyżej opodatkowane, co przekłada się na 
większe zróżnicowanie cen i pozostawia konsumentom 
możliwość wyboru tańszych odpowiedników, a efekt 
modyfikacji zachowań jest słabszy (9). 

Wprowadzenie każdego rodzaju obowiązkowej da-
niny wiąże się z reakcją grup interesariuszy. W przy-
padku sin tax funkcjonuje model trójstronny grup, na 
które oddziałuje podatek. Pierwszą grupą jest rząd, 
który jest zainteresowany dwoma rezultatami po-
datku: zmianą zachowań społeczeństwa i zwiększe-
niem wpływów do środków publicznych. Decydenci 
przyjmują postawę przychylną podatkowi (2). Drugą 
grupę stanowią wytwórcy. Producenci obłożonego 
podatkiem dobra są z zasady negatywnie nastawieni 
do podatku. Trzecią grupą interesariuszy jest społe-
czeństwo. W temacie sin tax rozpatrywane jest ono 
w sposób dualistyczny. Z jednej strony obywatele są 
konsumentami dóbr, którzy zostają obciążeni dodatko-
wymi kosztami i przez to mogą przyjąć postawę nega-
tywną. Z drugiej strony społeczeństwo traktowane jest 
jako beneficjent zwiększonej puli środków na ochronę 
zdrowia, co przekłada się na sprzyjanie podatkowi (2).

Podatki od niezdrowych produktów, takich jak alko-
hol, tytoń czy słodzone napoje są powszechnie stosowa-
ne w 31 krajach na świecie. Rządy mogą wykorzysty-
wać politykę fiskalną lub regulacje prawne, aby wpły-
wać na ceny produktów o potencjalnym niekorzystnym 
wpływie na zdrowie, w celu zmiany poziomu ich kon-
sumpcji (10). Na przykład po gwałtownym wzroście po-
datków na alkohol w Szwecji nastąpił znaczny spadek 
konsumpcji oraz występowania nadużyć związanych ze 
spożywaniem alkoholu przez osoby nieletnie (11). Po-
dobnie w Stanach Zjednoczonych podatki od wyrobów 
tytoniowych spowodowały znaczny spadek odsetka 
osób palących, a także wygenerowały przychody, które 
służą do ograniczenia szkodliwych skutków zdrowot-
nych palenia tytoniu (11). Z drugiej strony działania 
polityczne mające na celu podniesienie cen towarów, ta-
kie jak podatki, wywołują obawy społeczne, ponieważ 
mogą nakładać niesprawiedliwe obciążenia finansowe 
na gospodarstwa domowe o niskich dochodach (12).

Choroby niezakaźne stanowią główną przyczynę 
przedwczesnych zgonów w większości krajów na świe-
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a significant correlation between the introduction of 
taxes and the reduction of obesity rates. The authors 
conclude that this may be related to the level of taxes 
(between 1% and 8%), which was insufficient to notice 
population changes (14).

Controlled price change surveys are considered 
to be one of the better measures for measuring 
effectiveness. They consist of price manipulation in 
a closed or simulated environment. Studies of this type 
have shown that the introduction of taxes on unhealthy 
food can reduce food consumption (15). Modelling, 
on the other hand, uses economic indicators such as 
price elasticity to estimate how price changes will 
affect dietary behaviour in the population. Modelling 
has estimated that a 20% tax on sweetened beverages 
could reduce the percentage of obese people in the 
United States by 3.5% (16).

The first sin tax of 5% of the value of the product was 
introduced to tobacco products in Victoria, Australia, 
in 1987, and the tax funds were used to set up a health 
promotion foundation (5). Since then, more and more 
countries around the world have started to introduce 
sin tax solutions. According to WHO data, in 2014, 
35 countries allocated all or part of their tobacco tax 
revenues to health. In 9 countries, the revenues from 
alcohol taxation were allocated to health care. Some 
countries (e.g. Great Britain, France, Hungary and the 
Philippines), due to the obesity and diabetes epidemic, 
imposed an additional tax on food products containing 
large amounts of sugar, mainly sugar sweetened 
beverages (SSB) (17).

In 2010, Denmark introduced a tax on saturated fats 
paid when the weight of fats present in a food and used 
to prepare it exceeded 2,3g/100g. The tax was DKr 
16.00 (EUR 2.15) per kilogram of saturated fat. The 
tax was abolished in 2013 as a result of protests from 
the food industry and poor government coordination. 
It was not evaluated (18). Another European example 
of the introduction of sin tax is France, where a tax 
on sugar-sweetened or sweetened beverages has been 
in place since 2011. The current rate is 7.5 EUR/hl, 
imposed on food producers, importers and premises 
serving prepared sweetened beverages. All income 
from the tax is used for social insurance in case of 
illness. The tax has not met with resistance from the 
public and the food sector (18). In Finland, sweets and 
ice cream are also included in the tax on sweetened 
drinks. The tax rate is EUR 0,95 per kilogram of 
sweets and ice cream. In the case of non-alcoholic 
beverages, the amount of taxation is EUR 0,11 per 
litre. Beverages containing more than 0.5% sugar are 
subject to a higher tax - EUR 0.22 per litre. No official 
evaluation results are available, but consumption 
of sweetened drinks and sweets has fallen (18). 
Compared to the economic solutions in these countries 

cie (13). Dowody naukowe wskazują, że popyt na to-
wary mogące negatywnie wpływać na zdrowie reaguje 
na zmiany ceny (13). Uzasadnia to oczekiwanie, iż od-
powiednia polityka cenowa przyniesie korzystne skutki 
zdrowotne. Efektywność stosowania sin tax w odniesie-
niu do zmian zachowań konsumentów można zmierzyć 
na trzy sposoby: poprzez eksperyment, kontrolowane ba-
dania zmian ceny oraz modelowanie. Dotychczas niewie-
le badań dotyczyło bezpośredniego wpływu podatków na 
zmiany zachowań żywieniowych. W Stanach Zjednoczo-
nych przeprowadzono kilka badań tego typu, jednak żad-
ne z nich nie udowodniło istotnej korelacji między wpro-
wadzeniem podatków a zmniejszeniem odsetka osób oty-
łych. Autorzy badań wnioskują, iż związane może to być 
z wysokością podatków (między 1% a 8%), która była 
niewystarczająca, by zauważyć zmiany populacyjne (14). 

Kontrolowane badania zmian ceny uważane są za 
jeden z lepszych mierników badania efektywności. 
Polegają one na manipulowaniu ceną w zamkniętym 
bądź symulowanym środowisku. W badaniach tego 
typu udowodniono, iż wprowadzenie podatków od 
niezdrowej żywności może wpływać na ograniczenie 
jej konsumpcji (15). Z kolei w modelowaniu używa się 
wskaźników ekonomicznych, takich jak elastyczność 
cenowa, w celu oszacowania, jak zmiana ceny wpłynie 
na zachowania żywieniowe w populacji. Przy pomocy 
modelowania oszacowano, iż 20% podatek od słodzo-
nych napojów może doprowadzić do redukcji odsetka 
osób otyłych w Stanach Zjednoczonych o 3,5% (16). 

Pierwszy sin tax w wysokości 5% wartości produk-
tu został wprowadzony w australijskim stanie Victoria 
w 1987 roku na wyroby tytoniowe, a fundusze pocho-
dzące z podatku zostały przeznaczone na powstanie 
fundacji zajmującej się promocją zdrowia (5). Od tego 
czasu coraz więcej państw na świecie zaczęło wprowa-
dzać rozwiązania sin tax. Według danych WHO w 2014 
roku 35 państw przeznaczało całość lub część wpływów 
z podatku od wyrobów tytoniowych na zdrowie. W 9 
krajach wpływy z opodatkowania alkoholu przeznacza-
ne były na opiekę zdrowotną. Część państw (m.in. Wiel-
ka Brytania, Francja, Węgry czy Filipiny), w związku 
z epidemią otyłości i cukrzycy obłożyła dodatkowym 
podatkiem produkty żywieniowe zawierające duże ilo-
ści cukru, przede wszystkim napoje słodzone (SSB, ang. 
sugar sweetened beverages) (17).

W 2010 roku Dania wprowadziła podatek od tłusz-
czów nasyconych płacony, gdy gramatura tłuszczów 
obecnych w żywności i wykorzystanych do jej przy-
gotowania przekraczała 2,3g/100g. Podatek wynosił 
16,00 DKr (2,15 EUR) za kilogram tłuszczu nasy-
conego. Podatek został zniesiony w 2013 na skutek 
protestów ze strony branży producentów żywności 
oraz słabej koordynacji ze strony rządu. Nie została 
przeprowadzona jego ewaluacja (18). Kolejnym euro-
pejskim przykładem wprowadzenia sin tax jest Fran-
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targeting one ingredient (sugar), a broad public health 
tax was introduced in Hungary. According to the law, 
all groups of food products that can be classified as 
unhealthy food are subject to taxation. First of all, it 
is a highly processed food, rich in sugar, fat, salt and 
methylxanthin. Products with a healthier equivalent 
are subject to the tax. The rates are differentiated 
within one product group, such as concentrates and 
syrups (concentrate content > 25%) are taxed at €0.64 
per litre; sweetened drinks with sugar content > 8g/l 
are taxed at €0.02 per litre. The food industry has been 
encouraged to reform its products. As a result, 30% 
of the evaluated food producers completely removed 
the unfavourable ingredients and 70% reduced their 
amount. The revenues from the tax are fully allocated 
to health care. The official evaluation of the tax 
confirmed the decrease in consumption by 20-35%. 
Among the respondents, 80% indicated price as the 
reason for reduced consumption of products (19).

CONCLUSIONS

A definite advantage of the sin tax tool is its 
effectiveness in changing the consumption habits of 
the population. Many studies confirm that such actions 
contribute to the improvement of the health status of 
the population, especially in aspects of nutritional 
behaviours (20). It should be borne in mind that the 
effectiveness of sin tax on the health of the population 
depends on the amount of tax imposed on a given good 
(e.g. cigarettes or sweets) (20). A Mexican survey based 
on statistical modelling published in 2016 confirms that 
the introduction of a tax on sweetened beverages can 
make a significant contribution to improving the health 
of the population and thus reducing health care costs 
(21, 22). A further study presents the impact of a tax 
called “penny-for-ounce” on reducing consumption of 
sweetened beverages in California. Within a decade 
after the introduction of the 20% tax, a decrease in 
sweetened beverage consumption should lead to 
a 3.4% decrease in the incidence of diabetes and a 1% 
decrease in the incidence of ischemic heart disease, 
while the savings associated with treating diabetes are 
estimated at up to $620 million (23).

One of the most common arguments against taxation 
of tobacco, alcohol or sweetened beverages is the fact 
that such taxes are regressive. Studies have shown that 
price increases are most likely to affect the income 
of those with low socioeconomic status. It seems that 
this intervention is socially unjust, because in this way 
people with lower incomes are forced to bear relatively 
higher costs related to the introduction of new taxes 
on some goods than people with higher incomes. On 
the other hand, health effects of this intervention are 
progressive in nature, therefore health inequalities may 

cja, gdzie od 2011 r. obowiązuje podatek od napojów 
słodzonych cukrem lub słodzikiem. Obecna stawka 
wynosi 7,5 EUR/hl, nakładana jest na producentów 
żywności, importerów oraz lokale podające przez sie-
bie przygotowane napoje słodzone. Całość wpływów 
z podatku jest przeznaczana na ubezpieczenia spo-
łeczne na wypadek choroby. Podatek nie spotkał się 
z oporem społeczeństwa i sektora spożywczego (18). 
W Finlandii podatkiem od napojów słodzonych objęto 
też słodycze i lody. Stawka podatku wynosi 0,95 EUR 
na kilogram słodyczy i lodów. W przypadku niealko-
holowych napojów kwota opodatkowania wynosi 0,11 
EUR za litr. Napoje zawierające ponad 0,5% cukru 
obciążone są wyższym podatkiem - 0,22 EUR za litr. 
Brak jest wyników oficjalnej ewaluacji, ale odnotowa-
no spadek konsumpcji napojów słodzonych i słodyczy 
(18). W porównaniu z rozwiązaniami ekonomiczny-
mi w wymienionych krajach nakierowanymi na jeden 
składnik (cukier), na Węgrzech wprowadzono szeroki 
podatek zdrowia publicznego. Według prawa opodat-
kowaniu podlegają wszystkie grupy produktów spo-
żywczych, które można zakwalifikować do kategorii 
niezdrowej żywności. Przede wszystkim jest to żyw-
ność wysoko przetworzona, bogata w cukier, tłuszcz, 
sól i metyloksantyny. Podatkiem objęte zostały pro-
dukty posiadające zdrowszy odpowiednik. Stawki są 
zróżnicowane w obrębie jednej grupy produktów, jak 
koncentraty i syropy (zawartość koncentratu > 25%) 
obłożone są kwotą 0,64 EUR za litr; napoje słodzone 
z zawartością cukru > 8g/l opodatkowane są stawką 
0,02 EUR/l. Branża spożywcza została zachęcana do 
reformulacji swoich produktów. W efekcie 30% pro-
ducentów żywności objętych ewaluacją całkowicie 
usunęło niekorzystne składniki, a 70% zmniejszyło ich 
ilość. Wpływy z podatku są w całości przeznaczane 
na ochronę zdrowia. Oficjalna ewaluacja podatku po-
twierdziła spadek konsumpcji o 20-35%. Wśród prze-
badanych osób 80% podało cenę jako powód zmniej-
szonego spożycia produktów (19). 

WNIOSKI

Zdecydowaną zaletą narzędzia sin tax jest jego 
skuteczność w zmianach nawyków konsumpcyjnych 
populacji. Wiele badań potwierdza, iż takie działania 
przyczyniają się do poprawy stanu zdrowia populacji, 
zwłaszcza w aspektach zachowań żywieniowych (20). 
Należy przy tym pamiętać, że skuteczność odziaływa-
nia sin tax na stan zdrowia populacji zależy od wyso-
kości podatku nałożonego na dane dobro (np.: papie-
rosy czy słodycze) (20). Opublikowane w roku 2016 
badanie z Meksyku oparte o modelowanie statystycz-
ne potwierdza, że wprowadzenie podatku od słodzo-
nych napojów może w istotny sposób przyczynić się 
do poprawy stanu zdrowia ludności oraz tym samym 
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decrease (24). In this case, it is necessary to take into 
account all effects of a given measure, including related 
health benefits, externalities and health care costs.

Another challenge when considering the effectiveness 
of sin tax is the desirability of collecting additional 
revenue from the state budget. The effectiveness of 
intervention in perpetuating pro-health behaviour in 
the form of sin tax on goods commonly considered as 
“unhealthy” is possible to obtain if the funds are used, for 
example, for preventive actions. It happens that despite 
increased state revenues from taxes on unhealthy goods, 
these funds are not allocated for the protection of citizens’ 
health. Then we cannot speak of a beneficial impact of 
sin tax on the health of the population or prevention of 
civilisation diseases (25).

When sin tax is introduced, there is also a conflict 
between state interventionism and individual 
autonomy. Stakeholders in the free market often 
characterise taxes, including sin tax, as government 
intervention in the free market system. One of the 
biggest barriers to applying the sin tax tool is the 
resistance of the environment of producers whose 
products are to be subject to taxation. This can be seen 
in particular in the case of the non-alcoholic beverages 
industry. Du M. et al. in Sugar-Sweetened Beverage 
Taxes: Industry Response and Tactics discusses the 
strategy adopted by producers, which is based on, 
among other things, undermining the negative impact 
of a given nutritional product on health or aggressive 
marketing (27). Influencing consumer perception 
strengthens social resistance to the new tax. Therefore, 
at the stage of conceptual work on the new tax, it is 
important to create a professional literature review 
consisting of studies conducted in objective conditions 
and to undertake information activities aimed at the 
society at the level of preliminary legislative works. 
The involvement of local organisations, philanthropists 
or celebrities played a key role in the adoption of many 
existing taxes on food products, e.g. in Great Britain, 
Mexico or in some cities of the United States (28).

SUMMARY

The sin tax solution has a number of arguments for 
and against its application. Opponents of sin tax perceive 
it as a paternalistic solution, i.e. one that restricts the 
freedom of consumption of society and the free market. 
In addition, it is regressive in nature and places the 
greatest burden on people with low economic status. 
On the other hand, it is indicated as an effective tool 
for shaping the health behaviour of society. Whether 
sin tax will have the intended positive effect depends, 
however, above all, on its proper construction. It should 
be remembered that sin tax is effective when it forms 
part of a broad prevention campaign, as was the case 

zmniejszyć koszty opieki zdrowotnej (21, 22). W ko-
lejnym badaniu przedstawiono wpływ podatku, który 
nazwano „penny-for-ounce” na zmniejszenie kon-
sumpcji napojów słodzonych w Kalifornii. W ciągu 
dekady po wprowadzeniu dodatkowego podatku 20% 
spadek konsumpcji słodzonych napojów powinien do-
prowadzić do 3,4% spadku zapadalności na cukrzycę 
i 1% spadku zapadalności na chorobę niedokrwienną 
serca, zaś oszczędności związane z leczeniem cukrzy-
cy szacuje się nawet na 620 mln dolarów (23). 

Jednym z najczęstszych argumentów przeciw opo-
datkowaniu tytoniu, alkoholu lub napojów słodzonych 
jest fakt, że takie podatki mają charakter regresywny. 
W badaniach wykazano, iż wydatki związane ze wzro-
stem cen w największym stopniu wpływają na docho-
dy osób o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. 
Wydaje się, że jest to interwencja niesprawiedliwa 
społecznie, bowiem w ten sposób osoby o niższych do-
chodach zmuszane są do ponoszenia relatywnie więk-
szych kosztów związanych z wprowadzeniem nowych 
podatków od niektórych dóbr niż osoby o wyższych 
dochodach. Z drugiej strony efekty zdrowotne tej in-
terwencji mają charakter progresywny, w związku 
z czym nierówności w zdrowiu mogą się zmniejszać 
(24). Konieczne jest w tym wypadku uwzględnienie 
wszystkich skutków danego działania, w tym związa-
nych z nimi korzyści zdrowotnych, efektów zewnętrz-
nych oraz kosztów opieki zdrowotnej. 

Kolejnym wyzwaniem przy rozważaniu skuteczno-
ści sin tax jest celowość gromadzenia dodatkowych do-
chodów w budżecie państwa. Skuteczność interwencji 
w utrwalaniu prozdrowotnych zachowań w postaci sin 
tax na towary powszechnie uważane za „niezdrowe” 
jest możliwa do uzyskania wtedy, gdy środki z tego 
tytułu zostaną wykorzystane np.: na działania profi-
laktyczne. Zdarza się bowiem, iż mimo zwiększonych 
dochodów państwa z tytułu podatków od niezdrowych 
towarów, środki te nie są przeznaczane na ochronę 
zdrowia obywateli. Wówczas nie można mówić o ko-
rzystnym wpływie sin tax na zdrowie populacji, czy 
zapobieganie chorobom cywilizacyjnym (25). 

Przy wprowadzaniu sin tax pojawia się również kon-
flikt między interwencjonizmem państwowym a auto-
nomią jednostki. Interesariusze wolnego rynku często 
charakteryzują podatki, w tym podatki sin tax, jako in-
gerencję rządu w wolny system rynkowy. Jedną z naj-
większych barier przy aplikacji narzędzia sin tax jest 
opór środowiska producentów, których produkty mają 
zostać objęte opodatkowaniem. Widać to w szczególno-
ści na przykładzie branży napojów bezalkoholowych. 
Du M. et al. w publikacji Sugar-Sweetened Beverage Ta-
xes: Industry Response and Tactics omawiają strategię 
przyjmowaną przez producentów, która opiera się m.in. 
na podważaniu negatywnego wpływu danego produktu 
żywieniowego na zdrowie czy agresywnym marketingu 
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in Australia on tobacco products. In addition, to limit 
its impact on vulnerable groups, it should be modelled 
accordingly. Based on the observations and experiences 
of countries, the following principles should be taken 
into account in order to construct an effective public 
health tax: 1) targeting the tax on a particular component 
results in a better health outcome, 2) taking other health 
promotion and prevention measures at the same time, 
3) introducing subsidies or reducing taxes on healthy 
products. The introduction of a tax on certain groups 
of products limits their availability to consumers, at the 
same time lowering the prices of nutritiously valuable 
products creates an alternative for the society and 
allows to achieve a better health effect, 4) decision-
makers should prepare a strategy for counteracting 
the claims of the manufacturing industry and a broad 
information campaign at the stage of legislative work on 
the significance of the new tax, 5) the revenues obtained 
should be fully allocated to health care financing. The 
results show that sin tax is a tool which, if properly 
applied, can bring measurable benefits.
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PODSUMOWANIE

Rozwiązanie typu sin tax posiada szereg argu-
mentów przemawiających za jego stosowaniem, jak 
i przeciw niemu. Przeciwnicy sin tax postrzegają go 
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jące swobodę konsumpcyjną społeczeństwa oraz 
wolnego rynku. Dodatkowo ma on regresywny cha-
rakter, w największy sposób obciąża osoby o niskim 
statusie ekonomicznym. Z drugiej strony wskazywany 
jest jako skuteczne narzędzie kształtujące zachowa-
nia zdrowotne społeczeństwa. To czy sin tax będzie 
przynosił zamierzony pozytywny efekt zależy jednak 
przede wszystkim od jego odpowiedniej konstrukcji. 
Należy pamiętać, iż sin tax przynosi efekty, gdy sta-
nowi część szerokiej kampanii profilaktycznej, jak to 
było z przeprowadzone w Australii w temacie wyro-
bów tytoniowych. Dodatkowo, żeby ograniczyć jego 
oddziaływanie na grupy o słabszej sytuacji społecz-
no-ekonomicznej, powinien zostać odpowiednio mo-
delowany. Na podstawie obserwacji i doświadczeń 
państw, żeby skonstruować efektywny podatek zdro-
wia publicznego należy uwzględnić następujące zasa-
dy: 1) kierunkowanie podatku na konkretny składnik 
przynosi lepszy wynik zdrowotny, 2) podejmowanie 
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żenie podatków na produkty zdrowe. Wprowadzenie 
podatku na pewne grupy produktów powoduje ograni-
czenie ich dostępności dla konsumentów, jednoczesne 
obniżenie cen produktów wartościowych odżywczo 
tworzy alternatywę dla społeczeństwa i pozwala na 
uzyskanie lepszego efektu zdrowotnego, 4) decyden-
ci powinni przygotować strategię odpierania zarzutów 
branży wytwórców oraz szeroką kampanię informa-
cyjną na etapie prac legislacyjnych na temat znacze-
nia nowego podatku, 5) uzyskane wpływy powinny 
być w całości przekazywane na finansowanie ochrony 
zdrowia. Wyniki pokazują, że sin tax jest to narzędzie, 
które odpowiednio zastosowane może przynieść mie-
rzalne korzyści.
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(wersaliki, druk 10 pogrubiony).
Poszczególne części tekstu mogą być wyróżnione pod-
tytułami, o ile uczyni to tekst bardziej przejrzystym.
 
STRESZCZENIE I ABSTRAKT - Streszczenie powin-
no rekapitulować fakty i wnioski zawarte w pracy – ok. 
250 wyrazów. Streszczenie i abstrakt należy dołączyć do 
manuskryptu na oddzielnych, nienumerowanych kartkach.

SŁOWA KLUCZOWE (3-5) - w języku polskim 
i angielskim powinny być umieszczone: polskie pod 
streszczeniem, angielskie pod abstraktem, np. 
Słowa kluczowe: Hib, szczepienia, skuteczność
Key words: Hib, vaccination, effectiveness

WSTĘP – należy omówić uzasadnienie podjętych ba-
dań i wyraźnie je sprecyzować oraz sformułować cel 
prowadzonych badań. 
Cytowane we wstępie piśmiennictwo należy ograni-
czyć tylko do pozycji mających bezpośredni związek 
z treścią wstępu. We wstępie nie podaje się wyników 
ani wniosków z przeprowadzonych badań. 

MATERIAŁ I METODY – dla powszechnie znanych 
metod należy podać pozycję piśmiennictwa, łącznie 
z metodami statystycznymi stosowanymi w pracy. Dla 
metod już opublikowanych, ale powszechnie niezna-
nych, podać krótki opis z pozycjami piśmiennictwa, 
natomiast dla nowych lub istotnie zmodyfikowanych 
metod – podać ich pełny opis. 
W pracach epidemiologicznych należy podać informa-
cje o planie (protokole) badania obejmującym badaną 
populację (wiek, płeć, historię szczepień ochronnych 
i inne ważne cechy), metody randomizacji, czy przy-
działu do poszczególnych grup.

WYNIKI – należy podać w logicznej sekwencji w tek-
ście, z ewentualnym powołaniem się na tabele i ryciny. 
Danych z tabel i rycin nie należy powtarzać w tekście, 
gdzie powinny być podsumowane
najważniejsze informacje.

DYSKUSJA – należy podkreślić nowe lub ważne 
aspekty wyników badań i omówić ich implikacje oraz 
podać ich ograniczenia. Wyniki własnych badań po-
winny być ocenione na tle piśmiennictwa wykorzysty-
wanego przez autorów artykułu. Nie należy powtarzać 
szczegółowych danych przedstawionych w poprzed-
nich częściach artykułu.
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REFERENCES - should be limited only to the items 
mentioned in the text and directly related to the topic of 
the work - no more than 30 items. References should 
be arranged in order of their citation. When quoting 
the publication in the text only the serial number of it 
should be given in parentheses. The publications cited 
in tables or figure legend should be included in the 
references and should be numbered after the citations 
in the text. 
Work accepted for publication but not yet published, 
should be marked as “in press”; authors should obtain 
written permission to cite such a position, as well as 
confirmation that the work cited has been accepted for 
publication. 

When listing the references following sequence should 
be maintained:
a) the name of the author(s) and the first letters of their 
names. If the number of authors does not exceed three, 
list all authors, if more than three, list the first three 
authors followed by et al.; 
b) the full title of the work;
c) recognized abbreviation of journal title (according 
to The List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) year;
e) volume:
f) first and last page of work.
Do not use italics, bold or underlining.
For non periodic publications (e.g. books), give the 
author(s) chapter title, book title, name and initials of 
the editor, place of publication, publisher and year of 
publication and page number(s) of the cited chapter.

EXAMPLES:
Articles from the journal:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U, et al. Pertussis 
in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860-6. 
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is 
associated with an increased risk for pancreatobiliary 
disease. Ann Intern Med 1996; 124 (11): 980-3.

Items without the author: should be cited as 
anonymous or editorial. For example: Cancer in South 
Africa [editorial]. S Afr Med J 1994;84:15.

Books and monographs:
Note! Be sure to specify the page to which the 
author refers.
1. Juszczyk J, Gladysz A. Differential diagnosis of 

infectious diseases. 2nd ed. Warsaw: PZWL, 1996: 
page(s).

2. Material published by institution: World Health 
Organization / United Nations Children’s Fund. 
State of the world’s vaccines and immunization. 
Geneva: WHO, 1996: page(s).

WNIOSKI – należy sprecyzować w punktach lub podać 
krótko w formie opisowej. Wnioski powinny łączyć się 
logicznie z celami pracy przedstawionymi we wstępie. 
Należy unikać stwierdzeń i wniosków niewynikają-
cych z własnej obserwacji.
Autorzy powinni wystrzegać się stwierdzeń na temat 
kosztów lub korzyści, jeżeli ich praca nie zawiera eko-
nomicznych danych i ich analizy. Jeżeli proponuje się 
hipotezę, należy jasno podać, że jest to hipoteza. Nie 
należy we wnioskach zamieszczać wyników!

PIŚMIENNICTWO – należy ograniczyć tylko do 
pozycji cytowanych w tekście i mających bezpośredni 
związek z tematem pracy – nie więcej niż 30 pozycji.
Pozycje piśmiennictwa powinny być ułożone w ko-
lejności ich cytowania. Przy cytowaniu prac w tekście 
należy podawać w nawiasach okrągłych tylko liczbę 
porządkową odnośnej publikacji w spisie piśmiennic-
twa. Należy również podać pozycje cytowane w tabe-
lach lub w legendzie rycin. 
Prace akceptowane do druku, ale jeszcze niepubliko-
wane, powinny być oznaczone jako: „w druku”; auto-
rzy powinni uzyskać pisemną zgodę na zacytowanie 
takiej pracy, jak też potwierdzenie, że cytowana praca 
została zaakceptowana do druku. 

W wykazie piśmiennictwa należy zachować następu-
jącą kolejność:
a) nazwisko autora (-ów) i pierwsze litery ich imion. 
Jeżeli liczba autorów nie przekracza
trzech należy zacytować wszystkich, jeżeli autorów 
jest więcej niż trzech, należy
zacytować trzech i dodać „i in” (et al.). 
b) tytuł pracy w pełnym brzmieniu;
c) tytuł czasopisma w uznanym skrócie (według The 
List of Journals Indexed in Index Medicus);
d) rok;
e) tom;
f) pierwsza i ostatnia strona pracy
Dla wydawnictw nieperiodycznych (np. książek) nale-
ży podać autora (-ów), tytuł rozdziału w pracach zbio-
rowych, tytuł książki, nazwisko i inicjały jej redaktora, 
miejsce wydania, wydawcę i rok wydania oraz strony 
od – do cytowanego rozdziału.

PRZYKŁADY:
Artykuły z obcojęzycznego czasopisma medycznego:
Schmitt-Grohe S, Cherry JD, Heininger U,et al. Per-
tussis in German adult. Clin Infect Dis 1995;21:860–6.
Vega KJ, Pina J, Krevsky B. Heart transplantation is 
associated with an increased risk for pancreatobiliary 
disease. Ann Intern Med 1996;124(11):980–3.
Pozycje bez autora należy cytować jako: Anonimowe 
lub Editorial. Np.: Cancer in South Africa [editorial].  
S Afr Med J 1994;84:15.
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3. Chapter in the book: Krotochwil-Skrzypkowa 
M. Postvaccinal reactions and complications. In: 
Debiec B, Magdzik W, ed. Vaccinations. 2nd ed. 
Warsaw: PZWL: 1991:76-81. 

4. Report from the conference: Bengtsson S, Solheim 
BG. Enforcement of data protection, privacy and se-
curity in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet 
P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. MEDINFO 92 
Proceedings of the 7th World Congress on Medical 
Informatics, 1992 Sep 6-10, Geneva, Switzerland. 
Amsterdam: North-Holland, 1992,1561-5.

5. Quoting articles distributed electronically on the 
internet can be done by listing their web address 
and bibliographic data of the printed version, if 
any, eg. Outbreak of bacterial conjunctivitis at the 
College-New Hampshire. MMWR 2002; 51:205-7 
http://www.cdc.gov/mmwr/ 

Address for correspondence - should include the 
name and institutional or personal address of the 
Author(s), phone number and e-mail.

Tables - should be typed on separate pages/ sheets 
and numbered in sequence of Roman numbers. The 
numbering of the tables should correspond to the 
sequence of their appearance in the text. Tables should 
be provided with titles (at the top).
Each column of the table should have a short header, 
a broader explanation should be given in footnotes 
below the table, not in the header. Statistical measure 
of variability used in tables should be given such as 
standard deviation or standard error of the mean. The 
number of tables should be limited to truly necessary 
for documentation of results. 

Figures – should be saved as PDF, JPG, PNG, GIF, 
TIFF, bitmap (in the correct resolution) and submitted 
along with the printout on separate pages. Figures 
should be provided with captions. 
In case of photographs or graphic files without captions, 
their numbers and captions should be included in 
the file names or a separate file with all figures with 
captions should be submitted.
References to figures or tables should be given in a form 
of consecutive numbers in parentheses, for example 
(Fig. 1) or (Table I). Places to include illustrative 
material in the text should be marked on the margin of 
the manuscript.

Text within tables, diagrams and figures as well as 
axis captions and graph legends should be provided 
only in English. 

THE REVIEW PROCESS
Each article is evaluated by at least two independent 
reviewers. 

Artykuły z polskojęzycznego czasopisma medycznego:
Kostrzewski J. Postępy wykorzenienia poliomyelitis 
w świecie. Przegl Epidemiol 1994;48:355–60.
Naruszewicz-Lesiuk D, Wieczorkiewicz N, Iwiń-
ska-Buksowicz B, i in. Podostre stwardniające zapa-
lenie mózgu (SSPE) w Polsce w latach 1990–1993.  
V etap badań epidemiologicznych. Przegl Epidemiol 
1995;49:261–6.

Książki i monografie
Uwaga! Należy koniecznie podawać strony, na któ-
re powołuje się Autor.
1. Juszczyk J, Gładysz A. Diagnostyka różnicowa 

chorób zakaźnych. Wyd 2. Warszawa: Wydaw. Lek. 
PZWL; 1996: strona od – do.

2. Jeśli autorem jest organizacja: World Health 
Organization / United Nations Children’s Fund. 
State of the world’s vaccines and immunization. 
Geneva: WHO; 1996: strona od – do.

3. Rozdział w książce: Krotochwil-Skrzypkowa M. 
Odczyny i powikłania poszczepienne. W: Dębiec 
B, Magdzik W, red. Szczepienia ochronne. Wyd 2. 
Warszawa: PZWL;1991: 76–81.

4. Doniesienie z konferencji: Bengtsson S, Solheim 
BG. Enforcement of data protection, privacy 
and security in medical informatics. In: Lun KC, 
Degoulet P, Piemme TE, Rienhoff O, editors. 
MEDINFO 92. Proceedings of the 7thWorld 
Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6–10; 
Geneva, Switzerland. Amsterdam: Nort-Holland; 
1992,1561–5.

5. Cytowanie artykułów rozpowszechnianych 
w formie elektronicznej przez internet może 
być dokonywane przez podanie ich adresu 
internetowego oraz danych bibliograficznych ich 
wersji drukowanej, jeśli taka istnieje, np. Outbreak 
of Bacterial Conjunctivitis at a College--New 
Hampshire. MMWR 2002;51:205-7. http://www.
cdc.gov/mmwr/ 

Adres do korespondencji – należy podawać nazwę 
i adres miejsca pracy lub prywatny autora (autorów) 
oraz podać numery telefonów i adres e-mail.
Tabele – należy umieścić na oddzielnych stronach/
arkuszach i ponumerować kolejno cyframi rzym-
skimi. Numeracja tabel powinna odpowiadać chrono-
logii lub pojawianiu się w tekście. 
Tabele powinny być zaopatrzone w tytuły (u góry) 
w języku angielskim i polskim.
Każda kolumna tabeli powinna posiadać krótki nagłó-
wek, a szersze wyjaśnienia powinny być zamieszczone 
w odnośnikach pod tabelą, a nie w nagłówku. Zawar-
tość tekstowa tabel, diagramów i rycin oraz tytuły osi 
i legenda wykresów powinny być przygotowane w ję-
zyku angielskim.
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Reviewers and authors do not know their identities 
(“double-blind review process”).The review is to 
be submitted in written form. It has to determine 
unequivocally whether the manuscript should be 
published, revised or rejected. Based on the reviews 
gathered, Editors make the final decision with regard 
to the publication of articles. On an annual basis 
Epidemiological Review publishes a list of reviewers 
who have collaborated with editorial board.

FEE FOR PUBLICATION
Fee for articles accepted for printing in the amount 
PLN 400 (including VAT) for Polish Authors and EUR 
100 for foreign Authors.
The payment rules apply to manusc ript sent to Editor 
after January 1,2018.

W wyjaśnieniach należy wyraźnie opisać zastosowane 
statystyczne miary zmienności, takie np. jak standar-
dowe odchylenie czy standardowy błąd średnich. Licz-
bę tabel należy ograniczyć tylko do istotnie niezbęd-
nych dla dokumentacji uzyskanych wyników.
Ryciny – powinny być zapisane w jednym z wymie-
nionych formatów: PDF, JPG, PNG, GIF, TIFF, mapa 
bitowa (w odpowiedniej rozdzielczości) i załączone na 
oddzielnych wydrukach, w wersji elektronicznej w od-
dzielnych plikach.
Ryciny powinny być zaopatrzone w podpisy w języ-
kach angielskim i polskim. 
W przypadku fotografii i plików graficznych utworzo-
nych bez podpisu – numeracja i podpis (w całości) po-
winny być zawarte w nazwie pliku lub należy dołączyć 
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 Epidemiologicz-
nym - Epidemiological Review od stycznia 2018 roku 
pobierane są opłaty (za prace przyjęte do druku) w wy-
sokości 400 PLN (z VAT) dla autorów polskich i 100 
EU dla autorów zagranicznych
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